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PARYŽIUS. — Trijų mo
torų pašto lėktuvas susidau
žė kalnuose, Toulouse apylin
kėj. Trys lakūnai užmušti 
Nelaimė įvyko dėl miglų.

kun. N. Pakalnis. Kunigų 
Vienybė vaidina svarbią rolę 
išeivijoje. Sveikindami šį sei
mą, linkime Vienybei Dievo 
palaimos savo darbams.
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SANKCIJAS ITALIJAI
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Paskutiniu laiku Lietuvos 
pilietybė suteikta 30 asme
nų. Visi jie turėjo sumokėti 
po 5.000 lt. pilietybės įgiji
mo mokesčio;
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Hendaye, Prancūzija. — 
Iš Ispanijos atgabenti karo 
pabėgėliai 
riausybės 
dėjimui San Sebastian apy
linkėj vadovavęs generolas 
Garmendia žuvęs ties Rente
ria. Jau kelinta diena jo pa
vardės nebesą milicijos įsa
kymuose.
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Dr. J. Leimoną palydint. 
Kodėl nedalyvavom? 
Vilniaus Vargai. 
Vaikams kempės. 
Lietuva nedalyvauja. 
Kunigų seimas. 
„Motinėlė.”

Šį šeštadienį atsisveikin
am su dr. Juozu Leimonu. 
Jis vėl grįžta dirbti į mūsų 
tėvynę Lietuvą, iš kur prieš 
keletą menesių atvyko į A- 
meriką pas L. Vyčius su adv. 
J. LauČka, kaipo „Pavasa
rio” S-gos įgaliotiniai. Jie 
aplanke visas žymesnes ko
lonijas su paskaitomis apie 
Lietuvą, tvirtindami išeivi
jos dvasią ir skiepydami se
nosios tėvynės meilę mūsų 
jaunime. Išleidžiant dr. J. 
Leimoną į mūsų tėvų žemę, 
linkime laimingos kelionės ir, 
grįžus, sėkmingos darbuotės 
savųjų tarpe.
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Tarptautinė Katalikų Spau

dos paroda Vatikane praėjo 
labai sėkmingai. Lietuvių 
skyrius buvo patogioj vietoj 
ir gražiai paruoštas. Prane
šama, kad eksponatų buvo 
įvairiausių ir seniausių. Sa
ko, kad skyrius pilnai paro
dė katalikų spaudos veiklą 
bei ratą. Mums nežinoma, ar 
mūsų amerikiečių kat. spau
da buvo išstatyta su lietu
viška sekcija, ir ar buvom 
reprezentuoti lietuvių sky
riuje. Greičiausia, kad nei 
vieni, nei kiti tuo nesirūpino. 
Nei vieni, nei kiti mūsų ne
pakvietė. Visgi, mūsų tautos 
ketvirtoji dalis yra Jungtinė
se Valstybėse ir dauguma ka
talikai, kurie remiasi mūsų 
spauda. Mes turėjome teisę 
ir prievolę parodoje dalyvau
ti. Mūsų kaltė, kad nepasisiū- 
lėm Lietuvos komitetui. Pa7 
našių progų daugiau neprat
leiskime.

A. LIET. KATALIKŲ VISUO
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRAŠTIS 

ETNA KAS PENKTADIENĮ,

leidžia lietuvių untv 
BIURAS, INO., 423 GRAND ST 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. STagg 2-2133

Entered as Second - Class matter March 16. 1934 at the Post 
Onlce at Brooklyn. N. Y. under the Act of March 3, 1879

Dr. Juozas Leimonas, 
tai tylus ir veiklus Lietuvos 
organizuoto katalikų jauni
mo — Pavasario Sąjungos 
vadas, šį šeštadienį, rugpjū
čio 8 d. Lincoln viešbutyj 
(44th St. ir 8th Avė., N. Y: 
C.) yra rengiama jo išleistu
vių vakarienė. Pradžia 8 vai. 
vakaro.

BUDAPEŠTAS. — Ispani
jos pasiuntinys Vengrijai 
Cuadro paskelbė, kad pasiun
tinybė pereina Ispanijos su
kilėlių pusėn ir pasiduoda 
Burgos mieste sudarytai vy
riausybei. Tai reikšmingas 
įvykis.

Paryžius. — Socialistinės 
Prancūzijos vyriausybės var 
du premjeras Blumas tarėsi 
su Anglijos ir Italijos vyriau
sybėmis. Jis siūlė „neitralu- 
nią" Ispanijvisf atžvilgiu. Bet 
kadangi viešai yra žinoma, 
jog jis remia Ispanijos kai
riuosius kovoj su dešiniai
siais ir fašistais, tai Italija 
pareiškė, kad ji negali pakę
sti raudonųjų sauvaliavimo 
ir bjaurios politikos. Gi 
premjeras Blumas pabrėžė, 
kad jei Anglija, Italija ar ku
ri kita valstybė rems sukilė
lius, jis rems Ispanijos vy
riausybę — radikalus. Tada 
užsiliepsnotų karas radikalų 
su fašistais, kairiųjų su deši
niaisiais.

Šiurpuliai ima skaitant 
spaudos pranešimus apie Vil
niaus krašto lietuvių vargus. 
Retas Lietuvos laikraštis at
eina nepranešęs apie naujus 
mokyklų, skaityklų ir drau
gijų uždarymus. Net pamąs
tai, iš kurgi tiek Vilnijoj ir 
tų skaityklų-, draugijų sky
rių randasi, kad lenkai ne
spėja jų uždarinėti. Matyti, 
kad tenykščiai lietuviai yra 
gerai organizuoti. Pastebi
mas jų didelis tautinis įsisą
moninimas. Bet ar ilgai jie 
ištęsės? Ir mūsų pareiga 
jiems pagelbėti. Gaila, kad 
lig šiol nei ponui Uždaviniui, 
nei kan Kemešiui nepasisekė 
suorganizuoti amerikiečių 
tam darbui.

—o—
Kun. J. Laurynaitis mūsų 

apylinkėje yra geras vaikų 
organizatorius. Jisai suorga
nizavo vaikų beną. Dabar per I įvyksta Marianapoly, rugp. 
visą vasarą po 20 vaikų kiek- 11 d. Kunigų seimui, kiek 
vieną savaitę laiko kempėse girdėti, jau dabar yra pri- 
gražioj ir sveikoj priežiūroj, siųsta daug rimtų sumany- 
Ateity organizuosiąs skau- mų. Seime paskaitą skaitys 
tus. Kempių reikalas didmie
sčių vaikams būtinas sveika
tos ir moralės atžvilgiu 
Kempės vaikučius jungia 
draugystėn ir auklėja tauti
nėj bei religinėj dvasioj. Tė
vams didelė lengvata. Kem
pių planą turėtų pasekti ir 
kitos parapijos bei kolonijos. 
Kitataučiuose vaikų vasaro
jimas kempėse seniai mado
je. Kun. P. Lekešis taipgi 
rimtai svarsto įsteigti lietu
višką kempę Fort Salongoje.
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Jau prasidėjo sporto Olim

piada Berlyne. Dalyvauja 53 
valstybės, bet Lietuvos nėra. 
Gaila. Žinoma, kad sporti
ninkų tarpe yra lietuvių, tik 
jie nereprezentuoja oficialiai tuves suvažiavo 500.000 mi- 
savo tautos. Nejaugi Lietuva nia. Ji laidojo tikrą Kristaus 
sporte tiek apsileidusi, kad kunigą.

neturi kandidatų olimpiadai? 
Pasiteisinama lėšų trūkumu. 
Betgi patys sportininkai su 
visuomene sukeltų lėšas, jei 
tik planingai ruoštųsi. Vilki- 
mės, kad ateinančioj olimpia
doj 1940 m. Japonijos sosti
nėj Tokio dalyvaus ir mūsiš
kiai.

Paprastai, su Kunigų Vie
nybės seimu vyksta ir „Mo
tinėlės” seimas, kadangi jos 
daugumą narių sudaro dva
siškiai. Bet šiemet, berods, 
„Motinėlės” seimas įvyks at
skirai.

Lackawanna, N. Y., mirė 
didis biednuomenės apašta
las pralotas Baker, kuris už 
25 milijonus dolerių pastatė 
10 blokų vargšams įstaigų ir 
puošnią baziliką. Į jo laido-
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HULL ĮSAKO 
NEPASIDUOT

NUTRAUKS PREKYBĄ

WASHINGTON, D. C. - 
J. A. V. sekretorius Hull pra
neša, kad ryšium su Fordo ir 
General Motors automobilių 
dirbtuvių konfiskavimu Is
panijoj, dirbtuvių savinin
kams įsakyta priešintis bet 
kokiam jų amerikoniškos nuo 
savybės atėmimui. Toks įsa
kymas duotas J. A. V. amba
sadoriui ir konsului Ispani
joj.

Kaip žinome, Ispanijos 
raudonųjų vyriausybė nusa
vino ne tik savo piliečių bei 
bendrovių dirbtuves, geležiu 
kelius, bet ir svetimų valsty
bių nuosavybes, tarp kurių 
yra amerikiečių Fordo ir Ge
neral Motors kompanijų au
to dirbtuves.

NEW YORK. — Interna
tional Ladies Garment darbi
ninkų unija, kurioj komunis
tai yra labai galingi, iš savo 
iždo pasiuntė Ispanijos ko
munistams $5.000. Tai pada
ryti įsakė unijos viršininkas 
David Dubinsky. Įsakymą pa 
siuntęs telegrama nuo laivo 
Aquitania, kuriuo jis grįžo iš 
Londono, kame dalyvavo 
amatininkų unijų konferen
cijoj.

PARYŽIUS. — Mirė Louis 
Bleriot, 64 metų amž., garsus 
prancūzų lakūnas, kuris 1909 
m. pirmasis savo darbo lėk
tuvu perskrido iš Prancūzi
jos į Angliją ir laimėjo skir
tą 5.000 dol. dovaną. Tas jo 
pasirodymas padarė di
džiausią nuostabą žmonių 
miniose.

PORT SAID. — Žiaurus 
mūšis tarp Italijos kariuome
nės ir Etiopijos partizanų 
vyksta prie Tano ežero. Pa
čiai sostinei — Addis Ababai 
gresia rimtas pavojus. Italų 
garnizonas Mogio mieste at
mušė 2000 etiopų puolimą, 
bet žuvo ir 200 italų somalie
čių. Bendrai, italų padėtis 
užkariautoj Etiopijoj yra la
bai pavojinga, nes nuolat 
kartojasi užpuolimai, ku 
riuos daro etiopų partizanų 
gaujos.

Fort Green Parke, Brook- 
lyne, tarp juodukų ir italų 
vaikų kilo muštynės ir paga
liau tikras karas dėl Etiopi
jos užkariavimo. „Karas” 
baigėsi tuo, kad 16 m. amž 
juodukas Smith Brown šluo
tos kotu mirtinai užmušė 19 
m. amž. italą Mario Velia 
Juodukas suimtas ir laukia 
teismo. Suimta ir kiti keli 
juodukai vaikai, kurie palei
sti po $500 užstato.

BERLYNAS. — Bankinin
kų rateliuose kalbama, kad 
dėl specialių reikalavimų ir 
taikomų tarifų tarp J. A. V 
ir Vokietijos prekyba visai 
nutruks. Kaipo atsakymą 
Vokietijos muitų patvarky
mui, J. A. V. Prekybos depar
tamentas įveda specialų for
malumą Vokietijos prekėms, 
kurios būtų importuojamos į 
šią šalį.

ETIOPAI ATNAUJINA KO
VĄ PRIEŠ ITALUS

LONDONAS. — žiniomis 
iš Etiopijos, etiopai atnauji
no karą prieš italus ir pavo
jus gresiąs net Addis Ababa 
miestui.

Etiopams vadovauja ras 
Kassa sūnus dedžasmač 
Aberra ir ras Imu. Etiopijos 
negusas Haile Selassie yra 
Anglijoj. Kalbama, kad jis 
ruošiasi grįžti Etiopijon, kad 
ten vadovavus etiopams 
prieš italus.

ISPANIJOJ - ANARCHIZMAS

WASHINGTON D. C. — 
Seniai norima, kad Amerikos 
gyventojai plačiau vartotų 
lėktuvus privačiam gyveni 
mui, kaip kad daroma su au 
tomobiliais. Pagaliau jau 
Aviacijos departamentas pri
ėmė vieną tokį lėktuvo mo 
delį, kuris turi apie 135 auk
ščiausią, ir 90 mylių vidutinį 
greitį, varomas paprasto au
tomobilio motoro ir vartoja 
apie 6 gal. geso per valandą. 
Jo pardavimo kaina bus 1.- 
500 dol. Jau tuojau tie lėktu
vai būsią pradėti statyti ma
siniai.

PEIPINGAS. — Kinijos 
centro vyr. arba Nankingo 
armija pradėjo veržtis į suki
lusią Kwangsi provinciją 
Svetimšaliams jų konsulai 
įsakė susirinkti Wuchow, 
prie Kwantung sienos, kad 
apsisaugojusiu© galimo pa
vojaus.

Didžiosios Lietuvos ir Klai 
pėdos krašto kurortuose ir 
kaimuose šiuo metu pajūry 
ilsisi apie 9 — 10.000 žmo
nių, Birštone — 1.900, Ku
lautuvoje — 2.000, Panemu
nėje beveik 3.000, krašto vi
daus kurortuose — Alytuje, 
Zarasuose, Anykščiuose, Ty
tuvėnuose ir k. po 100 — 150 
svečių. Viso šiuo metu ato
stogauja kurortuose arba 
kaimuose apie 20.000 žmonių.

Kruviniausią revoliucija 
jau trečia savaitė tęsiasi Is
panijoj. Prieš įsigalintį ko
munistų režimą ir baisų te
rorą visame krašte, sukilo 
Ispanijos patriotinga kariuo
menė ir gyventojai. Komuni
stų ir socialistų dauguma su
darytoji krašto vyriausybė 
būtų neatsilaikiusi prieš su
kilusius krašto gyventojus ir 
kariuomenę, bet ji suvedžiojo 
pažadais tamsius darbinin
kus, kurie stojo ginti vyriau
sybę nuo sukilėlių. Taipgi vy
riausybę remia Sov. Rusija 
pinigais ir duoda įvairias in
strukcijas, kaip kovoti suki
lėlius.- Prancūzijos kairioji 
(irgi liaudies fronto sudary
toji) vyriausybė irgi remia 
Ispanijos raudonuosius, o su
kilėliams daro įvairių kliū
čių. Vienok Ispanijos sukilė
liai turi savo valdžioje di
džiąją dalį viso krašto, turi 
sudarę laikiną vyriausybę, 
kurios centras yra Burgos 
miestas.

nuolės žudomos, nors jos nuo 
sukilimo laikosi nuošaliai. 
Taip vienos gaujos sužvėrė
jusių lojalistų 6 vienuolės iš
vežtos į tarpkalnį ir ten su
šaudytos paliktos. Dvi jų bu
vo rastos dar gyvos ir gy
ventojų nuvežtos į ligoninę.

Lisabonas, Portugalija. — 
Vietinio laikraščio korespon
dento pranešimu, Avila, Is
panijos lojalistai suėmė se
nyvą kunigą Sanchez, išplėšė 
jam akis ir valkiojo po mies
tą, dainuodami internaciona
lą. Pagaliau, apliejo gesolinu 
ir gyvą sudegino.

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas W. Green su
kvietė posėdin organizacijos 
vykdomąją tarybą ir jai pa
vedė teisti 12 „maištininkų,” 
kurie skaldo federaciją. Tarp 
kaltinamųjų yra angliakasių 
organizacijos prez. John L 
Lewis.

Visi kaltinamieji pakvies
ti, bet nė vienas jų nepasiro
dė teisme. Teismo sesija yra 
slapta. Šis teismas gali su
skaldyti pačią A. D. F.

Nuo liepos 15 d. Lietuvos 
vyriausybė panaikino visas 
suvaržymo priemones, ku
rios buvo taikomos Italijai, 
kariaujant jai su Etiopija. 
Sankcijas atšaukti, kaip ži
nome, pasiūlė valstybėms 
pati Tautų Sąjunga.

Artimiausiu laiku Sovietų 
Rusija žada kompensaciniais 
pagrindais nupirkti Lietuvo
je didesnę partiją žalių ir ga
tavų odų. Šiuo reikalu jau 
tariamasi.

Londonas. — Pranešama, 
kad Tarptautinis Komunistų 
Internacionalas paskelbė, jog 
jis nemano įvesti Ispanijoj 
sovietų vyriausybės, (kaip 
Rusijoj — sovietų diktatū
ros). Iš to . galima spręsti, 
kad komuništų internaciona
las nebetiki Ispanijos Liau
dies Fronto vyriausybės lai
mėjimui. Mat, visa Ispanija 
kratosi raudonųjų viešpata
vimo; gal dėl to jie bando 
taikytis prie žmonių.

Madridas. — Ispanijos vy
riausybė paskelbė, kad vi
siems industrijos darbinin
kams pakeliamos algos. Taip 
gi užtikrinama, kad einan
tiems išvien su bendru fron
tu miesto gyventojams bus 
sumažinti mokesčiai už bu
tus ; vyriausybė apmokėsian
ti net pusę nuomos kainos. 
Tuo norima patraukti žmo 
nes į vyriausybės pusę.

Madridas. — Vyriausybės 
agentai ir suorganizuota mi
licija naikina visą bažnytinį 
turtą, kunigus ir vienuoles 
uždarydami kalėj iman. Jie 
atima visą nejudomą nuosa
vybę, kuri dar likus nesude
ginta. Taipgi plėšia brangius^ 
meno paminklus, ardo sienas, 
griauna altorius, ieškodami 
pinigų, kuriuos jie radę kon
fiskuoja. Sostinėj ir kituose 
miestuose siaučia negirdėtas 
anarchizmas.

ZIONCHECKAS TEBE- 
KVAILIOJA

SEATTLE, Wash. — Daug 
kvailiojęs kongresmanas Ma
rion Zioncheckas staigiai iš
traukė savo kandidatūrą ir 
paskelbė visai pasitraukiąs 
iš politikos. Tai jis darąs dėl 
motinos ligos. Jis sakė užsi- 
imsiąs advokatūra. Zion
checkas buvo net beprotna- 
min padėtas už kvailiojimą 
Washingtone. Bet šiomis die
nomis vėl pareiškęs, kad jis 
iš politikos nepasitraukiąs ir 
kandidatuosiąs kongresmano 
vietai.

VARŠUVA. — Lenkijos 
vyriausybė nusprendė reika
lauti kolonijų, kai bus svars
tomas Vokietijos kolonijų 
klausimas. Esą, Lenkijos gy
ventojų perviršiui reikalingi 
naujokynai Pietų Amerikoje, 
arba Afrikoje. Matyt, Lenki
ja tikrai susirgus „didybės” 
liga.

MONTGOMOREY, Ala. - 
Jau 24 žmogus mirė nuo vai
kų paraližiaus, kuris siaučia 
pietinėse valstybėse. Bet epi
demijai pakirstas kelias.

Brazilijos vyriausybė ren
gianti įstatymą, kuriuo kita
taučių mokyklose galėsią mo
kytojais būti tik gimę Brazi
lijoje ir vietoje baigę moky
tojo mokslą. Lietuviai Brazi
lijoje turi kelias mokyklas, 
dėl to lietuvių spauda susirū
pinusi tuo nemaloniu įstaty
mo projektu.

Galicija. — Šioj vakarinėj 
Ispanijos provincijoj sukilė
liai suorganizavo didelę, nau
ją armiją, kuri ruošiasi eiti 
užimti šalies sostinės — Ma
drido.

HENDAYE, Prancūzija. — 
Ispanų sukilėlių kolumna po 
kruvinų mūšių su radikalų 
jėgomis, užėmė Guadarrame 
miestelį, Guadarrama kalnų 
pašlaitėje, iš kur yra atviras 
kelias Madrido link.

Šis mūšis buvo vienas kru
viniausių. Truko tris paras. 
Sukilėlių pusėje apie 800 žu
vusiųjų. Madrido gynėjai to
li gražu daugiau nukentėjo, 
nes jie prastai ginkluoti.

Tarp kitų yra sužeistas ir 
sukilėlių kolumnos vadas 
gen. Ponte. Bet jis apraišio
tas pasiliko vadovauti savo 
vedamai kolumnai,

LONDONAS. — Sovietų 
Rusijos tremtinys Leonas 
Trockis ir buvęs Vengrijos 
raudonasis diktatorius Belą 
Kun atvykę į Madridą. Gau
tomis iš Hendaye žiniomis, 
jie su keletu komunistų in
ternacionalo agentų atvyko 
į Ispaniją rusų laivais, kurie 
atgabeno daug aukso Ispani
jos kairiesiems, kad jie galė
tų kovoti sukilėlius.

Madridas. — Ispanijos ra
dikalų vyriausybė griebiasi 
kraštutinių priemonių numal 
šinti sukilusius gyventojus. 
Jie biauriai persekioja prie 
jų neprisidedančius ir vykdo 
masinius žudymus už men
kinusį kilusį įtarimą, kad tuo 
mi atbaidžius gyventojus 
nuo prisidėjimo prie sukilė
lių. Šeimos, kurių vyrų ne
randama namie, paimamos, 
išvežamos į mišką ir ten su
šaudomos. Dažnai gi net vie-

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė išsiuntė 6 didžiu
lius karo lėktuvus į Ispanijos 
pasienį, kaipo perspėjimą, 
kad Prancūzija gali duoti pa
galbą Ispanijos vyriausybei, 
jei kitos Europos valstybės 
(suprask, Italija ar Vokieti
ja. Red.) gelbės Ispanijos su
kilėliams.

Atvirai ir rimtai kalbama, 
kad Ispanijos revoliucija ga
li sukelti visuotiną karą Eu
ropoj. Ypač karo pavojus di
dėja, kai Vokietijos karo lai
vai sustojo Ceuta, ispanų 
Morokoje, ir tarėsi su suki
lėlių vadu gen. Francisco 
Franco. Anglija skubiai kon
centruoja savo laivus Ispani
jos vandenyse. Italija irgi 
esanti pasiruošusi ir net ka
ro lėktuvų turinti paruošusi.

Madridas. — Raudonųjų 
masių valdoma valstybės 
sostinė susilaukė negirdėto 
skaičiaus „politinių kalinių.” 
Apie 7000 kunigų vienuolių, 
atsargos karininkų ir aukš
tos kilmės piliečių uždaryta 
kalėjimuose. Jie visi gali bū
ti gaisro sunaikinti, kai mili
cijos rankos padegs namus, 
kuriuose tie belaisviai įka
linti.

Ceuta, Ispanų Moroko. — 
Iš čia kasdien gen. Franco 
perkelia į Ispaniją apie 600 
Tarptautinio legijono ir 
maurų karių, nors vyriausy
bės laivai ir bando jų perkė
limą atkirsti. Gen Franco sa
ko jų perkelsiąs apie 10.000 
iki 30.000, kurie bus paleisti 
prieš Madrido raudonuosius.

O
 to

 t1-



DĖKOJAM IR ATSISVEIKINAM

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, Inc. 

KAS PENKTADIENIS

LITHUANIAN WEEKLY
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

APŽVALGA:—

Prenumeratos Kaina:
8ut. Vatet. metama .................. $2.00
Buy. Valst. pusmečiui .............. JblO
Užslenyj metama ...................... $2.75
Užsieny] pusmečiui .................. $1.50

Hkelblnfų kainos sulig susitarimo

Subscription Ratos:
In U. S. A. one year.................... $2.00
In U. S. A. six months .......... $1.10
Other Countries one year .... $2.75 
Other Countries six months .. $1.50

Advertising rates on application

RaStus Ir žinias "Amerika” trumpina sulig reikalo. Netalplntl raštai korespon
dentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų

KAZYS P. VILNIŠKIS — Redaktorius.

TAIKAI AR KARUI

Šiandienine Europos, o ir viso pasaulio politine padėtis 
yra tiek supainiota, kad kasdien iššaukia naujus netikėti
numus, naujas komplikacijas. Taip politiniam ir sociali
niam aplinkybėm besikeičiant, kiekvienam kyla klausimas:
— Ar pasaulis eina prie taikos, ar ruošiasi prie karo?

Europoj, kur dėl kai kurių valstybių politikos karo pa
vojus yra didelis, gyvena daug mažų, ramaus gyvenimo no
rinčių tautų. Jų užsienio politika tikrai sutampa su taikos 
palaikymo principais ir iš jų pusės joks karo pavojus ne
gresia, nežiūrint, ar jos patenkintos savo dabartinėmis sie
nomis ir ar j os'pakankamai turi turtų savo gyventojams 
maitinti.

Prie mažųjų, nenorinčių karo valstybių, galima prijungti 
ir milžinišką Anglijos imperiją. Nors jos užimama pozici
ja Europos valstybių politikoj šiandien yra labai neaiški, 
bet visiems suprantama, kad Anglijos tikslu yra palaikyti 
pasaulyj taiką. Nes Anglijos imperija, kurios žemėse sau
lė šviečia ištisą parą ir kurioje viešpatauja amžina vasara 
ir taipgi šaltoji žiema, savo turtais ir ribomis yra paten
kinta. Jai karas nieko gero, bet labai daug blogo galt at
nešti. Todėl Anglijos diplomatai dirba dieną ir naktį, kad 
taiką palaikius; nors kartais jos politika ir karu atsiduoda.

Taigi, bendrai, taikos idėja turi daug šalininkų Europoj, 
neskaitant Amerikos ir kitų kontinentų valstybių, kurios 
skaudžiai yra pasimokiusios iš praėjusių karų.

Tačiau yra nemažai ir karo norinčių valstybių, kurios tu
ri imperialistinių užgaidų, kurios nepaliaunamai skundžia
si, kad savo gyventojų nebegalinčios išmaitinti. Įdomu, 
vienok, kad tos „nebeišsimaitinančios” valstybės duoda pre
mijas šeimoms už masinį vaikų dauginimą! Iš to darosi 
aišku, kad tokių valstybių politikai į karą žiūri kaip į spor
tą. Nelaimingos tokius vadus turinčios tautos, nelaiminga 
iy visa žmonija, gavo didingoj šeimoj turėdama tokių vadų 
Valdomas tautas?

Bet šis apgailestavimas klausimo neišriša. Kylantį ka
ro pavojų rišti tenka kitu būdu. Tačiau ar tie būdai yra 
tinkami — sunku atsakyti. Dėl imperialistinių valstybių 
užgaidų kylantį karo pavojų dabar bandoma pašalinti tar
pusaviu susitarimu valstybių, kurioms tas karo pavojus 
gresia. Gi iš antros pusės, karo norinčios valstybės suda
ro sąjungas, kad užtikrintų savo laimėjimą. Taip dabar ir 
susidaro Europoj dvi grupės valstybių, kurios tariasi, pla
nuoja, ginkluojasi iki dantų. Ir tai daroma besiruošiant 
taikai ir karui. Įdomu — taikai ar karui pasitarnaus tas 
pasiruošimas?

Daugeliui atrodo, kad vartodamos tokius metodus ir to
kius planus, valstybės vėl milijonus savo tautiečių išmau
dys kraujuose ir jų turtą, jų sukurtą civilizaciją bei kultū
rą, bendrai su jų lavonais, palaidos karo griuvėsiuose, du
jų, plieno, kraujo bei pagiežos dumblyne. Tokio liūdno 
šiandieninės politikos finalo numatymas turi rimtą pagrin
dą. Prieš keletą dienų spauda rašė apie vidurinių Europos 
valstybių — imperialistiškų tikslų turinčių valstybių — 
bloką. Kalbamas blokas, kurį, bando sudaryti Vokietija, 
Italija, Lenkija, Vengrija ir Austrija, turi apie 160 milijo
nų gyventojų, turi gausingas ir moderniškai apginkluotas 
kariuomenes, milžinišką avijaciją, daugybę ginklų dirbtu
vių. Šiam karo baubu grasinančiam valstybių blokui at
remti bandoma sudaryti kitą bloką iš: Prancūzijos, Sov. 
Rusijos, Belgijos, Čekoslovakijos, Rumunijos ir Pietųslavi- 
jos, kurios turi net 260 milijonų gyventojų ir taipgi nema
žai stiprios kariuomenės. Tik, žinoma, šiame bloke gyven
tojų skaičių padidina milžiniškoji Sov. Rusija, kuri neturi 
galimybės jų apginkluoti proporcingai su pirmojo bloko 
valstybėmis, neturėdama užtenkamai kapitalų ir taipgi už
tenkamo skaičiaus specialistų.

Nors Anglija nė viename iš tų blokų oficialiai nefigūruo
ja, vienok jį turi būti ir yra taikos šalininkė; taigi antro
jo bloko politinis frontas lyg ir stipresnis. Bet turint min- 
tij Sov. Rusiją, tas „taikingasis” frontas įgauna ir kitą 
silpnumo antspalvį: Rusija lengvai gali būti įtraukta į karą 
Azijoj su Vokietijos sąjungininke Japonija. Karo atveju 
Anglija neišliktų neitrali, bet kurioj pusėj jos yrai kariautų
— neaišku...

Turint prieš akis iškeltus faktus, gauname vaizdą, kuris 
yra visai toks, koks buvo ir prieš pat didįjį karą. Ana, 
prieškarinė padėtis davė karą. Ar šiandienė duoą — paro
dys ateitis. Tačiau turint mintyj viešpataujantį’ karjeriz
mą, militaristinį auklėjimą mokyklose, ir nenorint, peršasi 
mintis, kad žmonija susilauks naujos, iki šiol pasaulio isto- 
rfijoj nežinomos nelaimės. — Ir tai bus dėl to, kad žmonija 
nutolus nuo Kristaus ir pasinėrus didžiausiam materializ
me, dvasios susmukime, perdėtam nacionalizme, V.

GALĖTŲ BŪTI IR NUOLA
TINAI

Baigiasi parapijų vasari
nių mokyklų sezonas. Vie
nuolės pašventė šešias savai
tes nors kiek lietuviškumo 
viešųjų mokyklų vaikučiams 
įskiepinti. Vaikai įgijo savo 
kalbos žinių, istorijos, geo
grafijos, tikybos, pramoko 
lietuviškųjų dainelių, gies
mių. Tėvai buvo ramūs, kad 
jų vaikai trumpam laikui 
nuo gatvių ir blogos įtakos 
buvo atskirti. Vaikučiai la
bai noriai pašventė savo ato
stogų valandas pamokoms ir 
pamilo sesutes. Tad kyla 
klausimas, kodėl negalėtume 
turėti seseles vienuoles visa
da mūsų parapijose? Kodėl 
jos negalėtų, jei ne nuolati
nėje bei reguliarėje parapi
jos mokykloje mokyti, tai 
keletą dienų savaitėje po mo
kyklinėse valandose tęsti lie
tuvių kalbos pamokas para
pijų salėse. Pavyzdžiui, dvi 
dienas savaitėje po dvi va
landas. Jei jos dabar gali va
žinėti, kodėl ne per mokslo 
metus? Keletą parapijų kar
tu galėtų išmokėti kelių sese
lių algas. Kiek žinome, vie
nuolynuose yra seselių, ku
rios noriai tokį darbą dirbtų. 
Kai kurioms parapijoms tai 
būtų tikros mokyklos pra
džia.

UŽDORYTA SAULES’ 
SEMINARIJA

Lietuvos vyriausybė bai
gia uždarinėti privatines mo
kyklas. Jau uždarė Kražių ir 
Lazdijų „Žiburio’'’ gimnazi
jas. Uždarė ir Kauno „Sau
lės” mokytojų seminariją. 
Ši seminarija atidaryta dar 
1907 m. rudenį. Ligi šiol 
„Saulės”.seminarija paruošė 
apie 1000 mokytojų iš visų 
Lietuvoje esančių 4500. Va
dinas, „Saulės” seminarija 
davė jų apie penktadalį. Iš 
jų radosi gerų valstybei dar
bininkų.

Lietuvoje) buvo pašieptas 
Iš tikrųjų gi jis kreipė žmo
nių dėmesį į tikrąsias nege
rovės priežastis: Sąžinės apy
skaita dar neatlikta ir atgai
los beveik nesimato. Komu
nizmo radikaliai nenuveiks 
vien viešųjų organų represi
jos, komunistų nuteisimai, 
ar žodinės kovos. Rezultatus 
duos tik veiklus socialinis 
teisingumas ir krikščioniška 
artimo meilė.”

KOMUNIZMO PLITIMAS
Ponas Šablinskas „XX 

Amžiuje” rašo:
„Yra daug priežasčių, ku

rios ruošia komunizmo šali
ninkus. Tačiau giliausia ir 
didžiausia priežastis yra vie
na. Tai didžioji moderniškų 
visuomenių nuodėmė — be
veik visuotinis pamiršimas 
tų krikščioniškų dėsnių, ku
rie turėtų tvarkyti turtų pa
skirti ir jų padalinimą. Net 
krikščioniškose visuomenėse 
nedaug kur praktiškai vyk
doma tiesa, esanti krikščio
niškos socialinės ekonomijos 
pagrinde, jog materialinės 
gėrybės principe yra skirtos 
visiems žmonėms ir kad in
dividualinė nuosavybė yra ne 
tam, kad ji tarnautų vien as
mens egoizmui, bet tam, kad 
nuosavybės pavidale jos teik 
tų visiems žmonėms minimu
mą, reikalingą jų padoriam 
pragyvenimui. Per maža te
atsimenama pareigos, kurias į 
uždeda nuosavybė. Nepakan
kamai suprantama, kad tvar
ka, kurioje šimtai milijonų 
žmonių neturi sąlygų žmoniš
kam pragyvenimui, greta 
saujelės viskuo pertekusių, 
yra socialinės audros besi
šaukiąs neteisingumas. Ego
izmas ir perryški teisingumo 
stoka žmonių santykiuose — 
štai tikros komunizmo pasi
sekimo priežastys.

Pijaus XI balsas, šaukiąs 
žmones prie sąžinės apyskai
tos, kai kuriu trumparegiu 
publicistų (tokių radosi ii

PRANCŪZIJOS KARDINO
LŲ IR ARKIVYSKUPŲ

NUTARIMAI
Katalikiškoji prancūzų 

spauda ir oficijalios katalikų 
telegramų agentūros tik ką 
paskelbė nutarimus dėl kat. 
pozicijos politikoj, kuriuos 
dar kovo mėn. priėmė Pran
cūzijos kardinolai ir arkivys
kupai. Šiuo metu prancūzuo
se vis nenurimsta politiniai 
bei soči j aliniai neramumai 
kurie duoda progos pasireik
šti aštriam ir apgailėtinam 
politiniam antagonizmui; to
kios padėties akivaizdoj Baž
nyčios vadų žodis katali
kams yra itin reikšmingas

Dvasininkams tuose nuta
rimuose primenama neatsi- 
liekant atlikti visas pilieti
nes pareigas, bet rūpestin
gai vengti dalyvauti politinė
se partijose. Jie įpareigoja
mi už partijų ribų skelbti ka
talikų mokslą apie Bažny
čios, šeimos, mokyklos teises 
ir viešojo gėrio pradus. Ug- 
niakryžininkų lygoj dalyvau
ti kunigai irgi turi vengti, 
bent turi aktingai joj nepasi
reikšti. Tas pat ir dėl kitų 
politinių lygų.

Direktyvose^visiems kata
likams pabrėžiama, jog Ka
talikų Veikimas turi stovėti 
aukščiau partijų; K. V. vadai 
negali būti kartu ir politinių 
partijų vadai, atstovai, pro
pagandistai. Tačiau pilietiniu 
veikimu domėtis ir susipažin 
ti su katalikų principais po
litinėj srity privalo visi ka
talikai. Jaunimui nurodymuo 
se užakcentuojamas visoke
riopo ruošimosi politiniam 
darbui momentas.

Kad religinės ceremonijos 
nepavirstų politinėmis de
monstracijomis, į bažnyčias 
įsakoma teįsileisti tik tauti
nes ir specifiškai katalikiškų

bei grynai profesinių organi
zacijų vėliavas.

LIETUVIŠKI KRYŽIAI 
SENPRŪSIŲ KRAŠTE

Liepos 17 d. įvyko iškil
mingas paminklo transatlan- 
tiniems lakūnams Dariui ir 
Girėnui pašventinimas. Įspū
dingas granito paminklas — 
du dideli sujungti kryžiai — 
iškilo miške ir yra lietuviams 
tautinė šventenybė, o tos sri
ties gyventojams juos pa
traukianti įdomybė. Pamink
las pastatytas toje vietoje, 
kur nukrito „Lituanica I.” 
Pastatytas dar ąžuolinis kry
žius lietuvių liaudies stiliumi 
išdrožinėtas.

Tuoj po 11 vai. ilga auto
mobilių virtinė atvažiavo iš 
Berlyno ir sustojo ties pa
minklo vieta. Atvažiavo Lie
tuvos pasiuntinys dr. Jurgis 
Šaulys ir daug svečių. Soldi
ne laukė jau anksčiau atva
žiavusi Lietuvos aeroklubo 
delegacija. Kartu su delega
cija atvyko ir žuvusiojo lakū
no Dariaus sesuo su vyru.

Lietuviams susirinkus prie 
paminklo, čia atvyko ir Sol
dino apskrities landratas 
Danzigas, kuris atstovavo 
vokiečių valdžios organams, 
nacionalsocialistų partijos 
apskrities vadas Martiny su 
palydovais ir vietos katalikų 
dvasininkai. Tuo tarpu ap
link paminklą susirinko dide
lė vietos gyventojų minia.

Vietos lakūnai mėlyna uni
forma stovėjo garbės sargy
boje. Pačią paminklo pašven
tinimo ceremoniją atliko iš 
Kauno kartu su aeroklubo 
delegacija atvykęs lietuvis 
dvasininkas, kuris tarė žodį 
pagal evangelijos posakį: 
„Aš baigiau savo gyvenimo 
bėgį.”

Paskui kalbėjo Lietuvos 
pasiuntinys dr. Šaulys, lietu
vių aeroklubo pirmininkas 
prof. Žemaitis ir vokiečių 
aeroklubo — „Lufthansos” 
ir „Derulufto” atstovas Som- 
meris.

Lietuvių visuomenės vardu 
prie paminklo buvo padėtas 
didelis laurų vainikas su lie
tuvių tautinių spalvų kaspi
nais.

Lietuvių ir vokiečių aero
klubų vardu buvo padėti di
deli vainikai. Dariaus sesuo 
padėjo didelę rožių puokštę 
toje vietoje, kur gulėjo jos 
žuvęs brolis ir kur dabar yra 
pastatytas lietuviško ąžuolo 
kryžius.

LIŪDNIAUSIA VIETA PASAULYJE

Šiais metais liepos 12 d. 
Prancūzijoje, Verduno tvir
tovės laukuose, prie Doua- 
monto (tar. Diumonto) for
to buvo paminėta 20 metų 
sukaktis nuo didžiųjų mūšių, 
kurie čia įvyko 1916 m. Prieš 
20 metų šioje vietoje vyko 
baisiausi mūšiai, kokius tik 
žino pasaulis, ir niekur nie
kados nėra žuvę tiek žmonių, 
kiek žuvo prie Verduno tvir
tovės, ypač prie Douaumon
to forto. Taigi nors trumpai 
parašysime apie tas baisias 
kautynes ir dabar įvykusias 
iškilmes Verduno tvirtovės 
laukuose.

Verduno tvirtovė buvo 
stipriausia Prancūzijoje. Ji 
gynė kelią į šalies sostinę 
Paryžių. Todėl vokiečiai pa
siryžo ją paimti. Prie tvirto
vės vokiečiai atgabeno apie 
1.300 armotų, jų tarpe 40 ar
motų 42 cent, didumo ir su
traukė 27 divizijas kariuo
menės. Be to, prie Verduno 
buvo sutelkta apie 5.000 kul
kosvaidžių, tūkstančiai bom- 
bosvaidžių, liepsnosvaidžių 
ir kitokių naikinimo pabūk
lų. 1916 m. vasario 21 d. rytą

tūkstantis vokiečių armotų 
atidengė ugnį į 6 kilometrų 
juostą. Ęiekvienų šešių met
rų žemės plotui buvo skirta 
viena armota. Didieji sviedi
niai išmušdavo duobes dides
nes kaip 6 metrai. Todėl ne
buvo nė vienos pėdos, kur ne
kristų sviediniai. Dieną ir 
naktį baubė armotos, sprogi
nėjo sviediniai, žuvo tūks
tančiai žmonių.

Bet prancūzai laikėsi iš 
paskutiniųjų. Jie taip pat 
šaudė iš kelių šimtų armotų 
ir naikino puolančias vokie
čių dalis. Po keturių dienų 
baisaus mūšio vokiečiai pa
ėmė Douaumonto fortą. Per 
tas dienas vokiečių žuvo 60.- 
000 ir apie 70.000 buvo su
žeistų. Prancūzų žuvo dar 
daugiau. Vėliau vokiečiai pa
ėmė Mirusiojo Vyro kalneli, 
kurio plotas buvo apie 80 
hektarų didumo. Į tą plotą 
buvo paleista 100.000 sunkių
jų sviedinių. Paskui prancū
zai vėl atsiėmė Douaumonto 
fortą. Čia vėl žuvo apie 50.- 
000 žmonių. Kitą dieną vo
kiečiai vėl atėmė fortą iš 
prancūzų. Vėl žuvo apie 50.-

Nuo š. m. kovo mėn. 17 d. mudu su p. J. B. Laučka, kaip 
lietuvių katalikiškojo jaunimo pavasarininkų, o taip pat ir 
visos organizuotosios lietuvių katalikiškosios visuomenės, 
atstovai, turėjome laimės būti Amerikoje Lietuvos Vyčių ir 
drauge visos organizuotosios Amerikos lietuvių katalikiš
kosios visuomenės svečiais. Šia proga teko aplankyti vy
čių kuopas ir iš viso lietuvių kolonijas.

Lankydamiesi įvairiose lietuvių gyvenamose vietose, mes 
rūpinomės artimiau susipažinti su čionykščiu lietuvių, o 
ypač jaunimo gyvenimu ir veikimu, stengėmės pakalbėti 
apie Lietuvos gyvenimo pažangą ir lietuvybės išlaikymo 
reikalą ir bandėme paberti minčių, kurios galėtų pasitar
nauti tolimesniam darbe, kuriant vis gražesnį lietuvių tau
tos gyvenimą.

Keliaudami po Amerikos lietuvių kolonijas, mes turėjo
me progos matyti Amerikos lietuvių katalikiškosios visuo
menės nuveiktus didelius darbus lietuviškosios ir katali
kiškosios veiklos plotuose. Jeigu drąsiai galima džiaugtis 
tuo, kas lig šiam laikui lietuvių visuomenės čia buvo pada
ryta, tad neabejotinai tenka pripažinti, kad tai daugiausia 
yra šio lietuviško ir katalikiško darbo dėka. Mes aiškiai 
tai pajutome. Garbė už tai katalikiškąjai lietuvių visuome
nei ir josios vaidams!

Drauge tebūnie mums leista pareikšti mūsų nuoširdžiau
sią, giliausią padėką už taip nuostabiai malonų, gerą, ne
užmirštamą priėmimą, kurį' mes turėjome keliaudami po 
Ameriką. Ypatingos padėkos reiškiame mus į Ameriką pa- 
kvietusiems mūsų brangiesiems broliams ir sesutėms Vy
čiams, jųjų vadovybei, o ypatingai garbingajam Pirminin
kui inž. A. J. Mažeikai su žmona, kurie tiek nepaprastai 
daug mūsų reikalais ir mumis pačiais rūpinosi. Taip pat 
norime pabrėžti mūsų ypatingai didelį dėkingumą didžiai 
gerbiamai Dvasiškijai ir visiems katalikiškojo lietuvių ju
dėjimo vadams, kurie parodė mums tiek daug gražaus nuo
širdumo, kurių lietuviškas svetingumas mums buvo dau
giau negu broliškas.

Dar tenka paminėti, kad man, kaip Pasaulio Lietuvių 
Sąjungos Valdybos Sekretoriui, teko turėti reikalų ir su vi
sa Amerikos lietuvių visuomene. Ir su pasigėrėjimu turiu 
pažymėti, kad iš čia taip pat turiu gražiausių prisiminimų 
ir todėl visiems už man pareikštą taip malonų nuoširdumą 
tariu giliausios padėkos žodžius.

Išvykdamas iš Amerikos į Lietuvą, savo ir mano bendra
keleivio, p. J. B. Laučkos, dar paliekančio Amerikoje, vardu 
linkiu broliams ir sesutėms Vyčiams, Amerikos lietuvių ka
talikiškai visuomenei ir visiems Amerikos lietuviams ge
riausio gyvenimo ir sėkmingiausio veikimo, kuriant didin
gą, gražią lietuvių tautos ateitį.

Jūsų
Dr. Juozas Leimonas.
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ir dabar jie atvyko į pami
nėjimą be kojų, be rankų, 
neregiai ir kitaip sužaloti. 
Prie kiekvieno kapo stovėjo 
karo dalyviai prancūzai. Pro 
juos apie valandą žygiavo 
buvusieji kovotojai, tylėdami 
ir susitelkę. Visos iškilmes 
vyko vidunaktį ir buvo labai

000 žmonių. Birželio mėn. 
pradžioje vokiečiai paėmė ir 
kitą fortą (sustiprintą) Vo. 
Šitą fortą jie šaudė 90 dienų 
ir paleido per 90.000 sviedi
nių. Be to, į tas vietas dar 
buvo paleista apie ,200.000 
sviedinių su nuodingomis du
jomis. Todėl patys vokiečiai
Verduno tvirtovę praminė tylios ir liūdnos. Kalbėtojas 
„mėsos kapokle. Bet liepos per garsiakalbį tarė žodį mi- 
1 d. prancūzai pradėjo pulti 
vokiečius prie Sonės upės, ir 
vokiečiai buvo priversti pasi
traukti nuo Verduno.

Bet visą laiką pačios bai
siausios kautynės vyko prie 
Douaumonto forto. Čia per 
visą laiką iš abiejų pusių žu
vo apie 400.000 žmonių. Čia 
kiekviena pėda buvo aplieta 
krauju, ir ant kiekvieno met
ro žuvo po 3 — 4 žmones. 
Bendrai, mūšiuose prie Ver
duno tvirtovės žuvo per mi
lijoną prancūzų ir vokiečių 
karių ir apie 2 milijonus bu
vo sužeistų ir apnuodytų du
jomis. Todėl pasibaigus ka
rui Verduno laukuose buvo 
sudarytos didžiausios pasau
lyje kapinės, kuriose ilsisi 
per milijoną karių. Didžiausi 
laukai, kur kiekviena pėda 
šimtus kartų išrausta armo
tų sviediniais, pavirto bai
siu kapinynu. Čia dunkso il
giausios kapų eilės, o ant jų 
stovi miškas baltų kryžių. 
Tai liūdniausia vieta visame 
pasaulyje.

JI šitą vietą š. m. liepos 12 
d. suvažiavo tūkstančiai žmo 
nių paminėti tą baisią sukak
tį. Atvyko apie 30.000 pran
cūzų, kurie dalyvavo šiame 
fronte, ir 500 Verduno mū
šiuose dalyvavusių vokiečių. 
Taip pat dalyvavo anglų, bel
gų, italų, rusų, amerikiečiu, 
austrų ir kitų valstybių buveį pie liūdną Verduno kapiny- 
fronto kovotojai. Didelė da-įną ir nuoširdžiai siektų tai- 
lis dalyvių čia buvo sužeisti | (kos ir meilės. M. L.

rusiems. Sugriaudė armotos 
šūvis, ir užgeso visos šviesos. 
Minutę visi tylėjo, pagerbda
mi žuvusius, kurių kryžiai 
buvo papuošti raudonomis 
rožėmis. Vokiečiai prie pa
minklo žuvusiems padėjo gy
vų gėlių vainiką.

Po to visi buvusieji fronto 
kovotojai, prancūzai, vokie
čiai ir kiti padarė priesaiką. 
„Tie, kurie ilsis čia ir kitur, 
įžengė į mirusiųjų taiką tik 
tam, kad pagrįstų gyvųjų 
taiką, ir todėl būtų nešventa 
iš mūsų pusės ateity prileisti 
prie to, ką pasmerkė miru
sieji. Mes prisiekiame taiką, 
kurią mes turime saugoti jų 
aukos dėka, saugoti ir jos 
norėti.” Ir visi dalyviai išta
rė „prisiekiu.” Po to, buvo 
padėtas vainikas prie deglo, 
kurį įžiebė Paryžiaus sunkiai 
sužeistas invalidas, dalyva
vęs Verduno kautynėse, ir 
kuris buvo atneštas į šią 
liūdną vietą prie Douaumon
to forto. Iškilmės tikrai bu
vo liūdnos ir griaudingos. 
Jos įvyko kaip tik šiuo metu, 
kada visas pasaulis vėl be
protiškai ginkluojasi ir.ren
giasi naujam karui, gal dar 
baisesniam. Todėl, Dieve 
duok, kad ta graži buvusiųjų 
karių priesaika nebūtų su
laužyta, kad pasaulio tautos 

| ir jų valdovai pagalvotų a-
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Įi dėkingumą didžiai 
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k daug gražaus nuo- 
18 mums buvo dau-

Pasaulio Lietuvių 
rėti reikalų ir su vi- 
pasigėrėjimu turiu 

Sausių prisiminimų 
nalonų nuoširdumą
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) Amerikoje, vardu 
įerikos lietuvių ka- 
kos lietuviams ge
imo, kuriant didį-
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r jie atvyko į pami
gę kojų, be rankų, 

ir kitaip sužaloti 
kvieno kapo stovėjo 
lyviai prancūzai. Pro 
)ie valandą žygiavo

slkę. Visos iškilmės 
dimaktį ir buvo labai 
r liūdnos. Kalbėtojas 
liakalbj tarė žodį mi- 

Sugriaudė anuotos 
užgeso visos šviesos.

Geras priklodas...
Ne bile durnius gali išmin- 

ringą rokundą paklot arba 
akuratną priklodą duot. Ale 
mano geras pažįstamas pro- 

[ fesorius Kampinskas per 
i Draugą mum daug teisy- 
; bes apie cicilikus pasako. Jis 

mum rašo:
Vakar, tavorščiai, buvau 

ant savo delno padėjęs jums 
gautus cicilistų bendro prun- 
to protestus prieš lygybę ir 
brolybę cicilikiškam parėdke. 
Tokios rokundos, sako, pas 
cicilistus negalimos. Ir tikrai. 
Cicilizmas, kaip jau žinote, 
yra priemonė darbininkams 
mulkinti, juos pavergti, iš
naudoti, o jo vadams skarbus 
susikrauti. Tegul jums pa
šneka šie faktai.

1904 m. Prancūzijos Bres
to mieste cicilistai buvo pa
ėmę miesto parėdką runyti. 
Pirmiausiai jie pasifiksino 
sau pėdės. Miesto meras nuo 
pirmos dienos pafiksino sau 
pėdę 10.000 frankų daugiau. 
Kitiems cicilistams urednin- 
kams pėdės taip pat buvo bu
vo pafiksintos.

Didelis cicilistų vadas Zin
geris buvo bagotesnis už pa
tį Bebelį. Gyveno puikiau
siuose palociuose, važinėjo 
gražiausiais armobiliais. Mir 
damas Zingeris paliko skar- 
bo — keturis milijonus kro
nų.

Kitas cicilistų vadas Troc
kis trumpą čėsą ponavojęs 
ant Rasiejaus suspėjo tiek 
prisiplėšti sau skarbo, kad 
jau virš desėtkų metų gyvena 
sau Turkijoj ir kitose kara-

lystėse kai koks obivatelis; 
gal net haremą turi užvedęs. 
Jam, kaipo bedarbiui, nerei
kia eiti į flophauzę, kaBd gau
ti bliūdą zupės. i

Ryškiausias, tavorščiais, 
priklodas — dabartinis Ra- < 
siejus. Stalinas ir visa armi- 
ja jo slugų Maskvos Kremliu
je lietuviškus bekonus sau 
valgo, (šiomis dienomis Lie
tuvos Eksportas iš Klaipė
dos vėl išsiuntė į SSSR. 10 
vagonų gyvų kiaulių, rašo 
„Lietuvos Aidas”), o darbi
ninkams užvedė kolhozus — 
panščyzną, kokius mūsų tė
vai senam krajuj turėjo prie 
ponų. Einant lygybės ir bro
lybės rokunda, ir Stalinas ir 
Vorošilovas ir kiti balšavikų 
carai taip pat turėtų Mask
vos strytus šluoti, arba ru
denį su matiku bulves kasti. 
Ale tokio dalyko svietas nėra 
girdėjęs. Anot tos dainos:

Tegul durniai dirba 
Ir mums skarbus krauna, 
O mes jiems apie lygybę 
Ožio balsu bliaunam.” 
Tokias dainuškas dainuoja 

ir mūsų komunistukai. Anais 
metais, kada badas visus bu
vo užpuolęs, kai biedni bimbi- 
niai ir mizarinės pėsti kul
niavo į Washingtoną iš kaz- 
nos duonos reikalauti, tai

1 „Laisvės” ponai komunistai, 
susėdę į naują armabylių ten 
nupyškėjo. Tik kai pasiekė 
Washingtoną, tai nusiėmė 
naktaizas, apsiavė vyžom ir 
užlipę ant bačkų proliata- 
rams pamokslus sakė.

Juokalogija
Po pirmo jaunavedžių su- 

sibarimo, žmona verkšlena:
— Ak, kaip aš dabar norė

čiau būti pas savo brangiąją 
mamytę danguje.

— O aš, — sako vyras, — 
norėčiau būti prie konjako 
bonkos restorane.

— Na, žinoma, tu sau vi
suomet ką nors geresnio pa
sirenki...

—o—
Okupuotam Vilniuj:
— Aš pasakoju tau vieną 

po kito taip juokingus nuo
tykius, o tu nei nenusišyp- 
sai! ?

— Ar tu proto netekai? 
Nori, kad aš naktį gatvėje 
rodyčiau savo auksinius dan
tis?...

—o—
Teisėjas: Liudytojau, jūs 

girdėjote barnį vyro su žmo
na, ką galite į tai pasakyti?

Liudytojas: Tik viena: 
kad pats niekados nevesiu.

Tyli, kaip musę kandę...
Čia, Brooklyne, kitas pasi- 

ties priklodas apie balšavikų 
viernastį. Aš jau minėjau, 
kad vienas ponas komunistas 
kriaučius, ir tai ne prastas, 
iš amato ir ščyriausias idė
joj, iš darbininkų kišenių 
persipylė į savąsias net ke
liolika šimtų dolerių, kaip 
žmonės sako. Bet nė darbi
ninkų reikalu^ „ginanti” 
„Laisvė,'” nė „Viernoji Ga
dynė” apie tą faktą nieko ne
sako — tyli, lyg musę prari
ję. Matyti, kad jie gerai mo
ka tik blevyzgot ir visokių 
kriminalų „iškelt” apie tai, 
apie ką nieko nežino. Iš prin
cipo komunistai apie teisybę 
nieko nenori kalbėt, nė žinot.

isi tylėjo, pagerbda
vus, kurių kryžiai
.puošti raudonomis 
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LIŪDN A PASAKA

1.
Pavasarį vieną šventadienį 

parėjo Petras iš bažnyčios ne 
toks kaip visada. Buvo susi
mąstęs ir susirūpinęs, o jo 
akyse degė nesuprantama y- 
patinga ugnis. Atsimainiusiu 
balsu paprašė valgyti ir visą 
laiką nė žodžio nepratarė. Pa 
valgęs ėmė kepurės ieškotis. 
Juozapata nustebusi sekė sa
vo vyrą akimis ir laukė, ką 
pasakys. Bet šisai jau ėjo 
pro duris...

. — Kas atsitiko ? Kur eini ?
— bailiu balsu paklausė jį.

Taip galingai pažiūrėjo į jį 
gražiom savo akim, kad Pet
ras sugrįžo ir paėmė moterį 
už rankos, pasodinęs greta 
savęs ant suolo, ilgai į ją ty
lomis žiūrėjo. Jo akyse švie
tė ir baimė, ir viltis, ir abe
jojimai.

— Nieko neatsitiko, — pra 
kalbėjo atsidusdamas Petras,
— tik...

Juozapata krūptelėjo.
— Nebijok, nieko bloga, — 

jau ramesniu balsu tarė ji
sai, — tik žinai, kokią nau
jieną šiandien išgirdau?...

Ir Petras ėmė savo mote
riai pasakoti, ką jisai mies
telyje girdėjo ir matė. Kaip 
kunigas iš sakyklos skaitęs

— Na tai tamsta vis dėlto 
velniškai panašį į angelą.

—o>—
Žmona: — Ar tiesa, miela

sis, kad aš esu vienintelė ta
vo mintis?

Vyras: —Tiesa, ir tos min 
ties aš jokiu būdu negaliu at 
sikratyti.

N pirklys telegrafuoja 
kompanijonui: „Rytoj visas 
kiaules į traukinį ir tu taip
gi. Nepasivėlink, nes tik ry
tinis traukinys gabena galvi
jus/’ ,

— Įsivaizduoju sau, kaip 
buvo turtingi Rafaelis, Leo
nardo da Vinči ir kiti didieji 
dailininkai!

— Kodėl taip manai?
— Nagi tik pagalvok, kiek 

jie imdavo už savo paveiks
lus, kai jie buvo nauji, jeigu 
dabar už senus desėtkais 
tūkstančių moka.

—o—
— Pasigailėkite neregio!
Praeivis, nelaimingo ne

regio rakon įdėjo pinigą.
— Bet klausykit, šis pini

gas su skylute!
— Kokiu gi būdu tu tai pa

stebėjai, juk tu neregys?
— Visai ne, aš tik dviem 

valandoms jį pavaduoju.
— O kur pats neregys?
— Jis kinematografe pa

veikslą žiūri.
—o—

— Panele Maryte, tamsta 
tikras angelas!

— Labai prašau, aš joks 
angelas.

tokį raštą, kuriame pasaky
ta, kad vergai žmonės būsią 
dabar lygūs su ponais, jiems 
nebevergausią, o žemė, kurią 
dirba, liksianti jų — nebe po
nų; kad tie, kurie žemės ne
turi arba turi labai maža, 
gausią iš naujos valdžios 
tiek kiek reikiant (mat, esan 
ti kokia nauja valdžia, ge
resnė — ne rusų, bet mūsų 
krašto žmonių ar lenkų: toji 
nauja valdžia žmonėmis ir 
rūpinantis). Kunigas sakęs, 
kad ir rusų valdžia žadanti 
žmonėms laisvę duoti ir ne
bespausti, jau ir raštą tokį 
seniai išleidusi, tačiau tik 
taip žadanti, iš tikrųjų — 
akis visiems norinti apdum
ti: nereikią jos klausyti, ja 
tikėti, bet reikią rinktis bū
riais ir išvien vyti rusai iš ši
to krašto laukan, nes jie tik 
esą mūsų neprieteliai, spau
džią ir skriaudžią žmones, 
persekioją mūsų tikėjimą ir 
kalbą. Tatai pat ir švento
riuje ir miestelyje girdėjęs 
— visi apie tatai kalbą ; ma
tęs ir tą raštą nevieną turint. 
Žmonės esą sujudę, ir nors 
kaikas tuo juokiasi, daugelis 
būtinai eisią — jeigu ne su 
šaudyklėmis, tai su šakėmis 
Ir dalgėmis rusų vytų. Girdė

—o—
amerikietė šokėja, 

viena gražiausių A- 
moterų, nusiuntė

— Lietuvos aukso ir valiu
tos fondas dabar sudaro apie 
70.000.000 lt. Banknotų apy
vartoje sumažėjus, jų vertė 
auksu pakilo nuo 55,2% ligi 
57,6%, o auksu ir valiuta nuo

— Kauno Vytauto Didž. 
universitetas nuo įsikūrimo 
pradžios ligi šių metų vasa
ros yra išdavęs 2.446 aukšto
jo mokslo diplomus.

Viena 
laikoma 
merikos 
Bernardui Shaw laišką, kur 
rašo:

„Tamsta, be abejo, dabar 
žymiausias, protingiausias 
žmogus pasauly. Mane laiko 
viena gražiausių moteriškių. 
Pagal prof. Wighamo teori
ją, mums galėtų gimti kuo 
tobuliausias kūdikis.”

Bernard Shaw atsakė:
„Visai sutinku su Tamsta, 

kad aš protingiausias žmo
gus pasauly, ir neabejoju, 
kad Tamsta esi gražiausia, 
kokia tik galima įsivaizduo
ti. Bet juk gali atsitikti, kad 
mūsų kūdikio kūnas bus pa
našus į' mano, o protas į 
Tamstos. Todėl, nors ir gai
la, esu priverstas atsisakyti 
nuo Tamstos meilaus pasiū
lymo.”

Teisybė jiems akis bado, 
Well, užtad jie visi koleravus 
akuliorius nešioja ir visas 
svietas jiems kitaip atrodo... 
Gaila jūsų, ponai tavorščiai.

Dėdė.

Bolševikai išleido naują 
parėdymą, kuriuo uždrau
džiami abortai, didinama pa
galba gimdančioms mote
rims. Numatoma pašalpa šei
moms, turinčioms daugiau 
vaikų, pakeičiama išsiskyri
mų tvarka, žodžiu, bolševi
kai daugiau susirūpina šei
ma. Bolševikai jau atkando 
dantį su laisva meile.

Šiemet per 6 mėn. iš Lietu
vos emigravo 849 žmonės. Iš 
to skaičiaus į Palestiną išva
žiavo 254 žmonės, Braziliją
— 202, Pietų Afriką — 145, 
Argentiną — 121, Jungtines 
Amerikos Valstybes — 54, 
Kanadą — 29 ir į Uragvajų
— 24 žmonės.

Pernai į Palestiną per pir
mą pusmetį išvažiavo per 
600 žmonių. Pernai per pir- 
pirmą pusmetį emigravo per 
900 žmonių.

—o—
Vienas žydas kreipiasi į ki

tą:
— Dabar madoje komu

nizmas. Mes privalome vis
kuo broliškai pasidalyti. Su
tinki?

— Sutinku!
— Todėl, jei tu turi du ark

lius, tai vieną privalai man 
atiduoti.

— Labai mielai!
— Turi dvi karves? Vieną 

man atiduok.
— Labai prašau!
— Turi dvi vištas, tai vie

ną atiduok man.
— Niekados!
— Bet kodėl? Sutinki ati

duoti arklį, karvę, o nenori 
vištos atiduoti?

— Todėl, kad aš neturiu 
nei arklio, nei karvės, o turiu 
tik dvi vištas.

jęs, kad jau daugelyje vietų 
sumušti rusai lekią iš mūsų 
krašto, kad ne tik gubernato
riai, pats karalius išsigandęs 
nebežinąs kas daryti...

Petras pasakodamas šluo
stės rankove nuo kaktos gau 
šiai tekantį prakaitą ir grei
tai alsavo. Jo akyse vėl užsi
degė nesuprantama ypatinga 
ugnis.

Juozapata visa nustebusi 
tylėjo ir klausė savo vyro. 
Daug jinai nenugirdo, dar 
daugiau nesuprato; bet vie
nas daiktas giliai jai galvon 
įsmego.

— Tai mudviem, Petriuk, 
iš tiesų nebereikės jau dva
ran eiti ? — paklausė vyrą.

Ir nors jos akyse dar kla
jojo abejojimas, tačiau pa
čiam balse suskambėjo nebe
slepiamas skardus džiaugs
mas.

— Nebereikės, — atsakė 
Petras, ir patsai to nejusda
mas, laimingai, linksmai nu
sišypsojo.

— Ir žemė, kurią dirbame, 
bus mūsų?...

— Mūsų...
— Ir dar daugiau gausi

me? Juk mes taip maža jos 
teturime...

— Gausime ir daugiau...
— Dieve, kokie būsime lai

mingi!...

Ir Juozapata, iš džiaugsmo 
visa užkaitusi, laiminga ir 
graži, apkabino vyro kaklą.

— Ar žinai, kaip tada bus 
mudviem gera! — kalbėjo ji
nai tyliai svajodama ir į jį 
glausdamosi: — turėsime sa 
vo žemę, niekam nebevergau
sime ir dirbsime tik sau, 
sau! Susilauksime vaikų... 
būsime nebe vieni... Ar ži
nai: tu į vaisysi sodelį, ir kai 
paaugs vaikai, turėsime 
jiems vaisių ir uogų. Vai
kams bus geriau, ir mudu 
būsiva laimingesnių...

Vyras klausė tų savo mo
ters svajojimų, ir pats tais 
svajojimais ėmė tikėti. Jam 
pradėjo rodytis, kad jisai ne
be neturtėlis, pono vergas, 
bet jau laisvas ūkininkas, tu
rįs pakaktinai nuosavios že
mės, turįs paaugusių vaikų 
ir ramiai sau su jais ir su 
savo moterim gyvenąs... Ir 
tokį džiaugsmą savo širdyje 
pajuto, kad norėjo pagriebti 
sėdinčią Juozapotą ir kelis 
kartus su ja po aslą apsisuk
ti. Tik kažin ką atsiminęs 
susiturėjo...

— Reikia eiti pažiūrėti, ką 
sodžiaus vyrai kalba, — tarė 
atsidusęs ir pasiėmęs kepu
rę. — O ką, Juozaput, jeigu 
rusų valdžia nepasiduos? —

KAI KURIE PASAULINIO 
KARO DUOMENYS

Neseniai išėjo iš spaudos 
vokiečių kalba knyga apie 
pasaulinį karą skaičiais, iš 
kurios čia paduodam kelias 
ištraukas.

Prieš karą, 1913 m., Vokie
tijoj buvo kas 85 žmogus ka
reivis, o Prancūzijoj — kas 
50. Per paskutiniuosius 33 
metus karo reikalams buvo 
išleista: Vokietijoj — 72 mi
lijardai litų, Prancūzijoj — 
75 milijardai ir Anglijoj — 
84 milijardai litų. Kiekvie
nam gyventojui 1911 m. iš
ėjo karo reikalams tiek: Vo
kietijoj — 50 litų, Prancū
zijoj — 65 litai ir Anglijoj — 
77 litai.

Per didįjį karą iš viso bu-

vo sumobilizuota 60 milijonui] 
žmonių: iš jų 21 milijonas bu i 
vo vidurinių valstybių pusėj i 
ir 39 milijonai — santarvės 
pusėj.

Pirmutinis pasaulinio ka- 1 
ro šūvis buvo paleistas 1914 1 
m. liepos 28 d. tarp 6 ir 7 vai. 
vakaro austrų serbų fronte, 
po aštuonių valandų po Aus
trijos karo paskelbimo Ser
bijai. Ten 68 austrų pėstinin
kų pulko grandinis Petrana- 
je su mažu patrulių būriu už
ėmė mažytę salą Savės upėj 
ties Bielgradu. Kai prie salos 
prisiartino serbų sargybinė 
valtis, Petranajė paleido pir
mąjį pasaulinio karo šūvį, 
kuris užmušė serbų valties 
vairininką. Pirmąjį patran
kos šūvį paleido taip pat aus
tras artileristas Eberlingas 
1914 m. rugpjūčio 1 d. į Biel- 
grado amunicijos sandėlius. 
Tačiau Eberlingui buvo lem
ta būti ir pirmuoju austrų 
užmuštuoju, nes tuoj po pir
mojo šūvio jį’ sudraskė atlė
kusi, kaip atsakymas, serbų 
granata. Pirmieji vokiečių šū 
viai rusų fronte buvo paleis
ti rugpjūčio 1 d. ties Proska 
prieš rusų kazokų patrulį.

Vokiečiai karo metu gami
no kas mėnesis po 400 sun
kiųjų patrankų, o lengvųjų 
gaminimas svyruodavo pa
gal reikalą. Daugiausia leng
vųjų patrankų buvo pagamin 
ta 1917 m. — po 3.000 kas 
mėnesis, 1918 m. vasario 
mėn. — 2.000 ir tų pat metų 
vasario mėn. —1.200 lengvų
jų patrankų. 1918 m. vakarų 
fronte vokiečiai turėjo 17.- 
966 patrankas įvairaus ka
libro, iš jų 7.568 pabūklai — 
sunkieji. Tuo būdu vokiečiai 
turėjo 2.000 lengvų patrankų 
ir 100 sunkiųjų daugiau, ne
gu santarvininkai. Didžiau
sias karo metu artilerijos 
šaudymas buvo 1918 m., ka
rui besibaigiant, kai ameri
kiečiai fronto bare ties St. 
Mihiel per keturias valandas 
paleido į vokiečių apkasus 
1.100.000 šovinių. Vokiečių 
artilerija per visą karą visuo 
se frontuose paleido 222 mi
lijonus šūvių, tuo tarpu kai 
santarvininkai iššaudė žy
miai daugiau. Per 1918 m. de 
šimt mėnesių jie vakarų 
fronte į vokiečius paleido 
160 milijonų šovinių. Iš viso

paklausė lyg rimtai, lyg juok jo rankose
damasis, atsigręžęs nuo du
rų.

Juozapota atsistojo, tar
tum ko išsigandusi. Bet tuo
jau sučiaupė lūpas ir, žybte
lėjusi akim, netikėtai suri
ko:

Vyti tuos rusus iš mūsų 
krašto, vyti! Ar atameni, 
kaip anais metais mane ka
zokas užpuolė? Kad ne tu ir 
tėvelis, būčiau pražuvusi...

Primintasis kazokas visą 
kraują Petrui galvon suvijo.

Žvilgterėjo degančiom a- 
kim į moterį ir sukandęs dan 
tis dusliu balsu tarė:

— Išvysime juos, išvysi
me!...

Išeidamas pro duris, stip
riai suspaudė savo kumštį.

Ausdama pamatė Juoza
pota vieną dieną pro langą, 
kaip Petras išsinešė iš klė
ties dalgį ir šakęs ir apsidai
ręs, lyg ko bijodamas, grei
tai išnyko už kiemo vartelių. 
Nutylėjo, nepaklausė apie 
tat vyro... Bet po kelių dienų, 
nešdama prievakare paršui 
ėsti, netikėtai pamatė šalia 
gurbų Petrą su dviem jau
nais kaimynais, Antanu ir 
Kaziu, greta sustojusius ir 
išsižergusius: visi trys turė-

per karą visos valstybės iš
šaudė amunicijos už 300 mi
lijardų litų.

Didžiausios oro' kautynės 
prasidėjo 1917 m. Flandrijoj. 
Ten nuolat kovojo 70 vokie
čių eskadrilių prieš santarvi
ninkus. Beveik kasdieną oro 
kautynėse dalyvaudavo 80 — 
100 lėktuvų.

Vokiečiai apskaičiuoja, kad 
rusai 1914 m. Rytų Prūsuose 
padarė tiek nuostolių: užmu
šė 1620 žmonių ir sužeidė 
433, be to, 10.000 žmonių iš
trėmė, kaip įkaitus, Rusijos 
gilumon. (Įdomu, kad tų į- 
kaitų tarpe buvo ir Mažosios 
Lietuvos patriarchas Marty
nas Jankus.) Rusams besi
braunant, pabėgo Vokietijos 
pusėn 800.000 žmonių, 34.000 
trobesių buvo sunaikinta. 
Gyventojai netekę 135.000 
arklių, 250.000 galvijų ir 
200.000 kiaulių.

1916 m. vokiečių karo ap
kasų ilgis siekė 2.200 kilo
metrų, būtent: vakaruose — 
700 kilometrų, rytuose — 1.- 
000 ir pietuose — 500 kilo
metrų. Pridėjus dar austrų 
vengrų 400 kilometrų ilgumo 
frontą, išeina, kad austrų 
vokiečių bendras apkasų il
gis buvo 2600 kilometrų. 
Jiems iškasti reikėjo paju
dinti 60 milijonų kubinių me
trų žemės. Apkasams sustip
rinti vokiečiai sunaudojo 
600 milijonų maišų smėlio. 
Sudėjus juos vienon eilėn, 
gautume sieną dviejų metrų 
storumo, trijų metrų aukštu
mo ir 2500 kilometrų ilgumo, 
maždaug, kaip nuo Berlyno 
ligi Konstantinopolio. Kastu
vų vokiečių kariuomenė tu
rėjo 10 milijonų.

Paskutinis 1918 m. lapkri
čio 11 d. vokiečių vyriausio
jo štabo pranešimas iš vaka
rų fronto taip skambėjo:

„Atremiant amerikiečių 
puolimus į rytus nuo Maas 
upės pasižymėjo sėkmingais 
kontrpuolimais Brandenbur
go rezervo pėstininkų pulkas 
N 207, pulkininkui leitenan
tui Hennigs vadovaujant, ir 
192 saksų pėstininkų divizi
jos pėstininkų pulkas N183, 
pulkininkui leitenantui Ze- 
schau vadovaujant. Pasira
šius paliaubų sutartį, šian
dien vidudienį buvo sustab
dyti karo veiksmai visuose 
frontuose.” * „Tr.”

ilgus, geležiniais 
galais, pagalius ir sutardami 
nuožmiai badė jais orą.

— Ką jūs čia dirbat? — 
sušuko nustebusi Juozapota.

Vyrai, ją išvydę, su džiaug 
smu būtų pasislėpę, tik nebe
suspėjo. Visi trys išsitempė, 
traukdami- užpakalin savo 
pagalius.

— Cit, Juozaput, nieko 
bloga, — atsiliepė Petras, 
šluostydamas nuo kaktos 
prakaitą: — mes tik moko
mės, kaip su rusais reikia 
grumtis...

Tokie juokingi su tais sa
vo durtuvais buvo ir taip 
linksmai į ją visi trys pažiū
rėjo, kad jinai tik nusišypso
jo jais gėrėdamosi. Tačiau iš 
gurbo išeidama pajuto, kad 
jos širdį suspaudė kažin kok
sai šaltas sopulys.

Petras, tartum tai jausda
mas, jau kelinta diena su sa
vo sumanymais nuo moteries 
slėpės: bijojo jos ašarų, iš
gąsčio. Jisai nutarė būtinai 
eiti su kaikuriais draugais 
miškan ir tenai susidėti su 
maištininkais: patyrė, kad 
netoli esąs jų didelis būrys...

2.
Juozapota sapnavo.
Mato jinai gražų didelį so

dą, pilną žydinčių medžių. Ei
na tuo sodu, mažu kūdikiu 
nešina... Dailus takelis, smė
liu išbarstytas; aplinkui žo
lės ir žolynai įvairiomis spal
vomis mirga; tarp medžių 
šakelių paukščiai kraunas 
sau lizdelius. Visur taip ra
mu ir šilta... Juozapota spau
džia į laimingą savo krūtinę 
kūdikį ir skuba, skuba... Už 
sodo jos Petras aria... Ji jam 
pietus neša, nori jam pasigir
ti kūdikiu... Jau jinai jį iš 
tolo mato, sunkiai ant arklo 
užgulusį ir jungą jaučių iš 
lengvo kalneliu stumiantį... 
Bet netikėtai ir gražus sodas 
ir Petras su jaučiais iš jos 
akių nyksta. Staiga pamato 
jinai apniukusį dangų ir prie
šais — baisų, gilų bedugnį' 
griovį. Iš apačios girdi skau
dų dejavimą ir pagalbos 
šaukiamą balsą. Tai Petro 
balsas, jo dejavimas. Juoza
pota išsigandusi skuba į jį, 
norėtų nusileisti griovin, gel
bėti vyrą... Pažiūri į kūdikį: 
nebegyvas! Akytės užsimer
kusios, lūpytės pamėlynavu
sios, veidelis — kaip drobė. 
Kįlakumo paimta, surinka 
nesavu balsu. Jos kojos pa
slysta, ir kartu su kūdikiu 
krinta kiaurymėm..

Bus daugiau.
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, Newark, N. J.
Trumpos Žinutės

Baltimore, Md.

kun.

salėje

ATSvai. gimnazija

išsiskii

-

Klaipėda. — Liepos mėn.
17 d. po pietų apie 15 vai.

metais bus pa- 
naujų prekinių

AMERIKIETIS BOKSININ
KAS NEMUNE PASKENDO

Pereitą savaitę klebonas 
kun. S. Stonis ilsėjosi prie 
vandenų. Grįžo gerokai pa
silsėjęs ir jaučiasi gerai.

IEŠKO TURTŲ LIETUVOS 
ŽEMĖS GELMĖSE

PALANGOJE TRŪKSTA 
PADORUMO

KARINIO RENGIMO 
KURSAI

KAUNE PRISIKĖLIMO 
BAŽNYČIA SMARKIAI 

AUGA

SKAUDŽIOS NEATSARGU
MO AUKOS

iš 4-to pusi 
'pavėdžiai laik 

Siūbą, pašven 
i? ^tais palydovž 
F* Komunija, i 
u 1 artimiausių

dutiniškai vienas hektaras kad „Kiekviena mote- 
pirmos rūšies žemės kaštuo-'riškė, kuri meldžiasi ar pra-
. ~___ ... . _v. J____~

tės tvarka buvo pavesta Pa-Įpylinkėse, Nemuno ir Jeses 
nevėžio 2 šaulių kuopos va- "~s" 1 x 
dui ats. Įeit. Simonaičiui, ku
rio pastangomis visa gražiai 
ir darniai įvykdyta.

Kiti sugriebę nešė į tinkamą 
vietą. Nešamas kramtė dan
timis, ką pagavęs. Juozas Mi
liauskas nė nematė, kai jam 
į rankos muskulą italas dan
tis suleido. Ir kitus kandžio
jo, bet matantys atsigynė.

Nuo rugpjūčio 4 d. iki 15 
d. misijonierius tėvas Bruži- 
kas duos rekolekcijas sesu
tėms St. Marys Villoj. Jis čia 
atvyksta trumpam poilsiui ir 
ta proga sesutėms teiks dva
sinį patarnavimą.

Liepos 26 d., per Šventą 
Oną, Dievo Motinos Sopulin
gos bažnyčioj įvyko šventini
mas šv. Onos altoriaus, kurį 
įtaisė Šv. Onos moterų ir 
merginų klubas; prisidėjo ir 
kiti geri parapijonai. Visos 
narės atėjo su žvakėm prie 
altoriaus, o kun. Vaičekaus
kas atliko šventinimo apei
gas ir pasakė labai grsfeų 
pamokslą, dėkodamas klubui 
ir visiems, kurie kokia nors 
auka prisidėjo prie altoriaus 
įrengimo. Paskui buvo atkal
bėta šv. Onos Iftanija ir po
teriai už visus fundatorius. 
Šv. Onos moterų ir merginų 
klubas įtaisė altorių Dievo 
Motinos Sopulingos parapi
jos 20 metų sukakčiai pami
nėti.

Tą pačią dieną, vakare, bu
vo piknikas Politikos klubo 
salėj. Tai buvo sveikinimas 
visų Onų. Visas pelnas ėjo 
dėl altoriaus. Prie to gražaus 
sumanymo . prisidėjo kun. 
Vaičekauskas ir ištaisė gra
žiai bažnyčią, išdažė alto
rius, stacijas atnaujino, da
bar mes nesi jaučiam, kad 
esam rūsyje (skiepe), bet 
kaip gražiausioj bažnyčioj.

Kunigystės ir klebonavimo 
jubiliejus

Rugpjūčio 2 d. vietos kle
bonas gerb. kun. Įg. Kelme
lis minėjo savo dvidešimties 
metų kunigystės ir penkioli
kos metų Newarke klebona
vimo jubiliejų. Iš ryto 10:30 
vai. pats jubilijatas atlaikė 
iškilmingą Sumą su asista: 
diakonu buvo kun. J. Zabu
lionis, subdiakonu kun. P. 
Lekešis, ceremonijorium 
kun. Vaškevičius, M.I.ę. Pri
taikytą jubilijatui pamokslą 
pasakė misijonierius 
Bružikas, S. J.

—o— 
Vakarienė

Vakare parapijos
buvo surengta graži vakarie 
nė klebono pagerbimui, kurią 
surengė parapijos komitetas 
ir vietinės draugijos; 8 vai. 
vak. prie klebonijos durų 
kleboną pasitiko draugijų at
stovai ir nemažo būrio kuni
gų ir svečių buvo nulydėtas 
į salę. Įžengus klebonui į sa
lę, publika sustojo ir pasvei
kino gausiais aplodismentais. 
Publikai susėdus prie stalų, 
vakaro vedėjas p. A. Stan- 
šauskas paaiškino, kokiu 
tikslu yra surengta ši vaka 
rienė, paprašė ir perstatė va 
karienei ir visai programai 

, vesti kun. P. Lekešį, kuris 
labai gražiai vedė visą pro 
gramą, sukeldamas publiko
je didelio jumoro gražiais sa- 

' vo anekdotais, už tai publika 
buvo jam didžiai dėkinga.

—o— 
Programa

* Laike vakarienės buvo at 
likta graži programa iš įvai
rių" dainų, kurias atliko cho 
ras, eilių ir šokių, kuriuos at
liko mažos mergaitės, vad. 
vietiniam varg. muz A. Stan- 
šauskui. Taipgi buvo pasaky
ta daug kalbų, sveikinimų ir 
linkėjimų, kurias sakę sye-

čiai kunigai, svietiškiai ir 
vietos veikėjai, pažymėdami 
kun. Ig. Kelmelio nuveiktus! Vienai moteriai į petį įkan- 
darbus ne tik Newarko lietu- do; jos vyras pradėjo italą 
vių parapijoje, bet ir dėl mū- daužyt; laivo kapitonas vis- 
sų tautos. Visi linkėjo ii- ką darė, kad neiškiltų muš-j 
giausių metų gyventi Newar- tynęs, nes daug kam būtų buriavimo mokyklos mokinių 
ko liet, parapijoje ir dar di- reikėję į vandenį šokt, 
dėsnius darbus nudirbti kaip 
dėl parapijos, taip ir dėl mū
sų tautos ir savo brolių išei
vijoje.

Po visų sveikinimų klebo
nui buvo suteikta daugybė 
įvairių dovanų; dovanas įtei
kė parapijos komitetas, įvai
rios vietinės draugijos ir pa
vieniai asmenys.

—o—
Daug svečių

Nežiūrint didelių karščių 
klebono pagerbti daug svečių 
atsilankė iš įvairių kraštų ir 
kolonijų, — kunigų prie gar
bės stalo sėdėjo net 16: kun. 
J. Zabulionis iš Lietuvos ir 
pats pirmutinis Newarko 
kleb. organizatorius; kun. V.I 
Matulaitis iš St. Clair, Pa.;> 
kun. dr. J. Končius iš Mt.1 
Carmel, Pa., ir iš artimesnių i 
apylinkės kolonijų kunigai — 
Elizabeth, Paterson, Jersey 
City, N. J., Brooklyn ir Mas- 
peth, N. Y., klebono sesutė ir Į 
giminės iš Pennsylvanijos, 
parapijonys ir svečiai; sve
čiais-buvo užpildyta didelė 
parapijos salė. Iš to galima 
spręsti, kad newarkieciai ne 
tik myli, bet ir gerbia savo 
kleboną, nes tą liudija jų su
rengta vakarienė ir gausios 
dovanos. Laike vakarienės 
visų nuotaika buvo gera ir 
linksma.

„—o—
Padėka . Krašto apsaugos ministe-!

Pasibaigus vakarienei ir riui susitarus su švietimo 
visai programai, pats jubili- ministeriu nuo liepos mėn. 
jatas kleb. kun. Kelmelis šir- 18 d. ligi rugpjūčio mėn. 12 
dingai dėkojo visiems ir vi- d. prie karo mokyklos sureng 
soms jam pagerbti vakarie-ti karinio rengimo kursai 
nes rengėjams, už dovanas pradžios mokyklų mokyto- 
parap. komitetui, draugijoms jams. Į kursus komandiruoti 
ir pavieniams, svečiams ku- mokytojai, kurie nėra tarna- 
nigams už kalbas ir linkėji-1 vę kariuomenėje, arba tarna- 
mus ir visiems atsilankiu
siems. Maldą atkalbėjus, bu
vo baigta graži pagerbtuvių 
vakarienė. Svečias.

grupė buvo gavusi paliepi-
— Liepos 26 d. Brooklyn©, mą nueiti pasižiūrėti prie mo 

N. Y. „Vienybė” turėjo Bal-|lo jūros bangavimo. Kai ke- 
timorėj (Arion Parke), pikni
ką. Pasekmių neteko suži
not.

— Kun. A. Dubinskas po 
atostogų jau parapijoj dar
buojasi. Šią savaitę paėmė 
atostogas kun. L. J. Mende 
lis, kurias jis praleis Wilkes- 
Barre, Pa., pas savo tėvus.

J. K.

Pirmoji ekskursija laivu
Rugsėjo 7 d., Labor Day, 

Jersey City lietuvių parapi
ja, draug su Bayonne ir New 

jYorko lietuvių parapijoms 
’ laivu „Favorite’’ važiuoja į 

Bear Mountains. Tikietų par
davinėjimas jau prasidėjo, 
Jersiečiai patenkinti, kad pir 
mą kartą šios kolonijos gy
venime lietuviai turės savo 
išvažiavimą.

lėtas mokinių toliau eiti pri
sibijojo, trys mėgino pasiek
ti patį didįjį bangų sūkurį. 
Vos pasiekus didžiąsias ban
gas, kurios pilte pylė per mo
lo viršų, jie visi trys buvo nu
plėšti. Vienas vargais nega
lais įsikabino į molo geleži
nius laiptelius ir laikėsi ban
gų pliekiamas, tuo tarpu ki
ti du, būtena Garmus ir 
Niemčinavičius žuvo žiaurio
se bangose. Įsikibusį į laip
telius pašaliečiai, bangoms 
kiek aprimus, ištraukė, bet 
kitų dviejų niekas nematė 
nors čia pat atsitiktinai buvo 
ir vienas uosto tarnybinis 
laivas.

Skenduolių lavonai rasti 
tik kitą dieną ties Giruliais 
Kiek iš lavonų buvo matyti 
tai Jurgis Garmus turėjo ke
lias žaizdas, vadinas, jis kris
damas, arba bangų pliekia
mas galėjo atsimušti į akme
nis, tuo tarpu antrasis, Niem 
činavičius, matyti, mėginęs 
plaukti, nes jis buvo nume
tęs batelius ir kai kuriuos 
rūbus. Abiejų lavonai išvež-, 
ti į jų tėviškes palaidoti — 
Garmus į Kauną, o Niemči
navičius į Palangą.

Ryšium su įvykusia skau- 
| džia nelaime pasikeitė ir mo
kyklos vadovybė, būtent mo
kyklos vedėjas jūros Įeit. 
Vilčinskas atsisakė ir jo vie
ton paskirtas patyręs van
dens sportininkas inž. Bun- 
tins ir mokyklos komendan
tu paskirtas patyręs jūrinin
kas Kalvaitis, vieton buvusio 
komendanto Dulkės. T.

upių krantuose esama krei
dos mergelio. Prie Jėsės jau 
padaryta 30 gręžimų ir bus 
nustatyta, kaip stori yra 
kreidos mergelio sluoksniai.

Gal būt dar šią vasarą ty
rinės Petrašiųnų ir Skirsne
munės apylinkes.

ja 590 litų, antros rūšies — 
450 litų ir trečios rūšies — 
310 litų. Brangiausia žemė 
yra Marijampolės ir Kauno 
apskrityse, nes čia pirmos 
rūšies ha kaštuoja 680 — 
690 litų. Pigiausia gi yra — 
Zarasų ir Mažeikių apskrity
se — 505 — 520 litų ha. Že
mės kaina šiais metais Lie
tuvoje pakilo.

Puikiajai mūsų Palangai 
daug ko trūksta, pirmiausiai 
padorumo. Ir tokios poilsio 
bei sveikatos vietos virsta 
dideliu nedorybių šaltiniu. 
Tad Palangos Viešojo pado
rumo komiteto žygiai, sie
kiantieji šiai nedorybės ban
gai užkirsti kelią, yra džiugi
nantys ir sveikintini.

Neseniai Kaune pradėtos 
Prisikėlimo bažnyčia smar
kiai auga. Jau išmūryta keli 
metrai aukščio. Manoma, kad 
šiemet bažnyčios sienos bus 
baigtos ir pradėtas vidaus 
įrengimas, jei tik gausiai 
plauks aukos.

Klausėjas. — Dėl ko Baž
nyčia reikalauja, kad mote
rys ir merginos, būdamos 
bažnyčioj turėtų pridengtą 
galvą?

Kunigas. — Tas reikalavi
mas remiasi šv. Povilo laiš
kais, ypač pirmu laišku į ko- 
rintiečius, kur aiškiai pasa-

— Sekmadienį buvo šv. Al
fonso atlaidai; iškilmingą 
Sumą su išstatymu švenč. 
Sakramento atnašavo kun 
A. Dubinskas. Gaila, kad šv 
Mišias vienas muz. J. Čižaus- 
įtas atgiedojo be choro. Kaip 
pavo parapijos patrono iškil
mingas Mišias apleist chorui 
yra daugiau, kaip savęs pa
žeminimas. Mišparai buvo 5 
vai. vakare. Po to salės kam
bariuose buvo draugiškas pa 
sivaišinimas, A. Ivoška pir
mą kartą užėmė kambarių 
šeimininko vietą. Kaip tik 
spėta svečiai šaltais gėrimais 
atgaivint, ponia O. Ivoškienė 
dovanai pristatė užkandžiu

— Ponai Petkai apleido pa 
rapijos tarnystę ir nusikrau 
stė į nuosava namą. Jie ištar
navo bažnyčioj ir salėj apie 
tris metus.

Dabar jaunas moksleivis 
p. Grajauskas prižiūri baž- 
nvčią ir salę. Visi Petkams 
linki gerų pasekmių jų nau
jam gvvenime.

— Siuvėju unijos daug me
tų buvęs lietuvių lokalc 
agentu Matuliauskas užėmė 
liet, draugijų salėje šeiminin 
ko vieta, o ponas Loiza pasi 
liko siuvėių agentu. Siuvėjų 
lokalas 51 — 70 liepos 25 d. 
turėjo laivu išvažiavimą: ten 
ir lietuviu važiavo. Vienas 
įkaušęs italas pradėjo durna- 
vot ir J vandenį bandė šokt.

vę eiliniais, ir moterys.
Mokytojai šiais kursais la

bai susidomėję. Be švietimo 
ministerijos skirtų 120 vyrų 
ir 60 moterų buvo dar paduo
ta apie 50 prašymų.

Kadangi kandidatų skai
čius buvo aprėžtas, ir tegali
ma buvo priimti iš viso 180 
žmonių, tai ne visų prašymai 
buvo patenkinti. Priimta tik 
į laisvas vietas vieton nega
lėjusių atvykti skirtųjų, bū
tent: 9 vyrai ir 11 moterų — 
mokytojų, kurie vadovauja 
šaulių būriams bei dalyvauja 
aktyviose šaulių eilėse.

Kurasantai susirinko lie
pos mėn. 17 d. karo mokyk
los patalpose. Kursantai do
vanai gauna visą išlaikymą, 
vyrai uniformą, o moterys 
treningus.

Liepos mėn. 18 d. 9 vai. ka
ro mokyklos viršininkas gen. 
št. pulk. K. Musteikis kursus 
atidarė turininga kalba, api
būdinęs tų kursų reikšmę ir 
svarbą mokytojams, kaip jau 
nosios kartos auklėtojams. 
Visi pratimus lanko ir reikia 
laukti iš kursantų naudos.

Pernai į pasaulinį lietuvių 
kongresą atvyko čikagietis 
lietuvis boksininkas J. Kna- 
šas ir likęs Lietuvoj lavino 
mūsų boksininkus. Prieš mė
nesį laiko KJnašas kužin kur 
dingo. Visi manė, kad išvyko 
į provinciją pas gimines. Lie
pos 16 d. jis turėjo išvykti 
atgal į Ameriką. Pradėta 
ieškoti. Pasirodo, kad prieš 
mėnesį laiko Nemuno buvo 
rastas kažin kokio asmens 
lavonas. Tik vėliau nustaty
ta, kad tai buvo Knašas. Jo 
mirtis giliai sujaudino drau
gus ir pažįstamus, kurių ve
lionis turėjo tiek daug. Nu
skendimo priežastis nenusta
tyta.

Kadangi išgriebtas kūnas 
buvo jau labai suiręs, tai jis 
tuoj sudeginta

. našauja neapdėta galva, daro 

. negarbę savo galvai” (Kor. 

.11,5). Ir toliau tas pats 
i pats Apaštalas prideda, dėl 

ko moteriškei būtų negarbė. 
Jis sako, kad „tai vis tiek, 
lyg kad būtų apskusta. Jei 
moteriškė neapsigaubia, te- 
nusikerpa plaukus. Bet jei 
moteriškei bjauru apsikirpti 
ar nusiskusti, tegul apgau
bia savo galvą.”

Klausėjas. — Tai kad da
bar jau moterys apsikirpu
sios, tai gal ir bažnyčioj ga
lėtų vienplaukės dalyvauti ir 
gal jau dabar nebereikia 
dengti galvos?

Kunigas. — Į tokį klausi
mą šv. Povilas nieko neatsa
ko, tik primena: „Jūs patys 
spręskite, ar pritinka mote
riškei melstis Dievui neapsi
dengusiai? Ir pati prigimtis 
ar nemoko jūsų, kad jei vy
ras želdina ilgus plaukus, tai 
jam negarbė; bet jei moteriš
kė želdina ilgus plaukus, tai 
yra jai garbė; o jei kam ro
dosi, jog jis galėtų ginčytis, 
tas težinai, kad mes tokio 
papročio neturime, taip pat 
Dievo Bažnyčia” (1 Kor. 11, 
13—16).

Klausėjas. — Tai reiškia 
šv. Raštas laiko negarbe mo
teriškei kirpti plaukus? Ar 
nėra pasakyta, dėl ko?

Kunigas. — Yra pasakyta 
dėl ko. Štai tame pačiame 
laiške į korintiečius šv. Po
vilas sako: „Kadangi mote
riškė yra v$ro garbė, juk ne 
vyras sutvertas dėl moteriš
kės, bet moteriškė dėl vyro ir 
ne vyras yra iš moteriškės, 
bet moteriškė iš vyro, todėl 
moteriškė turi turėti ant^gal- 
vos viešpatavimo ženklą dėl 
angelų” (1 Kor. 11, 7).

Klausėjas. — Bet noriu 
grįžti dar prie pirmo klausi
mo. Ar niekur nėra papročio, 
kad moterys melstųsi bažny
čioj vienplaukės?

Kunigas. — Taip, yra. Bet

Panevėžys. — Liepos 12 d. 
LAK klubas buvo surengęs 
aviacijos dieną. Pasitaikius 
gražiam orui, šventė pavyko 
labai gerai. Žiūrovų buvo a- 
pie 6000. Vien tik bilietų iš
parduota 3280, o paskraidyti 
norinčių buvo per 60. Žiūro
vams patiko ats. Įeit. Džen- 
kaičio atlikti su lėktuvu ore 
pavojingi skridimai ir lak. 
Pyragius su sklandytuvu. Su 
parašiutu šoko lak. Fere- 
nauskas. Mūsų civilinė avia
cija paliko gerą įspūdį. šven-

Lietuvos žemės turtams 
tirti komisija pradėjo plates
niu mastu Lietuvos žemės 
gelmių tyrinėjimą. Sudary
tas planas eilei metų ir bus 
daromi gilesni žemės gręži
mai tose vietose, kur spėja
ma esant naudingų ir bran
gių mineralinių sluoksnių.

Dabar žemės gręžimai da
romi netoli Kauno, Jėsės 
krantuose. Pirmiausia nori
ma ištirti tos sritys, kuriose 
spėjama esant kreidos ir krei 
dos mergelio, nes iš šių me
džiagą galima būtų Lietuvoj 
gaminti cementą. Kauno a-

— Šiaurės Lietuvoje aud
ros ir ledai sunaikino per 
5000 hektarų pasėlio. Nuken
tėjo 250 ūkių. Visur nukentė- 
jusiems renkamos aukos. 
Šiaulių miesto valdyba pa
skyrė 5000 litų pašalpos. Vy
riausybė nutarė duoti ūki
ninkams, kurių žiemkenčių 
pasėlių audros sunaikino 
daugiau kaip 50% nemoka
mai sėklų iš supirktų išveži
mui žiemkenčių javų; išduo
ti audros sugriautiems ūki
ninkų trobesiams atstatyti 
už 80.000 lt. miško medžia
gos be palūkanų išsimokėti tik dvejose vietose. Graikijo- 
per 5 metus.

— Lietuva turi daug savo 
miško, bet neturi akmeninių 
anglių. Todėl visi garvežiai 
bus kūrenami malkomis. Ge
ležinkelių valdyba užsakė la
bai daug malkų.

— Masinis lėktuvų skridi
mas per Atlanto vandenyną 
organizuojamas 1937 m. ge
gužės mėn. iš Prancūzijos. 
Tai bus paminėta 10 metų, 
kaip Lindberghas atskrido 
per Atlantą į Paryžių.

— Palestinoj jau įsteigta 
gerai ginkluota žydų kariuo
menė. Karių skaičius 50.000

— Padidėjus Lietuvos ge
ležinkeliuose pervežimams 
kartais pritrūksta vagonų 
Todėl šiais 
dirbta 100 
vagonų.

— Nauja
steigiama Kaune vieton bu
vusios vidurinės mokyklos. 
Taip pat į 8 klasių gimnaziją 
paversta Joniškio vidurinė 
mokykla.

— „Vilniaus Rytojus” pra
neša, kad lenkų valdžios or
ganai Švenčionių apskrity 
sulaikė penkių Šv. Kazimiero 
draugijos skyrių veikimą, o 
Suvalkų apskrity sulaikė de-

j e Rytų apeigų slavų mote
rys ir Romoje tam tikros šo
kikės ir vadinamos „courte
sans” arba nupuolusios mer
gaitės. O šiaip visam pasau
lyj ir visose tautose bei šaly
se moterys nešioja bažnyčio
je skrybėlaites arba skareles.

Klausėjas. — Ar negalė
tum paaiškinti, kunigėli, štai 
šį keistą ir pas katalikus A- 
merikoj įsivyraujanti papro
tį: barstyti’ryžius ar kitus 
grūdus, arba bent popierė
lius, kai jaunavedžiai įeina į 
bažnyčią arba išeina po šliū- 
bo? Ką sako Bažnyčia apie 
tai?

Kunigas. — Šis paprotys 
yra labai netikęs, pareinąs iš 
pagoniškų papročių i? kata
likams, o ypač šventai vietai 
daro pažeminimą, kadangi 
jis yra surištas su įvairiau
siais burtais, ką Bažnyčia la-

šimties tos draugijos skyrių 
veikimą.

— Mokytojų seminarijos 
Marijampolėj, Panevėžy, žy
dų „Javnė,” Kauno „Saulė” 
ir vienuolių Šv. Širdies Kon
gregacijos uždaromos, ry
šium su mokytojų instituto 
Klaipėdoje įsteigimu.

bai persekioja ir draudžia, ir 
ypač tas paprotys, kaipo bur
tas, yra priešingas Pirmam 
Dievo įsakymui, o bažnyčioj 
vartoti tokį dalyką, kuris yra 
net prieš Dievo įsakymus, 
tai aišku yra nepakenčiama, 
Be to, yra užteršimas bažny- 
čios ir labai negražu. Kai vi. 
si išsiskirsto, koks pasilieka 
šlykštus reginys, lyg vištos 
lesintos prie bažnyčios durų, 
o dar bjauriau, jeigu pačioj 
bažnyčioj pribarstyta. 0 taip 
pat grūdai yra Dievo dovana, 
gal kitas badu miršta ir lau
kia duonos kąsnelio, o čia tas 
viskas metama po kojų.

Klausėjas. — Bet gal gile
snę prasmę turi tas papro
tys?

Kunigas. — Aš manau, 
kad ne, bent negirdėjau. Gal 
mano, kad tai sektųsi gyve
nimas, ar laimė taip birtų 
ant jų galvų, ar pinigai, ar 
daug vaikų užgimtų, bet apie 
tai, tur būt, niekas nemano. 
Mato, kad kiti taip daro, tai 
ir jis. Mano, kad gražu ir 
gražiai pasijuokia, net baž
nyčioj, o taip kada gi šventoj 
vietoj gaus pasijuokti?

Klausėjas. — Dabar paaiš
kink, gerbiamasis, kada la
biau tinka priimti Moterys
tės Sakramentą: laike Mišių 
ar popiet ir kokiomis dieno
mis?

Kunigas. — Aiškus daly
kas, kad laike šv. Mišių. Bū
tų labai gražu, kad visose 
parapijose tas paprotys įsi
galėtų, nes moterystė yra 
Sakramentas, per kurį žmo
gus gauna dideles malones ir 
visam gyvenimui permaino 
savo luomą, tai svarbiausias 
įvykis visame gyvenime, dėl 
to reikia maldauti Dievo pa
laiminimo ir gausių malonių 
ištverti iki mirties tame Sa
kramente. šventose Mišiose 
jaunavedžiai giliau ir karš
čiau pasimeldžia. Kunigas jų 
intencija laiko šv. Mišias, jie 
du ir jų palydovai priima šv. 
Komuniją... O, kaip tai gražu 
ir sveikintinas toks papro
tys! Moterystė yra gyvųjų 
Sakramentas, taigi jaunave
džiai turi būti malonės sto
vyje, kitaip Sakramentas bū
tų priimtas šventvagiškai ir 
vietoj palaiminimo gali tokie 
jaunavedžiai užsitraukti ant 
savęs Dievo bausmę. Dėl to 
dažnai pasitaiko tarp tų, ku
rie ima Moterystės Sakra
mentą popiet, jau nevisai 
blaiviam stovy j, jau * gal ir 
sunkioj nuodėmėj, jau popiet 
negauna šv. Mišių išklausyti 
ir nepriima šv. Komunijos, 
žodžiu, daug daug apleidžia 
svarbių Dievo malonių ir tai 
tokioj nepaprastai svarbioj 
valandoj.

Popietinis paprotys imti 
šliūbą greičiausiai atsirado 
iš protestonų, nes jie neturi 
nei Mišių, nei Komunijos, nei 
kitų malones teikiančių prie
monių, tai jiems vis tiek, o 
katalikai, juos pamėgdžioda
mi, pradėjo tuo papročiu 
naudotis.

Dėl dienų, tai patogiausios 
jungtuvių dienos žmonėms 
darbininkams sekmadieniai 
iš ryto laike šv. Mišių ir išaip 
visos kitos dienos, bet tik ne 
šeštadieniai, kadangi iš va
karo prieš sekmadienį, pail
sę, prisišokę, kiti prisigėrę, 
paskui ant rytojaus arba vi
sai apleidžia šv. Mišių išklau
symo pareigą, o jei ir ateina 
bažnyčion, tai tik kitus pik
tina besnausdami, arba be- 
pūsdami kitiems po nosia 
dvokiantį burnos kvapą.

Labai gražus dabar vysto
si pas airišius, o daugely] 
vietų pas lietuvius, paprotys, 

Pabaiga 5-tam puslapyj

Susirinko

Nežiūrint, kad ( 
čiai visus vargia 
ir naktį, dirbant a 
mes gausingai sus 
Federacijos Apskr 
fiinį susirinkimą, k 
paskutinį liepos m 
dienį. Kurie ten č 
žinote, kas buvo 
kokių naujų sumi 
kelta. Tačiau tie 
nedalyvavo ir ki 
Federacijos veikin 
duoti čia, per laik 
trumpa susirinkim 
ia.

Susirinkimą ati( 
dė Apskrities pi 
kun. N. Pakalnis. 
kretoriaus p. žalu 
protokolo nebuvo, 
užėmė antras sekr 
Mažeika.

Raportą iš Fedei 
važiavimo Chicag 
redaktorius K. Vili 
ris buvo įgaliotas 
skritį atstovauti. Ji 
kad suvažiavimas 
m ir karštas. Ism 
nutarimų ir rezoliu 
buvę daug kalbama 
nimo organizavimą 
likt; visuomenės 1; 
„bendrų pruntų” 
Pabrėžė, kad suvi 
ragina'visus Fed. s

visas katalikiškas i 
Įsavo veikimą ir vi 
ninose bei socialiniu 
amuose laikytis Šv. 
leistų enciklikų Ren 
nm ir Quadragesin: 
piMpą

Totamraport 
savybės įsigijimo ki 

Ripsrtuoja- į. Wan 
£ Vilniškis. Pastar 
rado liet, katalikų s 
niarimo vaisius ( 
hue jie turi savo 
avo parką, savo lų 
dadaniją. Jia pažj 
jfegiečių tarpe 
je hm pesimistų s 
a$ii| pirkime, h 
j* džiaugiasi. Km 
hla pabrėžia, kad 
te reikia varyti pi 

ji skubiai.
fi Dariaus-Girėne 

Wldmo raportą 
tes išduot p. Vilui 
^iaa buvusią p 
tea, kad katalikų 
tes Fondas nelik vi 
te kiti užsispyrę 
Mąl&viiuot ir 

atiduot vienai 
zacijai

1 Mažeika p 
. organizuoto 

^'Pavasario & 
jos pirm, i 

^ojaagyyįgt 
®Woao8d. ir 
J M vakare) L 

' -kN.J.Apskril 
f1 ‘Wives Linco 

to kviečia fed

A N. Pakalnis 
j^jas duoti istori] 

^Medžiagą, kuri b 
J^Woj.K. V 
^kad draugijos
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persekioja ir dnujį. 
■tas paprotys,^' 
yra priešingas

«ti tokį dalyką, įj 
prieš Dievo jgk? 
aišku yra nepk^ 
o, yra užteršimai? 
ir labai negraži? 
aiskirsto, koks 
štus reginys, lyj? 
įtos prie bažnyfio? 
r bjauriau, jeigQ? 
tyčioj pribarstyta,Ou 
^dai»vodoJ 
w badu miršta ir J 
iuonos kąsnelio,ošia taj 
as metama po koją 
ausgM-Brigal'gii, 
?rasmę turi tas Wo.

- Aš 
ne, bent negirdėjau, Gal 
), kad tai sektųsi gy^. 
s, ar laimė taip birt^ 
!ų galvų, ar pinigai, ar 
vaikų užgimtą, betapė 
ur būt, niekas 
, kad kiti taip daro, tai 
. Mano, kad gnįj 
ii pasijuokia, net bit 
b o taip kadagiu 
gaus pasijuokti? 

usėjas. — Dabarpaag. 
gerbiamasis, kada h. 
inka priimti Moterą 
kramentą: laike lį 
net ir kokiomis fa.

igas. — Aiškus daly, 
id laike šv. Mišių. į 
)ai gražu, kad visos 
jose tas paprotysja.

nes moterystė yn 
lentas, per kurį žmo- 
una dideles malonesii 
gyvenimui pernai 

omą, tai svarbiausiai 
visame gyvenime,® 
a maldauti Dievo pa- 
no ir gausių malonią 
iki mirties tame Sa

te. Šventose Mišiose 
ėdžiai giliau k kari- 
įsimeldžia. Kunigas ją 
ia laiko šv. Mišias, jie 
1 palydovai priima šv. 
ją... O, kaip tai gražu 
ntinas toks papro- 
erystė yra gyvąją 
ntas, taigi jaunave- 
i būti malonės sto- 
aip Sakramentas ba
itas šventvagiškai ir 
laiminimo gali tokie 
žiai užsitraukti ant 
vobausmę. Dėlto 
sitaiko tarp tų, ku- 
Moterystės Sakra- 

jpiet, jau nevisai 
stovyį, jau‘ gal ir 

žiodėme], jau popiet 
šv. Mišių išklausyti 
įima šv. Komunijos, 
daug daug apleidžia 
Dievo malonių ir tai 
lepaprastai svarbioj

uis paprotys imti 
'eičiausiai atsirado 
stonų, nes jie neturi 
į, nei Komunijos, nei 
ones teikiančių prie- 
ai jiems vis tiek, o 
i, juos pamėgdžioto- 
dėjo tuo papročiu
•
mų, tai patogiausios 
ų dienos žmonėms 
kams sekmadieniai 
like šv. Mišią ir išaip 
,os dienos, bet tik ne 
liai, kadangi iš va- 
eš sekmadienį, pad
ūkę, kiti prisigėrę 
nt rytojaus arba vi- 
ižiašv. Mišią isklau- 
reigą, o jei ir ateina 
n, tai tik kitus pik- 
mausdami, arba te 
kitiems po nosis 

f burnos kvapi , 
gražus dabar vyste 
airišius, o M® 
lietuvius, psp^9’ 

15-tam puslapi

DIDŽIOJO NEW YORKO
A. L. R. K. FEDERACIJOS APSKRITYS

Susirinkome i
Nežiūrint, kad dideli karš

čiai visus vargina dieną ir 
ir naktį, dirbant ar ilsintis, o 
mes gausingai susirinkome į 
Federacijos Apskrities mėne
sinį susirinkimą, kuris įvyko 
paskutinį liepos mėn. trečia
dienį. Kurie ten dalyvavote, 
žinote, kas buvo aptarta ir 
kokių naujų sumanymų iš
kelta. Tačiau tiems, kurie 
nedalyvavo ir kurie domisi 
Federacijos veikimu, galima 
duoti čia, per laikraštį, bent 
trumpa susirinkimo santrau
ka.

Susirinkimą atidarė ir ve
dė Apskrities pirm. gerb. 
kun. N. Pakalnis. Nesant se
kretoriaus p. žalnieraičio ir 
protokolo nebuvo. Jo vietą 
užėmė antras sekret. inž. A. 
Mažeika.

Raportą iš Federacijos su
važiavimo Chicagoj išdavė 
redaktorius K. Vilniškis, ku
ris buvo įgaliotas ten Ap
skritį atstovauti. Jis pažymi, 
kad suvažiavimas buvo gy
vas ir karštas. Išnešta rimtų 
nutarimų ir rezoliucijų. Ypač 
buvę daug kalbama apie jau
nimo organizavimą ir kata
likų visuomenės laikymasis 
„bendrų pruntų” atžvilgiu 
Pabrėžė, kad suvažiavimas 
ragina‘visus Fed. skyrius ir 
apskričius stengtis įtraukti 
visas katalikiškas draugijas 
į savo veikimą ir visuomeni
niuose beTsocialiniuose klau
simuose laikytis Šv. Tėvo iš
leistų enciklikų Rerum No va
rum ir Quadragesimo Anno 
principų.

Toliau eina raportai nuo
savybės įsigijimo komisijos. 
Raportuoja p. Varneckis ir 
K. Vilniškis. Pastarasis nu
rodo liet, katalikų susiorga- 
nizavimo vaisius Chicagoj, 
kame jie turi savo kapus, 
savo parką, savo ligoninę if 
akademiją. Jis pažymi, kad 
ir chicagiečių tarpe pradžio
je buvo pesimistų savo nuo
savybių pirkime, bet dabar 
jie džiaugiasi. Kun. N. Pa
kalnis pabrėžia, kad tas dar
bas reikia varyti pirmyn, ir 
net gi skubiai.

Iš Dariaus-Girėno Fondo 
susirinkimo raportą papra
šomas išduot p. Vilniškis. Jis 
apibūdina buvusią padėtį ir 
praneša, kad katalikų pastan 
gomis Fondas nelikviduotas, 
nors kiti užsispyrę norėjo 
Fondą likviduot ir jo visą 
turtą atiduot vienai organi
zacijai.

Inž. A. Mažeika praneša, 
kad Liet, organizuotojo jau
nimo — Pavasario Sąjungos 
atstovas ir jos pirm. dr. Juo
zas Leimonas išvyksta į Lie
tuvą rugpjūčio 8 d. ir tą die- 

t\ ną (8 vai. vakare) L. Vyčių
N. Y. ir N. J. Apskritys ren
gia išleistuves Lincoln vieš
buty). Jis kviečia federantus 
dalyvauti.

Kun. N. Pakalnis ragina 
draugijas duoti istorinę drau 
gijų medžiagą, kuri bus nau
dojama spaudoj. K. Vilniškis 
prašo, kad draugijos duotų

ir savo veikimą liečiančius j 
paveikslus „Amerikai.” Tas 
įneš daugiau gyvumo į drau
gijų veikimą, nors ir kainuos 
keletą centų juos pagaminti. 
P. šertvytienė praneša, kad 
jos rengiasi minėt Moterų 
S-gos 29 kp. sukaktį ir tokią 
istorinę medžiagą jau renka.

Susirinkimas baigtas pir
mininko Malda.

Susirinkime dalyvavo šių 
draugijų atstovai: 
Apreiškimo parapijos:

SLRKA 135 kp. — M. Ule
vičienė,

Amž. Rožančiaus D-ja — 
N. Kamarauskienė, A. Gar- 
liauskienė, V. Janušonienė,

Moterų S-gos 29 kp. — V. 
Belevičienė, M. šertvytienė, 
S. Subatienė,

Gyvojo Rož. D-ja — P. 
Draugelienė, O. Stagniūnie
nė,

Šv. Vardo — K. Masaitis,
L. Vyčių 41 kp. — Z. Ma

žeikienė, A. Mažeika,
Sodalietės — M. Milašaus- 

kaite,
Choras — B. Pociūtė.

Karalienės Angelų Parapija:
Sodalietės — E. Tamašau

skaitė, E. Vasauskaitė,
SLRKA 134 kp. — V. Dau

baras, St. Lukas.

Šv. Jurgio parapija:
Šv. Rožančiaus D-ja — T. 

Jakubčionienė, Ona Gerulie- 
nė,

Moterų S-gos 35 kp. — M. 
Kučinskienė.

Maspetho A. V. J. parapija:
Šv. Vardo D-ja — J. čiu 

pas.

ugnelė. Kaip jie būtų laimin- ’ 
gi, jei atgautų savo rankas, 
kojas, nors ir jokio turto ne
turėtų. Viešpatie, — pama
niau, — kaip dažnai mes ne
įvertinam savo sveikatos, sa
vo rankų ir kojų, dažnai jas 
pavartodami ir blogam dar
bui. Dažnai esam nepaten
kinti ir nusiminę, nors nau
dojamės sveikata ir viduti
niu išteklium. Kaip dažnai 
mojam ranka į laikraščius, 
nenorėdami jų skaityti ir su
žinoti, kas dedasi aplinkui, 
kai patys naudojamės laisvu 
gyvenimu ir nenorėdami cen
to kito už juos užmokėti. Tik 
prisiminkime tuos, kurie ne
tekę rankų, kojų šypsosi ir 
jaučiasi gyvenimu patenkin
tais, kokia šypsena turi už
degti mūsų lūpas, kokį norą 
dirbti ir pasišvęsti turi su
kelti mūsų širdyse, kad atsi
dėkojus Dievui už visas tas 
įnalones? M. B.

APREIŠKIMO PARAPIJA

KUNIGAS ATSAKO

Tąsa iš 4-to puslapio

— jaunavedžiai laike Mišių 
priima šliūbą, pašvenčia kar
tu su kitais palydovais savo 
širdis šv. Komunija, sugrįžta 
namo, artimiausių draugų 
būrelyj pasidžiaugia, palinki 
jauniesiems laimingo gyveni
mo ir gražiai išsiskirsto po 
tomus.

JIE BE RANKŲ IR KOJŲ, 
BET PATENKINTI

Buvo tai trečiadienis. Mes 
su drauge ėjome Kings Coun
ty ligoninės koridorium. Už
ėjau aplankyti ligoninės 
prieglaudoj esančio nelaimin
gojo, kuris ten gyvena seniai 
ir negali vaikščioti. Jis vos 
paeina ant lazdų. Sutikom jį 
— jis atrodė visai patenkin
tas savo gyvenimu, šypšan- 
čiu veidu sutiko mus, atėju
sius jo aplankyti. Jis mums 
parodė puikų, kokio dar nesu 
mačiusi, jo paties rankų dar
bo rožančių. Pamaniau sau: 
Viešpatie, mes dažnai skun
džiamės savo gyvenimu, nors 
esam sveiki ir visko užten- 
kam. Šis žmogus yra paten
kintas, nors gyvena visų ap
leistas, be kojų!

Matyti, norėdamas arčiau 
su jų gyvenimu supažindinti, 
jis mus nuvedė į kitą lovą, 
kur žmogus turi nevaldomas 
(jos lyg mėsos gabalai be 
kaulų kabo) rankas. Jis sė
dėdamas skaito laikraštį. 
Užklausiau, kaip jis atsivers 
kitą lapą, o šis man tuoj ir 
parodo: dantimis naudojasi 
laikraščiui vartyti. Ir jis at
rodo patenkintas, su šypse
na mūs klausinėja ir klau
siamas atsakinėja.

Jie išsiilgę gyvenimo, jie 
atydžiai skaito kiekvieną 
laikraščio eilutę. Jie mūs 
prašė atsiųsti kad ir senų 
laikraščių ar knygų.

Man pasidarė graudu. Pa
maniau, jei turėčiau turtų 
sudėčiau juos tam, kad tuos 
nelaiminguosius nors palink
sminus, sušelpus. Jų ten yra 
daugybė; kiti guli ant plikų 
lentų, neturėdami ko pasiklo 
ti. Jie visi jaučiasi laimin
gais, nes savo aplinkumoj 
mato dar labiau gyvenimo 
nuskriaustus. Pas juos ir 
niekeno nežadinama rusena
artimo meilės ir užuojautos kurie labai kenkia kuopos vei

’.kimui. Tačiau tikimasi, kad 
tas ateityj bus pašalinta ir 
rytai galės prisidėt prie Su
sivienijimo sustiprėjimo. 
Reiktų, kad ir kitos apylin
kės Susiv. kuopos pradėtų 
aktyviau veikti. Mūsų jėgos 
turi būt sukauptos, kad ka
talikų Susivienijimą išug
džius į tvirtą apdraudos 
ganizaciją.

TRAFIC SAFETY 
CAMPAIGN

or-

Širdinga padėkavonė
Dėkoju Draugystei Gyvojo 

Rožančiaus už man suteiktą 
didelį pagerbimą. Liepos 28 
d. buvau pašaukta į susirin
kimą, bet atvykus radau di
delį netikėtumą. Gerbiamas 
•klebonas perstatė, kad yra 
Onos Stagniūnienės varda
dienio „partė.” Po trumpo 
perstatymo buvo vaišės, val
giai kuo skaniausi, kuriuos 
gamino gerb. rengėjos Petro
nėlė Draugelienė, jos sesutė 
Kazlauskienė ir p. Krasaus
kienė. Stalus aptarnavo But- 
kiūtė ir Ambrozevičiūtė. Pro
gramą atliko prof. Jankus 
gražiom dainom, kurias su
dainavo S. Kazlauskaitė ir 
M. Stagniūnaitė. Atsilankiu
sieji sveikino ir linkėjo lai
mės, sveikatos ir ilgai dar
buotis Gyvojo rožančiaus 
draugijai, kuri turi per 300 
narių. Kalbėjo sekanti: M. 
Kivytienė, O. Šarkaitė, M. 
Stankevičienė, K. Žvinienė, 
M. Krasauskienė, P. Drauge
lienė, M. Vaicekauskienė, A. 
Laukaitienė, U. Čižauskienė, 
p. Garliauskienė, Dumblienė, 
S. Stagniūnas, Jankus su 
žmona. Kalbėjo kun. Karta- 
vičius. Paskutinis kalbėjo 
gerb. klebonas kun. N. Pa
kalnis; jis sveikindamas ir 
linkėdamas ir užuojautos žo
dį taręs, įsakė ir man pačiai 
kalbėti.

Dėkoju visom gaspadi- 
nėm, padavvėjom, program© 
atlikėjom ir kalbėtojam. Dė
koju už didelį surengimą ir 
dovanas. Aš suprantu jūsų 
geras širdis. Negaliu užmirš
ti didž. gerb. klebono, turiu 
nadėkot už salę. Ilgai turė
siu atmintyj ir pasilieku vi
som 
ga.

92 Precinct
New Yorko trafiko šviesos 

buvo įtaisytos ne tik valdyt 
ir pagreitint visą judėjimą 
svarbiose vietose (intersec
tions), bet taipgi apsaugot 
gyvybes ir išvengt sužeidi
mų. Kai kurie motoristai, no
rėdami sutaupyt keletą se
kundų, nepaiso trafiko švie
sų ir ypač jo pasikeitimo 
periodų. Jie nė neįsivaizduo
ja, kokian pavojun savo ir ki
tų gyvybes pastato taip da
rydami. Kiekvienas motoris
tas privalo laikytis trafiko 
šviesų ir visų taisyklių, kad 
išvengus užmušimų ir sužei
dimų.

MASPETH. L I

ir visiem didžiai dėkin-

Ona Stagniūnienė.

IŠVAŽIAVIMAS

Apreiškimo parap. Gyvojo 
Rožančiaus D-ja rengia išva
žiavimą šį sekmadienį, rug
pjūčio (Aug.) 9 d. Forest 
parke. Bus valgių, gėrimų ir 
daug žmonių. Susirinkite — 
turėsite gerą laiką. Pelnas 
parapijai.

IŠ SLRKA. 134 KP.

darbų, kyla klausimas, kas 
atliko tokius didelius dar
bus? Atsakymas, ogi dabar
tinis klebonas kun. Jonas 
Balkūnas, su gerų žmonių 
pagalba, tik per pustrečių 
metų, ir dar tokiais sunkiais 
depresijos laikais. Už tai jis 
yra visų mylimas ir gerbia
mas. Jei tokiais sunkiais lai
kais tokiu trumpu laiku tiek 
galėjo padaryti, tai visi turi 
vilties ir pasitikėjimo, kad 
kiek nors pagerėjus laikams 
gerb. kun. J. Balkūnas galės 
dar didesnius darbus nuveik
ti kaip dėl Maspetho lietuvių 
parapijos, taip ir mūsų tau
tos. Taip ir man, sugrįžu
siam po septynerių metų, y- 
ra linksma matyti padarytą 
Maspethe didelę pažangą.

Svečias.

palaiminimas.
— Rugp. 15 d. altoriaus 

vaikai ir mažasis choras va
žiuos Karalienės Angelų eks
kursijos laivu į Rye beach.

— Šv. Vardo draugija įsi
gijo savo vėliavą. Rugp. 13 
d. įvyks šventinimas. Tą die
ną draugija ruošia pikniką.

— Rugs. 6 d. Maspethan 
yra kviečiamas p. V. Uždavi
nys, WS atstovas, kalbėti a- 
pie Vilniaus reikalus. Pra
kalbos bus parapijos salėje.

Piknikas rugpjūčio 16 d.
„Amerikoj” buvo klaidin

gai pranešta, kad maspethie- 
.jčių piknikas įvyks rugp. 6 d. 
Piknikas gi tikrai įvyks sek 
madienį — rugp. 16 d. Klas- 
čiaus parke. Bus šokiai, kon
certas ir laimėjimai. Būtinai 
visiems reikia atsilankyti ir 
laimėti pinigų.

Kaip atrodo Maspethas po 
septynių metų?

Kuomet prieš septynerius 
metus man teko gyventi Mas 
pathe ir dabar vėl į Maspethą 
sugrįžus, daugelis žmonių 
manęs užklausia, kaip atro
do Maspethas po septynių 
metų? Į tokį1 klausimą kiek
vienam turiu atsakyti, kad 
Maspethas yra visai pakeitęs 
savo išvaizdą, ypač parapija 
ir bažnyčia. Tais laikais Mas
petho parapija buvo laikoma 
mažiausia ir menkiausia iš 
visų Brooklyno apylinkės pa
rapijų, su nedidele medine 
bažnytėle ir sena, aplūžusia 
klebonija, kurioje vos tik vie
nas kunigas galėjo pragy
venti; žmonės pakrikę, drau
gijos apmirę, žodžiu sakant, 
visas lietuvių veikimas ap
snūdęs.

Dabar Maspethe visai kas 
kita: pasidariusi didelė pa
rapija, kuri jau pralenkia 
kai kurias ir dideles Brook
lyno parapijas. Senos, apmi
rusios draugijos atgaivintos 
ir naujų pristeigta, kurių y- 
ra net 11 ir visos išjudintos 
dirbti kaip dėl bažnyčios, taip 
ir tėvynės naudai; pakrikę 
žmonės suvienyti.

Pastatyta nauja graži baž
nyčia ir viduje, kas reikalin
ga, nupirkta ir įtaisyta. Se
noji bažnytėlė atremontuota 
ir padaryta graži salė; seno
ji aplūžusi klebonija taip pat 
atremontuota ir padaryta 
puiki klebonija. Aplink para
piją nuosavybė — žemė ap
tverta gražiomis tvoromis ir 
medeliais apsodinta, kas su
daro gražią išvaizdą.

Dabar akyvaizdoj visų tų

Mokyklos užbaigimas
Vasaros mokyklos užbaigi

mas įvyks šį šeštadienį — 
rugp. 8 d., 7:30 vai. vakare. 
Parapijos salėje vaikučiai 
turės vakarėlį. Bus deklama
cijų, dialogų, šokių, dainiį ir 
šiaip vaidinimų. Bus ir šo
kiai visiems. Prašome atsi
lankyti, nes vakarėlio pelnas 
skiriamas seserims mokyto
joms.

— Pas kun. J. Balkūną tre
čiadienį įvyko „Motinėlės” 
valdybos posėdis.

— Rožančiaus draugijos 
komitetas jau ruošiasi prie 
savo pikniko rugp. 30 d.

— Žolinėje Maspetho baž
nyčioje Mišios 6, 7, 8 ir 9 vai. 
Vakare 7:30 vai. rožančius ir

C. BROOKLYN. N. Y.

giedant, 
komp. J.

Vargon.

17 d. vakaro.
Kurie galit, atsilankykit 

pamaldose, nes išgirsit pačių 
vargoninkų chorą 
kuriam vadovaus 
j Žilevičius.

Kas įdomaujasi
S-gos seimo eiga, taipgi pra
šomi atsilankyti jų sesijose, 
kurios įvyks po pamaldų pa
rapijos salėje, 207 York St.

Užkviečia rengėjai.

Kaip jau - žinoma iš spau
dos, rugpjūčio 19 d. Šv. Jur
gio parap., C. Brooklyn, N. 
Y. .įvyksta 25 m. jubiliejinis 
Vargoninkų Sąjungos sei
mas, kuris prasidės iškilmin
gomis Mišiomis 10 vai. ryte. 
Gi pagerbimui svečių vaka
rienė 8 vai. vak. parap. salė
je. Laike vakarienės labai 
gražią ir įdomią programą 
atliks svečiai artistai. Svečių 
muzikų bus net iš visos Ame
rikos, net ir iš tolimos Chi- 
cagos. Savuosius dainininkus 
girdime dažnai dainuojant, 
bet šį kartą išgirsim pasižy
mėjusius dainininkus, ku
riais kitos kolonijos didžiuo
jasi.

Šis 25 m. jubiliejinis sei
mas sutrauks visus plačios 
Amerikos muzikus. Tad pra
šome kuo gausingiausiai 
’atsilankyt į šią vakarienę ir 
susipažinsite su šiais meno 
žmonėmis ir išgirsit iš jų dai
nas, kurių nesate girdėję ir 
neteks tokios puikios progos 
girdėti. Šiems karščiams už
ėjus, kaip šv. Jurgio parap. 
svetainė patogi tuo, kad vėsi 
tad nereikės prakaituoti, bus 
tik atsivėsinimas. Be to, ji 
naujai ir gražiai atremon
tuota.

Vakarienei įžanga tik 1 do
leris. Tikietus galima gauti 
pas kleb. kun. Paulonį, „Ame
rikoj” ir pas rengėjus. Tikie
tus reikia įsigyti ne vėliau

Piknikas pavyko
Pereitą sekmadienį šv. Jur 

gio parapijos piknikas Klas- 
čiaus parke, reikia pasakyti, 
gana gerai pavyko, žmonių 
atsilankė gana daug, sulygi
nus kitų buvusių parapijų 
piknikus. Visi gražiai links
minosi, šnekučiavosi. Stalai 
beveik visi buvo užimti ir ap
krauti skaniausiais valgiais, 
o užsigėrimui buvo geltonas 
alutis, kuris kitiems ir „sun
kias kojas” padarė.

Buvo renkami pikniko ka
ralius ir karalienė. Karalium 
išrinktas kun. A. Petrauskas, 
gavęs daugiausia balsų, o ka
raliene — sodaliečių pirm. M. 
Kralikauskaitė. Piknike te
ko matyti komp. J. Žilevičių 
iš Elizabeth, N. J. ir svečių 
iš kitų*kolonijų.

Vasarinės mokyklos 
užbaigimas

’ Ši sekmadienį įvyks vasa
rinės mokyklos užbaigimo 
gražus parengimas, 7y2 vai. 
vak. parapijos salėje, 207 
York St. Mokyklą vedė sesu
tės praciškietės iš Elizabeth, 
N. J. Prašoma atsilankyti 
kuo gausingiausiai į šį pa
rengimą, o tuo pat paremsit 
ir įvertinsit gerb. sesučių 
sunkų vasaros darbą.

SUSIRINKIMAS
Moterų S-gos 35 kp. susi

rinkimas bus šį sekmadienį, 
rugpjūčio 9 d. tuo po Sumos. 
Visos narės prašomos daly
vauti. Kiekviena atsiveskit 
po naują narę.

ŠIAIS METAIS BIRŽELIO 14 D. BAIGUSIEJI MARIANAPOLIO HIGH SCHOOL

Pirmoje eilėje: Jonas Grina (Lawrence, Mass.), Vincas Urbonas (Waterbury, Conn.), 
Stasys Saplys (Detroit, Mich.), ir Juozas Ilkevičius (Nashua, N. H.); antroje eilėje: An
tanas Akstinas (Brockton, Mass.), gerb. rektorius kun. dr. J. K. Navickas ir Petras Ven- 
slauskas (New York, N. Y.); trečioje eilėje: Julius Stankus (New York, N. Y.), Pranas 
Dūkštą (Brockton, Mass.), Pranas Balčiūnas (Chicago, Ill.) ir Jurgis Juodelis (Newark,

33SL. KARALIEN. ANGELŲ PARAPIJA
— RENGIA —

Pereitą sekmadienį įvyko 
gausus SLRKA. 134 kuopos 
susirinkimas. Narių susirin
ko gana nemažai, nors toli 
gražu ne visi. Buvo išklausy
ta raportai iš jubiliejinio Su
sivienijimo seimo Chicago j, 
kuriuos išdavė atstovai K. 
Vilniškis ir A. Bačiuška. 
Nors kuopoje pastebimas no
ras dirbti, bet nariai nusi
skundžia centro netaktais,

m
seštad. RUGP.-A UGST 15d.RYE BEACH LAIVAS BENJAMIN D. O’DELL IŠPLAUKS IŠ METRO

POLITAN AVĖ. PRIEPLAUKOS 10:15 V AL. RYTO

— ŠOKIAI — UŽKANDŽIAI — GĖRIMAI —

TIKIETAI PARDUODAMI KARAL. ANGELŲ PARAP. TIKIETAS Į TEN IR ATGAL SUAUGUSIEMS — $1.00 

KLEBONIJOJE IR pas DRAUGIJŲ NARIUS VAIKAMS nuo 5 iki 12 metų amžiaus - 60 CENTŲ
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ĮSITEMYKIT

Paskutinį šio mėnesio sek
madienį, rugpjūčio 30 d. yra 
rengiamas didelis išvažiavi
mas į Forest Parką. Ten su
sirinks visų Brooklyn© pa
rapijų žmonės, „Amerikos” 
skaitytojai ir Lietuvių Die
nos rengimo komitetas.. Ne
pamirškite — nedėlioj, rug 
pjūčio 30 d. Forest Parke.

pavartotas į kelias ar vos ke
lintą dalį sekundės.

Ir palengvą važiuojant ne- 
atydumas gali nešti katas
trofą, nes ant kelio gali būti 
kitas, kuris yra už tave pra
stesnis važiuotojas.

Geras važiuotojas ne tik 
pats atsargiai vairuoja, bet 
viską atydžiai stebi, kas vyk
sta aplinkumoj.

N. Y. C. Police Dept.
Trafic Precinct „K.”

biamieji, kad su šiuo pasiry
žimu lengvai ši silpnybė bus 
nugalėta.

J. Mykolaitis.
’’AMERIKA” TIK IKI METU GALUI

SKAITYTOJAU, 
PASIRŪPINK Karai. Angelų Parap.

Argi nori, kad pas tave bū
tų pasiųstas specialus pa
siuntinys iškolektuot jau už
sibaigusią prenumeratą „ A- 
merikai”? Tikime, kad ne
reiks to daryti. Laukiame, 
kad asmeniškai patys ar per 
kitus prisiusite „Amerikai” 
$2.00 ir vėl ramiai galėsite 
skaityti „Ameriką” ištisus 
metus. .

„Ameriką” atsinaujino ir 
naujai užsirašė šie asmenys:

Ant. Rudaitienė,
E. Duobienė,
Mrs. Matulaitienė 

Nagin, 
« P. Dobkevičius,
• A. Dosewitz,

O. Stagniūniene,
A. Rabikauskas, 

i J. Bernotą, 
; A. Uždavinys, 
k J. Kazlauskas,
• D. Rusilas,

Pr. Lauraitis, 
M. Yanulis,

■ C. Peters-Petrauskas.
Na, o kada tamsta matysi 

savo 
lėse? 
liok!

V uz

pavardę skaitytojų ei- 
Pasiskubink, neatidė-

ATOSTOGAUJA

Pereitą ir šią savaitę „A- 
merikos” spaustuvninkas 
Vyt. Žalnieraitis turi atosto
gas. Jas jis praleidžia Am
sterdame, N. Y. pas dėdę 
niuz. K. Žalnieraitį ir Toring- 
tone, Conn, pas p. Butaus- 
kus — Kirvelius, ant farmų. 
Linkime gero poilsio.

ATVYKSTA LIETUVOS 
DELEGATAI

Į trečiąją tarptautinę ener
gijos konferenciją, kuri šiais 
metais įvyks J. A. V. sosti
nėj Washington, D. C. rugsė
jo 7 — 12 d.d. atvyksta ir 
Lietuvos delegacija. Delega
ciją sudaro prof. J. Čiurlys, 

įHyr. geležinkelių direkto- 
rius, Lietuvos tautinio ener
gijos komiteto pirmininkas 
ir prof. S. Kolupaila, to komi
teto energijos ūkiui tirti ko
misijos pirmininkas. Prof. 
Kolupaila anksčiau dalyvavo 
energijos konferencijos sesi
joje Bazelyje, Barcelonoje ir 
Berlyne.

Atstovai New Yorką pa
sieks rugpjūčio 27 d. Jie ma
no dar prieš konferenciją 
aplankyt žymesnes lietuvių 
kolonijas, susipažint su pra
monės įmonėmis ir laborato
rijomis.

NAUJA RADIO 
PROGRAMA

Brooklyne yra net kelios 
lietuviškos radio programos 
Kai kurios jau bankrutuoja. 
Bet atsiranda ir naujų.

Adomas Jezavitas prane
ša, kad apie pradžią rugsėjo 
mėn. turės savo orkestro ra
dio valandą, kuri susidės 
vien iš muzikos, dainų ir ki
tokių meno dalykėlių.

SAUGUMO PASIUNTINYS

Motoristo sąmojingumas, 
gresiant pavojui, yra be galo 
svarbus ir kartais turi būti

Sodaliečių išvažiavimas
Liepos 26 d. Karalienės 

Angelų parapijos sodaliečių 
išvažiavimas į „kempes” bu
vo labai gražus ir pasekmin
gas. Visos užsiėmė darbu: 
vienos virė, kitos kepė, dai
nuodamos lietuviškas dainas. 
Pavalgę pačių gamintų val
gių, pradėjo sporto žaidi
mus: vienos bėgo su bulvėm, 
kitos — „trikoju,” o trečios 
žaidė estafetę, t. y. bėgimas 
2 partijų. Estafetėj (relay) 
laimėjo Margareta Pajaujy- 
tė ir Nelė Legaikaitė. Paskui, 
palaipiojus po kalnus, pasi
vaikščiojus pajūry, vyko į 
namus. Pirmininkė O. Mika- 
liūnaitė prižiūrėjo visas ir 
visos buvo užganėdintos.

Bendra Komunija
Šį sekmadienį, rugpjūčio 

mėn. 9 d., per 9 vai. šv. Mi
šias Šv. Vardo Draugija eina 
bendrai prie šv. Komunijos. 
Visi nariai prašomi dalyvau
ti.

žmonėse yra tokia nelem
ta silpnybė, kuri aiškiausiai 
pasireiškia bendrame veiki
me. Daleiskime, jeigu pama
tome kartą, kad vienas neda
lyvauja, jau savaime aišku, 
kad sekantį kartą keli neda
lyvaus. Sakoma: „ana, tas 
nedalyvauja, kam aš daly
vausiu?” ši silpnybė jaučia
ma, galbūt, kiekviename iš 
mūsų, bet prieš ją yra mūsų 
valia ir pasiryžimas. Nežiū
rėkime tų, kurie nedalyvau
ja, bet tų, kurie dalyvauja ir 
sakykime: „Kiek dalyvaus, 
nedalyvaus, bet aš dalyvau
siu!” Tąsyk pamatysim, ger-

Parcinkulų atlaidai
Pereitą šeštadienį ir sek

madienį mūsų parapijoj įvy
ko Karalienės Angelų šventė 
ir Parcinkulų atlaidai, šešta
dienio vakare pradėta iškil
mingais Mišparais ir palai
minimu Šv. Sakramentu. Pa
mokslą sakė kun. A. Ado
maitis, svečias iš Lietuvos. 
Tą vakarą daug žmonių pri
ėjo išpažinties.

Sekmadienį buvo 11 vai. 
iškilmingos šv. Mišios, ku
rias atnašavo kun. J. Laury- 
naitis, asistuojant kun. K. 
Žvirbliui — diakonu ir kun. 
Adomaičiui — subdiakonu. 
Gražų pamokslą pasakė kun. 
dr. A. Jagminas. Baigėsi va
kare iškilmingais Mišparais. 
Užbaigimo, paskutinį pamok
slą pasakė Maspetho kleb. 
kun. J. Balkūnas. Visą dieną 
žmonės lankė bažnyčią ir va
kare gausiai dalyvavo atlai
dų užbaigime.

—o—
Ekskursija į Rye Beach
Kitą šeštadienį, per Žoli

nes (rugpjūčio 15 d.) įvyks
ta Karalienės Angelų parap. 
rengiama Antra Metinė Eks
kursija laivu. Ši ekskursija 
vyks į gražiausią New Yorko 
žaidimo vietą — Rye Beach. 
Laivas „Benjamin B. O’Dell” 
išplauks iš Metropolitan prie 
plaukos (Brooklyne) 10:15 v. 
ryto. Vietos visiems užteks. 
Taigi visi galite drąsiai ruo
štis į šį išvažiavimą. Tikietų 
galite gauti klebonijoj, pas 
draugijų narius ir biznierius.

PIENAS MAŽĖJA
ALBANY, N. Y. — žemės 

ūkio komisijonierius Ten 
Eyck aiškina, kad dėl kaitrų 
ir ypatingų orų, šiemet pieno 
produkcija labai nupuolusi 
Jei orai nepasikeis gerojon 
pusėn, galima laukti pieno 
žymaus pabrangimo.

— Profesionalai ir biznie
riai skelbkitės ’’Amerikoj”, 
jei norite, kad jūsų biznį vi
suomenė žinotų.

Išvažiavimas
FOREST PARKAM
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Ten susitiksime daugybę pažįstamų ir draugų, atsivėdin

sime šaltais gėrimais, pasistiprinsime valgiais. Tai bus

Lietuvių Dienos Komiteto darbo užbaigimas ir visų

„AMERIKOS ” SKAITYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS.

AR ESI PASTEBEJES TAI,
Kad žmogaus koja čeyerykuose pergyvena du trečdalius 

savo gyvenimo, todėl kankinimas savęs netinkamais čeve- 
rykais, gadinimas kojų eikvoja žmogaus sveikatą.

Gydytojų pripažinta tinkamiausiais čeverykais yra tie, 
kurie yra pasiūti iš šių odų — Kid, Kangaroo ir Calf. Žmo
gus avėdamas iš minėtų odų, tinkamos mieros kojoms če- 
verykus niekuomet nežinos — corns, callouses, bunions, ir 
daugel kitų kojų nesmagumų.

Avalinės reikale prašomi kooperuoti Milčiaus krautuvėse, 
nes čia didelis pasirinkimas visokių stailų, geros prekės, 
žemos kainos ir mandagus patarnavimas.

LIETUVIS PAS LIETUVĮ

MILCBŪS SHOE SHOPS Inc.
69-21 Grand Ave., Maspeth, L. I.
56-27 Clermont Ave., Maspeth.
66-31 Grand Ave., Maspeth, L. I.

197 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Kas tik norite padaryti didžiausį malonumą savo pažįsta 
miems ir draugams, prisiųskite $1 ir jų adresą, o mes siun 
tinėsim jiems Ameriką iki metų pabaigos. Taigi nepamirš 
kite, kad nuo šiandien iki metų pabaigos „Ameriką” galit 
skaityti ir kitiems užrašyti tik už $1.
Tuojau rašykit: „Amerika,” 423 Grand St., Brooklyn, N. Y.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų ‘kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. anglis ir 
patenkinti. Kodėl jums nepa
sekti jų pavyzdžiu.

TRU' EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, ■ , Brooklyn, N. Y#
Telefonas: EVergreen 7-1661

2iii>,liiiiiliiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!<iuuiii^ 
ei.: STagg 2-2306 E

PALOCIDS SALDAMIŲ I
KRAUTUVE

GERIAUSIOS RŪŠIES =
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate S

Pusryčiai, Pietūs Ir Vakarienė. Geriausia pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš E
geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitčs: š

J. GINKUS, 2
B 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. E
7I1IHIIIIIIIIIIII mm m įmini ii m n iBiiiiiiiiiiiiiinii n linini linini iiimiiiiii*

s

TEL Virginia 7-4499

- f _------------------------------------------------------- ---- -
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—3 p. p. 
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK
’ 161 NO. 6th STREET

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 P. P. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

1

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS: 
1—2 P. P. 
6—8 vai. 
Ir pagal sutarti 

Tel.: MAnsfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIŪPAITĖ)

179 So. 2nd Street

VALANDOS 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 
Sekmadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 7-7110

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9106

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—S vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpubllo 9-8040

BARRY P. SHALINS
(BRONIUS P. JALINSKAS)

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS
Graži, modemiška šarvojimui koplyčia ir poilsini gražūs kam

bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius įvairiems rū
kalams. Kainos labai prieinamos.

84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, L. I.
PRIE FOREST PARKWAY

»TeL STagg 2-0783 Night Tel. JUniper 5-4912,

JOSEPH LE VANDA ;
Laisniuotas Graborius ir Balzamuoto jas 

NOTARY PUBLIC
J 337 Union Avenue Brooklyn, N. Y. J

! Namas tas pats, tiktai miesto patvarkymu pa-; 
i mainytas numeris buvusio 107 Union Avė.

NOTARY PUBLICTel.; STagg 2—5043

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2-7177

EVERGREEN 8-9770

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

JOSEPH GARSZVA 
t

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Telephone: Evergreen 8-7027

GARSAS BAKERYjInc.
SAVININKAS—A. SHRUPSKIS

* Gera Duona—Žmogaus Sveikata
Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tik

rą Lietuvišką Duoną. "GARSO” KEPTUVE kepa geriausią Lietu
višką Duoną, Keiksus ir Pyragaičius vestuvėms ir kitokiems po- 

’kiliams. Siunčia ir į kitus miestus.
68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

219 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y.
Williamsburgh Bridge Plaza

• Tel.: STagg 2-4409 NOTARY PUBLIC

; ALEKS. RADZEVIČIUS
[ GRABORIUS

i Priešais Apreiškimo Bažnyčią 1 1
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam .<

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y. i

IS PRIEŽASTIES 
ŠALČIO

Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 
šios gyduolės yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos sutelkia grei
tą palengvinimą nuo kosulio ir kitų nesmagumų ryšy su šalčiu.

VIDURIŲ NESMAGUMUS
Galima pašalinti su daktaro Grysz’o GASTRITONE gyduolėmis, 

kurios puikiai veikla vidurių reguliavimui; šalina gazą Ir nervuotu- 
mo priežastis, gelbsti pašalinimui viduriuose, susidarusių išmatų.

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai Iš:

KENT REMEDIES, INC.
102 Kent Street Brooklyn, N. Y.

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?

Dėlto, kad yra patentuota Suv. Valstijose, ilgai nepasensta ir 
per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

Sveikata — didžiausias tur
tas pasauly.
Kas nori Kauno duonos, gali 
gauti į stubas Brooklyne.

Kreipkitės adresu:

JONAS MIKOLAITIS
380 So. 3rd Street, 
Brooklyn, N. Y.

Jei norit gauti į kitus miestus ai farmas, kreipiktčš:
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.

N. MASENAS BAKING CO.

Vargoninkai. 
Panaikinti skoh 
Daug bedarbių. 
Komunistę front 
Lubinas pasižym

Rngp. 19 d. B 
vyksta vargoninl 
uis seimas. Varg 
mūsų kolonijose i 
bininkai. Jis ne til 

ainį darbą parapr 
tautinį. Jų chorai 
tik mūsų bažnyt 
salėse bei parkuoi 
h giesmė ir dai 
lietuvius dvasini: 
mokyklos ir šiaip 
yra vargoninkų v 
mūsų tautinė s 
sveika, tai prie jo, 
nemaža prisidėjo 
ja. Tad jų veil 
nuims rūpėti; jien 
reikalinga; jų seii 
bus. Jie organizuc 
jau 25 metai. Dal 
aro mėnesinį orga 
tos Žinios.” Jie pi 
pli organizuotai vf 
mažos išimtys tam 
pritaria, nes iš jų r 
pasišventimo. Link 
Vargoninkų sąjunga 
tįošiam seimui: gi 
nekmių. Lauksime į 
ao chorų sąjungoj 
sės taip seniai pasig

Legijonieriai nutari 
į Jungtinių Vaistyti 
riiusybės panaikinti 
m skolą. „Amerika” 
irta kartų rašė ir rag 
momenę panašų reika 
kelti Mūsų balsas nebi 
gintas. Kai kuriems; 
Begalimu ir nepatric 
Hsfagiamės, kad i 
rami iijį Jokį klai

Siob] panaikii 
tolus, bet i 

ayuliliĮn pinigų i

imnsbūtųreikėję Sai 
ra irta numesti arba ti 

portaoti Amerikon, kas 
kainavę, negu 

ffti Be to, Lietuvai jie 
sulaikyti bolš

į Vakarų 
I Santarvė turi būt 
W Lietuvai ir 

pamiršti.

Isijto departamer 
piffle praneša, 1 
^®jaly yra 9.51

Darbo Feders 
net 11 mili 

■^nsia bedarbių 

tavo 1933
Šiais metais l 

J® < bedarbių bū
Kis mėnesį beda 

w puola. Vyriaus 
ligi lapkrič 

Jj8 vėl samdyta Ii, 
Ji išdarbių prie vi

RAPOLAS KRUČAS

Fotografas

65—23 Grand Avenue, Maspeth, N. Y. 
(Prieš Mount Olivet kapines) 

Tel.: JUniper 5—0259

PHONE Evergreen 7-1312

DR. H. MENDLOWITZ
PERSIKĖLE NAUJON VIETON, TAI YRA;

522 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
VALASDOS:

1 iki 3 ir nuo Sekmadieni:
7 — 8 vai. vakare • 10 iki 12 vai. rytą

FLATBUSH OFISAS randami 2220 Avenue J.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AB ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS. REFRIGERATORIUS 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)
'Standard"

Tel. Elizabeth 2-8661' Res. Tel. Elizabeth 2-8537

Real Estate — Insurance— Notary Public
120 Broad St., Elizabeth, N. J.

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

Mes išvalome Garo Boile
rius oru už $2.00 ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien iš 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis nlekuom. Tik pašau
kite ar parašykite adresuo 

darni:

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST., 

BROOKLYN. N. Y.
Tel.: GLenmore 5-8733

ūminis kars 
^ja. Rodos 

AH pusės Deni 
ir tikisi lai 
vyriausyb 
karą į dv 

inkilėliai gi mano 

kraštą 
Wdo;

. ūtonnaci 
ateina iš vy- 

C^Betišku! 
į5^1ėšų vesti 
l J ^y- 
C1* neutralitetą 
C^Surilė- 
V^reguliarė ka- 
^U^gelbstilojans- 
t^Hudonie- 
C“"** 

718086 vaistybė- 
iSDanienk

frontai’




