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Pažins savo klaidą.
Kalbant apie Šliupą.
Vilhelmina pasigailėjo.
Roosevelt ir ,Daily Worker.’
Kas lieja kraują.
L.K.D. ir mūs „mokovai.”
Kas išnaudotojai.

Per šešioliką metų Lenki
ja buvo pasipūtusi ir nesu
kalbama Vilniaus klausimu. 
Bet Lietuva, nežiūrint kokia 
partija ją valdė ir nepaisant 
kiek ji dėl to ekonominiai 
kentėjo, nedarė jokio kom
promiso, kuriuo Vilniaus at
gavimo idėja būtų pažeista. 
Dabar pačioj Lenkijos vy
riausybėj atsiranda toliau 
pramatančių žmonių, kurie 
kelia balsą prieš negarbingą 
ir abiem kaimynėm valsty
bėm nuostolingą politiką. — 
Atkaklus ir teisingas Lietu
vos nusistatymas išdidžią 
Lenkiją privertė iš dausų 
nusileist į paprastą nusidė
jėlių pasaulį ir atvirai prisi
pažint prie padarytos klai
dos.

—o—
Šliupo išmiklintas liežuvis 

nemažai turėjo dirbt, kol įsi- 
piršo į Lietuvos pensininkų 
eiles. O be pastangų ir kūrė
jai savanoriai jo būt nesiun- 
tę į Ameriką. Tačiau dr. šliu
pas tvykęs į Ameriką pamir
šo visą atsakomybę ir ant 
Lietuvos vyriausybės pylė 
sutras kibirais viešose pra
kalbose, iškeldamas andaro- 
kų ir „sijonų” dinastijas. 
Dabar parvykęs į Kauną, per 
„L. Aidą” vyriausybei lei
džia į akis švelnius dūmus, 
didžiuojasi savo misijos kil
numu. Kalbant apie Šliupą, 
reikia pasakyt, kad jis gar
sus burnoto j as ir neblogesnis 
hipokritas.

Garbinga, teisingumu pa
sižymėjusi olandų tauta val
doma karalienės Vilhelmi- 
nos. Ten nieks nesivaržo dėl 
svetimo skatiko ir dėl šiltos 
vietos valdžioj. Nežiūrint, 
kad Olandija, kaip ir kitos 
Pabaltės tautos yra didelėj 
komunizmo propagandos įta
koj, kuri eina iš Maskvos, 
bet ten nėra revoliucijų, ne
reikia jokių diktatūrų ir šalį 
valdo švelni moteris — ka
ralienė. Ir įdomu, kad jai pa
togumų ir turto niekas ne
pavydi... Tačiau pati karalie
nė valstybės iždo „pasigailė
jo” ir savo algą sumažino 
ant $140.000 metams.

—o—
Kada Roosevelto adminis

tracija Hooverio priperėtus 
bedarbius ėmė maitinti pa
šalpa, tai ir komunistų ėjęs 
liesas, it čigono kumelaitė, 
dienraštis „Daily Worker” 
atsigavo. Dabar „Daily Wor
ker” ne tik patalpas įsitaisė, 
išleidžia didelį, iliustruotą 
laikraštį, bet sekmadieniais 
duoda net „funi pictures.” 
Kažin, ar ne dėl to komin- 
ternas liepia komunistams 
balsuot už Rooseveltą... O 
juk komunistai turi savo 
kandidatą į prezidentus. Išei
na, kad Roosevelto švaisto
mi pinigai pašalpai eina 
prieš jį patį. Ir mes nesiste
bėtum, kad Landonas užimtų 
Baltųjų Rūmų rezidenciją po 
šių rinkimų.

valsty- 
Tačiau 
verčiąs 

naminis

Europoj yra keletas politi
nių vulkanų, kurie 
bėms grasina karu, 
pavojingiausią lavą 
vulkanas—Ispanijos
karas, į kurio kraterį Stali
nas, Blumas, Hitleris ir Mus
solini verčia dinamitą. Ką 
politinių lunatikų vedamas
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Ispanijos Revoliucija Tebverda
PREZ. AZANA PASIRENGĘS BĖGTI VALENCIJON

BIRIATOU. — Ispanijos 
sukilėliai, sustiprinti maurų 
ir svetimšalių legijono Moro- 
koj, pradėjo Iruno, kelio į 
San Sebastian puolimą. Puo
limas pradėtas lėktuvų ir 
tankų ataka. Pasirodęs loja- 
listų šarvuotas traukinys 
vos pabėgo į Iruną.

Gibraltaras. — Sako, suki
lėliai užėmę Lozoya upės sri
tį, kuri teikia vandenį Madri- 
dui. Taipgi sakoma, kad šiau 
rinė sukilėlių armija užėmusi 
ir Rio Tinto anglių kasyklas, 
kurių visi darbininkai pasi
davė be pasipriešinimo.

Madridas. — Vyriausybė 
pradėjo ruoštis sukilėlių puo 
limui sostinės. Ji uždarė ir 
užbarikadavo kelią iš Tole
do.

Madridas. — Ispanijos 
prezidentas Azana pasiren
gęs bėgti Valencijon. Daug 
jo turto jau ten nuvežta. Ra
dikalų vyriausybė ten išsiun
tusi daug valstybės doku
mentų.

Londonas. — Dėl barba 
riško elgesio su nekaltais gy 
ventojais, dvasiškiais ir sve
timšaliais Ispanijos radikalų 
vyriausybė neteko užuojau
tos ir Anglijoj. Anglija,.kaip 
ir Vokįptija, p’^eąė Madri
do vyriausybei,, kad jos lai
vai nedrįstų užpuldinėti An
glijos prekybinius laivus ir 
daryti juose kratas. Madri- 

Draugija 
tinkamai 
užsienio

proletariatas sakys, kai Is
panijos revoliucija uždegs 
visą pasaulį karo liepsna? 
O juk Ispanijos revoliucija 
prasidėjo dėl komunistų te
roro ir dėl jų kaltės dabar 
liejasi kraujas.

—o—
Lietuvių Kalbos 

iš Kauno rašo, kad 
susitvarkė padėti 
lietuviams tobulinti lietuvių 
kalbą. Mes džiaugiamės ir 
sveikiname Lietuvos kalbi
ninkus — taip svarbaus dar
bo pionierius. Tik Dieve 
duok, kad jų gražūs norai 
nesibaigtų žodžiais. O tada 
tikrai nebereiks klausytis, 
kaip p. Grigaitis mokina p. 
Vitaitį ir p. Karpus savo iš- 
minčia ir lietuvių kalbos mo
kėjimu didžiuojasi Grigai
čiui. Visi galėsime klausytis 
lietuvių kalbos žinovų nuo
monės.

—o—
Nors daugeliui depresija 

jau praėjo, bet lietuviškų 
laikraščių depresija praeina 
tik vasarai pasibaigus. Taigi, 
reiškia, „Amerikai” dabar 
depresijos laikas. Kad ta de
presija būtų švelnesnė, mes 
rengtume parengimus, bet 
negalime išsitekt šventadie
nių, kuriuos turi užėmę pa
rapijos ir draugijos. Tik šį 
sekmadienį radom nors „nu
skriaustą” progą išvažiuot į 
Forest Parką. Taigi tikime, 
kad parapijos ir draugijos, 
kurioms „Amerika” dirba 
su pasišventimu, nepamirš 
pareigos dalyvauti išvažiavi
me. Pažiūrėsime, kas mūs rė
mėjai ir kas tik išnaudoto
jai.

das pasižadėjo Anglijos rei
kalavimą patenkinti.

Maskva. — Rusija pažada 
neremti Ispanijos radikalų, 
jei Italija, Vokietija ir kitos 
šalys neremsiančios Ispani
jos sukilėlių.

Londonas. — Anglijos vy
riausybė ragina Portugaliją 
paskelbti embargo ant visų 
Ispanijon gabenamų ginklų. 
Šis perspėjimas pasiųstas ry 
šyj su Ispanijos vyriausybės 
užsipuolimu ant Portugali
jos, kad ši gelbstinti sukilė
liams. Radikalai grasina 
Portugalijoj sukelt terorą.

PORTUGALIJA UŽ ISPA
NIJOS SUKILĖLIUS

TANGIER, Morok.— Laik
raščių pranešimu, Vokietija 
per Portugaliją pristato 
daug ginklų, amunicijos ir 
karo medžiagos Ispanijos 
sukilėliams.

Madrido vyriausybei pa
lankūs korespondentai tvir
tina, kad Portugalija išduo
da sukilėliams Ispanijos ra
dikalų vadus pabėgėlius, ku
riuos sukilėliai sušaudo. Už
tai radikalai pasirengę ir 
Portugalijoje sukelti terorą.

IŠVYKO IEŠKOTI NU
SKANDINTO AUKSO

JERSEY CITY, N. J. — 
Iš čia išplaukė laivas Con
stellation į Cape Henry (Vir 
ginijos valstybės pakraš
čius) ieškoti nuskendusio jū
rose aukso. Ten esą auksas, 
apie 4 milijonų dol. vertės, 
kuris nuskendo 1911 m. su 
anglų laivu.

LENKIJOJ RIAUŠĖS
PRIEŠ ŽYDUS

VARŠUVA. — Wiszonki 
Wibichi miestelyj įvyko riau 
sės: 200 lenkų nacionalistų 
puolė žydus nakties metu, 
prisigrobė visokių daiktų iš 
žydų krautuvių ir apie 40 žy
dų namų sunaikino. Riaušės 
tęsėsi keletą valandų. Nuo
stolių padaryta labai daug.

JAPONAI SUŠAUDĖ 9
RUSUS

TOKIJO. — Japonijos vy
riausybė Mandžukuo paskel
bė, kad 9 Rusijos piliečiai su
šaudyti Hailar mieste, kurie 
buvo kaltinami šnipinėjime. 
Kiti 28 rusai nuteisti nuo 
iki 20 metų kalėjiman.

RADIKALAI ŽADA 
ATLYGINTI

WASHINGTON, D. C. — 
Madrido radikalų vyriausy
bė painformavo Jungtines 
Amerikos Valstybes, kad pa
sibaigus revoliucijai ji atly
ginsianti Amerikai už pada
rytus nuostolius amerikiečių 
nuosavybėms Ispanijose.

MASKVA. — Vienuolika 
užmušta ir 3 sužeista, kai 
lėktuvas, vežęs vietos žymius 
valdininkus sudužo Enisei 
upėj, Rusijos Azijoj.

KOMUNISTŲ DEMONS
TRACIJOS PRIEŠ NACIUS

NEW YORK. — Pereitą 
šeštadienį komunistai su
trukdė skirtu laiku iš čia iš
plaukti vokiečių keleiviniam 
laivui „Bremen.” Demons
truotojai kėlė triukšmą, kam 
Vokietija remia Ispanijos 
sukilėlius.

Demonstruotojai areštuo
ti.

Žiniomis iš Berlyno, nacių 
spauda įspėja J. A. Valsty
bes, kad budėtų, nes komu
nistų gaujos pasirengusios 
apnykti Ameriką. Laikraš
čiai nurodo, kad Amerikos 
vyriausybės pareiga žiūrėti, 
kad svetimų'šalių laivai bū
tų apsaugoti nuo raudonųjų 
demonstracijų.

ZUIKIS NUNEŠĘS
KARVĘ

Lietuvoje, apie Pasvalį, 
įvykęs toks atsitikimas: vie
na ūkininkė vedė į miestelį 
karvę. Eidama per mišką pa
matė miegantį zuikį, ant ku
rio ji metė didelę skarą ir 
pagavo. Zuikį suvyniojus nu
sinešė miestelin. Už karvę 
gavo 150 lt. ir juos įsirišo į 
skepetaitės kampą. Grįžo na 
mo labai patenkinta, kad 
parsineša ir pinigų ir dar gy
vą zuikį. Bet miške zuikis 
ėmė labai spardytis. Tad ji 
sugalvojo ta pačia skepetai
te surišti zuikiui kojas. At
sisėdo ir riša. Bet zuikis 
smarkiai pasispardė ię spru
ko miškan, kartu nusinešda
mas ir skepetaitę su pini
gais, kuri jau buvo užrišta 
ant vienos kojos. Moteriškė 
ėmė šaukti pagalbos. Bet... 
zuikis nusinešė savo keliu su 
visa karve.

VOKIETIJOS ARMIJA
SIEKS 2,000,000

BERLYNAS. — Hitleris 
išleido dekretą, kuriuo pri
verstinas kareiviavimas Vo
kietijos armijoje prailgintas 
iki dviejų metų.

Tuo būdu Vokietija už 
dviejų metų turės 2,000,000 
kareivių armiją.

Oficialis pranešimas sako, 
kad toks žingsnis daromas 
dėl didėjančio pavojaus ir 
Rusijos pusės.

RUSIJOS KOMUNISTAI
GELBSTI MADRIDUI

5

MASKVA. — Sov. Rusijos 
gyventojai suaukoję per 13 
mil. dolerių Ispanijos radika
lų vyriausybei, kuri kovoja 
su sukilusia kariuomene ir 
ūkininkais. Tačiau ta suma 
greičiausia yra dirbtinai su
dėta ne Rusijos darbininkų, 
bet pačios vyriausybės.

WILKES-BARRE, Pa. — 
Ties anglių kasykloms Nr. 9 
pradėjo griūti žemė. Įgriuvo 
20 gyvenamų namų ir kitų 
pastatų. Gyventojai bėga į 
laukus, bijodami, kad nebū
tų palaidoti griūvančių ka
syklų.

3000 darbininkų reikalin
ga Brazilijon. Kol kas eina 
derybos Lietuvos valdžios su 
Brazilijos komisaru. Jam sta 
tomos darbininkų sveikatos, 
kelionės ir darbo apsaugos 
sąlygos.

LENKIJA TARSIS SU 
LIETUVA?

Kaip Lietuvos spauda pa
duoda, kad lenkų seime ža
dama iškelti interpeliaciją, 
kodėl Varšuvos vyriausybė 
ligi šiol nepasirūpino suregu
liuoti santykių su Lietuva?

Savo laiku Londono „Dai
ly Telegraph,” po komenta
ro apie Lietuvos Vokietijos 
sutarties pasirašymą pažy
mėjo, kad ta sutartis galinti 
turėti svarbių politinių pasė
kų. Esą, tai pirmas Vokieti
jos Lietuvos santykių ato
slūgio pažymys. Toliau laik
raštis priduria, kad reikia 
manyti, kad dabar su Lietu
va susitarsianti ir Lenkija.

STALINO PRIEŠAI NUTEI
STI SUŠAUDYMUI

nu-
16

MASKVA. — Teismas 
teisė sušaudymui visus 
sankalbininkų, kurie sankal- 
biavę nužudyti diktatorių 
Staliną ir kitus aukštuosius 
komisarus ir užgrobti val
džią.- Sankalbininkų prieša
kyje buvo žinomas Lenino ar 
timas draugas Trockis, kurs 
gyvena ištrėmime.

Tarp nuteistųjų mirti bu
vę aukštieji komisarai, ku
rie, mirus Leninui, bendrai 
su Stalinu valdė sovietų Ru
siją. Paskiau Stalinas įsiga
lėjo ir juos nustūmė šalin. 
Tai Zinovievas ir Kamene
vas.

Bylos laiku jiedu pasisakė 
kaltais.

Sakoma, kad į tą bylą įvel
ti ir kiti žymūs komunizmo 
vykintojai Rusijoj. Tarp jų 
buvęs ir valstybės spaustu
vės vedėjas, nuo 1904 m. re
voliuciniam judėjime buvęs 
stambus vadas Tomskis, ku
ris teismo metu nusižudė sa
vo viloj netoli Maskvos.

VOKIETIJOS PROTESTO-
NA PRIEŠ NACIUS

BERLYNAS. — Sekma
dienį visose Vokietijos pro- 
testonų bažnyčios iš sakyklų 
buvo skaitomas griežtai 
smerkiantis Vokietijos nacių 
priešreliginę politiką. Laiš
kas į tikinčiuosius padarė 
didelį įspūdį, ypač, kad ten 
buvo aiškiai ir teisingai nu
rodyta, kaip Vokietijos na
ciai stengiasi sugriauti krik
ščionybę ir įvest neo-pago- 
izmą. Laiško skaitymas ir jo 
turinys buvo laikomas di
džiausioj paslaptyj iki jis 
buvo paskaitytas iš sakyk
los.

BUS SVARSTOMA SOVIE
TŲ KONSTITUCIJA

MASKVA. — Oficialiai pra 
nešama, kad centralinio vyk
domojo komiteto biuras nu
tarė sušaukti nepaprastos 
sesijos Sovietų Sąjungos ta
rybų kongresą spalių 1 d. 
Kongreso metu būsianti svar 
stoma naujoji Sovietų Rusi
jos konstitucija, pagal kurią 
Sov. Rusijos tarybos būsian
čios panaikintos.

Mogiškių km., Prienų vai. 
sudegė vieno ūkininko kluo
nas, daržinė, tvartai ir daug 
inventoriaus. Sudegė ir ant 
šieno kietai po darbo užmi
gęs 19 metų amž. darbinin
kas.

Sensacija Apie Klaipėdą
EUROPAI GRESIA KARAS

PASIRAŠYTA ANGLŲ 
EGIPTO SUTARTIS

LONDONAS. — Didžioji 
Britanija ir Egiptas pasira
šė draugiškumo ir bendra
darbiavimo sutartį, pagal 
kurią D. Britanija galės pa
didinti savo karo jėgas Vi- 
duržemvj. Sutartis laiduoja 
Anglijai* teisę Aleksandrijoj 
turėti laivyno stotį, už kurią 
ji mokės Egiptui rendą. Ang
lijos oro jėgos Egipte irgi 
bus žymiai padidintos. Ang
lija išties kelius, kuriais bus 
greitas ir patogus susisieki
mas tarp Suezo kanalo ir 
Aleksandrijos.

RENGIASI RATIFIKUOTI 
LIETUVOS VOKIETIJOS 

SUTARTĮ

KAUNAS. — Skelbiama, 
kad jau verčiami prekybos 
sutarties su Vokietija teks
tai ir susitarimo ratifikavi
mas įvyks vėliau. Kadangi 
prekių apyvarta prasideda 
nuo rugp. 15 d., o mažasis 
pasienio susisiekimas ima 
veikti nuo rugp. 25 d., tai su 
sitarimas bus taikomas lai
kinai. Apie prekių pasikeiti
mą prekybos departamentas 
duoda atitinkamus nurody
mus muitinėms.

TRUMPAI
Baltijos kraštams ginti są 

junga susiorganizavo Pary
žiuje žinomų veikėjų: Her- 
rioto, Boncouro ir kitų ini
ciatyva. Netrukus ji atsiu
sianti savo atstovus su Pa
baltijo būtimi susipažinti.

Įsteigti du darbininkų klu
bai Kybartuose • ir Alytuje. 
Klubai turi išimtinai kultū
rinį pobūdį. Lietuvoje jau 
veikia 10 tokių klubų.

Darbininkams bus steigia
mi Lietuvoj pradžios amatų 
kursai, o vėliau ir liaudies 
universitetai. Tuo būdu ma
noma per dvejus metus lik
viduoti neraštingumas bent 
Kaune.

Prancūzų katalikų 50 as
menų ekskursija atvyko per 
Tilžę į Klaipėdą ir automobi
liais į Kauną.

Pasibaidęs arklys užmušė 
Nemaniūnų kleboną Bielinj.

87,5% Lietuvos eksporto 
eina per Klaipėdos uostą. Per 
pirmą. pusmetį ekosportas 
pranešė importą 24 milijo
nais litų.

Klaipėdos radio stotis nuo 
rugsėjo 1 d. dirbs atskirai 
nuo Kauno stoties ir dienos 
metu.

Atvyko vokiečių pirkliai 
pasinaudoti naujai pasirašy
ta prekybos su Lietuva su
tartimi.

Wilkes-Barre, Pa. — Iš 
Sullivan Trial Coal Co. ka
syklos išimta žuvusiųjų pen
kių angliakasių lavonai, ^pro 
gimo aukos,

Dancigas, Klaipėda ir kaž
kokios kompensacijos 

Lenkijai?

Varšuvoj išeinąs laikraštis 
.Polonia” skelbia slapto vo

kiečių propagandos ministe
rijos aplinkraščio tekstą, ku
rio autentiškumą laikraštis 
sakosi galįs garantuoti. Tas 
aplinkraštis buvęs išsiunti
nėtas reicho spaudos orga
nams; jame uždraudžiama 
nedraugiški išsišokimai Len
kijos atžvilgiu, ir tas už
draudimas motyvuojamas 
štai kaip:

-„Konfidencialiai paaiški
nama, jog tat nereiškia ko
kio nors vokiečių interesų 
paaukojimo Lenkijai... Tuo 
tarpu Lenkija mums reika
linga, kad galėtumėm išspę
sti Klaipėdos ir Dancigo 
klausimą. Kartu su Dancigo 
koridoriaus likvidavimu Klai 
pėda ir Dancigas bus pri
jungti prie Vokietijos, o Len
kijai bus suteikta dalinė 
kompensacija Lietuvos są
skaita.”

Šitą žinią iš minėto lenkų 
laikraščio rugpjūčio 9 d. nu
mery įsidėjo ir maskviškės 
„Izvestijos, ” kurios pridu
ria, jog „tas aplinkraštis 
charakteringoj šviesoj pa
stato fašistinės Vokietijos 
plants ir Lietuvos
atžvilgiu.” Suprantama, tą 
sensacingą žinią reikia pri
imti atsargiai.

VOKIETIJA NUSIGANDU
SI KARO

BERLYNAS. — Hitleris 
nusigandęs gresiančio visuo
tino karo Europoj. Jis ruo
šiasi prisidėti prie interna
cionalinio uždraudimo eks
portuoti į Ispaniją ginklus.

Vokietijos valdžios prane
šimas sako, kad kadangi ki
tos valstybės jau sutiko pri
sidėti prie ginklų embargo 
Ispanijai, tai ir Vokietija tuo 
jau sustabdysianti ginklų 
siuntimą. Tačiau sunku tam 
tikėti.

STALINAS ŠAUKIA PRIE 
GINKLO

LONDONAS. — „London 
Evening News” korespon
dentas paduoda, kad Stali
nas prasidedant kar. ma- 
nievram, per radio atsišaukė 
į armiją, pabrėždamas, kad 
jau artinasi momentas, kada 
Rusijos kariai turės aukoti 
savo gyvybes už savo šalį. 
Jis nurodė, kad didžioji Ru
sija tykoma iš visų pusių 
priešų, bet nepaminėjo, kas 
jie yra.

KARO REPETICIJOS

PARYŽIUS.— Dešimt Eu
ropos didžiųjų valstybių ren
gia karo manievrus, kai apie 
juos siaučia įtariama atmos
fera. Karo manievrai vyksta 
Prancūzijoj, Vokietijoj, Če
koslovakijoj, Vengrijoj, Ru
munijoj, Jugoslavijoj, Rusi
joj, Bulgarijoj, Austrijoj ir 
Italic j.
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Raštus Ir žinias "Amerika” trumpina sulig reikalo. Netalplntl raštai korespon
dentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų

KAZYS P. VILNIŠKIS — Redaktorius.

AUSTRIJA — VOKIETIJA IR DEMOKRATIJA

Beveik prieš metus Austrijoj egzistavo didelė antipatija 
prieš hitleriškąją Vokietiją ir ypač ji padidėjo po rengto 
pučo, kuriame didvyriškai mirė Austrijos premjeras Dol- 
fuss. Tačiau Vokietija savo politiką pasuko kita linkme ir 
šiandien turime Austro — Vokietijos sutartį, kuri nustebi
no Europos politikus. Vokietijos propaganda Austrijoj 
privedė prie to, kad liepos mėnesį pasirašyta sutartis ir 

- šiandien Austrijos užsienio ir vidaus politika eina Vokieti- 
jai palankia linkme, ši Austrijos sutartis Vokietiją ir Ita
liją nelyginant su vesdino uždedama lygias pareigas (ge
riau sakyčiau, suteikė teises) tą besisavinamą kūdikį — 
Austriją globoti.

Bet atrodo, kad Vokietija geriau naudojasi proga ir jos 
įtaka sparčiai auga. Sakoma, kad vargiai Austrijos vyriau
sybė bepajėgtų ją sulaikyti, jei Vokietijos su Italija ir pa
blogėtų santykiai, kurių dėka Austrija tapo suartinta su 
Vokietija. Žinoma, pirm negu Austrija formaliai susijung
tų su Vokietija, ten būtų didelis kraujo praliejimas... Ta
čiau, nacių propaganda viską nugalės, jei laiku kas nepa
stos kelio. Tos propagandos vaisiai Austrijoj jau labai aiš
kūs ir Vienos žydai susirūpinę savo likimu.

Austrijos puolimas Vokietijos nacių glėbin kelia nerimą 
antinaciškose — antifašistiškose valstybėse. Nors Greiki- 
jos naujasis diktatorius Mateksas ir pabrėžė, kad jo dikta
tūra nebus kopijuojama iš Mussolinio ar Hitlerio režimo, 
bet vis vien ji stiprina tą idėją. Gi galimas Ispanijos suki
lėlių laimėjimas iš tikro Europos valstybių demokratinę 
santvarką pastūmėti prie bankroto. Savo keliu, Hitleris 
varžosi su Stalinu dėl įtakos Balkanuose. Mažoji entantė 
tikinama, kad nėra jokio reikalo pasitikėt Tautų Sąjunga, 
kuri nepajėgia jokių klausimų tinkamai išspręsti. Žemin
dama T. S-gą Mažosios Entantės akyse, Vokietija nori pa
žeminti. Prancūziją, Angliją ir aplinkybių atvestą komu
nistinę Rusiją, kurios ten turi didžiausį balsą. Gi jei Bal
kanai atšauk® giakkį pristatymo kontraktuą iš Prancūzijos 
ir atidavė juos Vokietijai, tai reikia spręsti, kad ir užsienio 
politika krypsta Vokietijos pusėn. Tas faktas kalba už na
cių įtakos plitimą. Iš kitos pusės Rusija, nors Tautų Są
jungos narė, per komunistų internacionalą, graužia demo
kratijos pamatus. Bolševizmas ir fašizmas verbuoja sau 
draugus ir plečia įtaką, o demokratija smunka. Atrodo, 
kad demokratija yra didelio sukrėtimo išvakarėse.

Tuoj po revoliucijos Rusijoj komunizmas buvo išvilktas 
iš jo gražių rūbų (šūkių) ir pilnoj savo galybėj ėmė engti 
laisvės laukusią darbo klasę: iš jos buvo atimta visa nuo
savybė, panaikinta spaudos ir žodžio laisvė, griežtai už
draustas tikėjimas, išgriautos bažnyčios, įkalinti ir išžudy
ti dvasiškiai. Tuojau prasidėjo moralis žmonių puolimas; 
iš motinos atimtas vaiko auklėjimas, paniekinta moterys
tės sakramentas; skurde skęstančių ir bendrose landynėse 
gyvenančių tarpe pradėjo plisti paleistuvystė, baisios lyti
nės ligos, kurių aukos masiniai šaudomos. Tuo tarpu vals
tybės vairą pasigrobę komunistų vadai rūpinasi savo reika
lais: jie grobė šalies turtus, naudojo visus patogumus savo 
reikalams ir tarpe savęs mušėsi už pirmenybę. Dėka jų 
nesupratimo, kaip reikia vesti valstybės reikalus, net tur
tingiausias sritis, kaip Ukrainą, ištiko badas; dešimtys mi
lijonų žmonių iškrito nuo bado, kiti net valgė žmogieną...

Šių faktų negali užginčyt nei mūsų žmones mulkinanti 
Rusijos agitatoriai, nes turistų foto aparatai yra užfiksavę 
baisius vaizdus, o ištrūkę pavergtieji rusai apsako baisius 
įvykius. Negana to, mūsų komunistai darbo klasę vilioja 
prie „laisvę — lygybę — brolybę” žadančio komunizmo ir 
kaipo pavyzdį tokio proletariato „rojaus” nurodo Rusiją. 
Tačiau mes žinome, kad Rusijoj ne proletariatas, o žiaurus 
diktatorius valdo šalį. Ir prieš tą komunistinio „rojaus an
gelą” Staliną kėsinosi net toks Zinovievas, buvęs vyriau
sias pasaulio revoliucijos skelbėjas — kominterno galva, 
ir Kamenevas, buvęs Sov. valstybės lyderis; su jais kalti
nami ir kiti 14 asmenų, kurie prisipažino planavę nužudyti 
Staliną ir kurie prieš keletą mėnesių nužudę Kirovą, arti- 
miausĮ Stalino bendradarbį. Šio sankalbio autorium esąs 
Trockis, kuris ištremtas gyvena Norvegdioj ir kuri Stalinas 
vadina Vokietijos nacių agentu. Reiškia pirm Stalino Ru 
siją valdęs draugas Trockis yra nacionalsocialistas, o ne ko
munistas! O prieš Stalino gvvybę kėsinosi kominterno gal 
va, tai kas, pagaliau, yra Stalinas? I ši klausimą’ neatsa
kytų nė vienas mūsų komunistų, kaip Ivgiai jie nė vienas 
netiki ir nepraktikuoja skelbiamo komunizmo idėjų. Ko
munizmo idėjos yra tas bučius, į kurį jie varo visus nesu
sipratusius darbininkus ir ten juos prisiegdina kovoti 
prieš „visas kapitalistines institucijas, įimant bažnytines

i Nežiūrint, kad dabar Etio
pijoj yra lietingasis sezonas, 
kuris sulaiko bile kokius ka
ro veiksmus, tačiau ten lai
koma 250.000 Italijos kariuo
menės. Nuraminimas Etiopi
jos yra svarbiausiu klausi
mu, kuriam gen. Graziani 
pašvenčia daug laiko ir su
manumo. Kaip patys italai 
pripažįsta, kad dar % tebėra 
etiopų rankose ir su jais dar 
teks kovoti, kad visus etio
pus paėmus į savo kontrolę. 
Gražia ii mano, kad apie rug
sėjo mėnesį jis galės pradėt 
galutino visos Etiopijos už
ėmimo žygį. Tuo tarpu dar 
neužimtos Etiopijos dalys 
tapo centrais vietinių etiopų, 
iš kur jie pakartojamai puo
la italus ir gresia pačiam 
Addis Ababui. Bet gen. Gra
ziani griežtai nusistatęs da
bar neit į konfliktus su Etio
pijos kariuomenės dalimis, o 
taikiu būdu bando patraukti 
užkariautų gyventojų simpa
tiją. Kelių statyba, būtina 
kolonizacijos priemonė, lai
kinai sulaikyta ir dabar ban
doma užlaikyti tik tuos, ku
rie karo metu buvo išvesti.

Savo keliu civile adminis
tracija, kuri buvo neguso lai 
kais, dabar pakeičiama ir 
taip pertvarkoma, kad pil
nai atitiktų emigracijos rei
kalavimams, kada kitą lap
kričio mėnesį Čia pradės 
plaukt kolonistai. Tuo tarpu 
mūšių metu sugriauti ar ap
gadinti namai sostinėj Addis 
Ababoj ir kitur yra atremon
tuojami, kiti statomi naujai. 
Taipgi projektuojamos nau
jos ligoninės ir valdiški pa
statai, kurie bus reikalingi 
naujai, augančiai kolonijai. 
Numatoma, kad Etiopijos pi
nigai — bus Italijos lira.

Prie Harar ir Gondar kon
centruojama kariuomenė, 
kad kai atvyks nauji pionie
riai iš Italijos jie nebūtų už
pulti ir išžudyti vietos gy
ventojų.

kuprotiems žmonėms ope
ruoti. Iki šiol tokios operaci
jos būdavo daromos pašali
nant keletą šonkaulių.

Tokia operacija žymiai 
susilpnindavo ligonio krūti
nės ląstą. Prof. Kuslikas 
5—7 šonkaulius, kurie su
daro kuprą pačiame kreivu
mo išlinkime perkerta, per
kirstųjų šonkaulių galus su
jungia, o nereikalingus šon
kaulių likučius pašalina.

Prof. Kusliko klinikoje jau 
buvę operuoti 25 kuproti 
žmonės. Visos operacijos pa 
vykę gerai. Po keturių pen
kių dienų ligoniai jau galė
davę pasėdėti, o po 10 — 14 
dienų jau vaikščiojo.

BAISUS TERORAS

Kaip baisus yra komunis
tų ir socialistų teroras Ispa
nijoj, parodo tas faktas, kad 
iš kapų yra atkasami katali
kų vienuolių kūnai ir mėto
mi. Laikraštis „London Dai
ly Mail” praneša, kad trys 
vienuolės buvo suimtos ir 
gyvos sudegintos. Taip pat 
rašoma, kad radikalai, už
ėmę Barceloną, kunigus taip 
skerdė lyg kokius gyvulius.

Tai parodo baisų kairiųjų 
žiaurumą ir neapsakomai di
delį kerštą prieš dvasiški  ją 
ir religijos neapykantą.

Tokios tai „demokraty- 
bes” siekia „bendrų liaudies 
frontų” organizatoriai.

„Dr.”

Tas tiesa reikale bet kokio 
švaresnio ir sukalbamesnio 
Lietuvos inteligento. Gi su 
Šliupu visai kas kita. Jis 
neįmanomas dalyvauti bet 
kokiose katalikų prakalbose. 
Jis perdaug kairus ir savo 
ideologijos kryptimi visai ar 
timas bolševikams. Tiesa, a- 
nalizuojant Šliupo pasaulė
žiūrą, negalima rasti jai ati
tinkamos formos. Jis sakosi 
esąs-laisvamanis ir sukūręs 
kažkokią Etinės Kultūros 
Draugiją (kuriai, ne pro ša
lį bus pasakius, SLA seimas 
paaukojo 400 dol.). To Šliu
po padaro vardas skamba 
kultūringai, tačiau jo esme 
pagrįsta neapykanta tikėji
mo ir dvasiškijos. Įdomu, 
kaip galima suderinti kultū
rą su žiauriu ujimu? Juk 
kultūra ir neapykantos va
jus tai du priešginingu daly
ku. Tad iš Šliupo iškabos , 
reikėtų išbraukti du pirmuo
ju žodžiu (Etinės Kultūros) , 
ir palikti tik Šliupo Drau- 1 
gija. Tada kiekvienam būtų 
aišku, kas ji per viena. Šiaip i 
; au, nekultūringam darbui 
dangstytis po kultūros skrai 
ste ir netikslu ir melaginga.

„D.”

ŠVENČ. PANELES MARIJOS SESERYS AMERIKOJE

Hokkaide, Japonijoj, yra 
šv. P. Marijos nuolatinės pa
galbos trapistų brolijos vie
nuolynas. Šį vienuolyną nuo 
1932 m. labai gražiai tvarko 
tėvas Benediktas Movan, 
prancūzas. Jame yra 64 vie
nuoliai (24 kunigai ir 40 bro 
lių). Iš visų vienuolių tik 6 
yra japonai, kiti europiečiai.

Net patys japonai šiuos 
vienuolius labai gerbia. To
kią didelę pagarbą jie pelnė, 
rūpindamiesi ne tik žmonių 
dvasios gyvenimu, bet ir me
džiagine jų būkle. Daugiau
siai jie padeda žemdirbiams 
ūkininkams. Kartais vienuo
lių patarimo japonų žemdir
biai atkeliauja iš labai toli. 
Vienuolių ūkio žinios ir prak 
tika visur turi gerą pasiseki
mą. -

KUPROTI ŽMONĖS 
IŠGYDOMI

Vienos Leningrado ortope
dinės klinikos vedėjas prof. 
Kuslikas išradęs naują būdą

Šliupas pareiškia, kad be
silankydamas Amerikoje, ne 
^užeidavo paš kunigus, nes 
„Draugas” apipylęs jį „pa
plavomis.” Reiškia, jei ne 
tas „Draugo” pasitarnavi
mas, tai Šliupas gal ir būtų 
daręs kunigams vizitus. Ži
nant Šliupą ir jo-santykius 
su kunigais, tenka stebėtis, 
kad tas klausimas iš viso bu 
vo iškeltas. Kas gi galėjo jį 
iškelti — pats šliupas, ar 
„L. Aidas,” kuriame tilpo 
Šliupo pasikalbėjimas Su „L. 
A.” korespondentu? Rodos, 
natūralu, kad Šliupas pas ku 
nigus nesilanko. Jis taip el
giasi 1, iš principo, 2, dėl 
neapykantos kunigams ir ti
kėjimui ir 3, iš nujautimo, 
kad jo vizitas bet kokiam ku
nigui suteiktų labai abejoti
no malonumo, šliupas tai pro 
fesinis dvasiškijos engėjas. 
Anuo metu jo neapykanta 
taip toli buvo nuėjusi, kad 
tais laikais jo idėjinė svajo
nė buvo — matyti visus ku
nigus pakorintus varpinyčio- 
se. Ir į senatvę tas jo „uolu
mas” vargiai bebus atslū
gęs. - Taigi tokiam kunigų 
„mylėtojui” klebonija nepa
keliui.

Tad tą klausimą turėjo iš
kelti „L. A.” koresponden
tas. Tai atrodo lyg pasity
čiojimas ir iš kunigų ir iš 
paties Šliupo, čia lyg įžam
biai prikaišiojama, kad kiek
vienas iš Lietuvos atvykstąs 
svetys, jei nori pasiekti kiek 
platesnę išeivijos visuomenę, 
yra priverstas tartis su A- 
merikos dvasiški ja, nes ki
taip prie katalikų neprieis.

VISA TAUTA STATO 
CIVILINĘ AVIACIJĄ 

z —o—
„Mūsų Laikraštis” rašo:
„Lietuvos Aero Klubas 

visos Lietuvos gyventojų uo
liai paremiamas padarė stip
rią ir ateityje daug žadančią 
civilinės aviacijos užuomaz
gą. Sukurtas intensyvus ci
vilinės aviacijos gyvenimas 
ir veikla. Dabar reikia civili
nę aviaciją plėsti ir auginti, 
įtempti visas jėgas, kad tas 
gražus daigas nenudžiūtų. 
Civilinės aviacijos įkūrimas 
ir plėtimas ir Lietuvoje turi 
virsti autos garbės dalyku, 
kaip tai yra Estijoje ir Lat
vijoje, kur tauta per trumpą 
laiką suaukojo kelius milijo
nus latų aviacijos reikalams.

Rugpiūčio 6 d. prasidėjo 
L.A.K. civilinės aviacijos rė
mėjų telkimas. Kaip ir anks
tyvesniuose L.A.K. narių rė
mėjų telkimuose, ir dabar 
pradėtame L.A.K. civilinės 
aviacijos rėmėjų telkime pa
skirtos premijos. Jas civili
nės aviacijos rėmėjai galės 
laimėti per tris skirstymus 
burtų keliu. L.A.K. paskyrė 
14.802 premijas 320.000 Lt. 
sumai. Pirmasis L.A.K. civi
linės aviacijos rėmėjams pre 
mi jų skirstymas įvyks spa
lių mėn. 8 ir 9 dienas.

Įsidėmėtina, kad civilinės 
aviacijos rėmėjų telkimą or
ganizuojant, žymiai pakeis
tas skiriamų premijų planas. 
Didžiausias ir rėmėjams nau 
dingiausias pakeitimas tai 
tas, kad laimėjusieji bilietai 
sekančiame premijų skirsty
me nebedalyvauja. Tatai ci
vilinės aviacijos 
žymiai padidins 
laimėti, nes juo 
mažesnis bilietų
skirstyme dalyvauja.

Lietuvos- civilinę aviaciją 
suorganizuos visa tauta.”

DAR PIRKS KELIS PRE
KYBOS LAIVUS

ir pasaulines, jų vėliavas, jų teismus, jų kodus, jų bažny
čias ir religijas.” Komunistai darbo žmonėms ne pagalba, 
ne užtarimą prieš išnaudotojus duoda, bet patys išnaudo
ja iki paskutinio prakaito lašo; juos sukursto kovoti prieš 
bažnyčias. Tuo atsižymėjo komunistai Rusijoj, tuo jie da
bar pasižymi Ispanijoj. Komunizmas tai yra žmonijos gė
da, tai darbo klasių nelaimė.

Garbingos atminties arkivyskupas Jurgis Matulevičius, | 
atnaujinęs TT Marijonų vienuoliją, ją sustiprinęs ir perkė
lęs josios vadovybę į šveicarų Friburgą, susirūpino steigi- 
mu panašios vienuolijos ir moterims.

1913 m. sugrįžęs į Šveicariją iš Amerikos, kur įkurdino 
Chicago j e TT Marijonus, tuomet dar kun. prof. J. Matule
vičius parašė įstatus moterų vienuolijai, užvardindamas ją 
Nekaltai Pradėtos Švenč. Panelės Marijos Seserų vienuoli- 
ja. Be bendrojo visoms vienuolijoms — savo narių tobuli
nimo — tikslo, antruoju ypatinguoju šios vienuolijos tiks
lu arba paskirtimi buvo ši darbuotė:

1. Aprūpinti savo nares reikiamu mokslu bei specialy
bėmis.

2. Mokyti, auklėti ir katekizuoti vaikus.
3. Laikyti ir vesti bendras ir speeialines aukštesnes ir 

žemesnes mergaičių auklėjimo bei mokymo įstaigas, k. a. 
institutus, gimnazijas, įvairias amatų, žemės ūkio, namų 
ruošos ir pradžios mokyklas, vaikų darželius, kursus, ora
torijas, bendrabučius ir panašaus pobūdžio įstaigas.

4. Leisti, spausdinti ir platinti geras knygas ir laikraš
čius.

5. Laikyti ir vesti ligonines, senelių bei našlaičių prie
glaudas.

6. Dirbti katalikiškose vaikų, mergaičių bei moterų or
ganizacijose ir apskritai padedant vargstantiems ir tar
naujant visuomenei, visu uolumu platinti Kristaus karalys
tę žemėje.”

Į šią vienuoliją tuojau atsirado ir kandidačių, tik nelem
tas 1914 m. iškilęs didysis karas sutrukdė Švenč. Panelės 
Marijos Seselių vienuolijos augimą. Vistik 1915 m. dvi se
selės priėmė pirmuosius vienuolinius įžadus. Tai buvo se
selės Jurevičiūtė ir Kudirkaitė, a. a. kun. Felikso Kudirkos, 
Amerikos TT Marijonų pirmojo provincijolo sesuo. Di
džiajam karui baigiantis ir laisvą j ai Lietuvai besikuriant, 
Švenč. Panelės Marijos seselės įsteigė savo vienuolyną Ma
rijampolėje. 1918 —1919 m. visas būrys jaunuolių prizmė 
Įžadus ir nuo to laiko vienuolija sparčiai pradėjo augti.

Seselių konstitucijoje nurodyta darbuotė labai plati. Lie
tuvoje ji galėjo pasireikšti įvairiose srityse. Bet reikia ne
užmiršti, kad Lietuva, kildama iš karo griuvėsių, buvo var
guose paskendusi, anot lietuvių priežodžio „vargai šakojo, 
vargai lapojo, vargai vargeliuose žydėjo.” Nenuostabu to
dėl, kad seselės į šią kryptį ir kreipė beveik visą savo dė
mesį: vargdienių, senelių, našlaičių buvo apsčiai. Jais tai 
seselės ir susirūpino, čia jos įdėjo tiek daug darbo, kad bu
vo pradėtos vadinti VARGDIENIŲ seselės. Pagaliau tą 
vardą seselės sau ir prisiėmė. Todėljdabar šalia savo pir
mojo vardo švenč. Panelės Marijos seselių taipgi vadinasi 
ir Vargdienių seselėmis.

Šiandien Vargdienių Seselės paplitę po visą plačiąją Lie
tuvą. Štai ką jos Lietuvoje veikia: veda mokyklas — pra
džios, studijų namus, Žemės Ūkio Mokyklą (Karkliniuo
se) ; tvarko aukštųjų mokyklų Konviktus, turi keletą mer
gaičių pensijonų; dirba keliose spaustuvėse, turi didelį - 
knygyną („Šešupės”); moko ir pačios dirba keliose bažny
tinių rūbų dirbtuvėse; ir pagaliau gailestingumo srityje 
vadovauja vaiktj darželiams (9), našlaičių prieglaudoms 
(2) ir senelių prieglaudoms (6). Tai yra didelis jų darbš
tumo, mokslo ir gailestingumo įstaigų tinklas Lietuvoje.

Tasai gražus seselių darbas Lietuvoje pasiekė ir ameri
kiečių akis. Pradėjo į jų vienuolyną važiuoti kandidatės 
ir iš Amerikos, šiandien Lietuvoje Švenč. Panelės Marijos 
seselių vienuolyne yra nemažas būrys seselių amerikiečių. 
Labai natūralu todėl, kad anksčiau ar vėliau seselės turėjo 
atkelti savo darbuotę ir Į Jungtines Amerikos Valstybes. 
Tėvai Marijonai, ištikimi savo garbingojo ganytojo arki
vyskupo Jurgio Matulevičiaus sūnūs, savo darbuose, va- 
duodamiesi seselių-vienuolių pagalba, turėjo pasikviesti 
jas, to paties garbingojo Įsteigėjo dukteris, kad jos padė
tų tuos darbus dirbti.

Amerikos Lietuvių Kolegiją, šiandien taip gražiai gy
vuojančią Marianapolyje, įkūrė arkivyskupas J. Matulevi
čius. Todėl visas didysis ūkio ir namų ruošos darbas turė
jo tekti Jojo dukterims — Švenč. Panelės Marijos seselėms. 
Amerikos Marijonų provincijos vadovybės atkviestos, sese
lės atvyko į Ameriką ir į Marianapolį rugpjūčio 18 d. Čia 
joms teks rūpintis visu didžiuoju namų ūkio ir ruošos dar
bu, kurio jos tinkamai išmoko savose mokyklose Lietuvoje.

Viso atvyko šešios seselės:
1. Motinėlė Marija Terezija (Uršulė Novickaitė, Vilka

viškio parapijos),
2. Sesuo Augustina (Ona Novickaitė, Vilkaviškio para

pijos),
3. Sesuo Alioyzija (Ona Šaulytė, Shenandoah, Pa.),
Sesuo Terezija (Elena Navickaitė, Eigirdžių parap., Tel

šių apskr.),
5. Sesuo Konsoliata (Angelė Paplauskaitė, Marijampo

lės parap.) ir
6. Sesuo Apolionija (Marija Pacevičiūtė, Simno parap., 

Alytaus apskr.).
Reikia tikėtis, kad Aukščiausias laimins pirmuosius se

selių žingsnius Naujame Pasaulyje ir kad jos čia ras ne
mažiau pašaukimų, kaip kad yra radusios Lietuvoje ir kad 
jų darbuotė po metų kitų irgi pradės reikštis įvairiose mū
sų kultūrinio gyvenimo srityse, ypatingai švietime, gailes-

J.N.

Lietuvos prekybos laivy
nui pradžia jau yra padary
ta. „Maisto” b-vė jau turi 3 
laivus. Dabar galvojama dar 
nupirkti kokius 3 — 4 lai
vus. Norima pritraukti ir 
amerikiečių kapitalus. Rūpi
namasi taip pat jūrininkų 
parengimu.

Taigi laivai su lietuviška 
vėliava pasaulio vandenyse. I tingume ir katalikiškoje akcijoje.
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žinau vais 
skutau. Sa 
našus ( žj 
jis barasi, 
į Bridžių 1 
nine, nes 
kai kam d 
gerbiamiej 
važiuot, m 
prašpartą. 
Bridžių I 
mandrūs i 
čiui priviri

. Iš Balti] 
nas užsim 
kokio kla 
„Pasakyk, 
nigas Me 
Na, tau ka 
geriau gal 

Bjf teko paži r
J" — ,2 —

Kaip N 
„Ameri 

mane ne 
New,to 
čiau invei 
rus. Jis si 
jų šventę 
rio už kc 
zas — 
tiems me 
ten buvę: 
vienas ts 
„Amerik; 
sulaukė.

vertos 
jos nė 
išvažii 
palaik 
kiau, 
nai p< 
reikal; 
madiei 
skaitlį 
me bu 

-■ vimas 
bus iš 
ir veil 
brangi 
tina si 
reikal

nė bi 
sineš 
neką 
kai 
valg 
push 
liūs,



28 d,, 1936 m.

rS AMERIKOJE

gis Matulevičius, į 
itiprinęs ir perkė- j 
susirūpino steigi.

tos, kur įkurdino 
i. prof. J. Matule- 
įvardindamas ją 
3 Seserų vienuoli, 
javo narių tobuli- 
vienuolijos tiks-

siu bei specialy-

’’AMERIKA”

es aukštesnes ir 
io įstaigas, k, a 
mes ūkio, namų 
ius, kursus, orą- 
) įstaigas.

ygas ir laikraš-

našlaičių prie-

bei moterų or- 
autiems ir tar- 
ristaus kaitys-

Rugpjūčio 28 d., 1936 m.

ŠERMUKŠNINĖ jok, aš nuryju tik švarius 
obuolio kąsnius, o bakterijas 
išspiaunu, — atsakė duktė. Žmogus ir Gyvulys

—°— Perėjo į katalikus
Vakar atėjo pas mane Big Indokinijoj vasario 15 d. 

Alex, tik atvažiavęs is Wo- katedros varpai pranešė link 
keegan miesto. Sako, žiūrėk, smą žinią, kad Kat. Bažny- 
Dėde, turiu naują armabylių. čia priėmė budistų kunigą su 
Taip, naujas, gražus; bet ko- šeima į savo prieglobstį, 
dėl jo vienas šonas geltonas, | Prieš tai jis buvo vienos gra- 

maldyklos viršininkas, 
yra 72 metų amž. sene-

ŽMOGAUS KILMĖ

lačių, tik nelem- 
i Švenč. Panelės j 
: 1915 m. dvi se- 
s. Tai buvo se- ' 
'elikso Kudirkos, 
ijolo sesuo. Di- 
ivai besikuriant, 
vienuolyną Ma- į į' 

aunuolių prfenė j 
radėjo augti.

labai plati. Lie- 
. Bet reikia ne
vešių, buvo var- ' 
„vargai šakojo, 
Nenuostabu te

ik visą savo dė- < 
pačiai. Jais tai 
g darbo, kad bu- 
ės. Pagaliau tą 
l šalia savo pir- 
taipgi vadinasi

isą plačiąją Lie- 
okyklas — pra
dą (Karkliniuo- 
turi keletą mer- 
se, turi didelį 
i keliose bažny- 
tingumo srityje 
į prieglaudoms 
lidelis jų darbš- 
las Lietuvoje, 
isieke ir ameri- 
uoti kandidatės 
?anelės Marijos 
lių amerikiečių, 
u seselės turėjo 
ikos Valstybes, 
ganytojo arki- 

darbuose, va
jo pasikviesti 
kad jos pade-

p gražiai gy- 
3 J. Matulevi- 
iB darbas ture- 
įvijos seselėms. 
Įkviestos, sese- 
jūčio 18 d. Čia 
o ir ruošos dar- 
klose Lietuvoje

o kitas žaliai nudažytas? O, žios 
tai labai geras išmislas! Aną jįa 
dieną pervažiavau žydą. Teis iįg. 
me vieni liudininkai prisie
kė, kad mano automobilis 
įbuvo geltonas, o kiti tvirti- - 
no, kad buvo žalias. Džiodžis rado stiklą, kuris tinka mu- 
pakrapštė galvą, pamisimo, Lįkos instrumentams daryti, 
kad tie liudininkai nieko ne- pirmasis toks stiklinis 
matė, o tik už pinigus prisie- smuikas buvo išbandytas 

GROMATA Iš KANETIKO man.e ^telslIJ0- Frankfurte ir kuo geriausiai
GKOMATA 18 KANETIKO Dabar jau supranti, Dede, ko pasisekg Dabar jau sudary- 

„ . - del mano fordas dviejų spal-t visas orkestras, kuris
Man iš Bndzių Porto rašo vų? Taip, kad ant žydelkų iežia stikliniais in3trumen- 

gromatą vienas geras patno- galėtum važiuot, atsakiau. Lis; ne tik smuikas, bet flei 
tas. Jis džiaugiasi, kad atstu- -------------- įr kitį instrumen.
žinau vaiske ir barzdą nusi- JUOKAI L . , .. •* rru, , „ . , , , _.. .. . . tai padaryti is stiklo,
skutau. Sako, dabar nebepa- Dideliame susirinkime blai gi k lija turi aiddį pa. 
našus ( žydą ar ubagą... Tik vybės apaštalas sako ugnin-Lseki nes permatomi 
jis barasi, kad nenuvažiuoju gą kalbą. stiki0 instrumentai atsispin.
I Bndzių Portą su sermuks- - Tik blaivus būdamas d-dami įvairiaspalvėmis švie 
nine, nes ten, sako, reikia gali sj tą padaryti gyvenime somig sudar0 žavingą vaiz. 
kai kam duot pamokų... Bet, — Pavyzdžių toli ieškoti , 
gerbiamieji, aš pas jus bijau nereikia: paimkit kad ir ne
važiuot, nes galiu gaut vilko ne. Prieš dvejus-metus fir- 
prašpartą. Jūs ten Kanetikos moj, kurioj aš tarnauju, bu- 
Bridžių Porte esant labai vo du žmonės aukštesnės už 
mandrūs ir net savo prabaš- mane kategorijos. Jie abu 
čiui privirėt košės... buvo girtuokliai... Vienas iš

—o_  jų pateko į nervų ligoninę,
Ąy lietuvis?... Į ^Ras į kalėjimą nuėjo, šian- 

• Iš Baltimorės vienas po-j ^en as esu pirmasis žmo
nas užsimanė paklaust kaž- p>us V^SOJ fmmoj- Pasakykit 
kokio klausimo. Jis rašo: dabar, kieno dėka aš pasie- 
„Pasakyk, Dėde, ar mūs ku
nigas Mendelis lietuvis?...” 
Na, tau kad nori! Juk jūs ten 
geriau galit žinot. Man jo ne 
teko pažint, bet, nors pavar
dė... nevisai lietuviška, bet 
kun. Mendelis yra tikras ir 
ščyras lietuvis. 

—o■—
Kaip New Jersey kotai
„Amerikos” radzibatorius 

mane nori kamandiruot į 
New Jersę, kad ten padary-j 
čiau investigeišiną pas ko
tus. Jis sako, kad pernai per 
jų šventę buvo vieno biznie- 
rio už kokį ten sportą pri
zas — „Amerika” apskri
tiems metams. Sako, jis pats 
ten buvęs ir girdėjęs, kad 
vienas tą prizą laimėjo, bet 
„Amerika” prenumeratos ne 
sulaukė. Šiemet irgi buvo pa
čioj „Amerikoj” iš Newarko 
rašyta, kad vienas prizas 
Korų šventėj bus „Ameri 
ka.” Iki šiol nieko negirdėt 
Dabar neaišku, ar tas biznie
rius savo pastanavijimus at
šaukė, ar patys rengimo afi- 
cieriai pajų iškepė?...

Stiklo orkestras
Vokietijos smuikininkas iš

Padarė Griaustinį
Garsus amerikietis moks

lininkas Franklinas įrodė, 
kad griaustinis ir žaibai yra 
elektrinės kilmės reiškiniai.

Žaibas yra elektros susi
jungimas su nepaprastu grei 
čiu tarp teigiamai ir neigia
mai elektrizuotų atmosferos 

kiau tą vietą? I (°r°) dalelių trumpiausiu
— Alkoholio, — rimtai at- keliu” Toks susijungimas į-

sakėiš publikos. vyksta tada, kai atmosferoj
__q  susirenka daugybės elektri- 

Pas vokiečių dailininką zuotų dalelių ir tos elektri- 
Menzelį (jis mirė šio amžiaus mas®s jungiasi, daryda- 
pradžioj) ateina vienas daili- mos žaibą ir griausmą, 
ninkas, matyt, neblogai apie < --------
save manąs, ir skundžiasi: Bitės nužudė vagį

— Patark man tamstyte, Latvijoj Patkulės valsčiu- 
ką daryti: nupiešiau paveik- je ūkininkas Kviesonas, ge- 
slą per vieną, dieną, bet ne
galiu parduoti visus metus. 
Kas čia gali būti?

Dailininkas ramiausiai at
sakė :

— Bičiuli, piešk visus me
tus, tai parduosi per vieną 
dieną.

—o—
— Irškuti, parodyk man 

gerą dalgę — prašo ūkinin
kas, atėjęs pas Irškų į krau
tuvę. Paskambinęs į akmenį 
paduoda dalgę, ūkininkas ne 
patenkintas:

— Ką tu, parke, man per 
dalgę siūlai. Duok tokią, kad 
aš ir tau barzdą su ja galė
čiau nuskusti.

rokai įkaušęs sugalvojo pa- 
kopinėti medaus ir pasiėmęs 
maišą ėjo pas kaimynų avi
lius. Trečią avilį bekopiant 
bitės ėmė gintis, Kviesonas, 
pajutęs skausmus, susigrie
bė kelis korius ir ėmė bėgti 
namo, bet bitės vijosi ir ker
šijo. Kviesonas pargriuvo 
geležinkelio pylime, kur ir 
buvo rastas negyvas. Visa 
Kvi'esono galva buvo medu
je, o rūbuose pilna bičių. Gy
dytojas pripažino, kad miręs 
nuo bičių sugėlimo.

Mekaitė, Vilka-

Zilkaviškio para- 
I

ndoah, Pa.), 
rdžių parap., Tel

Pamatysim, suvažiuos
Senas „Amerikos’’’ Vytau

tas sako, kaip tu, Dėde, mis- 
lini, ar tos mūsų sosaidės ne
vertos šermukšninės, kad 
jos nė viena nesurengia jokių 
išvažiavimų savo laikraščio 
palaikymui? Aš jam atsa
kiau, kad tos sosaidės dali
nai perdaug užimtos kitais... 
reikalais. Bet, sakau, šį sek
madienį jos užtai pasirodys 
skaitlingai Forest Parke, ka
me bus „Amerikos ” išvažia
vimas. Na, žiūrėsim, ar taip 
bus iš tikro, ar tos veikėjos 
ir veikėjai parodys, kad jie 
brangina sAvo veikimą, įver
tina spaudą, kuri rūpinasi iu 
reikalais.

kite, Marijampo-

te, Simno panp-/-

ius pirmuos^ se- 
ad jos čia ras n6" 
)s Lietuvoje i? 
kštis įvairiose > < 
ai švietime,^ '

—o—
Aną dieną Prpliauškie- 

nė bara dukrelę, kad ši par
sinešus nuo žydaujos valgo 
neluptus obuolius. — Žiūrėk, 
kai tu neklaužada apsirgsi, 
valgydama bakterijom apli
pusius, nučiupinėtus obuo
lius, __ sako Papliauškienė.

_  Mamyte, visai nesibi-

O ponia, de Levignė, 18 
amžiuje elegentiška ir pui
kiai mokėjusi stilizuoti laiš
kus, paklausė kartą turkų 
atstovą, kodėl Mahometas 
savo tikėjimo išpažintojams 
leidęs po kelias žmonas turė
ti. Galantiškas turkų atsto
vas su rytietišku mandagu
mu atsakė:

— Dėl to, maloningoji Po
nia, kad mes galėtume bent 
keliose moteryse surasti tas 
dorybes, kurios yra sujung
tos Jumyse vienoje.

—o—
Prancūzijos karalius Liud

vikas XIV nemėgo kalbėti 
apie .savo paties mirtį. Net 
uždraudė kam nors ją pri
minti. Bet jis pats jautė ma
lonumą, jeigu gaudavo ki
tiems ’ seniems ar sergan
tiems žmonėms priminti jų 
netolimą mirtį. Sykį sutiko 
karalius kažkokį seną p. 
Souvrė ir pakalbino:

_  Jūs mano brangusis, 
jau tikrai pasenote. Sakyki
te, kur jūs norite, kad jus 
palaidotų?

— Prie jūsų malonybės 
kojų.

Aš katalikas
Meksikos miesto universi

teto rektorius Don Luis 
Goerne, kalbėdamas viename 
studentų susirinkime, pasa
kė: „Aš esu katalikas! Kiti 
katalikai dažnai neturi drą
sos prie to prisipažinti. Ma
no mokslas- yra meilės moks
las, mokslas iš Kristaus.” 
Universiteto senatas 40 bal
sų prieš 22 pareiškė tam. rėk 
toriui pasitikėjimą.

Įvairios pažiūros
Senovėje visi gamtininkai 

mintijo, kad kiekviena gyvu- 
lių rūšis tokia jau buvo pa
saulio pradžioje, kokia yra ir 
dabar. Devynioliktam šimt
mečiui prasidedant prancū
zas Lamarck išreiškė kitokią 
pažiūrą, bet apie 1830 metus 
ji buvo laikoma visiškai gam 
tininkų atmesta ir taip išbu
vo iki 1859 m.

Tais metais anglas Charles 
Darwin išleido knygą vardu 
„Origin of Species („Veislių 
pradžia”), ir išrodinėjo, kad 
gyvulių bei augalų rūšys pa
mažėl! mainosi ir dauginasi. 
Pradžioje galėjo būti tik vie
na gyvybės rūšis, ir veislė, 
bet per ilgus laikus ji išsiša
kojo, kaip medis beaugda
mas, ir iš jos vienos pasidarė 
rūšių rūšys bei veislių veis
lės. 1871 m. tas pats Charles 
Darwinas išleido antrą kny-i 
gą vardu „Descent of Man” 
(„Žmogaus kilmė”), tvirtin
damas, kad ir žmogaus kūnas 
yra taip pat pamažėl išsivys
tęs iš žemesnių gyvulių.

Dar prieš Darwinui pa
skelbiant antrąją knygą vo- 
kietys E. Saeckel 1870 m. jau 
rašė: „Apie žmonių veislės 
pradžią ir genealogiją,” ka
me tvirtino, būk žmogus yra 
kilęs iš beždžionės ir būk 
Šventasis Raštas sako netie
są apie žmogaus sutvėrimą. 
Atsirado taipgi Šv. Rašto ap
gynėjų, sakiusių, kad nei 
žmogus neatsirado iš bež
džionės, nei šiaip gyvulių ar 
augalų veislės, nesikeičia nei 
nesidaugina. Tie šv. Rašto 
apgynėjai naudojosi Haecke- 
lį ir jo sekėjus tais pačiais 
faktais ir įrodymais, kuriais 
prieš 1830 metus gamtininkai 
buvo sunaikinę Lamarcko pa 
žiūras.

Už Haeckelį ir Darwiną 
stojo daugelis pusmokslių 
žmonių, kuriems nerūpėjo 
tiesa, o tik reikėjo tikėjimą 
griauti. Tikėjimą ginti šoko 
taipgi didelis skaičius žmo
nių nedaug teišmanančių a- 
pie gamtos mokslus. Visoje 
pasaulio laikraštijoje ir kny
gose pasidarė pilna ginčų 
apie žmogaus kilmę iš bež
džionės. Daugiausia riksme 
tame ginče darė Haeckelis ir 
pusmoksliai tikėjimo priešai 
bei negamtininkai tikėjimo 
apgynėjai. Besiginčydami 
žmonės begales prirašė. To 
viso negalima perskaityti ir 
nereikia, nes tie raštai be
veik visi menkos vertės.

Drauge su tuo triukšmingu 
ginču ėjo kitas ramus .gilių 
gamtos mokslininkų ginčas. 
Darwino buvo gražiai ir ge
rai išreikšta spėlion, bet įro
dymų nepriteko. Vieni gam-

tininkai stojo už jį, kiti prieš 
jį. Abieji toliau tyrinėjo gam 
tą, pririnkdami naujų žinių. 
Nors tų žinių susirinko dau
gybė, bet ginčas iki šiol neiš
baigtas. Tačiau šiandien tas 
klausimas jau daug aiškes
nis, negu buvo pirm šešias
dešimties metų.

Dabar rimtasis mokslas 
jau atskiria tikėjimo daly
kus nuo gamtos mokslo spė
liojimų ir nepainioj a Šv. Raš
to į ginčą. Šv. Raštas nemo
ko gamtos mokslų. Apie da
lykus palytinčius tą mokslą 
Šv. Raštas kalba' taip, kaip 
atrodė žmonėms tų laikų, ku
riuose Šv. Raštas tapo sura
šytas. Jis vartoja žodžius 
„Saulė užtekėjo ir nusileido” 
dėl to, kad senovėje žmo
nėms rodėsi būk saulė kyla ir 
leidžiasi žemyn. Taip ir ki
tuose gamtos mokslo daly
kuose.

Dabar rimti mokslininkai, 
‘jau atskiria kelis klausimus 
vienus nuo kitų, kuriuos se
niau supainiodavo į krūvą.

1 Pirmutinis klausimas yra, iš 
kur atsirado gyvybė ant že
mės. Antrasis, ar mainosi bei 
dauginasi augalų bei gyvulių 
veislės. Trečias, ar žmogaus 
kūnas yra taip pat išsivystęs 
iš žemesnių gyvulių, kaip, sa
kysim, gražiosios radastos iš 
paprastųjų, arba kaip gar- 
džiosios kriaušės iš laukinių. 
Ketvirtas klausimais yra: ar 
žmogaus dūšia su visomis 
jos jėgomis yra niekas dau
giau, kaip ištobulėjęs kūnas. 
Paskutinis, penktasis klausi
mas jau nepriklauso prie 
gamtos mokslų, o palyti ti
kėjimą, abejodamas: ar Šv. 
Raštas nesuklydo, rašyda
mas apie žmogaus sutvėrimą. 
Kas norėtų pirmuosius ketu
ris klausimus nuodugniai iš
dėti, tas turėtų parašyti ke
turias storas knygas. Šičia 
minėsim tik pačius stambiuo
sius dalykus.

Iki 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 mįsles 
sprendimą, nežiūrint ar jis bus teisingas ar ne. Atsakyk, 
ką reiškia mįslės:

— Kokio akmens negalima išimti iš upės?
—Jiada 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.
Atsakymas galima siųsti iki rugsėjo (Sep.) 15 d. š. m.

. ................................ i............ -■ g

VARGONININKŲ SEIMAS

(Pradžia pereitam numeryj)
Seimą sveikino telegramo

mis ir laiškais žymesnieji 
Amerikos visuomenės veikė
jai, chorai, laikraščiai, muzi
kai, kai kurie jų prisiųsda- 
mi pinigines dovanas, žodžiu 
sveikino kun? prof. Ražaitis, 
Lietuvos svečias, kun. J. Bal- 
kūnas, Kun. Vien. Pirminin
kas; jis pasveikino seimą ir 
’’Amerikos” vardu. Kun. Si
monaitis, Varg. S-gos Dva
sios Vadas, kun. K. Paulonis, 
Šv. Jurgio par. klebonas, 
Brooklyn, N. Y.- inž. A. Ma
žeika, Liet. Vyčių organ, var 
du, Laisvas men. J. Žilevi
čius, komp. A. Pocius, Betho
veno Konserv. direktorius, 
Chicago, Ill., N. Kulys, ’’Mu
zikos Žinių” vardu, Chicago, 
Ill., muz. J. Stulgaitis, Will- 
kes-Barre, Pa. artistė M. či- 
žauskienė, Baltimore, Md.,

Veislių permainos
Apie gyvybės pradžią vi

duryje devyniolikto šimtme
čio jau paaiškėjo, kad viso
kis gyvumas yra iš tėvų: au
galas iš sėklos kito augalo at
vestas, gyvulys iš tėvo - mo
tinos. Daugelis sumaningų 
bandymų padaryti gyvybę iš 
negyvos medžiagos visai ne
pasisekė.

Esantieji dabar augalai il
gy vuliai turi gabumą taikinti 
savo prigimtį prie aplinky
bių ir reikalų, bet mokslinin
kams dar neteko pamatyti, 
kad iš to gabumo būtų atsi
radusi nauja veislė gyvulių 
arba nors augalų. Dviejų į- 
vairių veislių bendri vaikai 
būna nevaisingi, pav. mulai. 
Labai tankiai maišyto krau
jo vaikai susilaukia mažų,

kuriuose atsinaujina grynos 
protėvių ypatybės. Jeigu tat 
ir yra veisliųpermaina bei 
dauginimasis,, tai ji įvyksta 
taip lėtai, kad dabartinis 
mokslas negali apimti savo 
prityrimu.

Tačiau gyvų daiktų (auga
lų ir gyvulių) gabumas prisi
taikyti prie aplinkybių yra 
taip didelis, kad gamtininkai 
tiki, jog per neapsakomas 
laikų jlgybes gyvųjų veislių 
skaičius labai padidėjo.

Jeigu kas sakytų, kad pra
džioje buvo dvi trys gyvulių 
ar augalų rūšys, o laikams 
bėgant iš jų pasidarė šimtai 

I tūkstančių dabar esančių rū
šių, tai dabartinis mokslas 
neturėtų įrodymų, kad tai ne 
tiesa. Faktai, kuriais naudo
jasi gamtos mokslas toli ne
siekia prie to, kad galėtume 
tvirtinti, jog visi gyvuliai ir 
visi augalai yra kilę iš vieno 
bendro gyvo kamieno. Bet 
nėra nei faktų rodančių, kad 
taip nebuvo, arba negalėjo 
būti. (B. d.)

art. I. Jankienė, Brooklyn, 
N. Y., muz. p. Radzevičius, 
Milford, N. Y. ,J. Vaičaitis, 
Scranton, Pa. A. Aleksis, 
Waterbury, Conn., A. Vis
minas, Lowrence, Mass. Mon 
deika, Chicago, Ill. ir kiti.

Sesijų metu buvo disku- 
suojami įvairūs klausimai, 
artimai susiję su lietuviškos 
dainos ir lietuvybės išlaiky
mu Amerikoje. Aptarta taip
gi 1938 m. įvykstančios didž. 
parodos New Yorke reikalas, 
kame norima pasirodyti su 
lietuvišku choru. Tą klausi- . 
mą referavo komp. J. Žilevi
čius. Chorų S-gos reikalas 
pirmyn nepasistūmėjo, nors 
buvo dėta pastangų tą reika
lą išspręsti.

Sąjungos žurnalo ’’Muzi
kos Žinios” reikalus apta
riant, išnešta ir priimta, kad 
S-goš nariai mokės $1.00 
žurnalo fondan ir $1.00 nario 
mokesnio. (Pirmiau už tą 
patį .nario mokesnio $1.00 
buvo siunčiama ir žurnalas).

(Tęsinys 6 pusi.)

PAIEŠKOMI:

Latviai rūpinasi šeima
Latviai susirūpio savo tau 

tos prieaugliu. Tad ir beveik 
nr.tarta nevedusius, našlius 
ir bevaikes šeimas apdėti 
mokesčiais, o gausioms šei
moms suteikti įvairiausių 
lengvatų.

Lietuvoj duonoj kepa 
pinigus

Vieno Kupiškio apylinkės 
kaimo jaunuoliai sugalvojo 
išsinert iš krizės. Paėmė dvi 
dešimtlites, jas gerai sušla
pino, sudėjo priešingon pu
sėn, tarp jų įdėjo švaraus 
popierio, ant kurio, pasak jų, 
turi atsispausdinti naujas pi
nigas, ir su duona pakepė 
pečium Bet duoną išėmę ra

do dešimtlites sutirpusias.

Stilingi Lietuvos 
kryžiai, medžio dro 
žiniai ir mezginiai, 
kaip lygiai ir liau
dies gražios dainos 
sužavi ne vieną ir 
svetimtautį. Čia ma 
tome namu pramo
nės kampeli Lietu
vos žemės Ūkio pa
rodoj.

„N. Romuv.” kbšė

ADOMAITIS Juozas, s. Juozo, 
kilęs iš Alvito, Vilkaviškio ap., 
gyvenęs Philadelphia, Pa.

ADOMAITIENĖ Adelė, gyve- - 
nanti New Yor^e.

AUGAITIS Jonas, taip pat žino
mas kaipo JAMES SIEBERT, 
mirė ir paliko nemažą turtą. Jo 
įpėdiniai arba apie jį žinantieji 
prašomi atsikreipti į Konsula
tą. (10-2474).

BACINSKAI Juozas ir Augustas, 
'kilę iš Bagšių kaimo, Alytaus 
apsk., gyvenę New Yorke.

CISEVICIUS (Casaveeh) sūnus 
Prano, gyveno Philadelphia,Pa

DIDŽIULIS Romualdas, s. Kazio, 
kilęs iš Jodinių dvaro, Kupiš
kio vai., Panevėžio apsk., gyve
nęs Norwood, Mass., vėliau 
New Haven, Conn.

JANKEVIČIUS Povilas, gyvenęs 
Elizabethport, N. J.

KARPAVIČIUS Kazys, gimęs Al
vite, Vilkaviškio apsk., gyvenęs 
Phila, Pa.

KLYSCIŪNAS Antanas, gyvenęs 
New Yorko apylinkėje.

MAKULAVICIUS Jonas, gyveno 
Eden, Md.

MIL ASAUSKAS Tadas, kilęs iš 
Nemakščių valse. Raseinių ap. 
gyvenęs Brooklyn,' N. Y.

MIŠKINIS Mečislovas, s. And
riaus, kilęs iš Trakų vk., Bal
ninkų valse, prieš D. Karą gy
venęs Brooklyn, N. Y.

PAJERSKAS Juozas, s. Kazio 
gyvenęs Rochester, N. Y.

PETRIKIENĖ - GLUŽINSKIE- 
NĖ, kilusi iš Viekšnių valse., 
Mažeikių apsk., gyvenusi Dur
ham, Conn.

IEŠKOMIEJI arba apie juos ką 
žinantieji, teiksis atsiliepti

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA

46 Fifth Ave., New York, N. Y.
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Pavieniai asmenys auka-

side $25, P. Miksa $10, M.
SUNKIAI

MOKYKLOS KLAUSIMAS

K.

HARTFORD, CONN.

VISI Į FOE

ir

LOWELL, MASS. Iš LIETUVOS

NAUJAS I

Baltimore, Md.

LAWRENCE, MASS

Paterson, N. J.

SUSIŽEK

VILNIUS

manev-

Kunigas Atsakinėja leido Klemenso XIV rašto

Ten sus 
Sime šalt!

**

keti, nežiūrint ir sunkių lai
kų. Už tai jis yra visų myli
mas, ypač jaunimo ir parapi- 
jonų, dėl kurių jis dirba at
sidavęs visa siela. Svečias

i.

Rugpjūčio 2?

Kiek teko aplankyti lietu
vių kolonijų Amerikoje, tai 
yra pirmas toks gražus ir ra
mus kampelis Nashua. Kuo
met visur yra nusiskundžia
ma darbo stoka ir kitais gy
venimo sunkumais, kuriuos 
sudaro žmonių nedarbas, Na- 
shuoje yra visai kitaip: dar
bai eina labai gerai, visos 
dirbtuvės dirba pilną laiką; 
audinyčios dirba net dvejo
mis pamainomis. Nashuoj 
bedarbių, ypač lietuvių nėra; 
kas tik nori, tas ir dirba. 
Taigi nuotaika visų linksma 
ir gera. Nashuos lietuvių ko
loniją galima pris'kaityti prie 
laimingiausių.

Lietuvių parapija Nashuoj. 
taipg laiminga, kai visi žmo
nės dirba. Čia klebonauja 
gerb. kun. Dr. A. Bružas, ku
ris yra visų labai mylimas ir 
gerbiamas, ypač jaunimo. 
Tarpe parapijiečių yra vie
nybė ir susiklausymas. Šią 
vasarą parapija ir klebonas 
susilaukė asistento jauno 
kun. J. Bucevičiaus, kuris 
padės klebonui darbuotis ir 
parapiją vėsti dar į švieses
nę ateitį. Svečias

Prieš dvyliką metų teko 
apsilankyti šiame gražiame 
mieste su pagarsėjusiu savo 
parku — ’’Palanga”. Tuomet 
teko pirmą sykį pažinti mie
stą ir tuo laiku gyvenusius 
kunigus. Tuo laiku Lawrence, 
klebonavo gerb. kun. P. Vir- 
mauskis ir. asistentu buvo 
dabartinis klebonas kun. P. 
Juras. Tada tikrai nustebau, 
pamatęs naują ir didžiausią 
lietuvių bažnyčią, kuri buvo 
didumu ir gražumu, jei ne
apsiriksiu, pralenkia visas 
Amerikos lietuvių bažnyčias, 
(išskyrus Chicagos Šv. Kry
žiaus liet. bažnyčią). Kada 
ten buvau pirmą sykį, tada 
buvo svetainė tik skiepas ir 
ten pamaldos buvo laikomos. 
Po kiek metų į Lawrence atė
jo klebonauti gerb. kun. P. 
Juras, su gerų žmonių pa
galba įrengė vidų, kas kaina
vo apie 30.000.

Lawrenco lietuviai katali
kai apart gražios ir didelės 
bažnyčios su klebonija, turi 
didelį, gražų parką, vadina
mą ’’Palanga” gražioje vie-

toje, apaugusį pušelėmis, 
prie ežero, su vasarnamiais 
ir koplyčia, kurioje vasaros 
laike yra laikomos pamaldos 
dėl vasarotojų. Į Palangą va
saros metu, daugybė iš visų 
apylinkių įvairios draugijos 
bei parapijos turi išvažiavi
mus—piknikus, kurie ,ir dėl 
vietinės parapijos neša nau
dą. Vietos lietuviai katalikai 
labai gražiai gyvena, turėda
mi darbštų kleboną ir tokias 
brangias ir gražias nuosavy
bes. Taipgi yra keletas nelai
mingų lietuvių, kuriuos jau 
per daugelį metų apgaudinė
ja įvairūs nezaležninkų kuni- 
gužiai; vieni pamuikinę ir 
pinigus išviloję pabėga, kiti 
atvyksta. ‘Taip ir dabar bu
vęs kunigužis nemažai .iš ne
susipratėlių pinigų išvilojęs 
pabėgo, o žmoneliai pasijuto 
nuskriausti, rankas laužo ir 
graudžias ašaras lieja, kad 
jie liko apviltais. Jau laikas 
būtų susiprasti ir nesiduoti 
visokiems valkatoms apgau
dinėti. Kaip teko girdėti, kad 
šis pabėgęs kunigužis kai ku
rių net po keletą tūkstančių 
išvežęs. Tai gera pamoka.

rugsėjo 8 d. Kun. Mendelis 
pranešė, kad mokslas bus do
vanai. Šiais metais jau nerei 
kės nė už knygas mokėti ; pa
rapija visas išlaidas pa
dengs. Jei kai kurie parapi
jiečiai savo vaikus siųs į sve
timųjų mokyklas, tai bus tų 
šeimų apsileidimas tautos ir 
bažnyčios reikaluose. J.

Marijos Vaikelių 
išvažiavimas

Rugpjūčio 23 d. popiet į- 
vyko metinis Marijos Vaike
lių išvažiavimas į Lake Con- 
gamond. Marijos Vaikeliai 
turėjo „extra , good time.’ 
Dalyvavo ir kelios lietuvių 
šeimynos ir kunigai Ambo- 
tas ir Kripas.

—o—
Iš Lietuvių Legijono veikimo

Iš Hartfordo lietuvių vete
ranų veikimo matyt, kad jie 
nemano pasiduoti kitoms lie
tuvių kolonijoms, kaip tai 
Bridgeport, Waterbury ir 
New Britain, kur jau randa
si lietuvių postai. Teko gir
dėti, kad lietuvių buv. karių 
Hartforde ir apylinkėje ran
dasi netoli šimto. Vyrai lie
tuviai, junkitės vienybėn.

Ir moterys pradeda bruz
dėti. Jau tveriasi savo „aux
iliary” postą prie vyrų legi
jono.

—o—
Karnavalas

Rugpjūčio 20, 21 ir 22 dd. 
(vakarais) įvyko šv. Trejy
bės lietuvių parap. metinis 
karnavalas. Jaunimas gra
žiai darbavosi: Vyrų Klubas, 
Vyčiai, Marijos Vaikeliai ir 
Moterų gildija. Atsilankė ne 
mažai žmonių.

—o—
Žiųutės

Serga: Vincas Kripas, šv. 
Pranciškaus, - ligoninėj; < 
gaitienė, Vistortas ir Vistor- 
tienė, Hartfordo ligoninėje. 
Linkime ligoniams greitai 
pasveikti.

—o—
Lietuviai kariai

Šiomis dienomis Niantic, 
Conn. įvyko Conn. Militia 
karių metiniai 
rai. Jų tarpe randasi ir lie
tuvių — Gaskas, Mašinskas, 
Kasmonaitis, Bart ir kiti. 
Kai kurių lietuvių paveikslai 
matėsi „Hartford Times” ir 
„Hartford Courant’” laikraš
čiuose. Sveikiname ir linki
me jiems prasimušti į kari
ninkus.

Kunigų rekolekcijos
Dviem savaitėm įvyksta

-j- Po šiltų dienų rugp. 21 
d. vakare buvo audra su per
kūnija; kai kur išvartė me
džius, stogus nuvertė. Bet po 
lietui vėl šiluma grįžo.

— Mašinistas p. Gabris iš 
Brooklyno, N. Y. , antrą sa
vaitę Baltimores dienraščio 
„American” taiso spaustu
vės mašinas. Ir jo šeima at
vyko čia atostogas pralesti. 
Pabaigoj šio mėn. grįš atgal 
į namus. Malonu, kad lietuvis 
tvarko tokias didžiules spau 
dos mašinas. Linkime lai
mingai sugrįšti į savo namus 
pp. Gabriams.

— Šį sekmadienį matėsi ir 
iš Philadelphijos, Pa. sve
čių. Sakė, jie ten turi tris lie
tuviškas parapijas ir ketvir
tą organizuoja. Sako, reikia 
katalikiškoj akcijoj padir
bėt.

— Muz. J. ir M. Čižauskai 
dar negrįžo iš -atostogų ir 
vargonininkų seimo. Jau pa
siilgom jų.

— Šį sekmadienį matėsi 
bažnyčioj kazimierietės se
sutės, sugrįžusios iš vienuo
lyno mokytojauti. Lietuvių 
parapijos mokykla atsidarys Šv. Tarno Seminarijos kuni-

Klausėjas: Malonėkite pa
aiškinti, dėl ko jėzuitų vie
nuolynas amžiais buvo per
sekiojamas? Ir šiais laikais 
kur tik klausyk pirmoj eilėj 
yra išvaromi jėzuitai, o dar 
ką girdėjau. Ar tiesa, kad 18 
šimtmety net popiežius Kle
mensas XIV visiškai panai
kino jėzuitų vienuolyną?

Kunigas: Visa, ką tamsta 
priminei yra tiesa. Pasaulis 
labai nekenčia jėzuitų. Ar 
nori žinoti, dėl ko? Man ro
dos, kad ne dėl kitos priežas
ties, kaip tik dėl to, kad jie 
yra ne tik nešiotojai, bet ir 
gynėjai Jėzaus Vardo. O Kri
stus pasakė: ’’Jeigu mane 
persekiojo, tai ir jus perse
kios ir dėl mano vardo rei
kės daug jums kentėti”. O, 
kad popiežius Klemensas 
XIV liepos 21 d. 1773 metais
jėzuitų vienuolyną uždarė, žius neprasižengė prieš savo 
tai tik dėl to, kad tais laikais neklaidingumą ir tuomi ar 
labai buvo įpykę ant jėzuitų neparodė savo bailumo prieš 
pasauliniai valdovai, kurie Bažnyčios priešus?

visokiais būdais grąsino po
piežiui ir reikalavo, kad tą 
vienuolyną uždarytų. Labiau 
šiai tai darė įtakingi Burbo- 
nų kunigaikščiai. Nerasda
mas kitos išeities popiežius 
Klemensas raštu iš liepos 21 
d. 1773 metų panaikino jė
zuitų vienuolyną. Bet Kle
mensas XIV su skaudančia 
širdimi tai padarė ir Bažny
čios istorikas Alzag’as sako, 
kad Klemensas XIV labai 
brangino jėzuitus ir dar bū
tų gražiau atsiliepęs apie jė
zuitus, negu popiežius Pijus 
IX panašiose apystovose, sa
kydamas : ’’’Daugelyje val
stybių jūs esate nekenčiami 
ir nenorima, kad jūs ten pa- 
sirodytumėte. Tad laukite 
geresnių dienų, kada vėl ga
lėsite ten sugrįžti, nes šiuo 
momentu dar būtų didelis 

persekiojimas”.
Klausėjas: Ar uždaryda

mas tokį vienuolyną popie-

gų rekolekcijos. Gerb. sesu
tės pereitą savaitę atliko sa
vo metines rekolekcijas Mt. 
St. Joseph akademijoje. Da
lyvavo ir lietuvaitės pranciš- 
kietės.

—ot—
Nauja radio stotis

Hartforde atsidarė nauja 
radio stotis WHTH, tai 
„Hartford Times” laikraščio 
stotis. Manoma, kad bus ga
lima netrukus bent retkar
čiais per ją girdėti ir lietu
viškas programas.

—o—
Atsilankė

Šiomis dienomis pas gerb. 
kunigą Ambotą atsilankė šie 
kunigai: Stonis, Simonaitis 
ir kan. Fabijonas Kemėšis.

—o—
Mirė

Šiomis dienomis mirė se
nas lietuvis, kun. Kavaliaus
ko tėvas, Aleksandras-Kava
liauskas. Laidotuvės buvo su 
trejomis mišiomis, kurias lai 
kė kunigai Ambotas, Karto
nas ir Kripas. Amžiną atilsį 
lai jam duoda Viešpats.

Graži kolonija
Nors trumpai turėjau pro

gos apsilankyti ir pamatyti 
gražią lietuvių koloniją — 
Lowellj, kurioje gyveną lie
tuviai susispietę prie Šv. Juo 
zapo parapijos, kurios klebo
nu yra didelis Lietuvos pat
riotas ir tėvynės mylėtojas 
gerb. kun. F. Strakauskas. 
Nors jis yra čia gimęs ir au
gęs, bet daugiau darbuojasi 
dėl savo tėvynės ir išeivijos 
negu kiti iš Lietuvos atvykę.

Nuosavybės
Vietos, lietuviai katalikai 

gali pasigirti savo nuosavy
bėmis, kurios yra sekančios: 
graži medinė bažnyčia, gra- 

Gri- žioje vietoje su nemažu skly
pu žemės, kuri aptverta ge
ležine tvora; viduje daug gra 
žiu medelių ir gėlių prisody- 
ta; atrodo, kad bažnyčia sto
vi parke. Bažnyčia kaip iš 
oro, taip ir viduje, gražiai iš
dažyta. Svetainė taipgi su vi
sais patogumais ir jauki. 
Klebonija didelė, graži, prieš 
pat miesto parką; gražesnę 
vietą sunku būtų rasti. Prie 
klebonijos dar yra blokas pa
rapijos žemės ant kurios atei 
tyje bus statoma par. moky
kla ir seserų namai. Tokias 
gražias ir brangias turi para
pija nuosavybes, o skolos tik 
4.000. Už tai kreditas darbš
čiam klebonui kun. Strakaus- 
kui, kuris viską puikiausiai 
sutvarkė ir skolas baigia mo-

Kunigas: Visai ne! Čia tik 
pasirodė popiežiaus mokėji
mas valdyti Bažnyčią. Juk 
popiežius turi pilną valdžią 
ant vienuolynų, jis juos gali, 
jeigu prireiktų, visus uždary
ti, arba naujų pristeigti. Tie 
dalykai nepriklauso prie po
piežiaus neklaidingumo, bet 
vien tik prie administracijos

Klausėjas: Jeigu jėzuitai 
buvo uždaryti, tai kas vėl 
juos leido ir ar seniai jau jie 
vėl gyvuoja?

Kunigas: Jėzuitų vienuoly 
no atnaujintojas yra popie
žius Pijus VII, kuris raštu 
iš rugpiūčio m. 7 d. 1814 m. 
džiūgaujant visai Katalikų 
Bažnyčiai, vėl leido jėzui
tams tęsti savo darbą saky
damas: ”Aš jaučiausi mirti
noj nuodėmėj Dievo akyse, 
jeigu neduočiau atsakymo į 
viso pasaulio tikinčiųjų pra
šymą”.

Klausėjas: O kur jie per 
visą uždarymo laiką buvo, o 
gal jie nepasidavė uždaromi?

Kunigas: Į tą klausimą 
štai kokiais žodžiais atsako

viai, būkime susipratę. Leis- Panelės Šv. altoriaus.
kime kiekviena lietuviška
katalikiška šeima savo vai- vo: Mr. ir Mrs. James Gar-
kučius TIKTAI (KUR YRA)
Į LIETUVIŠKAS KATALI-! Tocionis $10, p-lė A. Melui- 
KIŠKAS MOKYKLAS.

Netrukus bus paskelbta 
bažnyčioje ir laikraščiuose 
lietuvių Šv. Trejybės ir Wa
terbury Šv. Juozapo mokyk
la atsidarys. Visoj Connecti
cut valstybėje randasi tik 
dvi lietuviškos katalikiškos 
mokyklos, būtent, Hartfordo 
Šv. Trejybės ir WTaterbury 
Šv. Juozapo mokyklos. Abi
dvi gražios ir lietuvių vaiku
čiams užtektinai didelės. Se
sutės mokytojos labai kom
petentingos varyti abiejose 
mokyklose mokytojų darbą. 
Tik reikia lietuviams tėve
liams ir kitiems vadams su
sirūpinti, kad jų lietuviai 
vaikeliai lankytųsi lietuviš
kose katalikiškose mokyklo
se.

Kun. dr. Končius parašė 
labai gražų straipsnį, liečian 
tį lietuviškas katalikiškas 
mokyklas ir t.t. Jis citavo 
šventus Bažnyčios kanonus, 
kurie draudžia lietuviams tė
veliams leisti savo vaikučius 
į viešąsias arba „public” 
mokyklas. Mes tą patį turi
me čia Hartforde pasakyti. 
Daugelis lietuvių nesiunčia 
savo vaikų į savo lietuvišką 
katalikišką mokyklą, bet pas 
svetimus. Ar tai gražu? Ar 
tai lietuviška, katalikiška? 
Ar tai PROTINGA? Jeigu 
savo neturėtume, ar ji būtų 
per prasta, tai gal būtų kiek 
suprantamiau, bet turime 
puikiausias lietuviškas mo
kyklas. Lietuviai, ypatingai 
tėveliai! Ar jūs žinote, kodėl 
lietuviai kentėjo ilgiausius 
šimtmečius nuo vokiečių, 
lenkų ir rusų? šviesūs lietu
viai tą žino: dėlto, kad lietu
viai spiauja ant savų lietu
viškų įstaigų. Jeigu lietuviai 
laikysis vienybės Amerikoje, 
tai lietuvių vardas bus gra
žus ir lietuviams tėveliams 
bus bent kiek saldžiau gy
venti senatvėje. Bet jeigu 
lietuviai tėvai nesirūpins, tai 
jiems bus tamsus rytojus. 
Lietuviškoj katalikiškoj mo
kykloj jūsų vaikeliai išmoks 
katekizmo, ir kiek lietuvių 
kalbos. Jie jus ir lietuvius 
labiau mylės ir pasiliks dau
gumoje Dievui ir Tautai išti
kimi. Negaliu suprasti, ko
dėl kai kurie lietuviai toki 
tamsūs: Jie tiek kentėjo ir, 
rodos, jie yra pasiryžę iki riaus. Šv. Onos klubas paau- 
grabo lentos kentėti. Lietu- kavo $55 dėl pagražinimo

Ekskursija laivu
Rugsėjo 7 d. (per Labor 

Day) Jersey City lietuvių Šv. 
Onos parapija, draug su 
Bayonne ir New Yorko lie
tuvių parapijomis, turės lai- 
vh „Favorite” išvažiavimą į 
Bear Mountains. Laivas jer- 
siečius paims iš Pier „B” 
Exchange Place,- Jersey Ci
ty. Laivas prieplauką apleis 
10:15 vai. ryto.

Laivas „Favorite” nors ir 
ne didžiausias, bet gražus ir 
patogus. Kelionė Hudsono 
upės pakrantėmis žavėjanti. 
Be to, kelionės metu grieš 
puikus orkestras. O kam nė
ra žinomas Bear Mountains 
gražumas? Tokioj ekskursi
joj dalyvavimas bus vien tik 
malonumas. Kviečiame visus 
lietuvius dalyvauti. Tikietus 
galima įsigyti pas platinto
jus.

Vedybos
Rugpjūčio 23 d. moterys

tės ryšiais sujungti Kotrina 
Reidaitė su Harold Rath.

—o— 
Laidotuvės

Rugpjūčio 23 d. palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis 
a. a. Jonas Basanavičius. Pa
liko nuliūdusius žmoną ir 
vaikelius. Palaidojo grabo- 
rius J. Bujauskas.

Pavyzdingą auką šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčiai 
dovąnojo Marijona Sasnaus
kienė ir dukterys Marijona ir 
Matilda; jos paaukavo $250 
atnaujinimui didžiojo alto
riaus. Kai kurios pasiturin
čios draugystės yra aukavę 
po virš šimtelį, o Marijona 
Sasnauskienė „subytino” 
draugystes bei biznierius. 
Tai sektinas pavyzdis ir gar
bė M. Sasnauskienei. Lai jai 
Dievas atlygins šimteriopai 
už jos stambią auką. Parapi
jos klebonas dėkoja gerada
rei.

Šv. Kazimiero draugystė 
aukavo $150 dėl šv. Kazimie
ro stovylos atnaujinimo ir 
šv. Kazimiero paveikslo iš
piešimo virš didžiojo alto-

kiūtė $10, J. Sniečkus paau
kavo $5. Labai pagirtina, 
kad ir iš jaunimo randasi pa
vyzdingų mergelių, kurios 
tam tikslui aukoja. Tai yra 
sektinas pavyzdis. Visiems 
aukotojams širdingai dėkū

Rugpjūčio 16 d. Šv. Kazi
miero parap. bažnyčioj kleb. 
kun. J. Kinta surišo motery
stės ryšiu Povilą Miksą su 
slauge Apolionija Costello- 
Jakubavičiūte. Jungtuvės bu 
vo su šv. Mišiomis. Bažny
čios viduj prie didžiojo alto
riaus buvo papuošta gėlė
mis, ant visų altorių žibėjo 
žvakės, kas sudarė labai gra
žią nuotaiką, žmonių buvo 
pilna bažnyčia. Po šliūbo 
gentys ir draugai buvo su
kviesti į parapijinę salę ir 
gerai pavaišinti. Linkėtina 
jaunavedžiams laimingo 
pavyzdingo gyvenimo.

ALYTUS
Žemės ūkio rūmai su vie

tos savivaldybe ir kt. rugsė
jo 6 — 7 d. Alytuje rengia 
žiemos rytų apygardos — 
Alytaus, Seinų ir Trakų ap
skričių žemės ūkio ir pramo
nės parodą. Į parodą priima
mi eržilai, kumelės su kume
liukais, raguočiai, kiaulės, 
avys, paukščiai, triušiai ir 
kailiniai žvėrys, sodų, daržų 
ir bičių ūkio eksponatai; au
diniai, mezginiai, įvairūs dir
biniai ir t.t. Eksponatai pri
imami nemokamai. Į parodą 
vykstantiems 50% geležinke
lio nuolaida. Eksponatai re
gistruojami pas rajonų ir ap
skričių agronomus ligi rug
pjūčio 15 df Geresnieji eks
ponatai bus premijuojami. 
Kultūrinės organizacijos pa
rodos metu rengia vaidinimų 
ir pramogų.

Švietimo kuratorius Šelą- 
govski, kuris gyrėsi tol bū
siąs Vilniuje, kol neliks nė 
vienos lietuviškos privatiš- 
kos mokyklos, kuris specia
lizavosi liaudies mokyklas 
darinėdamas, matyti, jis jau 
čiasi visiškai pasiekęs savo 
tikslą, jei užleidžia vietą 
iš Krokuvos atvykstančiam 
Todeckiui. Lietuviai seną sa
vo engėją, kuratorių palydi 
be ašarų. 3

Pradedant pi 
są pereitą ir d 
Kunigų Vieny1 
kas, Maspett 
kun. Jonas Ba 
serga. Jis ani 
pasijuto bloga 
išegzavinamus 
durių uždegim 
ligonis jauči; 
riau. Linkime 
rėti.

Šį sekma* 
390 d. „Ame 
važiayimą į 
Ten bus Liet 
miteto dari 
Ta proga ki 
menkos” sk 
liai ir šiaip 
žiavimas pi 
pietų. Park 
užkandžių, k 
nos Komitet 
Taigi visi i 
Forest Park;

„Amerika1 
jo pagelbini 
jaunas, ener 
westfieldietis 
džius, kuris 
apsigyveno 
vykęs iš D 
Pr. Naudžiui 
bęs „Darbi 
čia gyvenda 
darbo pade 
rinkdamas ] 
garsinimus, 
džius, su sa 
da daug pris 
tikos” susti]

Visiems g 
veiklus Apr 
jos jaunuoli 
lauskas, 19: 
damas vie 
spaustuvėj, 
dė: presas

istorikas Campbell knygoje: popiežiaus nutarimams, ne- 
”’The Jesuits” puslapis 551:
’’Jėzuitai pasidavė be mur- skaityti savo valstybėje. To
mėj imo ir tas tylėjimas bu- įįu būdu jėzuitai išliko Lie- 
vo vaisius ilgo jėzuitų lavini
mo... Jie pasauliui įrodė, 
koks pas juos yra solidaru
mas, kuris persunkia visą jų 
vienuolyną. Jie parodė savo 
aklą paklusnybę ne tik žo
džiais, bet ir darbais... Jie sa
kydavo pamokslus, bet šis 
tylėjimas buvo didžiausias 
visam pasauliui pamokslas”.
Žinoma, jie buvo tada labai 
galingi, jie galėjo protestuo
ti, bet kaip pasakojama, su
sirinko, kaip paprastai pie
tų metu į valgyklas ir čia ra
miai bevalgant) ems buvo 
perskaitytas “popiežiaus raš
tas. Tada po pietų, vienas ki
tą atsisveikino, jėzuitų regu
lose nurodytu būdu, t. y. ap
sikabinimu, ir išsiskirstė kas 
sau: vieni įstojo į kitus vie
nuolynus, kiti pristojo prie 
diecezijos kunigų, o dar kiti 
persikėlė į Lietuvą, Lenkiją 
ir Rusiją, kur Ekaterina Hji 
viską darydama priešingai

tuvoj, Lenkijoj ir Rusijoj. O 
kai visame pasauly buvo leis
ta, tai Rusija uždarė, tokiu 
būdu išsipildė Kristaus pra
našystė: ”Jūs būsite neken
čiami dėl mano vardo. Kuo
met gi jie persekios jus vie
name mieste, bėkite į kitą. 
Ištikrųjų, sakau jums, jūs 
nebūsite pabaigę Izraelio 
(suprask: pasaulio) miestų 
kolei žmogaus Sūnus ateis.” 
(Mat. 10. 23), tai yra įvyks 
paskutinis Teismas.

Klausėjas: Ar kai jėzuitus 
prieš trejetą metų išvarė iš 
Ispanijos, ar jie irgi nesi
priešino ?

Kunigas: Visai nesiprieši
no, bet tuojau išsiskirstė po 
visą pasaulį ir dirba toliau 
savo darbą, kolei vėl bus pa
šaukti atgal į savo tėvynę.

Klausėjas: Ar tiesa, ką 
girdėjau apie jėzuitus, būk 
jie mokina, jog tikslas pa- 

|teisina priemones, tai yra,

jeigu nori pasiekti gerą tiks
lą, gali vartoti kad ir blo
giausias priemones?

Kunigas: Tai yra grynas 
melas. Bažnyčios priešai tai 
išsigalvojo. Jie kaip tik pa
vartojo čia blogą įrankį1, tai 
yra melas, kad pasiekus sa
vo tikslo, tai lygiai, kaip tas 
žydas muša ir žydas rėkia. 
Niekur, kaip gyvi neradome 
jokiose jėzuitų knygose ir 
raštuose tokio mokslo, kad 
’’tikslas pateisintų priemo
nes’’. Jėzuitai ir bendrai Ba
žnyčia mokina, kad siekiant 
gero tikslo, galima pavartoti 
tik geras priemones, arba to
kias, kurios nėra nė geros nė 
blogos, tik priklausys nuo to 
kam jas vartosi: blogam tiks 
lui, o geros, jeigu geram. Sa
kysim. jeigu kas suruoštų lo
teriją ir gautais pinigais pa
statytų bažnyčią ar ligoninę, 
čia dalykas nė blogas nė ge
ras, tai yra loterija sunaudo
ta geram tikslui, bet jokiu 
būdu, pavyzdžiui, negalima 
prisitaikius ištraukti kam iš 

‘kišeniaus pinigus ir paskui

sušelpti pavargėlį, čia geram 
tikslui pavartota bloga prie
monė — vagystė. Komunis
tai, pavyzdžiui, visiškai ne
siskaito su priemonėmis: jei
gu jie mato, kad iš to bus 
koks nors geras, tai nežiū
rėk į nieką: užmušk, pavok, 
sudegink, by tik pasieksi 
tikslo. Jiems tai tinka tas 
pasakymas: tikslas pateisi
na priemones, bet ne jėzui
tams.

Klausėjas: Ar tiesa, kad 
net buvo teismas, arba byla 
iškelta jėzuitams dėl to da
lyko?

Kunigas: Taip buvo, ne jė
zuitams, bet jėzuitai iškėlė 
reikalaudami ir skirdami do
vanas, kad per teismą tas 
dalykas būtų įrodytas. Jėzu
itas tėvas Roh 1852 metais 
pasiūlė 1000 flarinų, o Das- 
bach’as 1903 metais 2000 
florinų, vienok apskrities 
teismas ir aukščiausias Kol- 
no teismas įrodė, kad niekur 
jokiuose raštuose ir išsireiš
kimuose jėzuitai tame nėra 
prasikaltę.



Jjucio 28 d., 1938 m. Rugpjūčio 28 d., 1936 m.
s Šv. altoriaus, 
eniai asmenys auka, 
r. ir Mrs. James Gar. 
15, P. Miksa $10 u 
is $10, P-lė A. Mį 
510, J. Sniečkus paau. 
$5. Labai pagirti^ 
iš jaunimo randasi pa. 
gų mergelių, ku^ 
kslui aukoja. Taip,

jams širdingai dftį 
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pjūčio 16 i šv. 
parap. bažnyčioj kleb. 
. Kinta surišo motery, 
yšiu Povilą Miksą

Apolionija Costelfc 
ivičiūte. Jungtuvės h 
i šv. Mišiomis. Barny, 
iduj prie didžiojo alto 
buvo papuošta 
mt visų altorių žibėjo 
3, kas sudarė labai gn- 
lotaiką. žmonių 

bažnyčia. Po 
s ir draugai buvo » 
-i į parapijinę salę j

pavaišinti. Linkėtu 
vedžiams laimingo į 
sdingo gyvenimo.

Iš LIETUVOS

ALYTUS 
mės ūkio rūmai su» 
lavivaldybe ir kt. rugsė- 
— 7 d. Alytuje reugii 
os rytą apygardos- 
aus, Seinų ir Trakų ap 
Šių žemės ūkio ir prai 
parodą. Į parodą priima- 
TŽilai, kumelės su kūme- 
lis, raguočiai, kiaulės, 
j, paukščiai, triušiai ir 
iniai žvėrys, sodų, daržą 
ičių ūkio eksponatai; įs
ai, mezginiai, įvairūs dir- 
ai ir t.t. Eksponatai pi
nai nemokamai | paroda 
stantiems 50/t geležinke- 
nuolaida. Eksponatai re- 
ruojami pas rajoną ir ap 
iciu-.-ja^jw^r^- 
čio 15 (į Gerempks- 
tatai bus premijuojami 
[tūrinės organizacijos pa
ns metu rengia vaidinimų 
iramogų.

voros

ivietimo kuratorius Šėlą- 
raki, kuris gyrėsi tol te

nos lietuviškos privati 
s mokyklos, kuris specia- 
ivosi liaudies mokyklas 
rinėdamas, matyti, jis jai 
.si visiškai pasiekęs 
:slą, jei užleidžia vietą 
Krokuvos atvykstančiam 
deckiui, Lietuviai seną sa- 
engėją^kuratorių palydi

įsakymas: tikslas patds 
i priemones, bet ne 
ms.
Klausėjas:' Ar tiesa,b 
t buvo teismas, arba^ 
įeita jėzuitams dėl^ 
ko?
Kunigas: Taip buvo.fi 
itams, bet jėzuitai $1 
ikalaudami ir skirdami 
.nas, kad per teism 
-lykas būtų įrodytas.^ 

is tėvas Roh 1852 R 
įsiūlė 1000 floriną,oi 
ich’as 1903 metais | 
orinų, vienok apslfl 
damas ir aukščiausiai 
o teismas įrodė, kad n 
ūkiuose raštuose ir i$i 
imuose jėzuitai tamd 
rasikaltę.

VIETOS ŽINIOS
SUNKIAI SUSIRGO rankos pirštus ir visą plaš

taką. Jis paguldytas St. Ca
therine ligoninėj, Brooklyne. 
Rentgeno nuotrauka rodo, 
kad operacija pavyko labai 
gerai ir kaulai sudėti labai 
vykusiai. Kostantą lanko 
daug draugų. Linkime, kad 
nelaimės padaryta žala ne
paliktų žymių.

Kostantas tik pereitą' sau
sio mėnesį baigė High 
School. Jis tik neseniai gavo 
darbą spaustuvėj, kuris jam 
labai patiko.

Pradedant pirmadieniu, vi
są pereitą ir dar šią savaitę 
Kunigų Vienybės pirminin
kas, Maspetho kleb. gerb. 
kun. Jonas Balkūnas sunkiai 
serga. Jis antradienį popiet 
pasijuto blogai ir gydytojui 
išegzavinamus nustatyta vi
durių uždegimas. Šią savaitę 
ligonis jaučiasi žymiai ge
riau. Linkime greitai sustip
rėti.

VISI Į FOREST PARKĄ
■\ -

Šį sekmadienį, rugpjūčio 
390 d. „Amerika” rengia iš
važiavimą į Forest Parką. 
Ten bus Lietuvių Dienos Ko
miteto darbo užbaigtuvės. 
Ta proga kviečiami visi „A- 
merikos” skaitytojai, priete- 
liai ir šiaip lietuviai. Išva
žiavimas prasidės 2 vai. po 
pietų. Parke bus gėrimų ir 
užkandžių, kurių Liet. Die
nos Komitetas gaus veltui 
Taigi visi šį sekmadienį į 
Forest Parką.

IŠVYKO Į PENNĄ
Inž. Petras Barzilauskas 

(p. K. Krušinskų žentas) su 
ponia šią savaitę išvyko 
pas tėvelius į Plymouth, Pa 
Jis dirba U. S. laivyno labo
ratorijose inspektorium ir 
dabar gavo porą savaičių 
atostogų, kurias inž. Brazi- 
lauskas norėjo praleist savo 
gimtajame Plymouth^, ta
čiau ketvirtadienį turėjo su
grįžt į New Yorką, sutikt 
Lietuvos inžinierių.

NAUJAS DARBININKAS

„Amerika” susilaukė nau
jo pagelbininko — juo yra 
jaunas, energingas veikėjas, 
westfieldietis Pranas Nau
džius, kuris prieš kiek laiko 
apsigyveno New Yorke at
vykęs iš Worcester, Mass. 
Pr. Naudžius yra daug dir
bęs „Darbininkui. ” Dabar 
čia gyvendamas jis ėmėsi 
darbo padėti „Amerikai,’ 
rinkdamas prenumeratas ir 
garsinimus. Pranas Nau
džius, su savo patyrimu, ža
da daug prisidėti prie „Ame
rikos” sustiprinimo.

SUSIŽEIDE DIRBANT

Visiems gerai pažįstamas, 
veiklus Apreiškimo parapi
jos jaunuolis Kostantas Kaz
lauskas, 19 m. amžiaus, dirb
damas vienoj amerikonų 
spaustuvėj, sunkiai susižei
dė: presas sutrynė dešinės

PADĖKA

dešienė ir Gudzinskienė. 
Taipgi ačiū choristėms, ku
rios patarnavo prie stalų.' 
Ačiū A. Daukantui, kad jis 
visą dieną prigelbėjo ir buvo 
’’bartinderiu”.

Dėkoju už gėles, kurios 
puošė altorių ir stalus, tai p. 
Gramienės puikaus darželio 
papuošalas ir p. Kvetkaus- 
kaitė gražių , gėlių atnešė. 
Garbė priklauso gėlininkui 
Kreivėnui, kuris altorių pa
puošė puikiomis palmomis 
laike iškilmingų pamaldų. 
Ačiū p. J. Navicko vedamai 
orkestrai, kuri puikiai grojo 
šokiams.

Vienu žodžiu, ačiū visiems, 
kurie šiokiu ar tokiu būdu 
prie šio Varg. Seimo paren
gimo prisidėjo. Malonu buvo 
darbuotis, kad visur radom 
didelį pritarimą. Beabejo, jū
sų visų pastangas įvertino, I ras Stanislovas yra antras 
kurie tik atsilankė. newyorkietis per pereitą

Prašau priimti mano dė- šimtą metų, kuris paliks šią 
kingumą. šalį kaipo misijonierius ir

J. Brundza, vyksta į svetimą kraštą. Jo 
Šv. Jurgio par. varg. mokslo gabumai padės jam
'--------------Dievo vynuogyne, kurį jis
• MOT. SĄJUNGOS 29 KP. tikrai ras Filipinų salų žmo-;

--------  . _ nių tarpe. Toks pasišventi- 
Moterų S-gos 29 kp. laikė | mag atskirai lieka paaukšti

nimas Dievo ir mūsų Tautos 
garbei. XYZ.

Brooklyne pas savo tėvus, o 
i rugsėjo mėnesį išvažiuoja į 
i Filipinų salas, kaipo moky
tojas Krikščionių Brolių 
Draugijos Universitete.

Stanislovas Masiulis, pa
baigęs Apreiškimo parapijos 
mokyklą, stojo į Šv. Jokūbo 
aukštesniąją mokyklą Brook 
lyne. Antruose metuose jis 
buvo priimtas į Krikščionių 
Brolių Draugiją. Gavęs rū
bus ir atlikęs noviciatą, bu- 

1 vo perkeltas į Washingtoną 
mokytis toliau Katalikų Uni
versitete. Ypatingai čia pasi- 

' žymėjo baigdamas keturių 
Įmetu darbą per tris metus. 
Jo gabumai jam laimėjo A. 
B. laipsnį.

Jo iškeliavimas į Filipinų 
salas įdomus. Iš visų brolių 
tokiam darbe jis jauniau
sias. O kita, brolis Kazimie-

Šiuomi reiškiu širdingiau
sią padėką už surengimą 
taip puikios Vargon. S-gos 
Jubiliejinio seimo 25 metų 
šeimyninės vakarienės, kuri 
įvyko rugp. 19 d. Šv. Jurgio 
par. . svetainėje, Brooklyn, 
N. Y. Daug teko pagyrimų 
išgirsti iš atsilankiusių sve
čių ir už taip puikiai paga
mintus valgius: pusryčius, 
užkandžius ir vakarienę. 
Tuom visu rūpinosi gerašir
dės parapijietės, kurios tai 
visa darė iš pasišventimo su 
noru. Nežiūrint karščių, jos 
sunkiai darbavosi apie treje
tą dienų prie įkaitusių pečių 
Jos savo darbštumu suteikė 
garbę visai parapijai. Tad 
lai leista būna bent jų pavar
des viešai paskelbti. Visu 
kuom rūpinosi p. O. Kulbo- 
kienė, jai gi gelbėjo: Kuli
kauskienė, Draugelienė, Ja
kubčionienė, Samuolienė, Us- 
cinienė, Kazlauskienė, Ja
kaitienė, Slivinskienė, Gau-

mėnesinį susirinkimą Aug. I 
19 d. parapijos salėj. Atsi
lankė gražus skaičius narių. 
Raporto iš Federacijos nebu
vo. Rugpiūčio 16 d. išvažia
vimo raportą išdavė p. M. Ki 
vytienė; pelno liko $19.36. 
Didelė padėka priklauso p. 
Kivytienei už surengimą šio 
išvažiavimo ir pasidarbavi
mą. Susirinkimą baigė mal
da vice-pirm. Gaigalienė.

Išvyko į svečius
Išvažiavo atostogų mūsų 

gera darbuotoja p. O. Dobro- 
volskienė su dukrele. Išva
žiavo pats savo tėvelius ant 
farmos, Yardsville, N. J. 
Kjartu išvažiavo ir p. J. Mi- 
liukienė su dukrele ir žentu. 
Linkime, kad linksmai pra
leistų laiką ir kad sveikos su
grįžtų. Kor.

GRĮŽO Į ROMĄ

Rugp. 22 d. laivu Conte 
de Savoj a į Romą grįžo p. E 
Černeckienė, Lietuvos pasiun 
tinio Romoj žmona su dukre
le Lucija. Ponia Černeckienė 
Amerikoj praleido vasaros 
atostogas, viešėdama savo 
gimtajam mieste — Worces
ter, Mass. P. Černeckienė ap
lankė ir kitas z
merikos vietas ii*dalyvavo 
Stud, ir Prof, seime, Maria- 
napolio kolegijoj. Prieš išva
žiuosiant p. Černeckienė su 
dukrele viešėjo pas p. Dauž- 
įvardžius, Liet. gen. kons. 
New Yorke.

.esnes A-

LIETUVIS Į FILIPINŲ LIETUVOS DELEGATAI Į 
SALAS HI PASAULINĘ ENERGI-

 JOS KONFERENCIJĄ
Brolis Kazimieras Stanis- «• A. V.

lovas, F. S. C., eidamas 21 m. --------
amž., birželio mėnesį sėkmin Š. m. rugp. 21 d. prancūzų 
gai pabaigė universiteto laivu „Ule de France’ ’ iš Hav- 
mokslą. Dabar atostogauja |r0 uosto išvyksta Lietuvos

delegatai į š. Ameriką, į Tre
čiąją Pasaulinę Energijos 
Konferenciją, kuri įvyks Wa
shingtone rugsėjo 7-12 d.

Lietuvos delegatai: prof. 
J. Čiurlys, Vyriausias gele
žinkelių direktorius, Lietu
vos tautinio energijos komi
teto pirmininkas ir prof S. 
Kolupaila anksčiau dalyvavo 
energijos konferencijos sesi
joje Berlyne, Bazelyje ir Bar 
celonoje.

Svečiai bus New Yorke 
rugpjūčio 27 d. ir ant ryto
jaus pradės prieškonferenci- 
jinę ekskursiją; Čiurlys rug- 
piūčio 28 d. bus Philadelphi- 
joj, rugp. 31 d. Schenectady, 
rugs. 1-3 d. Chicago, rugs. 4 
d. Pittsburghe. Jis lankys 
elektrifikuotus geležinkelius, 
pramonės įmonės ir mokslo 
tyrimų laboratorijas. Prof. 
Kolupaila rugp. 38 d. bus 
New Yorke, rugp. 29 d. Bos
tone, rugp. 30-31 d. prie Nia
garos krioklio, rugs. 1 d. 
Pittsburghe, rugs. 2 d. Za
nesville, rugs. 3-5 d. Knox
ville ir 'Tennessee slėnio dar
buose.
Kongresui pasibaigus, prof. 

Kolupaila vyks į didelę trans 
kontinentinę kelionę per vi
sas J. A. valstybes ir Kanadą 
iki Ramiojo okeano. Jo lan
kymo vietos: rugs. 15 d. Mon 
treki; rugs. 16 d. Ottawa, 
rugs. 17 d. Niagara Falls, 
rugs. 18 d. Chicago, rugs. 20 
d. Glasgow, rugs. 21 d. Eph
rata, rugs. 22 d. Seattle, rugs 
24 d. Portland, rugs. 26 d. 
San Francisco, rugs. 28 d. 
Los Angeles, rugs. 29 d. mil
žiniškos Boulder Dam už
tvankos statyba, rugs. 30 d. 
Didysis Colorado upės kan
jonas, spalių 2 d. Memphis 
prie Mississippi upės. Jfe 
grįžta į Nfew Yorką spalių 4 
d. ir turės laiko iki laivui iš
plauksiant spalių 10 d.

Prof. Kolupaila, kaip Lie
tuvos fotomėgėjų sąjungos 
pirmininkas, atsiveža su sa
vim nemaža dailių Lietuvos 
vaizdų kolekcija ir juos gal 
pademonstruos Amerikos lie
tuviams. .

Jei profesorius neturėtų 
laiko ekskursijų metu, lietu
vių kolonijų lankyti, tai jis 
paskirs kelias laisvas dienas 
spalių m. Kartu jis norėti

$

Dainininkė Marijona Rakauskaite, 
Lietuvos operos artistė. Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad p-lė Rakauskaitė atvyksta Amerikon, ir 
čia koncertuosianti lietuvių kolonijose. Rakauskai
tė yra Amerikos lietuvaitė, iš Chicago®.

„N. Romuvos” klišė.

susipažinti su Amerikos lie-tą priims Jurgis Schnierer 
tuviais, ypač su inžinieriais,‘ 
fotomėgėjais ir skautais.

MASPETHO ŽINUTES

— Šv. Ražančiaus draugi
jos metinis piknikas įvyksta 
sekmadienį, rugpjūčio 30 d., 
2 vai. po pietų parapijos so
de ir salėje. Prie geros muzi
kos maspethietės žada pa
tenkinti dalyvius.

— Šeštadienio vakare, rug
pjūčio 29 d. įvyksta parapi
jos salėje Vilniaus pramoga, 
kalbės Lietuvos konsulas p. 
Daužvardis ir Lietuvos sve
tys V. Uždavinys. Įžanga 
nemokamai. Kviečiame visus 
lankytis.

Šv. Vardo draugija turės 
metinį pikniką rugsėjo 13 d. 
parapijos sode ir salėje. Tą 
dieną įvyks šventinimas 
naujos, tikrai gražios vėlia
vos.

— Moterystės Sakramen-

su p-le Ona Astrauskaitė še
štadienį, 10 vai.; James Reil
ly su p-le Anele Surdokaite 
šeštadienį, rugs. 5 d., 5 vai.; 
Bernardas Raudonaitis su 
p-le Bronislava Sakalauskai
te, sekmadienį, rugs. 6 d. 5 
vai.; Ignacas Papritz su 
Barbora Mažeikienė, šešta
dienį,, rugp. 29 d. 5 vai.

— Maspethiečiams links
ma žinutė, kad jų klebonas 
kun, J. Balkūnas jau sveiks
ta.

DOVANOJO
Kun. Juozas Alefesiūnaa, 

Karai. Angelų parapijos kle
bonas, kuris už keliasdešimt 
dolerių buvo pirkęs Lietuviu 
Dienos $200.00 laimėjimo 
kuponų, laimėjo 2 dovanas 
po $2.00. Abu laimėjimu kun. 
J. Aleksiūnas padovanojo 
„Amerikai.” Už tai jam šir
dingai ačiū!

išelpti ptwA 
ksliri pavartota bloga prie-

_ vagystė. Ko* 
įpaflrifini,

ii to* 
oks nors geras, tas®* 
ėk į nieką:

Ten susitiksime daugybę pažįstamų ir draugų, atsivėdin
sime šaltais gėrimais, pasistiprinsime valgiais.

Pradžia 1 vai. po pietų

Tai bus Lietuvių Dienos Komiteto darbo užbaigimas ir 
visų „Amerikos” SKAITYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

PASTABA: Jeigu tą. dieną lis, ši pramoka įvyks Apreiš
kimo parapijos salėj (No. 5th ir Havemeyer Sts., Brook
lyn, N. Y.).

buvo.fi


Rugpjūčio 28 d., 1936 m.

MĮSLIŲ SPRENDIMAS

^’Amerikai” paskelbus mį
slių sprendimą, daugelis 
susidomėjo. Didžiausią spren 
dejų nuošimtį sudaro mote
rys. Jų keletas atsiliepė net 
iš kitų miestų, kaip iš New
ark, Bridgeport, Elizabeth. 
Ųž trijų mįslių teisingą iš
sprendimą duodama ’’Ameri
ka” dykai iki Naujų Metų, 
taigi, kas norite patys gauti 
veltui savaitraštį ’’Ameriką” 
arba, norite užrašyti savo gi
minėms ar pažįstamiems, tik 
įspėkite šiame numeryj (ki
toj vietoj) paskelbtas mįsles 
ir gausite dovanai ’’Ameri
ką”. Vyrai, ir jūs neužsileis- 
kite. Argi jūsų protas pras- 
tėsnis už moterų?

—-------------
ATVYKO AGR. RIMŠA

Pereitą savaitę iš Lietuvos 
atvyko agr. Pr. Rimša, kuris 
čia studijuos Conell univer
sitete (Ithaca, N. Y.) apie 
metus laiko. Agr. Pr. Rimša 
specializuojasi smulkiu že
mės ūkių srityj.

Karai. Angelų Parap.

Šį sekmadienį, rugp. 30 d., 
tuoj po sumos, parapijos sa
lėje įvyksta Šv. Vardo Drau
gijos mėnesinis susirinki
mas. Visi nariai prašomi at- 
silankyti ir naujų narių atsir 
vesti. J. Mykolaitis.

DAUG SVEČIŲ REDAK
CIJOJ '

■ ' I

Pereitą savaitę i Vargonin- 
kų Sąjungos Jubiliejinio sei
mo proga daug vargoninkų 
aplankė ’’Ameriką”. Taip 
detroitietiš dainininkas - pia 
nistas Bronius Nekrašius 
lankėsi redakcijoj, apžiūrė
jo spaustuvę. Jis užsirašė 
ir „Ameriką” bei pažadėjo 
jai bendradarbiauti. Iš N. 
Anglijos lankėsi muzikai A. 
Visminas (Lawrence, Mass.) 
V. J. Stasevičius (Norwood, 
Mass.) ir J. Balsis (Worces
ter, Mass.), J. Stačiokas 
(Athol, Mass.) ir J. V. Sta
sevičius, J. Stačiokas ir už
sirašė ’’Ameriką”. Taipgi 
lankėsi artistai - dainininkai 
p. J. Čižauskai, iš Baltimore, 
Md.; jie irgi užsirašė ’’Ame
riką*”. p. Čižauskai labai gra
žiai pasirodė Jubiliejinės va
karienės programos metu.

Amsterdamietis muz. V. 
Niekus aplankė ’’Ameriką”; 
su juo susitarta dėl pardavi
nėjimo jo išleistos šokių mu
zikos. Pabaigoj savaitės visi 
muzikai išsiskirstė į namus, 
nes sekmadienį Jau turėjo 
būti savo pareigose.

PIRMOJI PAGELBA NE
LAIMINGAM ATSITIKIME

Dr. E. W. Žukauskas

PAGERBĖ MUZIKUS 
ČIŽAUSKUS

' Rugpjūčio 20 d. po Vargo- 
nininkų Sąjungos seimo, pas 
ponus Balavičius susirinko 

- gražus būrelis apylinkės są- 
. jungietės iš moterų 24 ir 29 

kuopų pagerbti buv. Mote
rų S-gos centro pirmininkės 
M. Čižauskienės, kuri ir bu
vo pakviesta prie puikiai pa- 

' ' puošto stalo, apkrauto ska- 
7’* niais valgiais ir gėrimais.

Pasivalgius, buvo pasikalbė- 
F ■ ta ir pareikšta gražių linkė- 
1,7 ' jimų ir padėkota poniai Ba- 
* ; Mavičienei už skanią vakarie- 
■•«*••• nę. Ponai Balavičiai yra pri- 
i't imnūs ir geros širdies.

Po skanios vakarienės po
nai Čižauskai sudainavo ke
letą pritaikintų gražių dai
nelių, nes jie iš tikro moka 
visiems gražiai pritaikinti 
daineles, taigi ir pritaikė šei
mininkams pp. Balavičiams. 
Ponai Čižauskai paliko gra
žų įspūdį tarpe mūsų.

Dalyvavo šios sąjungietės: 
ponios U. Mikulskienė, M. 
Šertvytienė, O. Dabravol- 
skienė, P. Chizauskienė iš 
Richmond Hill, P. Budvaitie- 
nė, S. Subatienė, K. Zaukie- 
nė, O. Daubarienė, K. Dum- 
blienė ir P. Balavičiai su šei
ma. Dalyvavus.

OBUOLIŲ BALIUS

Moterų Sąjungos 24 kuo
pa rengia obuolių balių spa
lių 2 d. (penktadienį), Karai. 
Angelų parapijos salėj. Vi
sas pelnas skiriamas naujos 
šildymo sistemos fondui. Pra 
šome visų įsitėmyti šį paren
gimą ir dalyvauti.

Sąjungietė.

REIKALINGAS KAMBARYS

Ridgewoode, Maspethe ar Wil- 
liamsburge, didelis, švarus, su at
skiru įėjimu, vienam vyrui. Būtu 
gerai, kad būtų vietoj ir gai
džius. Rūmas gali būti su baldais 
(furnished) ar be. Praneškite 
„Amerika” arba Stagg 2-2133.

(35 - 36)

TRAFIC SAFETY 
CAMPAIGN 

Pct. 92

Ar esi tikras 20to amžiaus 
auto vairuotojas? Ar žinai 
kaip apsilenkti be pavojų su 
kitu auto ant vieškelio?- O 
gal kiekvienas pralenkimas 
pasižymi sudarymu pavojaus 
sau ir greta važiuojantiems 
automobiliams dėl tavo neat
sargumo?

Lauk kol matysi atvirą 
kelią prieš save ir tik tada 
lenk kitą automobilį. Sau
giam apsilenkimui reikia 
apie 5Č0 pėdų atviro kelio. 
Pirm negu lenksi kitą, duok 
signalą ir jis paruoš tau ke
lią. Važiuok atsargiai, gerbk 
kitų teises.

Po didelio kraujo nubėgi- 
mo pasirodo sekanti ženklai:

1) Pacijentas pasirodo 
silpnakraujis. 2) Jo audinių 
raumenys paviršium atrodo 
susiraukšlėję. 3) Oda būna 
atšalus, drėgna ir išblankus. 
4) Pacijentas jaučiasi silpnu 
ir pulsas plaka smarkiau, 
staiga užeina troškulys; pa
cijentas prašo vandens ir 
vis jo daugiau nori bei tyro 
oro. Tuo pat laiku, sužeista
sis jaučia spiegimą ausyse, 
akys aptemsta ir jei nėra pa- 
gelbos — tuojau apalpsta.

Viskas atsitinka dėl to, 
kad nėra užtektinai kraujo. 
Patartina tais atsitikimais 
jokių svaiginančių gėrimų 
neduoti, kol tekėjimas’krau
jo bus galutinai sustabdytas.

Sustabdyti kraujo tekėji
mą iš arterijos: reikia pri
spausti pulsuojančią arteri
ją tarp sužeistos vietos ir 
širdies, pavyzdžiui: 1) Krau
jo tekėjimą iš pakaušio gali
ma sustabdyti prispaudžiant 
galais pirštų smilkinį. 2) Te
kėjimą kraujo sužeidime ka
klo ir viršugalvio, galima su
stabdyti prispaudžiant nykš
čiu ir pirštais pulsuojančią 
arteriją prie šono kvėpavimo 
dūdos. Tai reikia labai atsar
giai daryti, kad neužsmaugti 
sužeistojo asmens. 3) Tekė
jimas kraujo iš sužeisto pe
ties arba iš po pažastės su
stabdomas prispaudžiant ny
kštį į apykaklio duobukę. Su. 
stabdyti kraujo tekėjimą iš 
rankos, reikia prispausti ran 
kinę arteriją tarp dvilypinio 
raumens iš vidaus, pusiauke- 
ly virš alkūnės. 5 Sustabyti 
kraujo tekėjimą iš kojos ar 
blauzdos, reikia stipriai pri
spausti su nykščiu ir pirš
tais šlauninę arteriją, kurią 
galima jausti pulsuojant vir
šutiniam trečdaly vidujinės 
pusės šlaunies.

Jeigu nėra užtektinai stip
rumo pirštuose prispausti

virš paminėtais būdais, tada Brooklyn, N. Y. ’’Muzikos 
galima vartoti verštuvą, kas žinių” redaktoriai: A. Po- 
parankiau, diržą ar kakla- cius ir N. Kulys, abu Chica- 
raikštį, storą virvę ar skepe
taitę. Vieton nykščio reikia 
vartoti apvyniotą akmenuką 
arba burkeliuką. Patartina 
veržtuvą vartoti tik tol, kol 
kraujo tekėjimas galutinai 
sustoja ir niekuomet nelai
kyti suveržtos vietos virš 
vienos valandos.

Kartais permaina pozici
jos, kaip tai, pakeliant sužeis 
tąją koją ar ranką — krau
jo tekėjimas savaime sustoja 
Tačiau tekėjimas kraujo iš 
burnos, sustabdomas šaltu 
vandeniu arba ledais.

VARGONININKŲ SEIMAS 

(Tęsinys iš 1 pusi.)

Bet specialus žurnalo mo
kesnis $10.00 metams panai
kinta.

Šiems metams sąjungos 
valdybą sudaro: pirm. Juo
zas Kudirka, Pittston, Pa. 
vice-pirm. Antanas Visminas 
Lowrence, Mass, sekret. Ni
kodemas Kulys, Chicago, Ilk, 
iždin. A. Mondeika, Cicero, 
Ilk, knygius Jonas Brundza,

go, Ilk
Po seimo, Šv. Jurgio par. 

salėj, įvyko Jubiliejinė vaka
rienė, kurioje dalyvavo visi 
seimo dalyviai — muzikai, 
apylinkės veikėjai ir šiaip 
visuomenė. Visi vakarienėj 
buvo apie 150 žmonių. Vaka
rienę atidarė muz. J. Brun
dza ir paprašė vesti muz. J. 
Šaučiūną, iš Kingston, Pa. 
Vakarienės metu kalbas pa
sakė: kun. J. Valantiejus, 
kun. J. Simonaitis, kun. K. 
Paulonis, J. Stulgaitis, „A- 
merikos” red. K P. Vilniškis 
V.V. S-gos atst. V. Uždavi
nys, Metropolitan oper. ar
tistė O. Katkauskaitė, J. Ali
šauskas, A. Visminas, N. Ku
lys, A. Aleksis, J. Kudirka, 
A. Mondeika, komp. A. Po
cius, komp. J. Žilevičius, Gen 
Liet. Konsulas P. Daužvardis 
Gražiai dalyvius palinksmino 
dainelėmis dainininkai artis
tai p. J. M. čižauskai, iš Bal
timore, Md., pianistas B. Ne- 
krašius, Detroit, Mich. Vaka
rienės nuotaika buvo labai 
jauki, Po vakarienės tesėsi 
šokiai. v.

...................................................................................................................
.ei.: STagg 2-2306 E

SALOČIUS SALDAINIŲ I
KRAUTUVE 

GERIAUSIOS RŪŠIES =
* Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate s

Pusryčiai, Pietūs Ir Vakariene. Geriausia pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš E 
geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: s

J. GINKUS, ' =
J 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. =........................................... .

Tek: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS

270 BERRY STREET

DR. JOHN WALUK

161 NO 6tb STREET

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

DR. ALDONA ŠLUBAS 
(ŠLIUPAITE)

179 So. 2nd Street

DR. A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
1—2 P. P.

Ir pagal sutartį 
Tel.: MAnslleld 6-8787

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

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9105

VALANDOS:

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) Penktadieniais uždaryta

499 GRAND STREET 0^04(1
Namų REpubllc 9-3040

TEL Virginia 7-4499 ,
BARRY P. SHALINS 

(BRONIUS P. ŠALINSKAS) 
GRABORIUS ir BAISAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kam« 
nariai duodama nemokamai. Samdo automobilius įvairiems rei
kalams. Kainos labai prieinamos.

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

•Tel. STagg 2-0783 Night Tel. JUniper 5-4912,
I JOSEPH LE VANDA ; 
į Laisniuotas Graborius ir Balzamuoto jas 1 
> NOTARY PUBLIC
(337 Union Avenue Brooklyn, N. Y.J
< Namas tas pats, tiktai miesto patvarkymu pa-J 
(mainytas numeris buvusio 107 Union Avė.

Tel.: STagg 2—5043 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc. 
BIELIAUSKAS 

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

Tel: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
ORABORIUS

Priešais Apreiškimo Bažnyčią 1
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

II

Komunistų tė 
Pirmoji kolon 
Stalino anka. 
Seimai direkt 
Išvažiavimas.. 
Pašėlęs fotogi

Kada Urlid 
ties nuospreni 
Zinovįevui ir 
ridikai Stati 
dėlė Maskvo 
pranešė, kad 
pe esą 14 ž 
gruzinas, ši 
suskirstymas 
ra betikslis... 
linas ne gry 
žinąs), bet, d 
valo nuo žydi 
vynėj nacioD 
vęs pumpuru 
žiedai nusb 
lapus. 0 k 
mūs komuni

Brazilijos 
smulkų plai 
tuvių koloi 
Mums, tol 
nuo pasai 
miškų ir B( 
vajaus Ch 
romantiškai 
apie pirmąj 
niją. Bet k: 
nijos organi 
vimus, kad 
nistas turi 
kolonijoj m 
ir pasiduot 
tai tvarkai.. 
gų, ypač gat 
tai vargu is 
kietis norėt 
įčiau organi: 
rių ras užtei 
vates gaud 
atkas koki 
nius.

Stalinas i 
šaudytai! 16 
rų, kurie ne 
„Valymo” d 
liau: 300 Kij 
teismo uždą

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

sekti jų pavyzdžiu.

Telephone: Evergreen 8-7027

SAVININKAS—A. SHRUPSKIS

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

rą Lietuvišką Duoną. "GARSO” KEPTUVE kepa geriausią Lietu
višką Duoną, Keiksus ir Pyragaičius vestuvėms ir kitokiems po- 
kiliams. Siunčia ir į kitus miestus.
68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

* A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

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

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

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

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

LIETUVIS PAS LIETtTVį '- ; V? > i 

MILCHDS SHOE SHOPS 1M. 
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.
---------- -------------------------------------------------

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

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

Tel.: JUniper 5—0259

PHONE Evergreen 7-1312 /.

DR, H. MENDLOWITZ
PERSIKĖLE NAU JON VIETON, TAI YRA:

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

1 Iki 3 ir nuo Sekmadienį:
7—8 vai. vakare 10 iki 12 vai. rytą

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

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

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

Apkainuoja, parduoda
nejudomag nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

KOSULYS I9š “o9
Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

Šios gyduoles yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos sutelkia grei
tą palengvinimą nuo kosulio Ir kitų nesmagumų ryšy su šalčiu.

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

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

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai iš:

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

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?

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

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

• Kreipkitės adresu:

JTVJONAS MIKOLAITIS
380 S°- Street, 
Brooklyn, N. Y.

|ei norit gauti į kitus miestus ai farmas, kreipiktės:
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.

N. MASENAS BAKING CO.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIUS 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan) 
f////<

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST.,

BROOKLYN. N. V.

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

darni:
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