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Rusijoj kaltinama 
menų, turėjusių ryšių su iš
tremtu Trockiu ir planavusių 
sąmokslą prieš Staliną. Pa
saulinė spauda aiškina, kad 
Stalinas visur mato Trockio 
šmėklą ir bijosi sukilimo. Da
bartinis kaltinimas ir teis
mas bus tik eilinis Stalino 
farsas įgyti liaudyje simpati
jų. Juk nei Marksas, nei Le
ninas taip nedievinamas, 

Ikaip Stalinas. Na ir kalinami 
bei žudomi kiti lyderiai, ku
rie pasipina jam ant kelio. 
Prasti darbininkėliai mulki
nami, kai už vietas, garbę ir 
turtą pešasi vadai. Trockis 
ištremtas, Kirovas nužudy
tas, Kameneff ir Zinoviev 
kalėjime. Kiti komunistai bi
josi pasirodyti, kad nepatek
ti Stalino nemalonėje. Bolše
vikų diktatūra, komunistų 
ideologija nepašalins žmogu
je godumo, puikybės, garbės 
ir galios troškimo.
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National Union for Social 
Justice buvo suorganizuota 
kun. Charles E. Coughlino. 
Jis yra dabartinis organiza
cijos pirmininkas. NUSJ. tu
ri 10 milijonų narių. Rugp. 
16 d. Clevelande užsibaigė 
trijų dienų NUSJ. suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo 1000 

; atstovų iš visų Jungt Vals
tybių. Suvažiavimas pasisa
kė už William Lemke ir Tho
mas O’Brien, kandidatus . 
Amerikos prezidentus ir vi
ceprezidentus. Priėmė kun. C. 
E. Coughlino 16 socialinio 
teisingumo^ punktų. Lapkr. 
3 d. įvyks rinkimai. NUSJ. 
su union partija daug balsų 
atims iš demokratų ir repub- 
likonų. Sunku spėti, kuri 
partija daugiau nukentės. 
Gali ir Lenkė būti išrinktu į 
prezidentus.

—o—
Kuone visi seimai praėjo. 

Juose dalyvavo garbingi Lie
tuvos svečiai. Bet retas išse
miamai sprendė Pasaulio 
Lietuvių Sąjungos reikalą. 
Nė vienas nekėlė laikino sta
tuto kritikos. Žodžiu, nema
tė būtino reikalo Sąjungos 
idėją pradėti gyvendinti. 
Gaila, kad ir mes, katalikai, 
tokios svarbos tautinį klausi
mą apleidome. Tas pats įvy
ko ir su Vilniui Vaduoti Są
jungos reikalais. Kodėl? Jau- 

x čiame, kad nėra to entuziaz
mo išeivijoje tautiniams rei
kalams, koks buvo ar turėtų 
būti. Causa prima ar tik ne
bus Lietuvos viršūnėse.

—o—
„XX Amžiuje,” Kauno 

dienraštyje, plačiai apie sa
vo kelionę Amerikoje aprašo 
p. Juozas B. Laučka. Kelio
nių aprašymai patinka skai
tytojams. Aprašymuose ge
riausia išpasakoja tokius da
vinius, kad skaitytojas gau
ną gražų gyvenimo bei veiki
mo vaizdą. Ypatingai savo 
aprašymuose p. Laučka vaiz
džiai apibūdina jaunimo vei
kimą, lietuviškumą, kartu 
pabrėždamas trūkumus ir 
ydas. Prašytume jo daugiau 
Kauno spaudai parašyti ir 
informuoti apie mūsų gyve
nimą, Lietuvos spauda, pa
lyginamai, labai mažai rašo 
apie mus. Nors rašytojas tu
ri užtylėti' daug dalykų dėl 
Lietuvos cenzūros, bet turim

NEW YORK. — Rugpjūčio ] 
18 d. Yankee Stadiume įvyko ; 
daug susidomėjimo kėlusios ; 
bokso rungtynės tarp sensa- ; 
cingo Detroito juoduko Joe ; 
Louis ir seno lietuvio jūri- ■ 
ninko bostoniečio Juozo Žu- ( 
kausko - Šarkio, buvusio pa
saulio sunkaus svorio bokso 
meisterio.

Piramu kartu teko ir man 
matyt rungtynes savo aki
mis. Baigęs darbą, skubiai 
vykstu į rungtynių vietą. Pa 
tartas vykti traukiniu, nes 
automobiliui pastatyt vietos 
nebūsią dėl susigrūdimo. Va
žiuojant traukiniu, vienur ki
tur girdisi ginčai apie tai, 
kuris laimės: Šarkis ar 
Louis. Nuomonės dalinasi; 
daugelis bijosi Šarkio senat
vės — 33 m. ir dar plus 3 
metai, kurių rekordai nero
do...

Pasiekus - vietą, žmonių 
daugybė, policijos pilna apy
linkė: pėsti ir raiti ant kam
pų bei prie vartų, motocikli- 
stų kelios dešimtys stovi at
sargoj. Visi įėjimai į stadijo- 

, ną užsikimšę. Einu drąsiai, 
nešinas rankoj brangiausi 

i tikietą, drąsiai rodydamas 
tvarkdariams ir manydamas, 

, kad būsiu nuvestas tiesiog 
, prie arenos. Bet mano nepa

sitenkinimui, pagal tikieto 
pažymėjimo, tenka „Mezza- 
nin” pirmos eilės, 11 baksas, 

( iš kur į areną gerokas atstu
mas. Stadijone^ didžiulis 
triukšmas; žmonės skuba, 
sėdynės sirpsta smalsiomis 
asmenybėmis. Prasideda ir 
vienas po kito vyksta 4 ir 6 
raundų kontestai tarp jau
nesnių boksininkų, žiūrovai 
mažai jais domisi, nors bok
sininkai dirba iš paskutinių 
jėgų, kad po geresnių smūgių 
net prakaitas iš po pirštinių 
trykšta. ’
' Aplink areną pakyla triuk
šmas. Pranešėjas paprašo at-
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NUOSTABUS REGINYS 
ITALIJOS BAŽNYTĖLĖJE

ANGLŲ PRAMONINKAI 
LIETUVOJ

kreipt dėmesį, o tuo metu į 
areną ateina tos dienos : 
žvaigždės — Šarkis ir Louis. 
Šarkis atrodo geroj nuotai- i 
ko j, pilnas pasitikėjimo, šyp- ■ 
sosi. Publika kelia dideles : 
ovacijas. Daugelyj vietų pro 
rankų plojimus girdisi: 
„Sharkey, come back.” Louis 
nervingas, bailus, bet lyg ko
kią paslaptį jaučiąs, seka 
savo oponentą. Pranešėjas 
praneša, kad rungtynių pa
žiūrėt yra atvykęs ir Schme- 
lingas; šis pasirodo ringe ir 
pasisveikina su Šarkiu ir 
Louisu, kurį jis prieš keletą 
savaičių nugalėjo nokautu, 
padarydamas lopinį Louiso 
karjeroj. Pranešama, kad 
Jack Sharkey sveria 197%, 
o Joe Louis — 199% svaro.

Po trumpo perstatymo a- 
biejų boksininkų, jie sueina 
pasisveikina, išklauso per
spėjimų ir, grįžę į savo kė
dutes, padeda apsiaustus 
Suskamba gongas; du stam
būs vyrai slnibiai žengia 
viens prie kito. Šarkis pasi
rodo lėtas, nerangus; Louis 
be galo atsargus ir net bai
lus; jis seka kiekvieną Šar
kio judesį ir pasiruošimą. 
Louis pereina į ofensyvą ir 
pradeda pulti, dažnai įsodin
damas savo dinamišką piršti- 

i nę į nerangų Šarkio kūną. 
, Šarkis duodasi apgaunamas: 
jis įvaromas į arenos kampą 

, iki atsirėmimo ir tada lieka 
. atviru taikiniu oponento smū 

giui. Šarkis taikosi prieit 
prie Louiso krūtinės, nes 
juoduko galva pirštinės ne
bijo ; Louis tą panaudoja ir 
kaire ranka dengia krūtiti- 
nę, o dešine leidžia į Šarkio 
žandą, kurio jis pridengt ir 
nesistengia ir negali. Jau pir
mojo raundo pradžioj Šarkio 
senatvė parodė žymes — 
kraujas ėmė tekėt iš nosies,

(Pabaiga 4 pusi.)

Stefani agentūra iš Romos 
praneša, kad mažo miestelio 
Paganico Sabino bažnyčioj 
per mišias iš Ostijos ėmė te
kėti kraujas. Altorių, ant ku
rio visi galėjo matyti iš Os
tijos tekantį kraują, dvasi
ninkai apsupo, kad niekas 
nepaliestų. Telegrafu prane
šė Rieti vyskupui. Atvykęs 
ir patyrinėjęs vyskupas išvy
ko į Romą pranešti šv. Tė
vui.

Panašių nuostabių reiški
nių, kaip Paganico Sabino 
bažnyčioje yra buvę ir dau
giau. Plačiai pagarsėjęs ir 
Januarijaus, Benevento vys
kupo, kraujas, išsaugotas 
dviejose bonkutėse. Tris kar
tus metuose šiaip sukrekė
jęs kraujas pasidaro skys
tas. Ir tai trunka jau pus
šešto šimto metų.

Apiė tokių reiškinių prie
žastis Bažnyčia galutinai dar 
nieko nėra paskelbusi. XX.

KAUNAS. — Iš Anglijos 
atvyko 16 asmenų delegacija, 
kurią siuntė Anglijos Preky
bos rūmai. Kaune delegacija 
išbuvo 2 dienos ir po to išvy
ko į kitas Pabaltijo valsty
bes.

Lietuvos prekyba su Ang
lija sparčiai auga. Taip, 1934 
m. į Angliją išvežta 42,5% 
bendro eksporto, o jau 1935 
m. tos skaitmenys paugo ligi 
69,5% milijonų Lt. ir 45,6%. 
Tą patį matome importo sri
ty: 1934 m. buvo 35 mil. Lt 
ir 25%, 1935 m. — 48 mil. Lt. 
ir 37%.

LIAUDININKŲ VEIKĖJŲ 
TARDYMĄ VES

P. NAVICKAS

KAUNAS. — „L. N.” ra
šo, kad suimtų keliolikos bu
vusių jaunųjų liaudininkų 
veikėjų kvota dėl jų veikimo 
po uždarymo saug. dep-to jau 
baigta, o jos rezultatai per
duoti ypatingai svarbių bylų 
tardytojui Navickui, kad 
pravestų tardymą. Tarp su
imtųjų esąs Ųbv. liaud. reik, 
vedėjas, teisininkasM. Mac
kevičius, stud, broliai Klima- 
vičiai, keli agronomai ir kt.

BE GALO DAUG 
VASAROTOJŲ

Šią vasarą Palangon suva
žiavo tiek daug vasarotojų, 
kad butai pasidarė branges
ni nei Pietų Prancūzijoje. 
Tas apvylė kai kuriuos sve
timtaučius. Vien iš Kauno 
vasaroti atvyko apie 30.000. 
O Palanga yra nedidelis ku
rortas. Taigi ten vasarotojai 
netelpa viešbučiuose ir vilo
se.

NEUŽTENKA SAVO 
CUKRAUS

Visoj - Lietuvoj padidėjo 
uogienių ir kompotų dary
mas. šiemet, ypač daug uogų 
esant, savo fabrikų cukraus 
neužtenka. Iš Anglijos bus 
įgabenta 15.000 maišų.

KLAIPĖDOS VALDININ
KAS KALĖJIME

Iš Ispanijos Revoliucijos
MADRIDAS DIRBA MASKVAI

Ispanijos sukilėliai kaltina 
vyriausybę, kad ši naudojusi 
nuodingų dujų šovinius, bom 
barduodama sukilėlių tvirto
ves Guadarrama kalnuose. 
Sukilėliai užtai pagąsdino vy 
riausybę — bombarduosią iš 
oro Madridą.

Prancūzija paskelbė, kad 
ji atsisako, neitralumo, jei 
Italija gelbės sukilėliams. 
Italija gi turį, paruošusi 
1500 lėktuvų, kurie laukia 
paliepimo vykti Ispanijos su
kilėliams į pagalbą, jei tik 
Prancūzija bandys gelbėt Is
panijos komunistų teroris
tams — bendrafrontinin- 
kams.

Vyriausybės tebelaikomas 
San Sebastian apsuptas suki
lėlių. Miesto gyventojams nu 
statytas net vandens mini
mumas. Vyriausybė neturi 
vilties atsilaikyt prieš suki
lėlių kariuomenę, bet nepasi
duoda.

Sukilėliai paėmė Badajoz, 
tuo atkirsdami Madridą nuo 
Portugalijos sienos. Dabar 
sukilėliai ruošiasi pulti Mad
ridą. Vyriausybės kabineto 
nariai pasiruošę bęgt į užsie
nį, jei įvyktų ataka ant Mad
rido. Jie turi paruoštus 3 ke
leivinius lėktuvus.

MADRIDO KOMUNISTAI
už Sovietus

- bombarduosią iš
■ Tarp „liauMADRIDAS. — Tarp „liau 

dies fronto’* vyriausybės ir 
komunistų reiškiasi nesutiki
mai. Komunistai ir anarchis
tai kaltina vyriausybę, kad 
ji apsileidusi, kad ji yra prie
šinga istorinių, paminklų 
griovimui. Tad komunistai 
yra paskleidę šūkį „Ispanija 
— Rusijos Respublika.”, -{Iš 
vyriausybės pusės atsakoma, 
kad vyriausybė su . -visomis 
priemonėmis, gina respubliką. 
Vyriausybė bijo, kad jei jieir 
laimėtų prieš sukilėlius, tai 
tada teks kovoti su analis
tais ir komunistais.

PREZIDENTAS DIRBS UŽ 
TAIKĄ i

CHAUTAUGUA, N. Y. — 
Prez. Rooseveltas čia sakė 
prakalbą ' pasaulio taikos 
klausimu. Jis apgailėjo, kad 
Valstybėms nepavyko tarp
tautiniai žygiai, kad užtikri
nus taiką pasauly. Tačiau 
vyriausybė pasiryžus ii to
liau dirbti už pasaulio tautų 
brolybę. """■

IS, VARGONINKŲ SĄJUNGOS SEIMO

užtektinai gražių dalykų, kad 
ir cenzūra negali išbraukti.

—o—
Gražus incidentas įvyks 

šių metų vyčių seime. Vyčiai 
vienbalsiai buvo išnešę pro
testo rezoliuciją Lietuvos vy
riausybei dėl katalikų veiki
mo varžymo. Rytojaus dieną 
keli rūpestingieji advokatė- 
liai, jau dalyvaujant p. V. 
Uždaviniui seime, bandė re
zoliuciją atšaukti arba su
švelninti. Aniems rūpėjo tau- 
tininkiški „sandvičiai...” Bet 
vyčiai vytisku drąsumu re
zoliuciją nemainytą pakarto
jamai priėmė. Vyčiai, mes 
gyvename laisvoj šalyj, ir ką 
tikime, ko norime, drąsiai 
pasisakome. Joki diktatoriš
ki įsakymai mūs neliečia. 
Juo labiau joki agentėliai 
neįtikina, kad Lietuvoj vis
kas O. K.

NAUJAS VYČIŲ DVASIOS 
VADAS

Kun. Vienybės valdyba, iš 
Vyčių seimo parinktų kandi
datų, kun. Joną Vaitekūną, 
Providence, R. I. kleboną, pa
skyrė L. Vyčių organizaci
jos Centro Dvasios vadu. 
Tikimasi, kad gerb. kun. J. 
Vaitekūno sumanumas, ener
gija ir pasiaukojimas dar 
pagreitins vyčių spartų grį
žimą prie senųjų, lietuviškų 
organizacijų vėžių.

RUSŲ LAKŪNAI JAU 
SIBIRE

„Amerikos” retas numeris 
pasiekia skaitytojus Lietuvo
je. „Amerika” cenzūrai neko- 
šerna. Bet, matyti, „Lietuvos 
Aidas” visgi gauna „Ameri
ką,” kad savo nuomonę pa
reiškė. Mes negauname „Lie
tuvos Aido,” tad apie jį nera
šome. KJad gautume, tai „A- 
merika” tektų tik cenzūros 
gurbui... O tempore, o mores! ką.

KLAIPĖDA. — Buv. Klai
pėdos administracijos vyriau 
sias inspektorius, Mittel- 
stedtas, nuteistas 3 mėn. ka
lėjimo už kai kurių miesto 
valdybos bylų paslėpimą. 
Taipgi priklausė uždraustai 
organizacijai. Pašalintas iš 
tarnybos pasivogė dokumen
tų.

LENKAI ŽUDO LIETU
VIUS VEIKĖJUS

Liepos viduryje netoli Lie
tuvos - Lenkijos administra
cijos linijos, Kampačių kai
mo laukuose lenkų pasienio 
kareiviai nušovė lietuvių Šv. 
Kazimiero draugijos sky
riaus pirmininką Juozą Bal
čiūną. Jo kūnas kviečiuose 
išgulėjo pusantros paros. 
Juozas Balčiūnas buvo susi
pratęs lietuvis ir daug lietu
vybei pasidarbavęs. Tsb

NAUJAS IŠGIJIMAS

SUSTOJO HEARSTO 
„POST — INTELLIGENCE”

NOME, Alaska. — Rusijos 
lakūnai Levanevski ir Lev- 
čenka, kurie buvo atskridę 
per šiaurės erdves į San Ped
ro, Cal. grįžta atgal Rusijon. 
Savo etapinę kelionę tęsda
mi, lakūnai jau pasiekė East 
Ca, Sibire. Prieš tai jie buvo 
sustoję Teller, Alaskoj. La
kūnai tiria oro kelius šiau
rėj, kad galima būtų pradėt 
pastovų susisiekimą orlai
viais.

ALGIERS, Algerija, — Vi
duržemio jūroje apsivertė 
laivas „Oranaise,” paskan
dino 10 keleivių ir 21 jūrinin-

SEATTLE, Wash. — Poli 
ei j a suėmė penkis streikie- 
rius, kurie pikietavo Hearsto 
laikraščio „Post — Intelli
gencer” leidyklą.

To laikraščio redakcijos 
darbininkai sustreikavo, rei
kalaudami geresnių algų, pa
gerintų darbo sąlygų ir uni
jos pripažinimo.

Laikraštis sustojo ėjęs.
Dar tebevyksta Hearsto 

Milwaukee laikraštyje, „Wis
consin News” streikas.

LIURDAS, Prancūzija. — 
Augustijonių vienuolei sese
riai Margaritai 1935 m. buvo 
padaryta apendicito operaci
ja, tačiau nesėkmingai — 
žaizda negijo, atsirado tuber
kuliozinis peritonitis. Nusto
jusi vilties išgyti medicinos 
pagalba, ji atvyko į Liurdą. 
Buvo taip nusilpusi, kad jai 
suteikti paskutiniai religiniai 
patarnavimai. Vis dėlto p-lė 
McMullen ir p-lė McRobie ją 
išmaudė Liurdo vandeny. Po 
pirmo išmaudymo užgijo dvi 
žaizdos, po antro — trečioji. 
Pagijusi vienuolė šiemet grį
žo į Liurdą tarnauti ligonims.

13.196.000 NAUJŲ BUTŲ

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Darbo Federacija 
apskaičiuoja, kad iki 1945 
metų Amerikai reikės 13.- 
196.000 naujų butų, kuriuos 
vyriausybė mano pastatyti.

Jau ir dabar PWA griau
na lūšnas įvairiuose miestuo
se ir jų vietoj stato didelius 
namus, kuriuose neturtingi 
galės apsigyventi už žemą 
nuomą. Toki dideli namai sta 
tomi ir Brooklyne, Williams- 
burgho kvartale.

VIENA, Austrija. — Rei- 
| kalaudami gazolino ir alaus 
kainų numušimo, sustreika- 

; vo šoferiai ir aludininkai. Ke- 
1 pėjai ir dažytojai streikuoja 

reikalaudami didesnių algų. 
Taigi Austrijos sostinė netu
ri auto susisiekimo, alaus ir 
duonos.

HONG KONG, Kinija. — 
Pietinį Kinijos pajūrį užklu
po smarkios vėtros. Paskan
dinta daug laivų, sunaikinta 
kaimai ir užmušta daug žmo
nių.

Koncertas išvakarėse • 112 minučių. ‘ Įvado  j e pabrėžė 
Rugp. 18 d. Vargoninkų ” r ?- 31 — 1 

seimo išvakarėse Klasčiaus 
salėje įvyko susipažinimo 
koncertas ir šakiai. Koncer
tą paruošė muzikai p. P. Dul
kė ir p. J. Tamošaitis su sa
vo chorais. Programoje daly
vavo į 120 dainininkų. Kon
certą 8:30 . vai. vak. atidarė 
trumpa kalba kun. jonas 
Balkūnas.. Pirmiausia tris 
dainas sudainavo maspethie- 
čių choras, vadovaujant p. 
Tamošaičiui. Toliau sekė so
listė p.. Tamošaitienė, mas- 
pethiečių trio, p. K. Hof f ma
nąs. Gražiai pasirodė tada 
Karalienės Angelų parap. 
choro dalis ir vėliau visas 
choras vadovaujant p. P. 
Dulkei. Solo padainavo p-le 
Jonavičiūtė ir dar kita pane
lė. Ištisai visą programą pil
dė dainininkai labai gražiai. 
Publika plojimu pagerbė ir 
kūrinių kompozitorius, kaip 
p. Pocių ir p, Kurdinaitį, ku
rie buvo salėje. Koncertan 
atsilankė į 400 žmonių, de- 
sėtkas jau atvykusių vargo
ninkų delegatų ir kunigai: 
Balkūnas, Aleksiūnas, dr. 
Adomaitis, Skrodenis, VaĮąn- 
tiejus ir dr. Ražaitis. Publi
ka prie gero Avižonio orkes
tro šoko ligi vėlumos, 
koncertui p. Klasčius 
salę nemokamai.

—o— 
Radio

Seimo išvakarėse vargonin 
kams pavesta buvo ir Profe- 
sijonalų Klubo programa per 
radio WMBQ. Kalbėtoju bu
vo pakviestas kun. dr. A. 
Adomaitis, bet dėl ligos ne
kalbėjo. Jo vieton muzikos 
klausimu kalbėjo kun. J. Bal
kūnas. Jį perstatė dr. E. Žu
kauskas. Prelegentas kalbėjo

Šiam 
davė

muzikos atsiradimą ir svar
bą, toliau priminė ir. trumpai 
atpasakojo lietuvių tautos. 
pirmojo kompozitoriaus Čes
lovo Sasnausko biografiją, 
darbus bei kūrinius. Gale pa
gerbė visus muzikus — var- 
gonirikuš, primindamas kokį 
vaidmenį jie vaidina išeivi
joje, Ta progab pasvėikiho 
vargoninkų seimą ir linkėjo 
dirbti dainai ir giesmei.

—o—
Pamaldos ,

Rugp. 19 d. 10 vai. ryto 
Šv. Jurgio bažnyčioje Central 
Brooklyne atsidarė seimas 
iškilmingomis pamaldomis. 
Šv. Mišias atlaikė kun. K. E. 
Paulonis, asistuojant diako
nu kun. dr. M. Ražaičiui, sub- 
diakonu kun. A. E. Bakūnūį, 
ceremonijoriumi kun. A. Pet
rauskui. Pamokslą pasakė 
kun. J. Simonaitis. Sanktūa- 
rijoje sėdėjo kunigai — J. 
Balkūnas, J. Aleksiūnas ir J. 
Valantiejus. Mišių metu gie
dojo apylinkės- vargoninkų 
choras, padedant kai kuriems 
muzikams svečiams. Giedojo 
Joannis Singenberger Mi
šias — In honorem SS. Cor
dis Jesu. Offertorium tas 
pats choras giedojo „O Doc
tor” Miterero. Giedojimas 

, be pagyrų buvo labai įspū
dingas. Chorą priruošė, diri
gavo ir prie vargonų grojo 
komp. J. Žilevičius (kam ir 
kreditas). Po Mišių buvo 
duotas Palaiminimas Šv. Sa
kramentu. Po Palaiminimo 
užgiedota Te Deum Lauda- 
mus, padėkoti Visagaliui už 
sąjungos 25 metų darbus. 
Žmonių buvo didelis skačius. 
Skirstėsi pasigėrėję pamaldų 
gražumu ir įspūdingumu.

(Pabaiga 4 pusi.)
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Madrido pranešimus atrodo 
kad generolai jau sutriuškin
ti. Taip baisiai nėra, ir aš 
drąsiai sakau, kad Maroko 
gen. Francui visada pasiliks 
ištikimas. Francas nėra fa
šistas ar šiaip baisus žmo
gus; jis yra vienas iš drą
siausių ir tauriausių mano 
pažįstamų žmonių. Jis kovos, 
kol bus gyvas.

Baigiant paklaustas, ar 
pasiliks Lisabonoj, Gil Robles 
sakosi nežinąs, — gal pasi
eksiąs, o gal vyksiąs į Tan- 
žerą ar Londoną. XX.

UŽ MUS ATSAKO 
DRAUGAS

--------  I Dvidešimties metų mirties 
Amerikos lietuvių katali sukakčiai paminėti, išėjo 

kų laikraščiai nebijo parašy- graži 78 puslapių knyga „čė- 
ti teisybę apie dabartinį Lie- slovas Sąsnauskas.” — Tai 
tu vos politinį gyvenimą. Jie žymaus mūsų muzikos istori- I 
pakritikuoja Lietuvos tauti | ko kompozitoriaus Juozo ži- | 
ninku išleistus įstatymus 
pavyzdžiui — spaudos ir 
draugijų, kurie atima laisvę 
laikraščių redaktoriams ir 
smaugia netautininkiškų or
ganizacijų veikimą. Mūsų 
laikraščių rašoma teisybė, 
žinoma, tautininkams nepa
tinka. Ir, štai, „L. A.” matė 
reikalą apie vieną mūsų laik-j 
raštį taip parašyti:

„Bet yra toks Amerikoje, kyžimą uždegančiu Lietuvos 
atrodo, katalikiškas laikraš- ateitininkų himnu? Bažnyti- 
tis Amerika, labai artimas nė j muzikoj velionis ųšima ir 
dvasiškiams ar jų ir leidžia- žymią vietą. Ypač yra 
mas, tai jis kitaip daro: jis branginamas Sasnausko kū- 
pirmoj vietoj deda po porą rinys gedulingos mišios — 
melagysčių ar šmeižtų iš Lie- Missa Requiem. Taipgi „Ma- 
tuvos ar apie Lietuvą.”

Kaip gaila, kad Lietuvos 
tautininkų valdžios cenzo
riaus žirklės nepasiekia A- 
merikos. Jos galėtų iškarpy
ti iš mūsų laikraščių viską, 
kas yra rašoma apie nevyku
sią tautininkų politiką ir 
priversti dėti (pagal jų išlei-j 
sto spaudos įstatymo) tą, ką 
valdžios agentai parašo.

Kiek žinome, „AmerikaJ nOnies biografiją, jo darbų 
Lietuvos nešmeižia. Ji, nore-apibūdinimą ir aprašymu ki- 
dama, kad Lietuvoj būt tvar- Lų su j0 gyvenimu susijusių 
ka, kad nebūt persekiojama į vykių, šią knygą išleido

kad nei aš, nei mano partija 
nesame baisiųjų Ispanijos 
įvykių bendrininkai.

— Tačiau, — paklausiau, 
. — kalba, kad jūs aktyviai 

prisidėjot prie sukilimo ruo- 
,|šimo?i

— Tai netiesa! Po pasku
tiniųjų rinkimų, per kuriuos 

, laimėjo kairieji, aš nuolat 
kartojau ir kortežuose, ir 
viešuose susirinkimuose, kad 
su vyriausybe kovosiu tik 
parlamentinėmis priemonė
mis. Tačiau aš taip pat kelis
syk esu pareiškęs ministeriui 
pirmininkui ir vidaus reikalų 
ministeriui, kad jie budėtų ir 
jog man atrodo neleistina 
nieko nedaryti, kad būtų iš
vengta nepaprastai pavojin
gos padėties evoliucijos. Jie 
turėjo padaryti galą strei
kams ir atentatams tada, kol 
dar buvo laikas. Aš seniai 
pramačiau, kas įvyks. 4

— Ką jūs manot apie gene
rolus — sukilimo vadus?

— Aš juos visus labai ge
rai pažįstu dar iš tų laikų 
kai su jais nuolatos palaiky
davau santykius, būdamas 
karo ministeris. Jie — pa
triotai. Jie norėjo priversti 
vyriausybę imtis energingų 
priemonių prieš kraštutinių- 
jų terorą arba bent išreika
lauti, kad ji jiems nekliudytų 
nušluoti anarchiją ir padary
ti tvarką.

— Tačiau vyriausybė, — 
kalba toliau Gil Robles, — į 
Franco ir Sanjurjo ultimatu
mus atsakė įsakydama šal
dyti. Išeitis gi būtų galėjusi 
būti — pavesti karo minis
teriją gen. Francui. Nepa
prastais laikais reikalingos 
ir išimtinės priemonės. Jei 
vyriausybė būtų sutikusi su 
kompromisu, būtų buvę iš
vengta pilietinio karo dar ir 
tada, kai pirmosios sukilėlių 
dalys atplaukė J Alžesirasą

— Tačiau generolai suda
rė laikinę vyriausybę, — pa 
stebėjau.

— Taip, bet tik šeštąją su
kilimo dieną, kai paaiškėjo 
dilema — arba karinės dik
tatūros vąldoma Ispanija, ar
ba komunistinė.

— Tai jūs pasisakot už 
diktatūrą?

Gil Robles valandėlę pagal 
voja ir lėtai taria šiuos įsidė
mėtinus žodžius:

— Man atrodo, kad dabar 
tinėj padėty į karinę dikta 
turą reikėtų žiūrėti, kaip į 
pereinamą valdymo formą 
Tačiau Francas, Molla ir de 
Llano, išviję vyriausybę iš 
Madrido ir išvadavę Barce- 
loną, turėtų sudaryti vyriau
sybę iš civilių specialistų.

Mūsų kraštui ypatingai 
reikia ramumo, kad paskum 
visos dešiniųjų partijos, pra
dedant karlistais ir baigiant 
de Riveros fašistais, galėtų 
būti suburtos didžiuliam at
statymo sąjūdžiui.

Užsienio spaudos praneši
mai apie generolų ir įvairių 
grupių nesutarimus, — kal
ba Robles, — gal yra perdė
ti, tačiau nuomonių skirtu
mo tarp jų esama. Tai ir yra 
viena iš priežasčių, dėl ku
rių aš palikau Ispaniją, kad 
galėčiau laisvai iš visų jėgų 
dirbti tam didžiuliam sąjū
džiui sukurti. Iš kitos pusės 
man atrodo reikalinga, kad 
visas pasaulis žinotų, kokia 
pavojinga būtų bolševikinė 
Ispanija: tai reikštų Europos 
civilizacijos galą.

— Ar jūs manot, kad šitas 
pilietinis karas tuoj baigsis?

— Aš tuo tikiu visa širdi
mi. Skaitant ar klausant
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Advertising rata on implication

Lietuvos dienraštis „XX i
Amžius” dėl revoliucijos Is
panijoje rašo:

„Kruvinoji Ispanijos tra
gedija nesibaigia. Išeidamas 
toli už Ispanijos ribų, sukili
mas įvairiuose kraštuose su
silaukia arba karštų šalinin
kų, arba aistringų priešinin
kų. Vieni į sukilimą žiūri 
kaip į sąjūdį, turintį užkirsti 
kelią komunizmo pavojui Is
panijai ir net visai Europai, 
kiti jame įžiūri neleistiną pa
sikėsinimą prieš demokrati
nes laisves ir respublikoniš
ką santvarką.

Kai kalbama apie sukilė
lių pasikėsinimą prieš demo
kratines laisves, mes negali
me nepriminti tų faktų, ku
rie kairiosios ispanų liaudies 
fronto vyriausybės toli gra
žu nekvalifikuoja kaip tų 
laisvių ugdytojos ar bent 
saugotojos. Čia mes turim 
galvoj tą šiurpią eilę teroro 
aktų, kuriuos Madrido parla
mente yra konstatavęs Liau
dies Akcijos lyderis Gil 
Robles.z Pripažindami, kad 
šių dienų Ispanijos baisumus 
paruošė šimtmečiais daro
mos istorinės asmenų, luo
mų, klasių, grupių klaidos ir 
ydos, mes negalim nesutikti 
su tąja nuomone, kuri sako 
kad po šitos tragiškos kovos, 
vis tiek, kaip ji pasibaigtų 
(tuo tarpu dar neaišku), Is
panijos visuomenės gyveni
mas ilgam bus užnuodytas 
neapykantos, keršto ir nusi
vylimo nuodais. Sunku lauk
ti, kad po tokio aistrų įsisiū
bavimo bet kuri laimėjusioji 
pusė iškart’ galėtų sukurti 
ramų, tvarkingą ir nuosaikų 
gyvenimą. Iš sukilimo Ispa- 

štai, ir šeštadienį komunistai nija ne tik išeis netekusi di- 
rengia antikarinę demonstraciją New Yorke, kame jie neš dėlių materialinių ir meno 
Ir tautines vėliavas (o gal ir tautinius himnus giedos?). J lobių, bet bus žymiai palauž- 
Tie patys komunistai, kurie tūkstančius dolerių gabena Is
panijos raudonąja! vyriausybei, kuri terioja gyventojus ir 
’degina vienuolynus, mokyklas, ligonines, tie patys komu
nistai rengia demonstraciją prieš karą. Kas dar įdomiau, 
tą demonstraciją jie pradės New Yorko parako statinėj — 
Harleme, toj miesto dalyj, kur raudonosios propagandos 
sukiršinti juodukai nuolatiniai keičiasi akmenimis ir žvan
gina peilius su baltaisiais ir kame net „normaliu” laiku 
tvarkai palaikyti miestas dieną ir naktį laiko šimtus raito
sios policijos. Šią vietą komunistai parinko demonstrači- 
Jet „prieš karą,” kurią iš tikro jie, matyt, nori baigti karu. 
Ir tai nestebėtina, nes tai bus panašu į visus darbininkų 
streikus, kuriuos komunistai paverčia kruvinomis riaušė
mis. Jei pažvelgsime į Amerikos darbininkų judėjimą ir to 
judėjimo nepasisekimus, tai rasime, kad tai yra komunistų 
provokatorių kaltė. Ir autorius vėliausios knygos „I break 
the strikes,” kuris nurodo, jog New Yorke veikia net 55 
specialios streiklaužių agentūros, užsipelno kritikos, kad 
jis nepasako, ar tan skaičiun įeina komunistų provokatorių 
biurai.

Teisingas darbo ir kapitalo santykiavimas, proporcingas 
uždarbio padalinimas, ir tarptautinės meilės Ugdymas, tai
kos palaikymas buvo, yra ir bus pirmaeiliu Katalikų Baž
nyčios uždaviniu. Tačiau tas kilniausias ir gražiausias Ka
talikų Bažnyčios mokslo idėjas iŠ paskutiniųjų jėgų ardo 
komunizmas ir kai kurie kiti izmai. Komunistai yra ypač 
aršūs šių idėjų kliudytojai, nes jie jas, savotiškai nudažę, 
naudoja minių suviliojimui, kad jose galėtų varyti savo šė
tonišką revoliucinį judėjimą. V.

$2.00 
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<2.75 
ei.M
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KAZYS P. VILNIfiBIS — RedafcSbrtua.

GRAŽIOS IDĖJOS, BET...
• Dar nespėta surinkti ir palaidoti pereito, didžiojo karo 
aukos, o čia jau vėl perliepsnojo Italo - Etiopijos žiaurus 
kas; čia Ispanijoj verda naminė, kruviniausią istorijoj re
voliucija. Didžiosios valstybės —"Rusija, Vokietija, Itali
ja, Prancūzija — kursto tą žiaurią Ispanijos revoliucijos 
ugnį ir neleidžia jai baigtis. Dėl to atvirai pradėta aiškin
tis, kad ta revoliucija gali baigtis visuotiniu — tarpklasi- 
niu — tarptautiniu karu. Daugiausia, žinoma, karuose nu
kenčia mažosios valstybės, su kurių teisėmis didžiosios ka
riaujančios jėgos nesiskaito ir nuterioja jų žemes, sunai
kindami turtą ir nekaltų žmonių gyvastis. Užtai mažosios 
tautos ir visa paprastoji liaudis, kuriai karas nieko kito, o 
tik kančias, skurdą ir mirtį atsiunčia, tų karų nenori ir 
prieš Juos kovoja. Su visa karo nenorinčia liaudim eina ir 
Katalikų Bažnyčia, šv. Tėvas, nežiūrint kiek jam susidarė 
vietinių nepatogumų, pasmerkė Italijos - Etiopijos karą. 
Jo šventybė griežtai pasmerkė ir Ispanijos kruvinąją revo
liuciją, kaip lygiai smerkia visą tarptautinę taiką griau
nančią politiką. Katalikų Bažnyčia ragina savo narius 
melstis už taikos išlaikymą ir auklėti jaunimą taikingoj, 
artimo meilės dvasioj. Tai yra didelis ir praktiškas taikos 
palaikymo akstinas, pralenkiąs visokias paviršutines anti
karines ceremonijas. Bet čia Bažnyčiai pastoja kelią ko
munizmas. Komunistai, kurių pirmieji priesaikos žodžiai 
skamba: „Šiuo iškilmingai prisiekiu* kad aš smerkiu visas 
kapitalistų institucijas, įimant bažnytines Ir pasaulines; jų 
vėliavą, jų teismus, jų kodus ir jų bažnyčias ir jų religi
jas...” negali ramiai žiūrėti, kai Bažnyčia* taikiu būdu, be 
kraujo liejimo ir be materialių nuostolių kovoja už teisingą 
darbo žmonių traktavimą socialiniam gyvenime. Jie todėl 
ir puola visu įnirtimu Katalikų Bažnyčią, apšaukdami ją 
„kapitalistine institucija,” visaip šmeiždami ir žemindami, 
kad paskleidus žmonėse nepasitikėjimą ir patraukus į gra
žius šūkius svaidančią komunistų — revoliucionierių minią. 
Kaip juokinga ir kartu liūdna, kad komunistai, kurie po 
mirties bausme priima priesaiką, pasižadėjimą niekinti 
tautinę vėliavą, kelti revoliucijas, ardyti tvarką — rengia 
prieškarinius paradus, šaukia prieškarinius kongresus ir, 
naudoja tautines vėliavas!

NE TAIKOS, BET KARO PARADAS

Pacitavus charakterio ges 
nes vietas komunistų atsi 
šaukimo į' „Prieškarinį” pa 
radą, „Vienybė” padaro pa 
stabą: .....

„Apsimetę demokratais ir 
tolerantais, bolševikai dabar 
nori pasigauti į savo sląstus 
net katalikus. Ir kurie šiais 
Maskvos agentais susidėjo 
dabar jau gali „pasidžiaugti” 
kruvinais padariniais. Už 
tenka vienos Ispanijos, kaip

pavyzdžio, kad galėtume ma
tyti, kokia nauda iš „bendro 
fronto” su bolševikais.

Betgi kiek šis iš Laisves 
pastogės atėjęs pranešimas 
liečia mus, tai atvirai galime 
pasakyti, kad mes netikime 
komunistų „taikos paradam.” 
Atvirkščiai. Mes, lietuviai, 
ruošiamės karui. Tik per ka
rą mes atgavome nepriklau
somybę ir tik per karą mes 
atsiimsime prarastas terito-

MELUOJA, KAS SAKO 
KAD MEKSIKOJ NEPER

SEKIOJA RELIGIJOS

levičiaus darbo vaisius. Visi J 
mylime dainuoti Česlovo Są- | 
snausko kompozicijas, kaip 
„Karvelėli,” „Kur bėga Še
šupė,” „Jau slavai sukilo," 
„Lėk sakalėli,” „Siuntė ma
ne motinėlė” ir daug kitų šir 
dį žavinčių dainų. Česlovo 
Sasnausko „Kur bėga Šešu
pė”' yra antruoju mūsų him
nu. O kas nesidžiaugia pasi-

SU!

ta ir jos visuomeninė mora
lė. Atrodo, kad Ispanija sto
vi prieš dilemą — arba mili- 
tarinė fašistinė, arba raudo
noji komunistinė diktatūra, 
kuri, kaip turėjom progos į- 
sitikinti, nepalyginti baises
nė už pirmąją.

ROBLES APIE SUKI
LĖLIUS GENEROLUS, KA

RIŠKĄ DIKTATŪRĄ IR 
KOMUNIZMĄ

(Gil Robles, Ispanijos de
šiniųjų lyderis parlamente, 
kuris prieš pat neramumus 
buvo atvykęs į Prancūziją, iš 
ten išplaukė į Lisaboną, kur 
„Paris — soir” koresponden
tas su juo turėjo pasikalbė
jimą. Jį čia dedame.)

Gil Robles prieiti nebuvo 
sunku, nes su juo buvau su
sipažinęs dar anais laikais, 
kai jis buvo krašto apsaugos 
ministeris. Šįryt (liepos 30 
d.) su juo susitikau vienoj 
Laisvės alėjos (avenue da 
Liberdade) kavinėj, kur susi
renka ispanų emigrantai. Jį 
radau kokių dešimties ar 
dvylikos šalininkų apsuptą.

Gil Robles išbalęs ir atro
do labai išvargęs, tačiau te
bėra šaltas ir ramus, kaip pa
prastai.

— Visų pirma prašau jus 
pranešti, — sako jis man, —

rijas su Vilnium, Gardinu ir 
kitais miestais. Bet, ruošda
miesi atsiimti savo žemes 
mes, žinoma, nepritariame 
imperialistiniam karui, ku
riam, pavyzdžiui, dabar ruo
šiasi Sovietų Sąjunga.

Meksikos kongreso atsto
vas Jose Gomez Esparza an
dai čia atsilankiusiai Jungti
nių Amerikos Valstybių kon
greso grupei pareiškė, kad 
šiandien šiame krašte yra 
daugiau religinės laisvės, ne
gu kada nors, ir kad išalku- 
siems duonos parūpinimas 
yra vadinamas komunizmu. 
Girdi, vyriausybės priešinin
kai patį prezidentą Cardena- 
są vaizduoja komunistu už 
tai, kad jis rūpinasi daugiau 
kaip kas kitas biednuomenės 
likimu.

Atstovas Esparza ragino 
atsilankiusius amerikiečius 
svečius, kad jie grįžę savo 
šalin praneštų gyventojams, 
kad Meksikoje nėra taip blo
ga, kaip priešininkų vaizduo
jama, kad čia religijos prak
tikavimas nevaržomas.

Meksikos katalikų vysku
pai paskelbė apie tai pareiš
kimą. Pažymi, kad atstovas 
Esparza neteisybę pasakojo 
amerikiečiams svečiams apie 
komunizmą ir religinę laisvę. 
Vyskupai nurodo, kad jei 
Meksikos vyriausybė rūpin
tųsi biednuomenės likimu, 
nesąmonė būtų ją vadinti ko
munistiška, kadangi vargšų 
globojimas komunizmui yra 
visiškai svetimas dalykas 
Jei vyriausybės poelgis vadi
namas komunistišku, tai jos 
darbai neturi nieko bendra 
su socialiniu teisingumu ir 
krikščioniška meile.

Tai viena. Antra, Meksiko 
je jau ilgi metai, kaip religi 
nė laisvė griežtai suvaržyta 
Ir religinis praktikavimas už 
draustas. Meksikos šiandie 
ninė netikra konstitucija ' 
(atskirų valstybių nepripa 
žinta) nors užtikrina gyveų 
tojams religinę laisvę, bet vy
riausybė su konstitucija ne
siskaito, leidžia jai priešin 
gus ir tik revoliucinei parti 
jai tinkamus įstatymus ii 
šiais įstatymais varžo ne tik 
religinę, bet visokią laisvę ii 
žmonių teises.

Vyskupai nurodo tik pa 
čiai Katalikų Bažnyčiai ir ki 
nigijai taikomus barbariškus 
varžymus. Jei bažnyčios už 
grobiamos ir uždaromos, je 
religinės mokyklos išnaikin 
tos ir žmonės verčiami, kai 
jie savo vaikus leistų į vals 
tybines socialistiškas moky 
klas, kur vaikai bedievinami 
jei kunigams uždrausta eit 
savo pašaukimo pareigas, ai 
tas yra religinė laisvė? Toki? 
religine laisve giriasi ir Ru 
sijos bolševikai, kur stengia 
masi išgriauti krikščionybė 
Dar daugiau — vyriausybės 
ginkluoti agentai ir policija 
žudo katalikus vyrus, mote
ris ir vaikus už jų norėjimu 
praktikuoti religiją.

Meksikon atvykę svetim 
šaliai neturėtų klausyti, ką 
vyriausybės atstovai pasako
ja apie kokią nors laisvę, ka
dangi Meksikoj nėra jokios 
laisvės. „D.”

spauda ir katalikų organiza
cijos, praktikuoja tautinin-

rija, Marija,” „Malda už Tė
vynę” ir k. Tačiau mūsų vi
suomenė labai mažai težino 
apie tų giesmių ir dainų au
torių velionį kompozitorių 
Česlovą Sasnauską, kuris bu
vo gimęs 1867 m. birželio 7 d. 
Kapčiamiestyj, Seinų apskr. 
ir mirė 1916 m. sausio 5 d. 
Petrapily j. Kompozitorius
Žilevičius atliko be galo ver
tingą darbą, išleisdamas! ve-

muz. J. Brundza, šv. Jurgio 
parap. Brooklyne vargonin-

kų darbus, nurodo jų klaidas, kag Tai gražus pasitarnavi
parašo apie reikalingumą 
tautoje vienybės. Kritikuoti 
valdžios darbus ir nurodyti 
jos klaidas, jokiu būdu nėra 
Lietuvos šmeižimas.

LENKAI BAUDŽIA KUNI
GUS UŽ TAI, KAD LIETU

VIŲ PAVARDES RAŠO 
LIETUVIŠKAI

mas velionies darbų tinka- 
mesniam įvertinimui, šia pro 
ga reikia pastebėti, kad velto 
nies C. Sasnausko kūnas, ku
ris buvo palaidotas Petrąpi- 
lyj, kun. Leono Vaicekausko 
(Harrison, N. J. liet, parapi
jos klebono) lėšomis 1931 to. 
spalių 23 d. pervežtas į Lie
tuvą ir didžiomis iškilmėmis 
palaidotas Kauno kapinėse. 
Šie trys amerikiečiai —kun. 
L. Vaicekauskas, J. Žilevi
čius, L. M. ir J. Brundza at
liko be galo gražų darbą. Šia 
proga reikia pastebėti, kad 
knyga išleista labai švari, 
atspausdinta 2000 egzemplio
rių. Jos sukrauta „Spaudos 
Fonde” Kaune. Amerikoj ga
lima gauti pas leidėją muz. 
J. Brundzą.

—o—
„Muzikos Žinios” 1936 m. 

rugpjūčio 15 d. — Vargonin- 
kų S-gos Auksinio Jubilie
jaus seimo proga išėjo žy
miai padidintas, su daugeliu 
paveikslų, daug apžvalginės 
medžiagos. Šis numeris yra 
tikrai puikus! Sveikiname. 
Garbė visai Vargoninkų Są
jungai, o ypač jos valdybai 
bei „Muzikos Žinių” štabui.

‘ —o— 
^„Naujoji Romuva,” 1936 
m. rugp. 9 d., Kaunas. Ilius-

Kai papra 
sipeša, susi 
kui vienos 
suka, tai d 
kai jau vyi 
da tai tikri 
kvepia.

Ot taip 
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kad kai a 
kermošius 
blyvmy, b 
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rė piššš iš 
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Argi taip 
argi taip 
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kaušį, bet 
tą ’’akių i 
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Niekam nepaslaptis, kad 
Vilniaus kraštas lietuviškas. 
Visiems taip pat gerai žino
ma, kad tiek rusai, tiek len
kai lietuviškas pavardes vi
suomet kraipydavo. Iš lietu
vio Vabalo padarydavo Žūk 
arba Žukowski, iš Margio — 
padarydavo Margewicz, iš 
Galatilčio padarydavo ir te
bedaro Golotylec, iš Kalnėno 
— Zagurski ir t. t. Neprik
lausomoje Lietuvoje tokis 
lietuviškųjų pavard^ų dar
kymas sustabdytas. Ruošia
mas įstatymas, kuriuo leng
vai kiekvienas savo sugadin
tą pavardę galės atlietuvinti, 
atitaisyti padarytą skriaudą 
ir panieką jo giminės vardui 
Pavergtame Vilniaus krašte 
ir toliau lietuviai niekinami, 
darkomos jų pavardės, pri
segamos įvairios lenkiškąjį 
uodegos. Tačiau lietuviai kiP 
nigai Vilniaus krašte, lietu- tįiUOtag Lietuvos vaizdais, 
viškas pavardes rašo lietu- TaĮpįna rįmtų ir išsamių
viškai, taip kaip jos žmonių 
nuo amžių yra tariamos. Tai 
labai nepatiko okupacinei 
lenkų valdžiai ir nesenai at
siuntė grasinamus raštus iš 
teismo vienuolikai kunigų 
lietuvių tik Švenčionių apsk. 
Kaltinamuosius nutarimus 
gavo šie lietuviai kunigai: 
kun. Al. Mikaila, iš Daugė
liškio, kun. Ad. Zeremba iš 
Pagingės, kun. Z. Butkevi
čius iš Dūkšto, kun. B. Bud- 
reckis iš Vasiūnų, kun. K. 
Gumbaragis iš Mielegėfių, 
kun. M. Prelgauskas iš Tve
rečiaus, kun. VI. Varanavi
čius iš Ceikinių, kun. St. Va- 
lukevičius iš Palūšės, kun. 
P. Prunskus iš Palūšės, kun. 
Fl. Nevieras iš Pryjaznės ir 
kun. V. Miškinis iš Palūšės.

Dzūkas Vilnietis

straipsnių aktualiais gyveni
mo klausimais.

Nuogybių paveikslai
Kartą vysk. Belarminaš 

lankėsi pas vienus kunigaik
ščius. Laukiamojoje salėje 
jis pastebėjo daug nuogybių, 
piktinančių paveikslų. Nors 
vyskupas dėl tų paveikslų 
buvo giliai susijaudinęs, bet 
kuiiigaikščiui nieko apie , tai 
neprasitarė. Tik atsisveikin
damas tarė: „Aš prašyčiau 
Jūsų šviesybę nors mažos 
aukos tiems vargšams, kurie 
neturi kuo apsirengti.”1 Kada 
kunigaikštis tam tikslui pa
žadėjo mielai aukoti, vysk. 
Belarminaš jam parodė nuo
gybių paveikslus. Kunigaik
štis tuojau įsakė tuos pa 
veikslus paslėpti.

įsitaisyt 
kur gala 
retų, ta 
kus dar 
svietas; 
Šiaušių 
kalbami 
ną prie 
tinka I 
tai tau 
vęs A 
kuris 
punktų 
ti karą 
Taip ta 
nas; o 
kuris d 
įsakym 
— ats 
įgimtu 
Mozės 

' tamsto 
damas 
kaip ž 
laiko
soaas 
dangj 
žinau, 
neatei

Važii 
nyčtoj 
Maspe 
keli lit 
Vienas 
duokš 
kti noi
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tiko toks lietuvio juokavi
mas ir jis sumanė pasirodyt. 
Bet tas paliokas valgė kiau
lieną, tai tuoj sugalvojo ir 
suriko į bartenderį: duok 
stiklą alaus, kiaulė gerti nori

ŠIS-TAS Kaip žmonės išmoko oru lekioti
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I paveikslai 
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amojoje saloje 
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paveikslų. Nors 
ji tų paveikslų 
jusijaudinęs, įrf 
i nieko apie. Ui 
Tik atsisveOpa- 
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Kai paprastos misiukės su
sipeša, susipletkavoja ir pas
kui vienos kitom nugaras at
suka, tai dar ką darysi; bet 
kai jau vyrai taip elgiasi, ta
da tai tikrai aplinkui prastai 
kvepia.

Ot taip mūs apylinkėj ėmė 
ir sugedo oras. Gaila tik, 
kad kai aš tą sužinojau, jau 
kermošius baigėsi. Kitaip 
blyvmy, būčiau tikrą pirtį 
pakūręs mūsų propesoriams 
už tokį nevožną darbą. Atvi
rai kalbant, Jie ištikro pada
rė piššš iš savęs ir kitų. Sar
mata ponai, kad reikalų ne
mokat spręsti kaip inteligen- 

' tai, prie kurių prisiskaitot.
Argi taip sosaidės gyvena 
argi taip savo subuvimus 
ruošia? Pagaliau, jūs krapš- 
tykitės sau akis ir per pa
kaušį, bet nemaišykite kitų į 
tą ’’akių išsikrapštymo” dar
bą. O svečiams ar malonu 
plaukiot jūsų baloj? Moky
kitės, pagaliau, gyventi ir as
meninius reikalus atskirkit 
nuo visuomeninių. Žymesnių 
kaltininkų neieškau, nes Dė
dė šermukšnines nenori pa
skolinti; sako jų pertrepni 
pečiai... Manau, kad tų kalti
ninkų yra daugiau kaip ke
turi ir visi lygūs...

Iš visko padaro niekus
Nors jau buvau gerai pa

senęs, bet vis dar mėgau 
juoktis. Dabar gi, grįžęs iš 
vaisko, vėl pasijutau jaunes
niu, linksmesniu. Vienok prof 
Kampininko vidurių negaliu 
įsitaisyt; jo geri, kad juos 
kur galai. Bet jei svietas no
rėtų, tai ir iš verksmų juo
kus darytų. O, ištikro! Juk 
svietas juokus padaro iš rim
čiausių dalykų. Apie tai jau 
kalbama ir danguje. Aną die
ną prie dangaus vartų susi
tinka Mozė su Vilsonu. Ar 
tai tamsta esi Vilsonas, bu
vęs Amerikos prezidentas 
kuris sugalvojo 14 taikos 
punktų ir kurie padėjo baig
ti karą? — klausė Mozė 
Taip tai aš — atsakė Vilso
nas; o ar tamsta tas Mozė 
kuris davė žydams 10 Dievo 
įsakymų? Taip, tai tas pats 
— atsakė Mozė. Vilsonas 
įgimtu pavydumu norėjo iš 
Mozės pasijuokti. Kaip man 

• tamstos gaila! Dar žemėj bū
damas buvau liudininku 
kaip žmonės niekina ir nesi
laiko tų įsakymų, sako Vil
nonas, stovėdamas išorėj 
dangaus vartų. Taip, aš tai 
žinau, ir už tai tie žmonės 
neateina į Dangaus Karalys
tę. Bet nulipk tamsta Vilso- 
ne žemėn ir pažiūrėk, kokius 
juokus tie žmonės daro iš 

. tamstos garsiųjų 14 taikos 
punktų? — atsakė Mozė.
Važiuodamas pro šalį, Pėt 

nyčioj užsukau pas Zebelskį 
Maspethe. Prie baro stovi 
keli lietuviai ir valgo silkes. 
Vienas jų sako: bartenderi 
duok stiklą alaus, silkė plau
kti nori. Ten prie baro stovė
jo paliokas. Jam, matyt, pa

Juokalogija
Negalėjo ginčytis

— Juk prie altoriaus tu 
prisiekei man ištikimybę, — 
aiškina vyras žmonai. .

— Prie altoriaus nepato
gu buvo ginčytis... atsakė 
žmona.

—o— ,
Negali išpildyti

Gydytojas: — Šituos vais
tus tamsta ttfri gerti tris kar 
tus per dieną, visada po val
gio.

Ligonis: — šio aš negaliu 
išpildyti, ponas daktare.

Gydytojas: — Kodėl nega
li? — Juk vaistai nekartus.

Ligonis: — Aš esu varg
šas ir tik kartą per dieną 
valgau.

Truputį praregėjo
Pacientas: Mano akys nė 

kiek negerėja, matau, kad 
tik be reikalo leidžiu pinigus 
gydymui.

Daktaras: Aha, kai ką jūs 
vis dėl to jau matote.

Kalėjimo gydytojas, ap
žiūrėdamas sunkiųjų darbų 
kalėjimo kalinį, sako: ”Aš 
bijau, kad tik tamstos di£- 
nos nebūtų jau suskaitytos”.

— Kalinys: ”A-a, ar aš ne
sakiau, kad teismas netei
singas, aš begyvensiu kelias 
dienas, o teismas priteisė 15 
metų kalėti”.

—o—
’’Mamyte, ar aš pereitą sa

vaitę buvau geras?” - ’’Taip 
vaikeli” — ”Ar mamyt, tu 
manim pasitiki?” — ’’Taip 
valkeli” — Tai* kodėl slepi 
uogienę?”

Teisėjas: - Ar tamsta ga
li rasti-tokią aplinkybę, kuri 
tamstos bausmę sušvelnin
tų?

— Kaltinamasis: ’’Taip, 
pone teisėjau, jei leistumėt 
į kalėjimą sofą pasiimti”.

—o—
’’Mano vargšas vyras mirė 

greit ir tuoj po vedybų!” — 
’Tsfip, taip, tad jis neilgai te- 
sikankino!”

Mažasis broliukas: ”Aš 
einu laižybų, kad ponas Ig
nas tave pabučiuotų, jei ma
nęs čia nebūtų!” — Sesuo: 
”Fe, kaip tau ne gėda taip 
kalbėti, geriau j&u išeitum iš 
čia!”

Gyvenimiška nuotrauka
Į Kauną pas sūnų studen

tą atvažiavo ūkininkas. Jie 
sumanė nueiti kartu nusifo
tografuoti

Fotografas tvarko pozą. 
Jis siūlo, kad studentas, ro
dydamas savo sūnišką prisi
rišimą, uždėtų tėvui ant pe
ties ranką. Būsią gražu ir 
vaizdinga.

— Daug gyvenimiškiau bū 
tų, jeigu jis ranką dėtų ne 
ant mano peties, bet kištų 
ją į mano kišenių, — paste
bėjo senis ūkininkas.

—oi—
Pažiūrėk, kokie mano ran

kų raumenys! Žinotum, aš 
sustabdau einantį traukinio 
garvežį!

Antrasis, į kurį šiuos žo
džius taręs pilietis kreipėsi, 
įtariamai pasižiūrėjo į savo 
bendrakalbį ir tnumpai kon
statavo :

— Melagis esi!
— O ne, bičiuli, klysti — 

atitaisė pirmasis: — esu tik 
garvežio mašinistas...

Australijos inžinierius Sid
nėjuje neseniai iš tam tikros 
medžiagos pagaminęs dirbti
nius pirštų nagus, šie dirbti
niai nagai, įvairiomis spal
vomis poliruoti, bus prikli
juojami viršum normalių na- 
gĘ.

Kiekvienas Jungtinių Val
stybių prezidentas, po išrin
kimo, gauna raštą (deed) ir 
tas jį padaro vieno akro že
mės savininku. Ta žemės da
lis pavadinama „Prezidento 
akras.” Žemę kadaise dova
nojo Ohio valstybės ūkinin
kas W. Wilson. Pirma tokia 
dovana suteikta buv. prezi
dentui Monroe, 1817 m. Mini
ma žemė aptverta 12 pėdų 
aukščio akmenine tvora. Vi
duj yra kapinės, kur palaido
ta mirusio ūkininko 9 šeimos 
nariai.

—o—
Vietoje kelionės aukos
Anglijos karalius Edvar

das III stebuklingu būdu iš
vengęs mirties, padarė apža
dus aplankyti Romoje Šv. 
Petro palaikus. Karaliaus iš
važiavimas gręsė kraštui ne
tvarka, sumišimu. Didžiūnų 
patariamas, kreipėsi pas Šv. 
Tėvą nuo tų apžadų atleisti. 
Šv. Tėvas sutiko ir prisiuntė 
raštą, kuriame patarė vietoje 
kelionės į Romą įrengti kokį 
vienuolyną ir sušelpti varg
šus. Taip atsirado Westmin- 
sterio vienuolija.

—o—

Garbės žodis
Vienas medžiotojas, skai

tome gražioje legendoje, su
tikęs viduryje siauro liepto, 
ties pačia upės giluma, brie
dį. Sutarę, kad medžiotojas 
atsiguls, o briedis jį per
žengs. Bet kaip tik briedis 
per medžiotoją žengęs, šis 
ėmęs ir peiliu perrėžęs brie
džiui pilvą. „L.’’

—o—
Baltojo vyro smegenų vi

dutinis svoris (galvos) apie 
1450 gramų, o moters (bal
tos) apie 1300 gramų.

Vienas Amerikos profeso
rius, ilgai tyrinėjęs ligų baci
las ir įvairias bakterijas, pa
skelbė, kad žmogaus balti
niuose, kurie dėvėti tik vieną 
dieną, yra ant kiekvieno co
lio 400.000 bakterijų. Jei bal
tiniai dėvėti savaitę, tada 
kiekviename colyj yra 10 mi
lijonų bakterijų. Baltinius iš
plovus ir išdžiovinus saulėje, 
lieka kiekviename colyje tik 
1000 bakterijų, bet jei džio
vinti be saulės, jų lieka de
šimts kartų daugiau. Todėl 
baltinius reikia dažnai plauti 
ir džiovinti tik saulėje, sako 
profesorius.

—o—
Kaukazo kalnuose gyvena 

j asų tautelė, kurios moterys 
atlieka visus laukų darbas, o 
vyrai sėdi namie ir verda vai 
gius bei auklėja vaikus. Mo
terys važiuoja į turgų par
duoti produktus ir rūpinasi 
visais ūkio reikalais, o vyrai, 
vaikais nešini ir vedini, sėdi 
pašaliuose, rūko pypkes ir 
pletkavoja. Moterys ten vai 
do vyrus.

—o—
Newtonas, garsusis mate 

matikas ir fizikas, būdamas 
dar penkių metų nustebino 
savo tėvą. Mat, tėvas kažką 
tokio skaičiavo, net gana pai 
nų dalyką ir padarė klaidą. 
Mažasis Newtoniukas tuojau 
tėvui pastebėjo, kad įvyko 
klaida ir ją atitaisė. Visi ti
kėjosi jo sulaukti didelio 
žmogaus ir neapsiriko: New
tonas iš tikrųjų tiek išrado

i.
Lėkčiau, lėkčiau, kad galė

čiau, paukščio sparnus kad 
turėčiau, dainuoja žmonės.

Deja, žmogus be sparnų 
prie žemės prikaltas: pašoks 
kiek į viršų ir vėl žemėje be
stovįs, net aukštesnė tvora 
jam peršokti sunku.

Kad turėtų žmogus paukš
čio sparnus, kažin kur nu
lėktų! Nebereikėtų jam tuo
met nei kelio nei tiltų: visur 
jam būtų tiesus kelias — per 
upes, per ežerus, per kalnus, 
per girias ir net per plačiau
sias jūras.

Žmogų, žiūrint į paukščius, 
pavydas ėmė. Daug jo buvo 
galvota, kaip čia pakilus į 
padanges.

įvairių dėsnių, kad nei prieš 
jį, nei po jo niekas nesugebė
jo tiek išrasti.

—o>—
Bendras žemės paviršiaus 

gyventojų skaičius siekia 
daugiau kaip du milijardus.

Europos gyventojų skai
čius po didžiojo karo padidė
jo 3 procentais. Kinija dabar 
turi 450 milijonų gyventojų, 
t. y. tik 60 milijonų mažiau, 
kaip visa Europa. Per pir
muosius pereitų metų 10 mė
nesių Europoj įregistruota 
3 milijonai vedybų, neskai
tant SSSR, kur vedybų ap
skaičiuoti nėra jokio galimu
mo.

Per tuos pačius 10 metų 
Europoje buvo įregistruota 
50 tūkstančių savižudybių.

P O Pi E R I U S

čiai. Paukščiai lekia kur tin
kami, o žmonės — vėjo pu
čiami. Vėl Mongolfjerai ir 
kiti ėmė tyrinėti, galvas lau
žyti, kaip išradus tokį prie
taisą, kuris padėtų pūslinius 
orlaivius valdyti. Pagaliau 
vienam prancūzų inžinieriui 
Zifarui pasisekė prijungti 
prie pūslės garinė mašina. 
Kad mašina pajėgtų traukti 
pūslę oru, ji turėjo būti stip
ri, didelės jėgos, bet lengva. 
Žifaro mašina svėrė tiktai 
45 kilogramus ir galėjo ap
sukti traukiamuosius Spar
nelius 110 kartų per minutę. 
Su tokia mašina pūslė darė 
po 2 — metrus per sekundę, 
ir ji galima buvo pasukti, 
kur tik reikėjo. Pačią pūslę, 
kad lengviau būtų pavaroma 
oru, padarė šeivos pavidalu. 
Deja, ir Žifaro orlaivis toli 
gražu buvo dar netobulas.

Atėjo pagaliau XX amžius. 
Išrado naują variklį, — ben
zininį, labai mažą ir lengvą, 
bet didelės jėgos. Pritaikin
tas jis buvo automobiliams,

jos šoko su savo sparnais. 
Sparnų laikomas, Lilijentahs 
palėkėjo lygiai gana tcfli ir 
gražiai nusileido. Toliau lėk
ti negalėjo, nss nebegalėjo 
sparnais plasnoti.

Ką čia padarius? — galvo
ja susirūpinęs Lilijantalis.

Begalvojant jam pagaliau 
atėjo į galvą padirbti spar
nams variklis ir irklas. Va
riklis varys, suks irklą, ir tuo 
būdu stums lekiamą mašiną.

Bet deja, nelepita jam bu
vo savo sumanymas įvykdy
ti: 1896 m. negyvai užsimu
šė kartą belėkdamas.

Tačiau-darbą jo toliau dir
bo du amerikiečiai, broliai 
Wrightari. Pastariesiems pa
sisekė padirbti sparnai su va 
rikliu. Jais galima buvo kel
tis į viršų net su kitu žmo
gum ir lėkti kur tinkamas. 
1908 m. Wrightai viešai pa
rodė pasauliui savo išradi-
mą.

Tuo pat metu atsirado ir 
kitaip padirbtų lekiamųjų 
mašinų.

Prieš porą desėtkų metų ir toks lėktuvas buvo nepaprosta 
naujiena. T; ai ir buvo jau moderniški, palyginus su senais

Buvo laikai, kada žmonės 
popieriaus gaminti nemokė
jo. Seniausiais laikais rašy
davo akmenyse, paskiau — 
jaunųjų gyvulių išdirbtoje 
odoje (pergamente) ir papi
ruso (tam tikros viksvos, 
augančios šiaurės Afrikos 
paupiuose) luobelėje. Rašo
masis popierius išrastas bu
vo Kinuose keli šimtai metų 
prieš Kristų. Nuo kinų išmo
ko jį dirbti ir kitos tautos. 
Europoje pirmiausia pradė
ta jis gaminti Ispanijoje.

Iš pradžių popierius buvo 
labai menkas, nes netu
rėta gerų mašinų. Pirmasis 
popieriaus fabrikas buvo pa
statytas Vokietijoje 1290 
metais. Ilgą laiką popierių 
gamindavo tiktai iš skudu
rų. Bet ilgainiui išmoko jį 
dirbti iš medžio ir iš šiaudų. 
Skudurus, iš kurių dirba* po
pierių, pirmiausia gerai iš
plauna ir paskum išrenka 
skyrium lininius ir skyrium 
vilnonius. Dažytus nuo ne
dažytų taip pat atskiria. Iš
valytus skudurus tam tikro
mis mašinomis smulkių smul 
kiausia sukapoja, sutrina ir 
sumaišę su vandeniu padaro 
tyrę. Kad popierius būtų 
gražus ir stiprus, į tyrę pri
deda dar klijų. Tyrę paga
liau iškrečia į tam tikrą me
talinį koštuvį. Vanduo prasi
sunkia pro koštuvį, ir jame 
palieka sutirštėjusi minklė. 
Tą minklę išgraibę iš koštu
vo leidžia tarp dviejų įkai
tintų metalinių kočėlų; nuo 
to minklė sukietėja ir virsta 
popieriumi. Paskum popierių 
džiovina, lygina, karpo, sude
da stopomis (stopą - sudaro 
500 lakštų) ir parduoda.

Slinko metai po metų, slin
ko šimtai metų... žmonės ne
siliovė galvoję ir pagaliau 
vis dėlto išgalvojo, kaip oru 
lekioti. Šita laimė teko dviem 
broliams prancūzams — Juo
zapui ir Etjenui Mongolfje- 
rams. Jų tėvas turėjo popie
riaus fabriką. Juozapas ma
žas būdamas nemėgdavo mo
kytis ir kartą buvo net iš tė
vų namų pabėgęs. Bet vėliau 
pradėjo domėtis gamtos 
mokslais ir mokėsi Paryžiuje 
pas garsius profesorius. Bai
gęs mokslus jis įsitaisė savo 
popieriaus fabriką, nes tėvo 
fabriką buvo pasiėmęs pri
žiūrėti vyresnysis brolis 
Et jenas.

Kartą Juozapui teko toli 
keliauti. Pakelėje vienam na
me jis pamatė paveikslą, kur 
priešininkai, apsiautę mies
tą, niekam neleidžia iš jo iš
eiti. „Iškiltų oran ir išskris
tų,” pagalvojo Juozapas. 
Tuo metu jis pastebėjo iš ka
mino einančius dūmus, 
kurie kilo į viršų. Jam 
dingt į galvą, kad pri
rinkus didžiulį maišą 
dūmų galima pakilti į 
orą. Gavo jis tinkamos 
medžiagos, pasisiuvo 
maišą ir pradėjo leisti 
į jį karštų dūmų. Mai
šas išsipūtė ir pakilo į 
viršų. Nudžiugęs Juo 
zapas skubiai grįžo na
mo ir čia su broliu pa
kartojo savo mėgini
mus. Mėginimai pavy
ko. Tuomet juodu pa
dirbo šilkinės drobės pūslę, 
jos vidų išpildė popieriais ir 
į žemutinį atvirąjį galą pri
kabino vielinę pintinę su de
gančiais šiaudais. Tie šiau
dai bedegdami pripildė pūslę 
karšto oro, ir pūslė pakilo į 
padanges. Palėkėjusi apie du 
kilometrus ji gražiai nusilei
do žemėn. Džiaugdamasi žiū
rėjo žmonių minia į šitą dar 
nematytą reginį ir karštai 
sveikino abu išradėjus.

Gandas apie Mongolfjerų 
išradimą veikiai pasiekė P-a- 
ryžių. Prancūzų karalius, 
pats susidomėjęs lekiamąja 
pūsle, pakvietė brolius Mon- 
golfjerus viešai parodyti sa
vo išradimą. Dabar broliai 
paleido jau didelį, gražų or
laivį nebe tuščią, bet su lakū
nais. Spėkite, kas buvo tie 
pirmieji lakūnai? Ogi avinas, 
gaidys ir antis.

Šitie keleiviai buvo patup
dyti tam tikrame narvelyje, 
prikabintame į pūslę. Žmonės 
smalsiai žiūrėjo, kaip lėkė 
jie oru. Kelionė jų buvo neil
ga: pūslė, dar vietoje smar
kaus vėjo pūstelėta, buvo į- 
plyšus ir todėl, palėkėjus ke
turis kilometrus, turėjo nusi
leisti. Pirmuosius lakūnus — 
aviną, gaidį ir antį — rado 
gyvus, tiktai gaidys sparną 
buvo palūžęs.

Po taip pavykusios trijų 
gyvulių kelionės atsirado drą 
šuolių, kurie pasisiūlė kilti į 
orą su Mongolfjerų pūsle. 
Mėginimai pavyko, bet pa
aiškėjo, kad pūslinis orlaivis 
sunku valdyt — jis lėkdavo, 
kur jį vėjas nešdavo. Nuo to 
laiko, daugiau ne per šimtą 
metų, oro lekiamosios pūslės 
vis tobulėjo. Kaskart vis ge
resnius variklius išrasdavo. 
Įkaitintas oras buvo pakeis
tas vandeniliu ir ilgainiui dė

dviračiams, motorinėms lai
velėms. Įteikėjo jis dabar 
pritaikinti orlaiviui. Padarė 
tatai vokietis — grafas Ce
pelinas (1900 m.). Kaip pa
dirbtas Cepelino oralaivis?

Vis! oralaivio griaučiai pa
dirbti iš aliumini j aus juostų. 
Aliuminijąus juostos taip su
dėtos, kad pasidaro oralaivio 
viduje 17 narvelių. Kiekvie
nam narvelyje yra vandeni
lio prileista pūsle.

Griaučiai aptraukti iš vir
šaus stangria materija. Prie 
griaučių pakabinta dvi laive
lės. Laivelėse yra po benzini
nį variklį. Kiekvienas varik
lis suka po du irklu oralaivio 
šonuose, po du pryšakyje ir 
du užpakalyje.

Užpakalinėje oralaivio da
lyje yra sparnai ir vairai, 
kuriais oralaivį valdo.

Visas oralaivis yra apie 
65 sieksnius ilgumo ir apie 6 
sieksnius storumo.

Kadangi šios oro mašinos 
ne pūslės, bet „planai” (plok
štumos), todėl ir vadina to
kius prietaisus „aeropla
nais. ” Patys patogieji staro- 
planai brolių Wrightu, Ble- 
riot ir Farmano. Wraightu 
aeroplanas dviem sparnais ir 
be uodegos. Bleriot — vienu 
sparnu ir ilga uodega. Far- 
mano — dviem sparnais ir 
uodega.

Aeroplanais pradėta iš tik
rųjų lakstyti tik nuo 1908 
metų, bet jau priskaito daug 
lakūnų su jais nukritusių ir 
užsimušusių. Jau ir iš lietu
vių lakūnų, tarpo bent kelio
lika žuvo. Tačiau lėktuvai 
kaskart vis labiau tobulėja, 
ir drąsieji lakūnai stebina pa 
šaulį savo laimėjimais oro 
srity. Aeroplanais dabar jau 
perskrenda per didžiausius 
vandenynus, ir vieno kito jau 
mėginta pakilti į orą ligi 
5 — 7 kilometrų aukštumo.

ma po keliolika tonų krovinio, nulekia tūkstnčius mylių oru

Cepelinas, kaip jį papras
tai vadina, jau tikrai galima 
visur plaukiančiu oro laivu 
vadinti.

Kad ir tobulas Cepelino į- 
taisymas, vis dėlto ne paukš-

Nelaimių lakūnams kas
kart jau mažiau atsitinka,. 
Lakūnai dabar turi prie sa
vęs prisirišę tam tikrus prie
taisus, kuriuos vadina para
šiutais. Sugedus mašinai, la-

Nuo pačio pigiojo popie- gamomis dujomis, kurios 
riaus, kurį vartoja tiktai pre lengvesnės už įkaitintąjį orą, 
kėms vynioti, iki pačiam | nepalyginti pigesnės už van- 
brangiajam, kuriame rašo denilį ir ne taip veikiai išga-

čio sparnai.
Vienam vokiečių inžinie

riui Lilijentaliui atėjo į gal
vą pasidirbti sparnai.

kūnui kai kada pasiseka su 
parašiutu laimingai nusileis
ti žemėn. Aeroplanu viduti
niškai per valandą nuskren-

tiktai labai svarbius raštus, 
yra labai daug jo rūšių. Po
pieriaus gamyba plačiai yra 
išsiplatinusi visame pasauly
je.

ruoja iš pūslės.

II.
Lekioti žmonės lekiojo oru, 

bet toli gražu ne kaip paukš-

Jis tuos sparnus padirbo iš 
plonučių medinių lentelių, ap 
traukė juos drobe ir ėmė mė
ginti jais skristi. Lygumoje 
supylė aukštoką kalvą ir nuo

dama 150 — 200 kilometrų, 
bet yra jau tokių aeroplanų, 
kuriais per valandą nuskren
da daugiau kaip 50 kilome
trų.
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GARY, INDIANA

Šv. Kazimiero parapijos 
darbai

Š. m. sausio mėn. į šv. Ka- 
.zimiero parapiją atvyko kun. 
S. Draugelis, vietos vyskupo 
skirtas klebonu.

Kun. S. Draugelis rado pa
rapiją iškrikusią: bažnyčios 
vidus pajuodavęs, visi van
dentraukiai užšalę ir sutrū
kę, šilumos nėra nei bažny
čioje nei mokykloje; parapi- 
jonys desperatiškai nusimi
nė, laukė, lyg izraelitai, ra
sos iš dangaus.

Štai debesys atsivėrė ir iš
rasojo ant Gary — asmeny
je kun. S. Draugelio — drą
sų, energingą, atsidavusį sa
vo pašaukimo darbui klebo
ną, kuris, nepaisydamas savo 
kad ir silpnos sveikatos, tuč
tuojau griebėsi darbo.

Pirmiausiai reikėjo sutai
syti ^vandentraukiai. Kleb 
buvo paėmęs mechanikus, 
bet jie to darbo nesugebėjo 
atlikti. Tuomet pats ėmėsi 
darbo ir vandentraukiai tapo 
sutaisyti.

Parapijinėj salėj įdėta 
naujos grindys. Parapijos 
nuosavybės — visas blokas, 
pūsę didesnio darbo atlikta 
— jau randasi tvora.

Bet kas svarbiausia, klebo
nui rūpėjo atnaujinti ir pa= 
gražinti bažnyčios vidus ir 
jis lo darbo ėmėsi su pagal
bia parapijiečių.

tuvišką bažnyčią, remdami 
savas mokyklas ir įstaigas. 
Svetimtaučiai mus labiau 
gerbs, kuomet matys, kad 
mes esame susipratę. Taigi, 
jaunime, mes iš tavęs daug 
laukiame. v

Hartfordo jaunimas yra 
gražus ir stipriai organizuo
tas, vien tik reikia mums vi
siems išvien dirbti. Todėl 
prašome viso Hartfordo jau
nimo ateiti mums į pagalbą, 
— paremti piknikėlį dirbant, 
ar tai atsilankant viršminė- 
tais vakarais. Jeigu taip da
rysite, jūs remsite save ir 
savo parapiją.

—o—
Rengiasi spalių 9 d.

Vietinis WS skyr. jau iš 
anksto rengiasi prie atitin
kamos programos, kuri įvyks 
spalių mėn. 9 d. Vilniaus už
grobimo dienai paminėti.

Hartfordo ir apylinkės lie 
tuviai visi kviečiami atsilan
kyti, pasirodykime susipra
tusiais lietuviais. Nors gy 
vensime Amerikoj ar Afri
koj, bet mūsų kraujas amži
nai liks lietuviškas. Todėl tą 
dieną, kaipo mūsų sostinės 
Vilniaus gedulo dieną, pažy
mėkime giliu savo liūdesiu!

nio vakarą 7:30 vai. bus at
laikyti iškilmingi Mišparai. 
Laike Mišparų pamokslą sa
kys kun. J. Baltrūnas iš Ma- 
hanoy City. Po Mišparų bus 
klausoma išpažintys. Antra
dienio rytą bus trejos Mišios 
— 6, 7 ir 9 vai. Po Sumos pa
mokslininkas bus kun. P. 
Laumakis iš Reading. Antra
dienio vakarą 7:30 — Mišpa
rai su iškilminga procesija. 
Pamokslą sakys kun. M. 
Struckus iš Girardville.

Visi parapijiečiai kviečia
mi dalyvauti savo parapijos 
atlaiduose.

Mountains. Kelionė bus tik
rai įdomi Hudsono upės pa- 
krančiais. Paįvairinimui to 
bus gera muzika ir kitokį 
pamarginimai. Visos trys pa
rapijos ruošiasi iškirsti savo 
šposus. Jersiečiai išrinko sa
vo specialų komitetą, su Juo
zu Andriuškevičium prieša
kyje, kuris žada smarkiai pa
sidarbuoti laike ekskursijos. 
Bus visiems įdomu. Taigi y- 
ra kviečiami visi apylinkių 
kolonijų lietuviai prie tos 
ekskursijos prisidėti.

Lietuvių tautininkų ir kata
likų pastangomis, taigi šių 
srovių draugijos ir pavieniai 
asmenys prašomi teikti savo 
paramą nuoširdžiai.

Aukas prašoma siųsti: P. 
P. Muliolis, ižd., 6606 Super
ior Ave., Cleveland, Ohio.

lėktuvu skris į Londoną.
Kiti, ispanai, lakūnas Joe 

Costes ir jo tėvas John Cos- 
tes, pensionuotas geležinke
lių darbininkas, rugpjūčio 22 
pakils kelionei per Atlantą į 
Portugaliją.

ŠARKIS PRALAIMĖJO 
NOKAUTU

BAISI NELAIMĖ

HARTFORD, CONN.

Metinis piknikėlis
Kaip pernai, taip ir šiemet 

lietuvių Šv. Trejybės parapi
joj jaunimas parapijos nau
dai rengia piknikėlį arba 
kątnavalą. Įvyko ekstra su
rinkimas viso organizuoto 
parapijos jaunimo, kuriame 
•pasireiškė didelis susidomė- 

ir entuziazmas. Lauk
sime gražių pasekmių. Jeigu 
jatniimas gražiai dirbs, o ki- 
t7 jį darjoą rems, tai nėra 
abejonės, kad pasiseks. Kar- 
rtavalas įvyks rugpjūčio 
(Aug.) 20, 21 ir 22 d.d. prie 
bažnyčios ant kiemo, kur per 
rfAl įvyko. Taigi seni ir jauni, 
visi ir visos esate nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti į pikni
ką visus tris vakarus. Bus 
visokių naujenybių ir įdomy
bių. Taigi, parodykite susi
pratusią lietuvišką širdį ir 
ateikite pažymėtais vaka
rais, o mes jūsų lauksime ir 
nuoširdžiai priimsime.

Žodis į jaunimą
Jaunime, tu esi tautos ir 

Bažnyčios ateitis. Gal tu ne
manai ar nežinai, kiek daug 
raiškia senesniesiems lietu
viams ir jūsų tėveliams jūsų 
brangioji jaunystė. Jūsų tė
veliai pastatė puikiausias 
bažnyčias, mokyklas, vienuo
lynus, namus kunigams ir se
serims. Jie dabar daugumoj 
pasenę. Jie tikisi ir laukia 
ir fai teisingai iš jūsų, jauno, 
Ithršto bendradarbiavimo 
Jūs turite sekti jūsų tėvų pė
domis ir užlaikyti visa tai 
ką tėvai pastatė. Jie to iš jū
sų laukia ir tikisi. Taigi, lie
tuviškasis jaunime, būk susi
pratęs, parodyk vyresnie
siems savo ištvermingumą, 
tęsk toliau jų pradėtuosius 
darbus Dievo ir tautos gero
vei.

Tai atliksite lankydami lie

Paterson, N. J,

Piknikas
Šv. Kazimiero parap. baž

nyčios išpuošimo tikslui ruo
šiamas didelis piknikas su į- 
vairiais žaidimais, dainomis, 
muzika, šokiais ir sportu, ir 
manoma, kad tai bus didžiau
sias ir įdomiausias piknikas. 
Atsilankiusieji bus maloniai 
sutikti ir pavaišinti, todėl 
širdingai visus kviečiame ne
pamiršti ir kitus paraginti į 
tą garbingą parengimą atsi
lankyti. Piknikas įvyks rug
pjūčio (Aug.) 23 d., Village 
Barn picnic grounds, Squaw 
Brook Road, North Haledon, 
N. J.

Baltimore, Md.

— Šeštadienį, rugp. 15 d. 
šventė įvyko lietuvių bažny
čioj kuo gražiausia. Sumos 
metu buvo šventinamos gė
lės, tik gaila, kad lietuvės 
moterys pradeda pamiršti 
Lietuvos gražų paprotį; jau 
dauguma neatsineša jokių gė 
lių, bet visgi nemažai buvo ir 
su gėlėmis.

— Jau kun. Ią. J. Mendelis 
sugrįžo iš atostogų ir matėsi 
viešnių iš Cleveland, O., ir 
Wilkes-Barre, Pa.

— Vėjas šių švenčių metu 
buvo nepaprastai šiltas, visi 
šlapi vaikščiojo. Lietuviai 
respublikonai turėjo išvažia
vimą, bet kiti sugrįžo namo 
nė gėrę, nė valgę, nors visko 
buvo. Mat, per mišrią publi
ką, negalėjo nieko gaut.

— Sugrįžo iš Lietuvos p. 
N. Paškauskienė ir p. Nelė 
Kazlauskienė. Jos ten buvo 
gražiai pavaišintos ir gėrėjo
si Lietuvos gamta.

— Moksleiviai Albert. Ka
ralius ŠvenČ. Panos Marijos 
į dangų ėmimo dieną pašauk
tas į rekolekcijas vienuoly- 
nan Šv. Pranciškaus Seraf., 
kur žada pasilikti. Taip pat 
ir Budelis rengiasi įstoti į 
Tėvų Marijonų vienuolyną. 
Tie jaunuoliai prašo visų pa
žįstamų pasimelsti jų inten
cijai. J. K.

—o—
Krikštas

Rugp. 8 d. Šv. Kazimieri 
parapijos bažnyčioje pakrik 
štytas Vytautas Jonas Kaba- 
šinskas, sūnus St. ir Jul. 
Siauriūtės. Krikšto tėvai bu
vo Viktoras Kalvaitis ir A. 
Siauriūtė.

—o—
Vedybos

Rugp. 9 d. Šv. Kazimiero 
parap. bažnyčioje kleb. kun. 
J. Kinta surišo moterystės 
ryšiu Juozą Uždavinį su p. 
Ona Varesinskiūtė. Jungtu
vės buvo su šv. Mišiomis, c 
po visų ceremonijų visi buvo 
sukviesti į parapijinę salę, 
kur buvo surengta jaunie
siems vestuvės. Linkėtina 
jaunavedžiams laimingo ir 
pavyzdingo gyvenimo.

Reporteris.

JERSEY CITY, N. J.

Išvažiavimas laivu
Jersey City lietuviai, drau 

ge su Bayonne ir New Yorko 
lietuviais, turės išvažiavimą 
per Labor Day, rugpjūčio 7 
d. laivu „Favorite’1’ į Bear

(Galas)

NASHUA, N. H.

Lietuvis laimėjo golfo 
čempijonatą

Rugpjūčio 11 dieną čia žai
dė golfo „caddies,” golfo į- 
rankių nešiotojai dėl čempi- 
jonato. Žaidė įvairių tautų 
žaidikai. Lietuvis Mykolas 
Jankauskas, 16 metų am
žiaus, iš Worcesterio laimėjo 
pirmą vietą. Likęs čempijo
nu, dabar turės progą prasi
mušti aukščiau. Sveikiname.

MAIZEVILLE, PA.

Šv. Liudviko parapija
Rugpjūčio 25 d. pripuola 

mūsų parapijos globėjo šv. 
Liudviko šventė. .. Pirmadie-

Bet nesistebėjo į tat 
Juozapota, nors kitą kartą 
visi šitie nematyti daiktai 
būtų kaip stebuklas jai pasi
rodę. Žiūrėjo tik į žmones, 
kurių kas žingsnis matė. Tar
tum iš jų sau pagalbos laukė, 
tikėjos teisybę patirti. Jai 
rodės, kad visi jie apie jos 
Petrą žinojo, jį išvaduoti ga
lėjo. Taip troško jų paklaus
ti, paprašyti... Nedrįso... Visi 
jie buvo tokie ponai, galingi. 
Laukė, ar nepaklaus jie pa
tys, ko jinai šitan miestan 
atėjo ir tokia nelaiminga į 
visus dabar stebis... Bet nie
kas į ją ir žiūrėt nežiūrėjo: 
visi savo reikaluose buvo pa
skendę. Šitai pro šalį trys po
nios praėjo, gražios kaip pa
veikslas. Nematė sodietės, 
nors žiūrėjo į1 ją tokiom ga
lingom akim...

— Dieve, kiek ponų... ko
kie gražūs! — stebėjos Juo

PADĖKIT IŠPUOŠTI LIE
TUVIŲ DARŽELĮ

Prašymas Amerikos Lietu
vių Patriotinei Visuomenei

Tūkstančiai Amerikos lie
tuvių jau žino apie puikų di
dingą Lietuvių Kultūrinį dar 
želį, kurį išsistatė Cleveland, 
Ohio, Lietuviai, viename 
miesto parke. Tas Darželis 
bus amžinas paminklas mūsų 
tautai Amerikoje.

Darželyje jau stovi Dr. Jo
no Basanavičiaus paminklas, 
stovi išstatyti didingi Gedi
mino Stulpai, baigiamas sta
tyti Birutos Fontanas. Rei
kalinga tik susodinti medžiai 
ir gėlynai — ir tuoj įvyks 
Darželio atidarymo iškilmės, 
kurios nustatytos visai trum 
pu laiku.

Darželį tokį didingą ir įs
pūdingą išstatė Cleveland© 
lietuviai savo pastangomis, 
su pagalba valdžios viešų 
darbų darbininkų. Tie darbi
ninkai pasiryžę mūsų Darže
lį ir išpuošti gėlėmis ir me
džiais, bet tuos papuošalus 
reikalinga mums savo pini
gais įsigyti. Clevelandiečiai 
tam tikslui deda pinigus, bet 
jų dar vis permaža. Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoje 
savo seimo proga, pamatęs 
didingą Cleveland© lietuvių 
darbą, paaukavo $500.00. 
Bet dar reikia keleto šimtų 
dolerių darbo visiškam bai
gimui, taigi šiuomi kreipia
mės į plačiąją lietuvių visuo
menę.

Visi Amerikos lietuviai pri 
valo pridėti savo pirštą prie 
Cleveland© Lietuvių Darželio 
išpuošimo — nes jis yra pa
sididžiavimu visų Amerikos 
lietuvių, ne vien Clevelandie- 
čių. Prisidėti galima su dole
riu ar daugiau.

Draugijos ir kuopos gali 
prisidėti pasidarydamos sau 
atmintį — nes Darželyje bus 
pasodinta medis ar gėlių krū 
mas tos draugijos vardu, ku
ri prisius $10.00 ar daugiau.

Cleveland© Lietuvių Dar
želis įrengiamas bendromis

LOUISVILLE, Que. — Li
nojant, 40 asmenų troku grį
žo iš pikniko dainuodami. 
Kada trokas važiavo skersai 
geležinkelio bėgius apie 40 
mylių per valandą greičiu, 
atėjęs greitasis traukinys 
trenkė į vidurį troko, ištaš
kydamas keleivių kūnus ir 
padegtą troką nuvilkdamas 
apie mylią. Ši nelaimė labai 
sujaudino Kanados gyvento
jus.

ŽYDAI GRĮŽTA Į LIETUVĄ

Prasidėjus Palestinoje ne 
ramumams, kai kurie Lietu 
vos žydai iš ten grįžo. Nera
mumai turi įtakos ir žydų 
jau mažiau važiuoja į Pales
tiną.

SERGA BORTKEVIČIENĖ

KAUNAS. — „Lietuvos Ži
nios” praneša, kad serga p 
Felicija Bortkevičienė, buvu
si to laikraščio redaktorė.

Ji jau kuris laikas kai ne
galuoja. Apie vidurį liepos 
mėn. gydėsi Birštone ir jau
tėsi geriau, bet vėliau liga 
vėl paaštrėjo. Liepos 29 d. 
buvo padarytas gydytojų pa
sitarimas, kuriame dalyva
vo prof. Bagdonas, dr. Kuz
ma ir dr. Garmus.

Ligonei daktarai paskyrė 
visišką 2 — 3 savaičių ra
mybę.

(Tęsinys iš 1 pusi.) 

virš akies buvusi žaizda atsi
darė.

Antras raundas iš Šarkio 
pusės nepasižymi niekuo y- 
patingu. Jo simpatizatoriai 
nusimena. Visi manė, kad 
Šarkis jėgas taupo tolimes
niam „žaidimui” ir nesisten
gia oponento nugalėt per- 
anksti; jis savo dešinės vi
sai nevartojo ir tik kairiąjį 
efektyvų kablį kabino, kuris 
tačiau tik retai įsisegdavo į 
Louiso juodą kūną. Įvarytas 
į kampą gauna smūgį, Šarkis 
krinta ir atsikelia suskaičius 
9. Bet ir vėl ima vieną po ki
to smūgius ir vėl krinta, bet 
greit atsikelia ir orientacijos 
nepameta. Minioj simpatija.

Trečias raundas parodo, 
kad su jaunatve pabėgo Šar
kio ir miklumas ir atstumo 
nuovoką. Jis dažnai gauna 
smūgių, kai nenujaučia prie
šo rankų ilgio. Gauna atvirą 
smūgį ir krinta, bet vėl atsi
kelia. Tai rekordas visoj Šar
kio karjeroje. Paprastai jis 
nesikeldavo, jei kas jį par
mušdavo kartą. Taigi publi
ka mato nebe tą Šarkį1 ir vėl 
atgauna viltį, kad Louisą ga
li ištikt koks netikėtinumas. 
Bet po trumpo momento Šar
kis krinta ir nebesikelia. 
Louis paskelbiamas laimėto
ju, bet publikoj veik tik juo
dukai kelia ovacijas. Publika 
lyg nustebusi, lyg nepaten-

kinta, kad seną Šarkį juodas 
angelas negailestingai dau
žė, matydamas, kad šio am
žius surišęs jo kojų miklumą 
ir žvalumą. Taigi, Šarkis yra 
3 buvęs bokso meisteris, ku
rį Louisas sumušė. Kiti buvo 
Baer ir Camera.

Ekspertai pripažįsta, kad 
Šarkis, palyginamai, sveika
tos atžvilgiu pasirodė labai 
gerai, bet lyg neturėjo noro 
muštis ir neišnaudojo progų. 
Jo žvaigždė bokso pasaulyj 
jau užgeso, bet iš šių rung
tynių, į kurias suėjo apie 
37.000 — 40.000 žmonių, Šar
kis gaus 25%. Tai neblogos 
pajamos. V.

VARGONINKŲ SEIMAS

(Tęsinys iš 1 pusi.)

Užkandžiai
Tuo po pamaldų bažnyti

nėje salėje delegatai su sve
čiais buvo seimo paruošimo 
komisijos skaniai pavaišinti. 
Visi sveikinosi, pažindiriosi 
ir dalinosi įspūdžiais. Užkan
džiuose buvo 40 delegatų mu
zikų ir apie 20 svečių. Po už
kandžių fotografas p. R. 
Kručas delegatus su kunigais 
nufotografavo.

—o—
Seimo atidarymas

Seimo posėdžiai prasidėjo 
kiek prieš pirmą valandą. 
Komisijos pirmininkas p. J. 
Brundza atidarė trumpa kal
ba ir paprašė Dv. vadą kun. 
J. Simonaitį atkalbėti maldą. • 
Komisijos pirmininkas tada 
paveda toliau seimą vesti p. 
Juozui Kudirkai. Po trumpos 
kalbos siūlo rinkti prezidiju- 
mą ir vienbalsiai išrinkti: 
pirm. komp. A. Pocius, vice- 
pirm. Stulgaitis ir raštinin
kais bro. Banys ir p. Kūlys.

(B. d.)

-(Klausėjas — 
aiškinti tokį di 
lįikartų girdėji 
tiį būk katalik; 
bis, nes turi vi 
ir’paveįkslų b 
set savo narni 
Dievas griežta 
Sename Testam 
garbinimą ir, g 
šingas dalykas 
vo įsakymui.

•Noriu sužinot 
tyčia žiūri į tą 

’Kunigas — * 
|įatyme yra h 
nms, Ekzodo kn 
rįyje, bet turiu ] 
Sįnas Įstatymai 
Įstatymą yra at 
tea, žydai bui 
gtąbmeldijos kl 
į žydams ne vi 
ir’simboliai buv

su variniu žalei; 
puldavo, kai būt 
aržalčią įkanda 
jo auksinius che 
riė sparnais den 
Sįyniąjjiesav 
sienose išgravir 
rią gelią, medž 
paveikslus. Kara 
kįiavo du liūtą 
b| simboliai, o 
dsįr ir dabar žy< 
B ženklus, i 
inįusį' paukščių, 
vą ir žmonių p 
statulas.

duą gal tie pave: 
tujos nėra garbi 
katalikai, prieš 
jame ir meldži

lenkdami ir stov 
Aliodami.

COUGHLINISTAI INDOR- 
SAVO LEMKĘ

CLEVELAND, Ohio. — Į- 
vykusioj National Union for 
Social Justice konvencijoj, 
Lenkės kandidatūra į prezi
dentus indorsuota.

Naujos partijos NUSJ pre
zidentu išrinktas pats jos or
ganizatorius kun. Charles 
Coughlin.

PER ATLANTĄ

NEW YORK. — Daininin
kas Harry Richmen, su sam
dytu lakūnu, $100.000 vertės

Tiki Naujų Metų 
Amerika” Dykai

„Amerika’’ bus siuntinėjama kiekvienam, kuris įspės 
šias 3 mįsles ir atsakymus prisius „Amerikai,” pridedant 
3 c. pašto ženklą. Pašto ženklas reikalingas pasiuntimui 
to „Amerikos’’ numerio, kuriame bus tamstos mįslės spren
dimas. „Ameriką” gaus kiekvienas, kuris tik atsiųs mįslės 
sprendimą, nežiūrint ar jis bus teisingas ar ne. Atsakyk, 
ką reiškia mįslės:

— Kokio akmens negalima išimti iš upės?
— Kada žmogus esti namie be galvos?
— Kada žąsis stovi ant vienos kojos?
Taigi, sėsk, pagalvok, parašyk, užlipdyk ir pasiųsk tuo

jau atsakymą:
„ AMERIKA”

423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Atsakymus galima siųsti iki rugpjūčio (Aug.) 30 d. §. m.

vyį ar pareiki) 
nėkiekuesipriei 
įėjimui ir Bažnj 
draustas, nes T; 
nė vieno katalik 
nytą, kad ta štc 
TO ar tas paveik 
to& Visai ne. Jf 

'Totą, žinoma, ta 
meldystė, bet Tj 
biblistams ir į 
gali drąsiai skel 
katalikai negark 
h| ar paveikslų 
bet tik Kristau! 
Šventąją pavei 
primena tuos

zapota stovinėdama, nežino
dama kur dėtis.

— Ko čia dairais? ar ką 
pametei? — paklausė apdris
kęs „ponas,”' matyti, kiemo 
sargas.

Juozapota krūptelėjo, bet 
pamačiusi, kad į ją žiūri, ap
sidžiaugė ir nedrąsiai paklau 
sė:

— Ar nežinai tamsta, kur 
mano Petriukas?...

— Petriukas?!... Ar tai ta
vo vyras?

— Vyras, vyras! — apsi
džiaugė Juozapota.

— Gal koksai maištinin
kas?! — nusijuokė piktai kie 
mo sargas: — eik ten, rasi...

Mostelėjo ranka. Juozapo
ta dar norėjo paklausti.

— Eik, eik! čia negalima 
stovėti... užginta! — suriko 
ant jos...

Ėjo gatve išsigandusi, gal
vą nuleidusi. Matė, kad ton 
pusėn daug žmonių skubėjo. 
Visi kaip ir ko pamatyti troš

ko ir bijojo pasivėlinti. Ir ji
nai ėmė skubėti... Greitai pa
sibaigė gatvė. Pasirodė dide
lė plati plotmė. Juozapota pa 
matė joje daugybę žmonių, 
ratu sustojusių. Kareiviai su 
šaudyklėmis ir blizgančiais 
durtuvais, ponai su žvaigždė
tomis kepurėmis, ponios, gra 
žiai pasipuošusios, ir... žmo
nių, žmonių be galo... Visi 
kaip negyvi tylėjo... Vidury 
stypsojo aukšti šulai su pa
taisytais skersiniais...

Apsistojo nustebusi, neži
nodama kas daryti. Bet ma
tydama, kad visi į ten eina, 
pribėgo į žmonių minią. Ko
jas jai pakirto, tik kvapą ga
lėjo atgauti...

— Kiek ponų... kokie gra
žūs... — šnabždėjo apsiblau
susi.

Pamatė žilą, malonaus vei
do senelį, į ją žiūrintį, ir bai
liu balsu paklausė:

— Ar nežinai tamsta, kur 
mano Petriukas?...

Netikėtai žvilgterėjo į su
kis su skersiniais...

čiojo... Slankiojo po paupį ir 
pušyną, kur vasariniuose na
muose gyveno daug ponų. 
Ėjo klaiki ir nelaiminga, 
skarmalais savo išdžiūvusį 
kūną prisidengusi; ėjo de
juodama, lazdele pasirams
čiuodama, sunkią suiikią me
tų naštą vilkdama. Visiems 
nešė nusiminimą ir nesupran 
tarną širdies neramumą...

Pamačiusi dailiai apsitai
siusius ir laimingus, stebėjo
si, tartum norėdama ką atsi
minti, ir pamėlynavusiom 
lūpom šnabždėjo:

— Kiek ponų... kokie gra- 
v — žus...

Arba įbedusi klaikias, be 
gyvybės savo akis, klausė 
tūlą:

— Ar nežinai tamsta, kur 
mano Petriukas?...,

Ar suprato pati tą savo 
klausimą? Ar ataminė dar 

jautės: nors ne taip žmonėms'nelaimingąjį savo Petriuką? 
po kojų troboj maišės, ma- Ar tikėjosi, nors numirus, 
žiau anų buvo neapkenčiama jį pamatyti?
ir plūstama. Be jokios prie
žiūros tada po laukus vaikš-

Suriko klaikiu balsu ir ap
alpusi parkrito žemėn...

Dešimtys metų praėjo... 
Žmonės augo ir augo ir džiau 
ges ir pasenę mirė. Viena 
Juozapotos draugė viename
tė vaikų vaikų susilaukė, ir 
šį pasaulį palikusi, jau amži
nu miegu šaltoj žemelėj mie
gojo. O jinai vis dar tebegy
veno. Liko tarp jaunųjų vie
na, kaip tarp žalio miško 
sausas stuobrys... Naujosios 
kartos žmonės nebe taip, 
kaip jų tėvai, Juozapotą my
lėjo, rečiau ją minėjo. Daž
nai kentė jinai badą, stigo 
kuo apsivilkti. Vaikščiojo 
apiplyšusi, sustyrusi. Ėmė ne 
kęsti jos tie, kur ji kampi
ninkavo: mkžiau jau begalė
jo aniems maisto nuo žmonių 
parnešti. Suskurusi per žie
mas užukrosny tupėjo. Tik 
vasarai atėjus, geriau kiek

Vienas Dievas težino...
J. Biliūnas.

Mj užklausti: 
^išmetate iš sa 
to ar motinos į 
ba savo brangių 
Mūviu fotog 
Man atsakys: 
kslai mums bra 
jie primena mūs 
H>otojifot 
MtogjvaiĮla 
M. Toks pa 
tikslas ir katali 

šiai ir statulos, 
tydamas Krista 
Šventųjų pavei 
viau prisimena 
M jis garbina 
meldžiasi, bet j 
tikiįkad toj sti 
vaitas šventas 
negražus biblii 
nųįšmislas, 
katalikus. Ma; 
cagdį teko atsi 
biblištų šeimyi 
užmetimą nuo 
dau. Kada aš 
nau.’tai moterį 
supratus, ar 
mario žodžius, 
tus klausė: Tai 
rai netiki, kad 
veikslas gyvi? 
jie Cik prisime: 
kadjlengviau 
0 -mes, sako, n -< 1



pjūčio 211,1936^

kad seną Šarkį juo^ 
3 negailestingai du 
iydamas, kad šio a®, 
rišęs jo kojų miklumą 
imą. Taigi, Šarkis 
i bokso meisteris, ku. 
jas sumušė. Kiti buvo 
Camera.

ertai pripažįsta, hj 
palyginamai, sveiks, 

rilgiu pasirodė lakai 
et lyg neturėjo. Boto 
ir neišnaudojo; progą, 
gžde bokso pasaulyj 
eso, bet iš šių nug. 
į kurias suėjo apie 
- 40.000 žmonių, šsj. 
j 25%. Tai neblogos 
J. V.

Rugpjūčio 21 d., 1936 m. ’’AMERIKA”

rONINKŲ SEIMAS

'sinys iš 1 pusi.)

Užkandžiai
o pamaldų bažnyti- 
ije delegatai su sw- 
ro seimo paruošimo 
s skaniai pavaitoti, 
eikinosi, pažinosi 
)si įspūdžiais. Užkan- 
buvo 40 delegatų Hm- 
apie 20 svedių. Po už- 
Į fotografas p. R. 
delegatus su kunigais 
ratavo.

imo atidarymas 
) posėdžiai prasidėjo 
ieš ’ pirmą valandą, 
ios pirmininkas p. J. 
i atidarė trumpa kai- 
aprašė Dv. vadą kun. 
naitį atkalbėti maldą, • 
os pirmininkas tada 
toliau seimą vesti p. 

Kudirkai. Po trumpos 
liūlo rinkti prezidijii- 

vienbalsiai išrinkti: 
)mp. A. Pocius, vice- 
tulgaitis ir raštiniu! 
>. Banys ir p. Kfllys.

i 
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lėtų 
)ykai 
kvienam, kuris Įspės 
jnerikai,’’ pridedant 
kalingas pasiuntimui 
tamstos mįslės spren- 
oris tik atsiųs mįslės 
gasarne. Atsakyk, 
upės?

s?
?
pdyk ir pasiųsk tuo-

mums taip aiškino, kad kata
likai garbina balvonus. — 
Tai, sakau, jūs klausote vi
sokių pasaulio klajūnų, o ne- 

. "Klausėjas Meldžiu pa kiausote Motinos Bažnyčios 
aiškinti tokį’ dalyką. Dauge- aiškinim0. Ir to paaiškinimo 
lį‘kartų girdėjau nuo biblis-ugteko, kad ta biblistų šeima 
tiį būk katalikai garbina sta |grįž0 prie savo katalikų ti- 
būs, nes turi visokių stovylųI įėjimo. 
ir‘paveikslų bažnyčiose ir 
set savo namuose, o, girdi, I 
Dievas griežtai uždraudęs i 
Sename Testamente balvom 
garbinimą ir, girdi, esą prie
šingas dalykas pirmam Die
vo įsakymui.

Noriu sužinoti, kaip Baž
nyčia žiūri į tą dalyką?

Kunigas — Taip, Sename 
Įstatyme yra toks uždraudi
mas, Ekzodo knygoje 20 sky
riuje, bet turiu pasakyti, kad 
Sęnas Įstatymas per Naują 
Įstatymą yra atšauktas,/) an 
tra, žydai buvo užsikrėtę 
stabmeldį jos klaidomis. Bet 
ir^žydams ne visi paveikslai 
ir simboliai buvo uždrausta 
Sakysim, jie turėjo kryžių 
su variniu žalčiu, prie kurio 
puldavo, kai būdavo gyvačių 
ar žalčių įkandami. Jie turė
jo auksinius cherubinus, ku
rie sparnais dengė Sandaros 
Skrynią; jie savo šventyklų 
sienose išgraviruodavo įvai
rių; gėlių, medžių ir šakelii 
paveikslus. Karalių sostą lai 
kydavo du liūtai, kaip, galy 
bep simboliai, o ant kapiniu 
dar ir dabar žydai deda liū

Kunigas Atsakinėja Kataliko Akims

Brooklyn, N.Y.

io (Aug.) 30 d. Azo, 
ankiojo po paupį ir 
ur vasariniuose na- 
rveno daug poną, 
d ir nelaiminga, 
.s savo išdžiūvusį 
isidenguai; ėjo d#- 
, lazdele pasirams- 
a, sunkią smukią me- 
į. vilkdama. Visiems 
jiminimą ir nesupras 
rdies neramumą... 
.čiusi dailiai apakai- 
ir laimingus, stebėjo- 
um norėdama ką ata- 
ir pamėlynavusia 

šnabždėjo: 
liek ponų... kokie gn-

i įbedusi klaikias, k 
ės savo akis, klausė

Ar nežinai tamsta, kur 
Petriukas?..., 
suprato pati tą savo 

imą? Arataminė dar 
ningąjį savo Petriuką? 
tikėjosi, nors numiM 
matyti?
mas Dievas težino..,

Klausėjas — Jeigu taip, 1 
tai dėl ko yra mirtina nuode- 1 
mė, jeigu nulaužtum ant ka- i 
pinių kryžių, arba sudaužy
tum šventojo stovylą ar su
plėšytum paveikslą?
Kunigas — Jokios nuodėmės 
nėra, jeigu žmogus tai pada
rytų netyčia, arba iš reikalo, 
žodžiu, nenorėdamas išnie
kinti, bet kas kita, kaip da
bar Ispanijoj ar Meksikoj 
daroma. Žmogus naikina 
tuos dalykus tyčia pajuokda
mas tikėjimą, tai už tai yra 
nuodėmė. Sakysim, jeigu A- 
merikos vėliavą kas sumintų 
netyčia, tai nieks jo nebaus, 
bet tegul padaro tai tyčia. 
Taip pat koks būtų nedoras 
tvaikas, jeigu jis savo tėvo 
ir motino s~ paveikslus sumin
džiotų. Tada ne tie daiktai 
paniekinami, kurie patys sa
vyje niekas yra, arba labai 
mažos vertės, bet tie asme
nys, kuriuos tie paveikslai 
vaizduoja. Už tat, už panie
kinimą valstybės vėliavos 
laukia net mirties bausmė.

Klausėjas — Dabar labai 
dėš’io ženklus, apdankstytus Į Vra aišku. Tik malonėkite pa
inaus, paukščių, gyvulių, žu I sakyti, ar nuo senai Katali- 
vų ir žmonių paveikslus, ax'l^1! Bažnyčia turi paveikslus 
statulas ir statulas ir ką Bažnyčios

klausėjas - Bet pas žy-listoriJa kalba aPie tai?

du§ gal tie paveikslai ar sta- Kunigas — Paveikslus Ba 
tuĮos nėra garbinami, o mes I žnyčia turi nuo pat krikščio- 
katalikai, prieš juos klupo [nijos pradžios. Nuvažiuok 
jame ir meldžiamės, į juos Į Tamsta į Romą, pavaikščiok 
žiūrėdami ir garbiname nusi-jpo katakombas, Ten rasi be- 
lenkdami ir stovylų kojas bu| 
čiuodąmi.

Kunigas — Bet toks sto
vylų ar paveikių garbinimas 
nė kiek nesipriešina mūsų ti
kėjimui ir Bažnyčios nėra u? 
draustas, nes Tamsta neras | 
nė vieno kataliko, kuris ma-I 
nytų, kad ta stovyla yra gy
va ar tas paveikslas yra Die 
vas. Visai ne. Jeigu taip gal-

' votų, žinoma, tada būtų stat j 
meldystė, bet Tamsta visieir 
biblistams ir protestonanu 
gali drąsiai skelbti, kad mes 
katalikai negarbiname statu 
lų ar paveikslų kaipo tokių 
bet tik Kristaus, Marijos ii 
Šventųjų paveikslai mums 
primena tuos Šventuosius 
Sakysim, jeigu ir pačių bib
listų užklausti: Dėl ko jūs 
neišmetate iš savo namo tė
vo ar motinos paveikslo, ar
ba savo brangių asmenų lai
dotuvių fotografijas? Jie 
tuojau atsakys: O tie pavei
kslai mums brangūs, nes tai 
jie priųiena mūsų mamytę ar 
tėvelį, o toji fotografija mus 
stato gyvai į laidotuvių va
landą. Toks pat, o ne kitas 
tikslas ir katalikams paveik
slai ir statulos. Žmogus, ma
tydamas Kristaus, Marijos ii 
Šventųjų paveikslus, leng
viau prisimena tą asmenį 
kurį, jis garbina ir prie kurio 
meldžiasi, bet jokiu būdu ne
tiki j kad toj stovyloj yra gy
vas‘tas šventasis, tai čia yra 
negražus biblistų ir protesto
nų įšmislas, kad pajuokus 
katalikus. Man būnant Chi- 

l

cagoj teko atsilankyti vienoj 
biblistų šeimynoj ir tą patį 
užmetimą nuo biblistų išgir 
dau, Kada aš jiems išaiški- 
naUj/tai moteris dar lyg ne
supratus, ar teisingai girdi 
mano žodžius, po kelis kar 
tus klausė: Tai katalikai tik 
rai netiki, kad stovyla ir pa
veikslas gyvi? Taip, sakau 
jie tik prisimena tą šventąjį 

. kad? lengviau būtų melstis 
O mes, sako, manėme ir

įveik visus paveikslus, ko- 
Įkius mes dabar turime baž- 
Įnyčiose. Ten matysi Šven
čiausią Panelę Mariją su Kū
dikėliu Jėzumi ant rankų, ra- 

I si Šv. Jono Krikštytojo pa- 
Įveikslą, kaip jis pila ant 
I Kristaus galvos vandenį Jor- 
Idano upėje; ten pastebėsi 
Į Gerojo Ganytojo paveikslą 
Į su avele ant kaklo; ten taip 
Į pat matysi Kristaus užgimi
mo paslaptis, Trijų Karalių 
atsilankymą, piemenėlių atė
jimą ; ten nupieštas Kristus 
Kano Galilėjoj, Lozoriaus 
prikėlimas, Kristaus įstoji
mas į Jeruzalę, Kristus ant 
Kryžiaus; Kristaus prisikėli
mas iš numirusių ir kitos pa
slaptys. O iš Seno Įstatymo 
ten pastebėsi: Mozės su laz
da Į uolą sudavimą; dešimts 
Dievo įsakymų gavimą; No

li aus Arką; Danieliaus liūtų 
duobėj atvaizdavimą; trijų 
jaunikaičių ugnies krosnyje 
buvimą ir t. t. Statulų kata
kombose beveik nebuvo, nes 
ir sunkiau buvo padaryti ir 
brangiau atsieidavo, bet pa
veikslo ir statulos reikšmė 
ta pati.

Klausėjas — Ar Bažnyčia 
nėra kada tarus savo griežto 
žodžio dėl paveikslų garbini
mo?

Kunigas '— Taip. Ji yra 
pasmerkusi eretikus Ikono- 
klastus, kurie niekino paveik 
sius ir vadino stabų garbini
mu ir tą visą dalyką prisky
rė piktisios dvasios išradi
mui. Už tat Bažnyčia tuos 
klaidatikius pesmerkė Nice- 
nos Suvažiavime 787 metais 
ir pareiškė, kad toks paveiks 
slų garbinimas, koks yra Ka
talikų Bažnyčioj, yra girti
nas ir kiekvienam katalikui 
patartinas. O Tridento gar
sus Bažnyčios Suvažiavimas 
aiškiai pagarsino ir išgyrė 
Kristaus, Marijos ir Šventų
jų paveikslų garbinimą ir 
naujai pasmerkė visokius 
klaidatikius. ’

’’’Catholic World” žurna
las rugp. laidoje cituoja šias 
iš įvairių raštų surinktas 
mintis (tik ne paskutines 
dvi). •

’’Įžymieji civilizacijos is
torijoje asmenys, vyrai kaip 
Sakrates ir Sophokles, Vir- 
gilius ir šv. Povilas, Šv. 
Pranciškus ir Tarnas Akvi- 
nietis, Leonardo ir. Galileo, 
niekados nebuvo žmonėmis 
kuriuos piniginiai išrokavi- 
mai būtų vedę. Griežtas, bet 
teisingas yra pasakymas, 
kad klasė, kuriai pagrindi
niai priešvisuomeniškuose fi 
nansinėse rungtynėse pavyk
sta, klasė, kurią liaudis ’’pi
niguočiais” vadina, kultūrai 
niekados nėra gyvybės davu
si, nei civilizaciją palaikiusi 
gyva. Ne turčiai ir ne dyka
duoniai, tik sunkiai dirbą 
begalo pasišventę, mokyto
jai ir menininkai, panašūs 
tiems, kuriuos aukščiau įvar 
dijome, eivilizaciją pastūmė
jo pirmyn.” — Sempronius, 
žurnale ’’Scribner’s” birželio 
laidoje,.

—o—
’’Nacių filosofija aiškį.

Jos jie niekad neslėpė. Hei- 
delbergro universiteto iškil
mių proga, profesor. Krieck 
ir švietimo ministeris Rust 
ją pakartojo. Prof. Krieck 
pasistiepdamas sakė: ’ ’mes 
nepripažįstame nei tiesos, 

’tiesos labui, nei mokslo, mok 
slo labui. Tautos mokslas tai 
jos gyvenimo visumos išraiš
ka, ir jį to gyvenimo reikalai 
kryptis bei mokslas saisto. 
Mes siekiame * tokio mokslo, 
kuris žmogų auklėtų, mūsų 
tautinio ir politinio kelio už
daviniais einant”. Aiškiai pa 
sakyta. Jei jie nori, tegul sau 
tokio mokslo ieško. Bet kam 
kviečia į savo iškilmes ki
tus? Kaip mes (amerikonai) 
galime tarptautiškai tokiam 
grynai nacionalistiškam tik
slui bendradarbiauti? ”— 
Dorothy Thompson.

—o—
’’Studentai, kurie įvalioja 

aukštų mokslų siekti, demo
kratijoje privalėtų gauti ly
gios progos jų siekti. Taip 
teorijoje skelbiama, bet prak 
tikoje neduodama. Daugeliui 
kuriems aukštesni mokslai 
įmanomi, progų neduodama, 
o kemšama per mokyklas mi 
nios tokių, kuriems tie mok
slai nesuprantami, ir kurie 
apšvietimu tik paviršutinai 
aptepami. Kolegijose todė? 
matome negabiausiais dau
giausiai besirūpinant, nes jų 
daugybė, o gabieji, kurių ne
daug, apleidžiami. Nebando
ma gabesnius parinkti ir 
jiems tvirto mokslo duoti. 
To vieton surenkama tie, ku
rie mažiau gabūs, ar netaip 
spartūs moksle ir bile kokiu 
mokslu apmokinami.” — N. 
Foerster, žurnale ’Scribner’s’ 
birželio laidoje.

—o—
’’Pliku savo. įsitikinimų pa 

reiškimu, mes katalikai, ki
tiems įtakos nepadarysime. 
Tuos įsitikinimus privalome 
praktikuoti. Evengelijų pata

rimai netikinčiam tik gra- 1 
žiais žodžiais virsta, jei nie- ] 
kas savo gyvenimo jais nė- . 
tvarko. Štai, jau 2.000 metų 
mes katalikai, visai suirutei : 
išaiškinimą turime, tačiau, ; 
neateina į galvą jį panaudo
ti. Bet Petro Maurin, žo
džiais: ’’atėjo laikas katali
kybės moksle gludinti dina
mitą suplaišinti”. Be to; vi
sos mūsų menkutės pastan
gos visuomenę įstatymais 
tvarkyti, ar biznį reguliuoti, 
yra niekis. Ne įstatymai, bet 
gyvenimo filosofija reikia 
keisti. Tik pasaulio dabar se
kamą materialinę filosofiją 
sunaikinę ir jos vieton dvasi
nę pastatę, įgysime vilties, 
pastovesnes permainas įkū
nyti”. — Wm. M. Callahan, 
žurnale ’’America” geg. 16

—o—
’’Krikščionims reikėtų at

minti, kad ne Bažnyčios rei
kalas tą patį daryti, ką Vals
tybė daro; reiškia, kurti 

’ valstybę tarp kitų žmogaus 
1 valstybių, tik tobulesnę, ar

ba žemėje tiesos ir taikos 
valdžią gyvendinti. Bažny
čios tikslas būti pasauliui 
šviesa. Ir kada tik tas tiks
las pasiekiamas, pasaulis, vi
sų žmogaus galios kelyj sta
tomų kliūčių nepaisant, pa
sikeičia”. f— Ch. Dawson, 
knygoje ’’Tikyba ir Mūsų 
Dienų Valstybė”.

—o—
’’Mūsų dienose tautos gry

numo klausimas tiek aštrus, 
kad negalima perdaug apie 
jį kalbėti. Asmeninį savybių 
paveldėjimą žmonės maišo 
su tautiniu. Asmeninis savy
bių paveldėjimas yra mokslo 
faktas, bet kalbėti būk ’’tau
ta paveldi” yra kvaila. Tau
ta, kiek žinome, yra aplinku
mos padaras. Visos tautos 
Europoje tai mišinys visokių 
tautinių ’’veislių’1’, ypatingai 
jei paimame kokią didelę tau 
tą. Vokiečiai viena mišriau
sių tautų Europoje. Todėl 
apie ’’gryną” vokiečių tautą 
kalbėti yra nesąmonė.”. — 
Antropologas Franz Boas.

—o—
’’Yra gadynių, kurios vers

te verčia sugryžti prie pag
rindinių principų. Tokią ga
dynę pergyvename mes. Di
džiųjų valstybių vyriausybės 
atvirai laužo ir niekina vis
ką, kas su demokratija su
rišta. Ištirimo ir apkalbėji
mo vieton jos pliką ir begai- 
lestingą jėgą stato. Žmogaus 
laisvo žodžio teisės vieton 
jos bruka tylaus, gyvuliško 
paklusnumo pareigą. Nuomo 
nių. skirtumą jos silpnybe 
skaito, bet propagandos su
galvoti melai siūlomi kaip 
mokslas ir išmintis. Visur, 
net mūsų Amerikoje, girdisi 
balsų, skelbiančių demokra
tijos mirtį. Sako, laukite jos 
laidotuvių”. — Ch. A. Beard 
New York Times aikraštyje, 
geg. 21.

—o—
’’Mūsų gadynėje apie žmo

gaus laisvę trys pažvalgos 
viešpatauja. Vieną galim ka

pitalistine pavadinti. Jos 
obalsis ’’laisse-fairę” (leisk 
viską daryti). Ji iš piršto iš
laužia išsvajotą esybę, kurią 
pakrikština ’’ekonominio 
žmogaus” vardu ir jo labui 
užmerkia akis į tą sunkią ir 
žiaurią naštą, kurią tikras 
gyvas žmogus kasdieniniam 
gyvenime privalo pakelti. Ir 
pasidaro taip, kad tik likusią 
žmonijos dalį išnaudodamas, 
mažas palyginant žmonių 
skaičius šitokia laisve tegali 
džiaugtis. Antrą laisvės paž- 
valgą skelbia Totalitarinė 
(viską paimanti) • valstybė. 
Ji tai laisvei duoda tikslo, bet 
galiausiai nuveda pliką galę 
garbinti ir valstybę dievinti. 
Trečioji pažvalga dvasiška ir 
katalikiška. Jai valstybė tai 
luomų neskiriantis auklėjimo 
ir mokiu imo kelrodis, kurio 
svarbiausioji pareiga yra pa
rodyti kiekvieno žingsnio ro- 
dinį tikslą”. — Jacques Ma- 
ritain knygoje ’’Freedom & 
the Modern World”.

—o—
’’Protestonų bažnyčioms vi

suomenės klausimais aptils
iant, Katalikų Bažnyčia, ku
ri, pagrinde, tai ne vidurinių 
klasių kliubelis, socialiai iš- 
bunda. National Catholic 
Welfare konferencija visuo
menės klausimais dvi popie
žiaus enciklikas taip panau
doja, kad metodistų linkimas 
tvirtinti, būk niekas nežinąs 
kaip krikščioniška visuome
nė išrodyti privalėtų, ar kaip 
jos siekti, pasirodo be pag
rindo. Katalikų Bažnyčia ge
rai paruošta mesti naują ir 
negirdėtą atsišaukimą darbo 
žmonių daugumai, kuri jau 
persitikrinusi, jog kapitaliz
mas tokio atsigavimo, kuris 
savo geru vaisiu paprastą 
darbininką pasiektų, jau ne
beturi. Wallstryto ir biznio 
rodyklės, galima sakyti, vi
durinei klasei jau sako, kad 
gerosios dienos (beveik) su
grįžę. Bet dvidešimt milijo
nų amerikonų dar pašalpa 
minta ir maža turi vilties jos 
atsikratyti; bedarbių skai
čius apsistojo ties vienuolika 
milijonų ir visur aštrėja pa
grindinės ekonominės varžy
tynės, kurios karus gimdo”. 
— Buvęs metodistų misi j o- 
nierius ir ’’Christian Centu
ry” ’ redaktorius Paul Hut
chinson žurnale ’The Nation’

POLICE DEPT. TRAFIC 
SAFETY CAMPAIGN

92 Precinct
Daug automobilistų nori 

pamatyti Ameriką. Ūžiant iš
ilgai tiesių, lygių plentų jie 
džiaugiasi modernišku gyve
nimu. Bet norint matyti vaiz
dų, reikia būti ir atsargiems: 
mažas žvilgtelėjimas į šalį 
gali atnešti nelaimę ir gal 
mirtį. Taisyklė yra: Jei nori 
matyt apylinkę, sustok deši
nėj kelio pusėj ir apsidairyk. 
Bet nebandyk tuo pačiu metu 
vairuot automobilį ir žiūrėt 
apylinkės vaizdų.

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

Lietuvos jaunimas mė 
sta tyrą gamtą ir lais 
nuo darbo ar mokslo lai 
praleidžia atviroj, žaliu 

jančioj gamtoj.

„N. Romuvos” klišė.

TIK PASYKLAUSYKIT

’ Orai atėjo be galo šiltus, 
Prakaitas varva ir nusivilkus. 
Kazys Petraitis lazdą pas’ėmęs 
Vargsta, nors ranką šonan įrėmęs. 
Ir jis kaip tamstos, gryčioj sėdėjo, 
Kol gera žinia pas jį atėjo. *
Kaip tik paskaitė žinią „Amerikoj,” 
Tuoj įtikėjo tas nedavierka, J
Kad kai ateina šventės, nedarbas, 
Namie sėdėti yr tikras vargas.
O trisdešimtą rugpiūčio dieną 
„Amerka” kviečia visus, kaip vieną 
Į Forest Parką urmu važiuoti, 1
Ten uliavoti, dainas dainuoti. 1
Ten susitiksim parapijomis, 
Draugus, veikėjus, visus klebonus, 3
Lietuvių Dienos mūs komitetas ' * 
Ten bus vaišintas stalais apdėtais... , ’ 
Na, tad, vyručiai ir moterėlės, 
Ruoškitės šventei kitos nedėlios!
Į Forest Parką kad nuvažiuoti 
Reikia penktuką tik paaukoti, 
O ten bus valgių, dainų,'gėrimų 
Kiek širdis trokšta ir noras ima. '
Jei oras prastas, — ar lietus lytų, 
Tada į salę vyktum, brolyčiai.
Tik nesėdėkit namie nė vienas. 
Šią trisdešimtą rugpiūčio dieną. Kik.

SVEIKATOS KAMPELIS
VASAROS LAIKAS IR 

TAVO KŪDIKIS

Dr. John L. Rice, 
New Yorko Miesto Sveikatos

Komisijonierius

Kiekvieną kūdikį privalo
me laikyti geroje sveikatoje^ 
netik vasarą, bet ir per visą 
metą. Bet vasaros laiku kūdi 
kiai piktesni ir reikalauja 
geresnio dabojimo. Vasaros 
laiku motinos privalo savo 
kūdikius dažniau ant saulės 
išstatyti. Vasaroje kūdikiai 
reikalauja svarbiųjų stiprių 
saulės spindulių.

Praeityje, vasaros laiku 
(ypatingai antrą vasarą) bu
vo labai blogas laikas kūdi
kiams. Kūdikiams gręsdavo 
’’kūdikiška cholera” (baisi 
liga, kuri kirto tūkstančius 
gyvasčių kas vasarą). Bet su 
įvedimu pasteurizuoto pieno 
ir tinkamom pamokom apie 
vaikų priežiūrą, jau ši liga 
pradėjo išnykti ir šiandien 
retai pasirodo.

Laimingas yra kūdikis 
kuris krūtimi penimas, bet 
net ir bonkute penimas kū
dikis turi geresnę progą lik

ti sveiku šiandien negu tu
rėjo praeityje. Ne tik jis 
gauna pasteurizuoto pieno, 
bet daugumoje miestų net 
pieno, kuris atgaivintas pa- 
gelba ’Irradiated” šilumos. 
Kūdikis, kuris gauna tinka
mo pieno ir gana saulėkai
tos ir šviežio oro ir tinkamai 
prižiūrėtas, ištikro pasiliks 
sveiku kūdikiu.

Užtektinai pieno ir saulė
kaitos prisidės prie kūdikio 
geresnių dantukų ir kaulukų 
išaugimo.

Per pirmus metus kiekvie
ną kūdikį reikia laikyti po 
gydytojo priežiūra. Kur tas 
nėra galima, reik kūdikį nu
nešti į tam tikrą kliniką, 
kas mėnesį. Tokiu būdu jis 
sveikai augs jeigu tik moti
na seks gydytojo patarimų.

Vasaroje vartokite kuo 
mažiausia drapanų kar
tais tik palutę. Geriausias 
laikas ant saulės palaikyti 
yra vįdur-ryte ir vidur po
piet. Nelaikykite kūdikį ant 
saulės iki įdegimo Tas jam 
kenkia. Per visą dieną laiky
kite vėsioje vietoje, neprilei
džiant nei musių nei kitų in- 
sektų.

Išvažiavimas
Forest Parkan

SEKMADIENĮ, RUGPJŪČIO — AUG. 30 D., 1936 M.

Ten susitiksime daugybę pažįstamų ir draugų, atsivėdin

sime šaltais gėrimais, pasistiprinsime valgiais. Tai bus
* •

Lietuvių Dienos Komiteto darbo užbaigimas ir visų

AMERIKOS” SKAITYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS.



BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
nuo

RUOŠIASI SUTIKTI
KEIKIMAS VERDA

reiškimo salėj

testą tuo

NOTARY PUBLIiTel.: STagg 2—5048

Tek: STagg 2-7177

EVERGREEN 8-9770

231 Bedford Avenue,

VDIDELIS IŠVAŽIAVIMAS

susirgo
MASPETH, L I

Brooklyn, N. Y,

Tel. NBwtown 9-4464

ATVYKO Iš LIETUVOS

RAPOLAS KRUČAS

IŠVYKO POILSIUI

Antradienį, rugpjūčio 18 d. 
laivu Aquitania iŠ Lietuvos 
atvyko 5 vargdienes seselės. 
Jos jau išvyko į Marianapo-

Draugijos piknikas 
Rugp. 30 d. parapijos

dienraštis D 
atsigavo.^

Dabar parvyl 
„L. Aidą’’ v

New Yorko Aušros Vartų 
parap. klebonas kun. J. šeš
tokas rugp. 18 d. susirgo ir 
išvyko ligoninėn. Jis jaučia 
apendicito simptomus, todėl 
pasidavė gydytojų priežiūrai 
Guli šv. Vincento ligoninėj.

Yra baisu pamąstyt apie 
neatsargius žmones, kurie 
nepaiso jokių judėjimo tai
syklių ir savo gyvybe išstato 
pavojun, kitiems gi uždeda 
atsakomybę. Neatsargūs as
menys, kurie gatves pereina 
prie raudonų šviesų, viduryj 
bloko išlenda pro karus ar
ba nepaisydami paskirtų vie-

Kada Roose' 
tracija Hoover 
bedarbius ėmė 
šalpa, tai ir k

vo darbą, turėjo susirinki
mus, bet dar daugiu mums 
teks dirbti besiartinant ru
deniui, kuris jau BeldKasi į 
mūsų duris. Užtai jau dabar 
planuokime, galvokime, kad 
savo veikimų padarius tikrai 
gyvu ir yisais žvilgsniais 
efektingu, reikšmingu.

didžiuojasi ss 
numu. Kalbs 
reikia pasaky 
sus burnoto ja;

VALANDOS: 
I—2 p. p. 
fl-a vat. 
Ir pagal sutartį 
fl.: UAnsndd 0-8787

žodis draugijoms
Kurių draugijų valdybos 

dar nepasirūpino išrinkti de
legatų j Federacijos Apskri
tį ir savo draugijų prirašyti 
prie Federacijos 
jau tą padaro. Visos katali
kiškos draugijos turi priklau 
syti prie A pskrities.

Gi draugijos, kurių atsto
vai išrinkti į Federacijos Ap
skritį, privalo sekti iš prane
šimų, ar jie dalyvauja posė
džiuose. Nedalyvaujanti po
sėdžiuose atstovai draugijos 
valdybos Giri būti perspėti ir 
jų vieton išrinkti kiti. Posė- 
džiuosna nesilankanti draugi 
jų delegatai yra stabdis vi
sam Apskrities veikimui.

Iki pasimatymo
Visiems atstovams Apskri

ties valdyba sako „iki pasi
matymo” kitų trečiadienį, 
rugpjūčio 26 d. ; ’

• vw-- Rasi ruoškime
, Nors mūsų Federacijos ap 
Writys ir per vasarą varė

Pažifls sav 
Kalbant a[ 
Vilhelmina 
Roosevelt i 

Kas lieja h 
L.K.D. ir n 
Kas išnaud

Šliupo iši 
nemažai tur 
piršo į Lieti 
eiles. 0 be j 
jai savanori; 
tę j Ameriką 
pas tvykęs į 
šo visą at; 
Lietuvos vj 
sutras kibirą 
kalbose, iške

bd Roosev 
pinigai p 
jį patį. Ir 

^ūun, kad Lai 
jotąją Rūmų i

m sekmadienį, rugpjū
čio 30 d. yra rengiamas dide
lių išvažiavimas. „Amerikos” 
skaitytojai. draugijų nariai, 
pavieni parapijonys ir mūsų 
laikraščio draugai kviečiami 
"(hlyvauti. šiame išvažiavime

Priešais Apreiškimo Bažnyčią '
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam 

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

219 So. Fourth Street, Brooklyn, JT. Y.
Williamsburg]! Bridge Plata

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel,: KVergreen 7-9104

Mo kolegiją. Jos ten atliks 
namų prižiūrėtojų — šeimi
ninkių darbą.

Darbai prieš akis
Šio mėnesio posėdis įvyks

ta paskutinį trečiadienį, rug
pjūčio 26 d. Apreiškimo sa
lėj, kaip ir visada. Čia teks 
apsvarstyti keletas svarbių 
dalykų, kaip Spalių 9 d. — 
Vilniaus Pagrobimo Dienos 
— minėjimas, Federacijos 
bazaro rengimas, rudens ir 
žiemos sezono veikimo gairių 
nustatymas ir kiti svarbūs 
reikalai. Užtai visi nariai — 
draugijų atstovai privalote 
gausiai dalyvauti: paskutinį 
šio mėnesio trečiadienį, (kitą

K. Vilniškis, 
L.U.B., Ine. direkt. pirm

Antradienį, rugpjūčio 18 d. 
laivu Kungsholm į Lietuvą 
išvyko 2 Marianapolio Kole
gijos studentai — brolis Pr. 
Morkūnas Ir Pečiukevičius 
(iš Philadelphia, Pa.) moky
tis. Kolegijos prancūzų kal
bos mokytojas Albert Blan
chet, prancūzas, išvyko mo
kytis lietuvių kalbos. Su jais 
kartu į Lietuvą grįžo ir Dot
nuvos Žemės Ūkio Akademi
jos profesorius kan. dr. F. 
Kemėšis, kuris Washingtone. 
D. C. išbuvo apie metus lai
ko, užsiimdamas studijomis. 
Kan. dr. F. Kemėšis pasiūlė 
ir pats sutiko parašyti A.L. 
R.KA. istoriją. Čia viešėda
mas svetys judino VGF ir 
WS klausimus. Jis taipgi 
daug rašė Amerikos lietuvių 
spaudoj lietuvybės išlaikymo 
klausimais.

savaitėm. Jis prie darbo grįš 
paskutinį šio menesio 
madienį. Laimingo ir 
poilsio. :

VALANDOS: 
ta—a p p, 
6—8 vak

Tel.: KVergreen 0-8707

' VVS prakalbos
Rugp. 29 d. 8 vai. vakare 

įvyks Vilniui Vaduoti Sąjun
gos reikalais prakalbos. Kal
bės VVS atstovas Amerikoje 
p. V. Uždavinys. Prakalbos 
rengiamos visų Maspetho 
draugijų vardu. Visi kviečia
mi dalyvauti. Prakalbos į- 
vyks parapijos salėje. Įžan
ga nemokama. ’ “

EXTRA — EXTRA 
SVARBUS PRANEŠIMAS

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(BMUPAITB)

179 So. 2nd Street

: Rugpjūčio 13 d. įvyko eili
nis Lietuvių Universalio Biu
ro, ‘ Ine. direktorių posėdis. 
Be kitų reikalų, aptarta „A- 
merlkos” sustiprinimo ir pa
gerinimo reikalas. Užgirtas 
rengiamas „Amerikos” išva
žiavimas rugpjūčio 30 d. 
Forest Parke. Taipgi nutarta 
rengti didelį bazarą rudenį. 
Nauji direktoriai ižd. K. Kru- 
šinskas ir sekret. V. Žalnie- 
r.a'rtis pasižadėjo dėti pastan
gas šį bazarą gerai suorga
nizuoti. Be šių dviejų ir pirm. 
K. Vilniškis dirbs komisijoj. 
Numatyta, kad visų parapi
jų draugijas ‘ turės savo bū-

Sio mėnesio 27 d. laivu „H 
de France” iš Lietuvos at
vyksta žymūs Lietuvos inži
nieriai prof. S. Kolupaila ir 
prof. J. čiurlys. Jie vykstą į' 
Trečią Pasaulinį Energijos 
kongresą Washington, D. C. 
Lietuvos svečius sutikti ruo
šiasi New Yorko lietuviai in
žinieriai ir profesionalai.

Apreiškimo parapijoj vei- 
IKin&S nepaprastai didelis ir 
gyvas 5 parengimų parengi
mai, įvairus susirinkimai ir, 
ypač, parapijos su mokykla 
Išlaikymas reikalauja daug 
iniciatyvos, didelio darbo. Tą 
visą turi panešti ant savo pe
čių klebonas kun. N. Pakal
nis, Ir jis sumaniai tą darbą 
Varo. Ir per visą vasarą jam 
Mteko prasitraukti bent sa
vaitei pailsėti nuošaliai. Už
tai dabar klebonas kun. N. 
Pakalnis prisitaikė prie visų 
reikalų ir išvyko poilsiui 2

Ir šiame „Amerikos” nu
mery yra mįslių spėjimo kon- 
testas. Bandykite jas išspė- 
ti. Jau gavome keletą spėji 
mų, bet dar nė vienas visų ne
atspėjo. Taigi pasiskaitykite 
parašykite ir gausite skiria
mas dovanas, kaip pažymėta 
skelbime.

DR- A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

RHONE ĘVergreen 7-1312

DR. H. MENDLOWITZ
PERSIKĖLE NAUJON VIETON, TAI YRAt 

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

I Ud 3 Ir nuo SekmadlenĮ:
7 — 8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. rytų

FLATBUSH OFISAS randnul 2220 Avenue J.

SALDOKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

■ PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, RBFRIGERATORIUS
GAZO PEČIUS

Išsimokčjimai per tris metus

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?

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

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

— Maspethiečių gražus 
būrys važiavo Karalienės 
Angelų parap. ekskursija 
rugp. 15 d. į Rye beach.

„Amerikos” pirmas baza- 
ras įvyksta š. m. lapkričio 
27, 28, 29 dienomis. Tai bus 
paskutinė savaitė prieš ad
ventus. Bazaras įvyks Ap
reiškimo parapijos salėj. 
Visi ruoškitės bazarui ir tuo 
laiku neruoškfte kitų paren
gimų.

IfeVG darbo „užbaigtuves.” 
Parengimas — išvažiavimas 
frsW. jei būtų ir blogas 

Apreiškimo parap. ger 
darnas klebonas kun, N. Pa 
Kalnia sutiko duoti salę, jei 
iij&tus lytų ir parke nebūtų 
galima turėt išvažiavimo. 
Taigi Viši ruoškitės rugpjū
čio 30 d. dalyvauti išvažiavi
me* Atsivėdinsime gėrimais 
it pasistiprinsime užkan-

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

Tel.: STagg 2-4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GBABORIUS

Gy vename technikos ir di
džiausio greičio, skubos lai
kus. Gi ir be to Amerikos 
miestų gyvenimas pasižymi 
Savotišku, nepaprastu skubė
jimu* Sudėjus viską, tik įsi
vaizduokime, kokiu gyvu 
tempu eina mūsų dienos; pa
lyginus su senesniais laikais 
—. su mūsų praeitimi Lietu- 
Vos kaime, galėsime pasaky
ti, Kad čia atliekame tiek per 
dieną, kiek ten per savaitę ar 
BvL Na, o jei paimsime savo 
Organizacijų veikimą, tai tie- 
jsiog pamatysime nepapras
tus reiškinius: susirinkimai, 
nutarimai, parengimai, išva
žiavimai, valdybų rinkimai ir 
t,t ir t.t. Tiesa, pasitaiko ir 
nesusipratimų ar bereikalin
gų ginčų. Bet kas susiginči- 
na, kas nori pavydėti ar ki
tiems pakenkti, tuoj atlieka 
Viso veikimo užpakalyj, o tuo| savaitę), rugpjūčio 26 d. Ap- 
tarpu ramūs, nuoširdūs dar- 
Mninkai vejkimą varo pir
myn, kad iš to būtų vaisių ir 
garbes mūsų tautai, mūsų 
bažnyčiai, mūsų visuomenei. 
Mūsų darbštūs veikėjai, y- 
paČ rimtos veikėjos žino, kad 
asmeniškumams organizaci 
Jose nėra vietos ir užtai tau 
gražiai veikia Moterų Sąjun 
gOS kuopos, §v. Rožančiaus 
draugijos, sodalietės, na ii 
vyrų šv. Vardo draugijos; to 
liau vyčiai ir kitos draugijos 
Už gražų tų organizacijų gy
vavimą garbė priklauso ne 
peštukams, bet tyliems nuo
širdiems darbininkams: jie 
Išlaiko draugijas, parapijas, 
laikraščius. Taigi daugiau 
nuoširdumo mūsų verdančia
me veikime, o darbo vaisiai 
ta dideli I

Per šeši 
ja buyo I 
kalbama 1 
Bet Lietui 
partija ją 
kiek ji dė 
kentėjo, ne 
promiso, ki 
gavimo idęj 
Dabar pači' 
riausybėj 
pramatančiu 
kelia balsą, 
ir abiem k; 
bėm nuostol 
Atkaklus ir 
vos misis! 
Lenkiją pr: 
nusileist į j 
jėlių pasaui 
pažint prie

Įėję ir darže Rožančiaus drau 
gija ruošia pikniką. Pradžia 
2 vai. p. p.; šokiai bus 
5 vai. >

Telephone: Evergreen 8-7027

GARSAS BAKERY,Ine.
SAVININKAS—A. SHRUP5KIS

Gera Duona—Žmogaus Sveikata
Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmončs 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 j kitus miestus.
68 So. 2nd Street,

VALANDOS 
1—2 p. p. 
8—0 vak, 
Sekmadlenteta eualtarua 
Tel, EVergroen 7-7110

išleidžia dideį 
laikraštį, bet 
^oda net „fu 
fozin, ar ne d 
krnas liepia

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 P. P. 
6-8 vok.

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergroen 8-9220

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 rak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: BTagg 2-0700 

Namų Baublio 0-9040

Žinutes
— Maspethe svečiavosi 

pas Valantiejus kun, J. Va- 
lantiejus ir kun. dr. M. Ra
žaitis.

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS 

GBABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
660 Grand Stmt, Brooklyn, N. Y,

vulkanų, ] 
^grasina : 
tingiausią 
^as-Ispa: 
^88, į kurio 
glumas, H: 
^verčia c

lunat

Res. Tel. Elizabeth 2-8537 
BALIKLI S 

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

AR ESI PASTEBĖJĘS TAI,
Kad žmogaus koja čeverykuosė pergyvena du trečdalius 

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

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

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

LIETUVIS PAS LIETUVĮ

MILCHUS SHOE SHOPS Ine.
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.

Sveikata — didžiausias tur- 
tas Pasauty-
Kas hori Kauno duonos, gali 

T X gauti i stubas Brooklyne.
‘k Kreipkitčs adresu:

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

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

N. MASENAS BAKING CO.

w w v w w nr w w w w w w w w

kTel. STagg 2-0783 Night Tel. JUniper 54912

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir Balzamuoto jas

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

Namas tas pats, tiktai miesto patvarkymu pe
rmainytas numeris buvusio 107 Union Avė.

_ .. z .Garbinga, I 
sižymėjusi ok 
doma karalif 
dos. Ten niek 
svetimo skatil 
vietos valdži 
kad Olandija, 
Pabaltės taui 
komunizmo pr 
koj, kuri eina 
bet ten nėra i 
reikia jokių di 
valdo švelni i 
ralienė. Ir įdon 
togumiĮ ir tui 
pavydi.. Tačia 
nė valstybės is 
jo” ir savo a 
ant $140.000 n

KOSULYS “ 7?“7T
Yra pasalinamas Bu daktaro Gryw'o gyduoWmla — BRONCOTONE. 

Blos gyduoles yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos sutelkta grei
tą palengvinimą nuo Kosulio ir kitų nesmagumų ryžy su BalNu.

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

kurios puikiai veikla vidurių reguliavimui; Salina garą (r nervuotu- 
nio priežastis, gelbsti pašalinimui viduriuose, snsldarusiq Išmatų.

Virš mlnOti; gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesia! Ii:

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

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Rankpinigių nereikia
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)

DR. J. S. MISEVIČIUS

270 BERRY STREET

Fotografas
65—23 Grand Avenue, Maspeth, N. Y 

(Prieš Mount Olivet kapines) 
Tel: JUniper 5—0259

DR. JOHN WALUK

W1 NO 6th 8TREET

TEL Virginia 7-4«9
BARRY P. SHAUNS

(BRONIUS P. JALINSKAS)
GRABORIUS ir BAL8AMU0T0JAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražfls 
hunai duodama nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems r**1 
failams. Kainos labai prieinamos.

84’02 Jamaica Avenue, Woodhaven, L. L
PRIE FOREST PARKWAY

tų didelio judėjimo gatvėse 
eina skersai jų.

Norint išvengt nelaimių, 
pėstįeji, kaip ir automobilių 
vairuotojai, turi laikytis vi
sų trafiko taisyklių.

N. Y. Policijos Dept
Trafic Pct „K.”

E Jei.: STagg 2-2306 5

j PALOCIUS SALDAINIŲ | 
KRAUTUVE

5 GERIAUSIOS RŪŠIES =
a Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Het Chocolate S 

Pusryčiai, Pietūs ir Vakariene. Geriausls pasirinkimas
S AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS H S 
E geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai Krripkitčs: 2 
£ J. GINKUS,
E 495 GRAND STREET. BROOKLYN, N. Y. =
TiiiiiiiiiiiiiiiiiiHitiiiiiiiiiiii HtmtnmiiitHiii nn ifiiiuiiiHiiiiHtiliiiiimiii?

— Parapijos piknikas pra
eitą sekmadienį buvo negau
sus. Maspethiečiai parodė sa
vo tikrą apsileidimą.

— Rugp. 28 d. choras tu
rės savo „theatre party” tik 
nariams.

NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Mm išvalome Garo Boilo- 
rlus oru už |2.00 ir 4ml. 
glau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien Ii 
WMBQ. Jums nereikta rt- 
plntls nlekuom. Tik pašau
kite ar parašykite adreeuo 

domi:

SAVAGE & PLATZ 
994 MADISON ST.,

BROOKLYN. N. Y.
Tel,: GLenmoro 6-8738

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE




