
ŠTAI KAIP

A. a. kun. Kulikauskas. 
Tėvams marijonams. 
Sunku suprasti.
Susirūpinkim savo teisėm. 
Katalikai demonstnmia. 
„Kad.”

--------------

Pereitą savaitę užbaigė 
gyvenimo rūpesčius vienas 
didžiųjų išeivijos darbuotojų 
švietėjų — kun. Vincas Kuli
kauskas, M.I.C. Ši skaudi ži
nia pasiekė mus suvėluotai 
ir pereitos savaitės laidoj 
nebegalėj om apie tai praneš
ti. Šiame numeryj rasite dau
giau žinių apie neišsemiamos 
energijos, iki mirties slenks
čio be poilsio dirbusį tikrą 
Bažnyčios ir Tautos tarną 
a. a. marijoną Kulikauską.

—o—
Išeivijos didžių darbų vyk

dytojai, negausingai Tėvų 
Marijonų Kongregacijai, ne
tekusiai vieno iš darbščiųjų 
savo narių, reiškiame gilią 
užuojautą.

A. a. kun. Vinco Kulikaus-A 
ko darbštumas ir atsidavi
mas lietuvių išeivijos labui 
tebūna pavyzdžiu jaunie
siems marijonams. Kilni ve- 
lionies dvasia tepaskatina 
jus pasekti jo pėdomis, teuž- 
dega jumyse norą dirbti, 
kentėti ir pasišvęsti iki mir
ties.

—o—
Ponas J. P. P., per „Darbi

ninką” pažvelgęs gyveni- 
man, skundžiasi negalįs su
prasti kai kurių New Yorke 
vykstančių reiškinių, o ypač 
kas liečia Liet. Profesionalų 
Sąjungą. Taip, iš tikro labai 
sunku susivokt gyvenant už 
poros šimtų mylių. Geriau, 
Jonai, atvyk į Brooklyną ir 
daug ką išsiaiškins

Mes didžiuojamės ir Lie
tuva džiaugiasi, kad keletas 
lietuvių Amerikoj turi val
džios politines vietas. Bet iš 
tikro tai esam labai apverk
tinoj padėtyj, nes nesame or
ganizuoti, nesirūpiname ir 
nesinaudojame savo pilieti
nėmis teisėmis. Jei mes, ypač 
čia gimęs jaunimas, organi- 

’zuotai eitų į politiką, galėtu
me turėti lietuvių ir aukšto
se valdžios vietose,
tautiečiai pamesti karčia- 
mas, socialinius klubus, bili- 
jardines („pool roomius”), 
o išeiti į viešą gyvenimą. 
Brooklyno lietuviams reiktų 
suorganizuoti tvirtą politinių 
klubų sąryšį, į kurį ypač tu
rėtų kreipti dėmesį jauni
mas.

Laikas

—o—
Rugsėjo 17 — 20 dienomis 

New Yorke įvyksta Šv. Var
do draugijų suvažiavimas. 
Tikintieji suplauks iš visos 
Amerikos kontinento. Tai 
bus milžiniška katalikų de
monstracija, rodanti tikin
čiųjų prisirišimą prie Kris
taus. — Kai visas pasaulis 
pasinėręs materializme, kai 
visame pasaulyje verda kova 
tarp šviesos ir tamsybės, ti
kintieji maldoje ieško sau 
dvasinės stiprybės ir sudeda 
pažadą eiti Katalikų Bažny
čios nurodytu keliu. Tokia 
demonstracija tikėjimo prie
šus veda į pyktį iki pasiuti
mo.

—o—
Lietuviai dainuoja: „Kad 

būčiau karvelis arba sakalė
lis, lėkčiau pas mergelę rytas 
vakarėlis.” O Hitleris meti
nėj nacių konvencijoj garsiai 
rėkė: „Kad mes turėtume 
Ukrainą, Sibirą, kad mes val
dytume Uralu kalnus, tai vo
kiečiai gyventų didžiausiame 
pertekliuje.” Taip, iš tikro

d
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PARYŽIUS. — Prancūzijos, 
komunistų sukurstyti darbi
ninkai paskelbė streikus ke
liose dirbtuvėse, kai ekono
miniai politinėse demonstra
cijose buvo sužeista 34 darbi
ninkai. Dirbtuvių darbinin
kai Breste ir La Rochelle 
pareikalavo 40 vai. darbo sa 
vaitės ir algų pakėlimo. Kai
rieji Lyon mieste užpuolė na
cionalistų, pulk. Francois de 
La Roque sekėjų 3 susirinki
mus. Įsiveržę į vieną susirin
kimą kairieji užpuolė nacio
nalistus ir norėjo padegti 
namą. Tik policijai pavyko 
riaušes nuraminti.

Lille miestas, centras strei 
kuo jančių 35.000 tekstilės 
darbininkų, saugojamas su
stiprintos sargybos. Vienas 
audinyčios viršininkas areš
tuotas, kai norėdamas pagą
sdinti pikietininkus iššovė į 
aukštį.

Streikininkai reikalauja, 
kad Blumo vyriausybė sku
biai apsvarstytų jų reikala
vimus darbo sąlygas page
rinti, kitaip jie paskelbsią 
visuotiną streiką.

GEN. PUTNA, BUVĘS IŠ
ŠAUKTAS TARNYBOS 

REIKALAIS

Ryšium su trockininkų by
la Maskvoj", iš Londono iš
šauktam buv. karo attache 
Vytaut Kazimerovič Putna 
areštuotas Maskvoj su kitais 
2000 įtariamųjų. Gen Putnai 
gresianti mirtis. Paskubomis 
iš Londono buvo iššaukta ir i
jo žmona su sūnum, kurie 
per Berlyną — Varšuvą grį
žo į Maskvą. Kada pakeliui 
(Varšuvoj) Putnienei buvo 
pasakyta, kad jos vyras su
imtas, moteris baisiai išsi
gando ir negalėjo tikėti, nes 
jos vyras buvęs iššauktas 
kariškos tarnybos reikalais.

Gen. Putna yra lietuvis, 
pasižymėjęs bolševikų tarny
boje kare su lenkais. Dabar 
jis suimtas, būk dalyvavęs 
sąmoksle prieš Rusijos dik
tatorių Staliną.

Prieš karą Vytautas Putna 
buvo susipratęs Rygos lietu
vis, mėgėjų teatro direkto
rius.

SUKILĖLIAI PASIRUOŠĘ 
TRIUŠKINT MADRIDĄ

MADRIDAS. — Generolas 
Francisco Franco, vyriausias 
Ispanijos nacionalistu vadas, 
esąs pasiruošęs pasiųsti į 
Talavera — Toledo sritį 25 
tūkstančius karių, o paskiau 
jau pulti ispanų sostinę Mad
ridą, kur ligi šiol laikosi 
raudonųjų vyriausybė.

Gen. Emilio Molą, vadina
mas ispanų sukilėlių karo 
viešpačiu, paklaustas kores
pondentų, kada mano užimti 
Madridą, pareiškęs, kad už 
poros savaičių Madridas bū
siąs sukilėlių rankose.

graži hitleriška dainelė, tik 
joje perdaug vyrauja „kad.” 
Na, o rusai atsako, jog per 
tą „kad” Hitleris tiek matys 
Ukrainą, Sibirą ir Uralus, 
kiek mato savo pakaušį.

MIRĖ BUV. GRAIKIJOS 
PREZIDENTAS ZAIMIS

VIENA, Austrija. — Rug
sėjo 15 d. sanatorijoje mirė 
buvęs Graikijos prezidentas 
Aleksandras Zaimis, sulau
kęs 81 metų amžiaus.

1935 m. Zaimis buvo pri
verstas pasitraukti iš prezi
dento vietos, kai nacionalinis 
seimas, po karaliaus šalinin
kų coup d’etat, nutarė at- 
steigti monarchiją ir pakvie
tė karalių Jurgį II grįžti į 
sostą, kurį prieš 12 metų jis 
buvo apleidęs.

Pasitraukęs iš prezidento 
vietos, Aleksandras Zaimis 
išvyko į užsienį, kviesdamas 
visus graikus „kooperuoti 
karaliui” ir dirbti savo tėvy
nės ir tautos naudai.

Kilęs iš šeimos su tautinės 
tarnybos tradicijomis, velio
nis tarnavo tiek prieškarinei 
monarchijai, tiek respubli
kai. Zaimis, kurio tėvas buvo 
Graikijos ministeriu pirmi
ninku, buvo pakviestas toms 
pareigoms eiti 6 kartus, o su
laukęs 74 metų amž. išrink
tas antruoju Graikijos res
publikos prezidentu.

ALTASO VADAI Į TEISMĄ

CHICAGO,.'U ^—„Drau
go” pranešimu, municipali
niame teisme iškelta byla už 
gazoliną antrą j am skridimui 
į Kauną. Shell Petroleum ga
zolino bendrovė skundžia to 
skridimo vadus — „Naujie
nų” redaktorių P. Grigaitį, 
Kartaną ir Vaivadą už neuž
mokėtą gazoliną, paimtą 
1935 m. rugsėjo mėnesį Vait
kaus skridimui. Bylą veda 
advokatas W. S. Collen.

Nors antrajam skridimui 
surinkta gana daug pinigų ir 
lakūnas F. Vaitkus gavo ke- 
lioliką tūkstančių dolerių už 
lėktuvą Lituanica II, bet, 
kaip matyti, už gazoliną ne
užmokėta. Sakoma, esą dar 
ir kitų „skylių.”

NUBAUDĖ KONTRABAN
DININKUS

Lietuvos pajūrio sargyba 
pagavo kontrabandinį laivą 
„Willy,” kuris buvo Palan
gos vandenyse arčiau nei 5 
kilometrai nuo kranto. Da
bar teismas?,Willy” savinin
kus — kontrabandininkus nu 
baudė puse milijono litų ir 
laivas būsiąs parduotas iš 
varžytynių, o kapitonas gaus 
kalėjimo.

LIETUVIS PARAGVAJAUS
BOKSO ČEMPIJONAS

BUENOS AIRES, Argenti
na. — Jonas Vasinauskas, 
neseniai atvykęs su rašytoju 
Matu Šalčium į Pietų Ameri
ką, šiomis dienomis nugalėjo 
Paragvajaus bokso čempijo- 
ną Eliodoro Maiz, tuo laimė
damas Paragvajaus čempijo- 
natą.

DETROIT, Mich. — Neto
li Inkster, Mich., skerskely 
traukinys sudaužė automobi
lį. Žuvo 6 asmenys.

NEW YORK. — Rugsėjo 
17, 18, 19 ir 20 d.d. įvyksta 
Šv. Vardo draugijos konven
cija. Iš visos Amerikos, Ka
nados, Puerto Rico, Baha
mos, Alaskos ir kitų diecezi
jų važiuoja delegacijos į šią 
katalikų demonstraciją Va
žiuoja ir lietuviai: iš South
Boston, Cambridge. Peobody,' kaliniai pamainomis dirba 
Mass., Baltimore, Md. ir ki
tų miestų.

Patartina visiems, kas tik 
gali, važiuoti. Prieš važiuo
siant reikia gauti savo pa
rapijos kunigo įgaliojimą.

New Yorko diecezijos lie
tuviai ypač turėtų gausingai 
dalyvauti.

AUSTRALIJA KVIEČIA 
EMIGRANTUS

CANBERRA. — Depre
sija Australijoj jau praėjo. 
Ten reikalinga pramonės ir 
ypač lauko darbininkų. To
dėl vyriausybė skelbia, kad 
buvę suvaržymai emigran
tams Australijon įvažiuoti 
panaikinami. Dabar kiekvie
nas gali važiuoti Australi
jon, kas turi ten gyvenančių 
pažįstamų, kurie duos darbo 
garantiją arba turi nuvažia
vus parodyt $250. O prekybi
ninkai ir amatininkai, netu
rintys ten gyvenančių darbo 
garantuoto jų, turės parody
ti kiekvienas po $1000.

KAUNĖ^SUIMTT 
KOMUNISTAI

KAUNAS. — Spaudos pra
nešimu, Kaune pas komunis
tus buvo padaryta kratų ir 
keletas jų suimta.

Iš rastų dokumentų maty
ti, kad yra koks tai komunis
tų partijos vadovaujamas or
ganas, iš kurio išplaukia di
rektyvos visam partijos vei
kimui.

ARKLYS PADVĖSĖ
IŠGĄSČIO

NUO

— u-
i šį
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PANGUITCH, Utah, 
kininkas Ipson atjojo 
miestą pamatyti cirko 
do. Bet jo arklys pamatęs 
dramblį tiek nusigando, kad 
sutrypė, pašoko ir krito vie
toj negyvas, sužeisdamas sa
vo šeimininką.

ŽUVO 73 ASMENYS
KALNUI NUVIRTUS

LEON, Norvegija. — Šia
me turistų gausiai lanko
mam vaizdingam miestelyj 
įvyko baisi nelaimė: atplyšu
si milžiniška uola Rogue kal
ne nusirito iš 6000 pėdų auk
ščio į Leon ežerą ir išliejo jo 
vandenį, kuris nuplovė na
mus. Iš 120 gyventojų žuvo 
73. Ir iš išsigelbėjusių yra 
daug taip sužeistų, kad jie 
vargiai besugis. Nelaimė įvy
ko 5:30 vai. rytą. Vandens 
išsiliejimas buvo toks smar
kus, kad neliko nė vieno na
mo — visus išvertė ir nuplo
vė. Netolimuose laukuose iš
plauta visa žemė ir liko tik 
plikos kyšančios uolos, liudi
jančios, kad ir jas buvo sie
kęs vanduo.

MARCH FIELD, Cal. — 
Du armijos lakūnai užsimušė 
susidaužius naktį atakos lėk
tuvui.

MASKVA. — Nors Sovie
tai drąsiai atkirto Hitleriui 
už jo pasakytas kalbas Nu- 
remberge, kuriose jis ir jo 
padėjėjai kalbėjo apie karą 
su Rusija, bet Maskvos vy
riausybė tikrai tuo susirūpi
no. Skubiai pradėta taisyti 
keliai į vakarus. Politiniai

24 valandas, tiesdami platų 
vieškelį tiesiai į Lenkijos 
pusę, į Minską ir Kijevą. Ma
noma, kad pirmieji automo
biliai, bėgantys 70 mylių gvei 
čiu, iš Maskvos į Minską ga
lės važiuoti jau lapkričio 7 
d., kai bus minima revoliuci
jos sukaktis.

Šalia vieškelio pravedami 
laikini bėgiai, kuriais trau
kiniai ir sunkvežimiai sku
biai pristato reikiamą me 
džiagą. Kalnų ir balų nesi- 
lenkiama, kelias daromas 
tiesus. Minskas ir Kijevas 
yra svarbūs strateginiai 
punktai prie Lenkijos sienos.

MIESTAS TURĖS MOKĖTI 
ALIMENTUS?

ATLANTIC CITY, N.. J. — 
Ar jums teko kada nors gir
dėti, kad miestas turėtų mo
kėti alimentus? Bet šitame 
mieste tai beveik virto tikre
nybe. George B. Phillips ir 
jo žmona Morta nori persky
rų. O kad abu yra miesto šel
piami, tai išeitų, kad jiems 
persiskyrus, miestas turėtų 
Phillips© žmonai mokėti ali
mentus.

Tačiau miesto patarėjas 
Knight alimentų klausimą 
atidėjo tolimesniam laikui

ŽYDAI PROTESTUOJA
PRIEŠ NACIUS

GENEVA. — Pasaulio žy
dų kongresas įteikė Tautų 
Sąjungai smarkų protestą, 
kuriame protestuoja prieš 
Hitlerio ir kitų nacių šefų pa 
sakytas prieš žydus kalbas 
nacių kongreso Nuremberge 
proga. Tas protestas bus pa
siųstas atskiroms Europos 
valstybėms.

MINĖS SAULĖS
KAUTYNES

Š. m. rugsėjo 22 d. sueina 
700 metų, kai Saulės raistuo
se, Šiaulių aps., buvo visai 
sumušti, kaimynams lat
viams padedant, į Lietuvą 
įsiveržusieji vokiečiai. Ta 
sukaktis ruošiamasi iškil
mingai paminėti. Iškilmin
gas šių kautynių paminėji
mas pavestas organizuoti 
Šaulių sąjungai. Iškilmių 
programoje numatoma: pa
puošti namus ir iškilmingai 
pakelti tautines vėliavas, pa
maldos, surengti paradus, iš
kilmingus organizacijų posė
džius su vėliavomis ir meniš
kąją dalį su vaidinimais, ka
riškų dainų koncertais ir is
torinių eilėraščių deklamaci
jomis.

PARYŽIUS. — Apytikrė
mis statistikos žiniomis, Is
panijos civiliniam kare jau 
žuvo apie 95.000 žmonių, 95.- 
000 sužeistų ir apie 20.000 
laikomi nelaisvėje. Nuosto
lių padaryta už $1.375.000.- 
000.

NUMATOMI SUSIKIRTI
MAI JAPONŲ SU KINAIS

HONG KONG. — Karo 
stovis paskelbtas, kur kariuo 
menė priešinasi kinų ir japo
nų investigacijai dėl neišaiš
kintos japono vaistininko 
mirties Pakhoi mieste. Revo
liucionieriai senosios Devy
nioliktos kinų armijos, veda
mi gen. Oong Chao-yuan at
sisakė pasišalinti iš miesto 
ir leisti daryti tardymą, ku
rį įsakė Japonijos ir Nankino 
vyriausybės.

Japonijos ambasadorius 
pareiškė, kad jų atvykus ko
misija ir karo laivai nedarys 
jokių nusileidimų ir griežtai 
laikysis Tokijo įsakymų. Ki
nijos vyriausybė numato, 
kad gali įvykti susikirtimai.

VĖL UŽDARYTI ŠV. KAZI
MIERO D-JOS SKYRIAI

VILNIUS. — Švenčionių 
Storastos įsakymu, šiomis 
dienomis sustabdytas veiki
mas lietuvių Šv. Kazimiero 
d-jos skyrių Mačiūnuose, 
Bukliškėje, Čepeliškėje, Šu- 
lėnuose, Kelpučiuose, Tauju- 
nuose, Germiniuose, žala- 
buose, Aidukuose, Lažinkose 
ir Giedžiunėliuose.

Uždarymo priežastis — 
veikimas, kuris, esą, pavojin
gas visuomenės ramybei.

BALSAVIMAI MAINE 
VALSTYBĖJE

PORTLAND, Me.— ši val
stybė per 40 metų buvo lyg 
rodyklė visuotinių Jungtinių 
Amerikos Valstybių balsavi
mų. Jos pasirinkimas respub
likonų ar demokratų partijos 
prezidento beveik visuomet 
sutampa (išskiriant tik 2 
kartus) su visos šalies pasi
rinkimu. Todėl ir šiemet 
prieš tos valstybės rinkimus 
respublikonų kandidatas į 
prezidentus Landon daug 
dirbo, kad patraukus balsuo
tojus respublikonų pusėn; iš
davoj respublikonai laimėjo 
senatoriaus, gubernatoriaus 
ir 3 kongresmenų vietas. Da
bar kalbama,' kad ir prezi
dento rinkimų finalas bus 
respublikonų pusėj. Bet taip 
manyti būtų klaidinga. Rei
kia manyt, kad išgelbėti ban
kai, sušelpti bedarbiai, su
varžyta šėrų spekuliacija, 
turėtų vidutinės klasės sim
patiją patraukti prie Roose- 
velto.

VOKIETIJAI 600 KIAULIŲ

KLAIPĖDA. Klaipėdos 
kr. direk. pavesta Viehver- 
wertungsgenossenschaft su
pirko 600 lašininių kiaulių. 
Už kiaules buvo mokama 
„Maisto” b-vės nustatytos 
kainos. Kiaulės bus pristaty
tos „Maisto” b-vei Klaipėdo
je, o iš čia bus pasiųsta į Vo
kietiją.

ROMA. — Italija nutarė 
žymiai padidinti savo apsi
ginklavimą. Tam tikslui pa
skirtos naujos milžiniškos 
sumos pinigų.

LEIDŽIA LIETUVIŲ UNIV.
BIURAS, INO., 423 GRAND ST.

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

GENEVA. — Devynios 
tautos, kurių tarpe ir Lietu
va, pareikalavo Tautų S-gą 
taip reformuoti, kad ji būtų 
visuotina, arba bent kad jai 
į pagalbą galėtų ateiti, rei
kalui esant, ir kitos valsty
bės, nepriklausančios Tautų 
Sąjungai.

Visos valstybės pripažįsta, 
kad T. S. reikalinga refor
mos, nes tokia, kokia ji yra, 
nieko negalėjo padaryti kele
to paskutiniųjų tarptautinių 
konfliktų metu. Ypač pabrė
žiamas reikalas plačiu mastu 
veikti prieš karą ir lenkty
niavimą apsiginklavime.

Tautų S-gos taryba susi
renka penktadienį, o pilna
tis — pirmadienį. Ta proga 
Prancūzija ruošiasi įteikti ir 
naują pasiūlymą, ryšium su 
Vokietijos paskelbta 2 metų . 
privaloma tarnyba kariuo
menėj, kas padidina jos ar
miją.

VOKIETIJA NORINTI UŽ
KARIAUT ČEKOSLOVA

KIJĄ

MASKVA. — „Pravda” 
tvirtina, kad Vokietija pla-. 
nuo j anti karą su Čekoslova
kija, kad ją sunaikinus ir 
priėjus prie Rusijos. Tuo tik
slu jau Čekoslovakijoje pra
sidėjęs kurstymas tautinių 
mažumų — lenkų ir vokiečių. 
Tai visai patikimas teigimas, 
tačiau idėja vargiai įvykdo
ma.

LIETUVA TAIKOS 
KONGRESE

Kaune lankėsi tarptauti
nės taikos draugijos atsto
vas Muravjovas Apostolas, 
kuris čia laikė pranešimą a- 
pie tos draugijos tikslus. Ir 
Lietuva gavo kvietimą daly
vauti Briuselyj rengiamam 
taikos kongrese, į kurį nu
vyko keli asmenys su prof. 
Jonynu priekyje. Draugijos 
šūkis: „Negali būti taikos 
tam, kas ją laužo.” Draugija 
atstovauja vadinamajai ag
resingai, veikliai, pacifizmo, 
taikingumo pakraipai, kuri 
Įgalina kraštus ginkluotis ir 
veikti prieš tarptautinius tai 
kos laužytojus.

NAUJAS KLAIPĖDOS 
GUBERNATORIUS

Gubernatorius p. Kurkaus- 
kas atsistatydino. Nauju gu
bernatorium bus p. Kubi
lius, ligi šiol buvęs Vyriau
siuoju notaru.

P. Kubilius yra teisinin
kas, atsargos pulkininkas. 
Anksčiau jis buvo paskirtas 
Šiaulių apskrities viršininku. 
Iš Šiaulių jis buvo perkeltas 
Kaunan, o dabar skiriamas 
Klaipėdos gubernatorium.

P. Kubilius į Klaipėdą iš
važiavo.

LONDONAS. — Andrew 
McMahon už kėsinimąsi nu
žudyti Anglijos karalių, teis
mas nubaudė vienų metų sun 
kiųjų darbų kalėjimų. Kalti
namasis prisipažinęs buvęs • 
svetimos valstybės pasamdy
tas Edvardą VIII nužudyti.
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Daug yra organizacijų, kurios priima daug gerų nutari
mų savo metiniuose susivažiavimuose, bet tie nutarimai 
taip ir nebeišvysta momento, kada jie bus bent pradėti 
vykdyti.

Bet yra organizacijų, kurios savo nutarimus vykdo iki 
pat galo. Ir prie tokių organizacijų priklauso tokios gru
pės, kurios žygiuoja po raudonąja vėliava.

Raudonoji vėliava ypač pradėjo visur skverbtis po pasku
tiniojo komunistų IlI-čiojo internacijonalo susivažiavimo. 
Tas susivažiavimas iškėlė komunistų veiklos naujas prie
mones — eiti visur su šūkiais už sudarymą bendro fronto. 
Pirmiau komunistai smarkiausiai puolė socijaldemokratus 

‘ ir kitas socijalistines partijas. Po paskutinio Maskvos su
sivažiavimo jų taktika pasikeitė.

Pirmieji Maskvos susivažiavimo nutarimai geriausiai 
įvykdyti Prancūzijoje ir Ispanijoje. Ten socijalistines ir 
komunistinės grupės sudarė vadinamus liaudies frontus ir 
laimėjo rinkimus į tų valstybių tautos atstovų rūmus.

Dėl tų bendro fronto žygių šiandie Ispanijoje miestų gat- 
v vės nuklotos ispanų lavonais, o kas bus Prancūzijoje, gal 

veikiai pamatysime.
Ir Amerikoje komunistų internacijonalo nutarimai pui

kiausiai vykdomi. Štai faktai.
Liepos 3, 4, 5 dienomis Clevelande posėdžiavo American 

> Youth Congress, kuriame dalyvavo 1300 delegatų. Kon
greso dalyvius sveikino komunistų ir socijalistų partijos 
vadai, Browder ir Thomas.

Apie tą kongresą nemažai ir viešoji Amerikos spauda 
rašė. Argi negražus dalykas, kad Amerikos jaunimo atsto
vai susivažiavo posėdžiauti! Juk toks nekaltas dalykėlis...

Bet kokios organizacijos tame kongrese atstovautos? 
Štai jų vardai: jaunų komunistų sąjunga, komunistų parti
ja, jaunų socijalistų sąjunga, Minnesotos „ūkininkų-darbi- 
ninkų” jaunimas, socijalistų partija, Texas progresyvūs 
demokratai, N. Dakotos bepartyvė sąjunga ir kitos grynai 

, kairiųjų pažiūrų organizacijos.
Įdomu, jog tą suvažiavimą raštu pasveikino ir Preziden

tas Roosevelt.
Kongresas, aišku, praėjo grynai komunistinėje ir socija- 

listinėje dvasioje. Aiškią persvarą jo įtakoje turėjo ko
munistiniai elementai.

Komunistams jau pavyko Amerikoje įtraukti socijalis- 
tus Į „bendrą frontą.” Tai pradėta nuo jaunimo. Maskva 
gyvai seka savo „idėjos draugų” Amerikoje darbus ir ati
tinkamai įvertina pasidarbavusius, štai Amerikos jaunų
jų komunistų sąjungos sekretorius Green pakviestas III- 
čiojo internacijonalo prezidiumo nariu.

Tuo pat minėto kongreso laiku netoli Cleveland© įvyko 
,,1-oji darbininkų olimpijada,” kurioje dalyvavo 1000 spor
tininkų. Toji olimpijada irgi grynai komunistų vadovybės 
suruošta.

Lietuviams verta žinoti, jog ir mūsų tautos nariai, nužy
giavę į komunistų pastogę, aklai vykdo internacijonalo nu
tarimus. Mūsų komunistai iškėlė „bendro fronto” sudary
mą kovai už Lietuvos demokratiją — kaip gerai žinome, 
jiems pavyko įtraukti socijalistus ir keletą vadinamų tau
tiškų grupių pavienių kuopų į tą darbą. Na, ir buvo su
šauktas „kongresas.” Antras įvykis — komunistų įtakoje 
įsteigtos pašelpinės draugijos susivažiavime Rochester, N. 
Y. įvyko jų jaunimo sporto olimpijada. Ar ne gražus pa
mėgdžiojimas pirmiau minėto kongreso ir olimpijados?

Paminėti fakteliai aiškiausiai rodo, kaip organizuotai 
raudonoji vėliava veržiasi visur, nepalikdama ramvbėje ir 
mūsų lietuviško gyvenimo. Komunistai skverbiasi į jau
nimą, ruošia jo sporto pasirodymus, organizuoja chorų kon
certus ir pan. Jie visa tai vykdo būdami serai susiorgani
zavę. Pas juos nerasi kuopos, kuri nepriklausytų centrali- 
nei organizacijai.

Komunistų sustiprintoji veikla yra dar vienas aiškus"įro- 
dymas, kaip reikalingos mūsų katalikiškoje veikloje cen- 
tralinės organizacijos, ypač jaunimo centralinės organiza
cijos.

Komunistai organizuoja jaunimą po raudonąja vėliava, 
įkvėpdami jaunimui didžiausį neapykantos jausmą.

Katalikų visas organizuotas veikimas yra paremtas mei
le. Nejaugi meilės jausmas negalėtų pergalėti neapykan
tos jausmo, jeigu jaunimas iš pat gražiųjų, pirmųjų jau
nystės dienų būtų organizuotai auklėjamas Tiesos, Gėrio ir 
Grožio dvasioje?

Argi nevertėtų mūsų jaunimą geriau sucementuoti mū
sų turimose naudingose centralinėse jaunimo organizaci
jose? J. Žeguniškis,

Nauja politinių diktatūrų 
forma yra parlamentarinio 
demokratizmo vaikas. Parla
mentarizmas, be abejonės, 
turi savo klaidų ir blogumų. 
Demokratinės valdžios for
ma tinka labiau legistatyvi- 
niams valstybės uždavi
niams, kaip administratyvi- 
niams. Šie pastarieji uždavi
niai auga tiek, kiek valstybė 
yra apleidusi laisvos konku
rencijos principu paremtą 
privatinį kapitalizmą ir nori 
įkūnyti valstybinį kapitaliz
mą. Valstybinio kapitalizmo 
realizavimas tegalimas tik 
tada, kai demokratinė, par
tinė valstybė yra pekeičiama 
vienos partijos diktatūra, ku 
ri nepakenčia sale savęs ki
tų partinių susigrupavimų. 
Tokiais atvejais valstybė tu
ri priklausyti vienos parti
jos, kaip yra Rusijoje, arba 
taip suderinti partijos san
tvarką, kaip yra Italijoje ir 
Vokietijoje, kur partijos še
fas yra drauge ir vyriausy
bės galva.

Moderniųjų diktatūrų val
stybės forma pareina dau
giausia nuo organizacijų, pri 
klausančių viešpataujančiai 
partijai, kuri turi monarchis 
tinių tendencijų. Bolševikų 
ir vokiečių diktatūros atro
do respublikoniškos, tuo tar
pu Italijos diktatūra su mo- 
narchistiniu fasadu.

Savo idealogija moderni
nės diktatūros labai skiriasi. 
Bolševizmo idealogija, kaip, 
jie sakosi, yra demokratinė. 
Bolševizmas nori ’’tikrosios” 
demokratijos, kuri bus įkur
ta diktatūros pagalba, kai 
bus sunaikinti visuomenės 
klasių skirtumai. Tada bus 
realizuota absoliuti žmonių 
laisvė.

Fašizmas gi yra antidemo
kratiškas judėjimas, kuris, 
prisidengdamas tautišku de
vizu, kovoja su socijalizmu. 
Jis nenori būti vienos klasės 
diktatūra, o priešingai, no
rėtų reprezentuoti visą tau
tą.

Bolševistinė diktatūra yra 
proletarinė, o fašistinė — 
buržuazinė, kuri atitinka ari 
stokratinę ir autokratinę 
ideologiją. Bolševizme indus
trinis proletarijatas sudaro 
’’elitą” tuo tarpu žemės ūkio 
darbininkai ir buržuazija 
yra nugalėtieji. Šis bolševikų 
’’’elitas” atitinka Italijos fa
šistų ’’vado” kultą, kuris iš 
prigimties apdovanotas ga
bumais valdyti. Vokietijos 
fašizme šis kultas pakeltas į 
mesijanizmą, kad ’Trečiojo 
reicho” diktatūra yra laips
nis į ateities ’’vokiškosios 
imperijos” sudarymą.

Bolševizmas ir fašizmas 
sutinka tuo, kad vienas ir 
kitas yra antipacifistiški ir 
imperijalistiški. Bolševizmas 
toks yra todėl, kad vienas iš 
svarbiausių jo dėsnių yra pa
saulinės revoliucijos sukūri
mas; gi fašizmas — kad jis 
įsitikėjęs savo, kaip ’’išrink
tosios tautos”, ekspansija. 
Vokietijos fašizme rasė ir 
”kraujo kultas” yra iškeltas 
iki mito.

MECHANIŠKOJI KULTŪ
RA IR KOVA UŽ GE

RESNĘ ATEITĮ

Kai žmonės pradėjo dary
tis nejautrūs savo siekia 
miems, Evangelijos nurody
tiems, idealams, ant anų lai
kų horizonto pasirodė maši
na, kuri sujudino mases iš 
sustingimo. Tas naujas pada

ras buvo nekaltas, bet savo 
pasėkose pasirodė baisus. 
Mašina davė pradžią mecha
niškai kultūrai.

Nuo tada pradeda plėtotis 
mechaniška kultūra, kuri 
šiandien yra užvaldžiusi vi
sas gyvenimo sritis. Mecha
niškos kultūros tikslas pa
tenkinti materialinius žmo
gaus reikalus.- Ji yra indife
rentiška visokiems dvasi
niams ir aukštesniems sie
kimams. Todėl ji stipriai pa
rėmė egoizmą, tapo kapita
lizmo pamatu, dabartinės ver 
gijos ir išnaudojimo simbo
liu. Pakliuvusi į rankas žmo
nių, kurie nesivaržo etikos 
nuostatais, mechaniškoji kul 
tūra tapo apiplėšimo kultūra 

žmogus su savo jausmais 
ir svajonėmis, su savo mora
line vertybe pasidarė sveti
mas ir nereikalingas. Mecha 
niškoji kultūra neturi jokio 
kontakto su žmogaus širdi
mi, vaduojasi šaltu apskai
čiavimu. Toji kultūra išugdė 
jiznio žmogų.

Vis labiau ima reikštis ko
va tarp dorovinės ir mecha
niškos kultūros, tarp etiško 
ir biznio žmogaus, tarp kat. 
Bažnyčios ir moderniško pa
saulio. šiandien atrodo, kad 
pralošimas yra Bažnyčios 
pusėje. Bažnyčia dar nepajė
gė paveikti, kad kapitalas 
būtų teisingai paskirstytas 
tarp darbdavių ir darbinin
kų. Totalinės valstybės šali
ninkų neįtikino, kad jų siste
ma yra žalinga ir nesumaži
no tautų egoizmo.

Tačiau rytojus priklauso 
Bažnyčiai. Tas rytojus gali 
išaugti kaipo bausmė bai
saus ir kruvino karo pavida
le, arba kaipo Dievo dvasios 
pergalėjimo malonė. Bet 
Dieviškos dvasios pergalė ne 
gali įvykti' be7 fnūsų bendra
darbiavimo.

Visuomenės atgimimas di
dele dalimi priklauso nuo po
litikos. Kokia yra politinė vi
suomenės santvarka, tokia 
yra jos moralė, sako L Dau 
dėt. Jei politinė sistema ati
duoda visuomenę į biznio 
žmonių rankas, jei tie žmo
nės prievartą aukščiau stato 
už žmoniškumą, jei etiškas 
žmogus išmetamas iš politi
nio ir ekonominio gyvenimo 
arenos, tada tik baisi katas
trofa galės žmones priversti 
giliau pagalvoti.

Katalikų tad visuomenės 
pareiga rūpintis auklėti eli
tą, kuris, turėdamas prieš 
akis etiškąjį idealą, galės pa
veikti politikos eigą ir nu
kreipti ją kita linkme. Pagal 
Evangeliją, z ne visuomenė 
turi būti subordinuota vals
tybei, ne etika kapitalui, ir 
jėgai, ne etiškas žmogus biz
nio žmogui, bet atvirkščiai.

Praeitų amžių katalikai 
darė esminę klaidą, kai etiš
ko žmogaus pasireiškimus 
ribojo jojo namai, kai nerea
gavo į etikos stoką viešaja
me gyvenime. Katalikai kūrė 
partijas, turėjo didelės įta
kos politikos gyvenimui, bet 
politikos ir ekonomikos sri
tyse nemokėjo pasirodyti to
kiais revoliucionieriais, ko
kiais turėjo būti, jei kat. eti
kos principus būtų norėję 
taikinti viešame gyvenime. 
Todėl jie atsidūrė už politi
nio gyvenimo ribų. Grįš į jį 
tik tada, kai turės drąsos 
kokios iš jų reikalauja eti
kos žmogaus idealo realiza
vimas ir toje dvasioje su
kurs programą, dėl kurios 
nebijos ir nesigailės paauko
ti savo patogumus ir net gy
vybę. Šiandien būti kataliku 
nereiškia pasinerti vien pa-

syviame pamaldume, bet, pir 
miausia, reiškia jausti tą is
torišką tragizmą, kurį dabar 
gyvename, ir tragiškoje si
tuacijoje stengtis pagal sa
vo pajėgas ir gabumus būti 
aktyviu ir taip atlikti savo 
katalikišką misiją.

Marijonų Seminarija stei
gėsi a. a. Tėvo Vincento Ku
likausko iniciatyva. Tai įvy
ko prieš trejetą metų. Pradė
jus seminarijos pirmuosius 
mokslo metus, pasirodė, kad 
toli gražu permažos yra pa
talpos. Jos rektorius Tėvas 
Vincentas sukaupia visas jė
gas ir Provincijono Tėvo Ja
kaičio pritariamas ir padeda
mas imasi didelio darbo — 
stato naują seminarijos na
mo sparną. Darbą nemažai 
sunkina lėšų stoka. Dėl to 
neima nė kontraktoriaus. 
Dirba patys. Dirba vasarą ir 
žiemą. Skursta to viso namo 
gyventojai. Rektoriui di
džiausias rūpestis. Nespėjo 
namą užbaigti, pasirodė, kad 
būtinai reikalinga koplyčia ir 
auditorija. Bet nėra lėšų kuo 
darbą pradėti. Tėvas Vincen
tas tariasi,Į galvoja, planuo
ja. Nutarta ir pritarta. Ko
plyčios statymo darbas pra
dedamas neturint tam lėšų. 
Rektorius pasitiki Dievo Ap
vaizda ir gera žmonių širdi
mi. Neužsivilia. štai, koply
čios sienos išvarytos. Tačiau 
nėra dar nei stogo, neHan- 
gų. Ižde pinigų nė cento. Tė
vas rektorius susirūpina, la
biau suserga ir, pagaliau, 
miršta.

Prieš keletą savaičių pa
sauliečių veikėjų būrelis, ma
tydamas Tėvo Vincento di
deles pastangas ir troškimą 
užbaigti seminarijos koply
čią kiek galima greičiau ir 
žinodamas, kad tuoj reika
linga pinigiška parama, nu
tarė eiti į talką, sudarė spe
ciali komitetą ir darbą pradė
jo. To darbo šiokios tokios 
pasekmės jau pasirodė. Au
kos pradėjo plaukti.

Dabar, kuomet mirė tas 
asmuo, kuriam į talką mes 
ryžomės eiti, aukos turėtų 
plaukti dar sparčiau ir gau
siau. Jo neužbaigtą darbą tu
rime užbaigti ir tai užbaigti 
taip greit, kaip pats velionis 
kad norėjo, kad būt užbaig
tas. Tai bus geriausias ir 
maloniausias Tėvui Vincen
tui paminklas.

Seminarijos koplyčiai sta
tyti komitetas išsiuntinėjo 
tūkstančius laiškų. Juose pra 
šoma pinigiškai paremti sta
tybą. Taigi, neatsisakykit. 
Aukas siųskit — Very Rev. 
Rector, St. Mary ’s Seminary, 
Hinsdale, Ill.

Komitetas prašo tų, kurie 
yra pasiėmę aukų kvitų kny
gutes, dabar dar daugiau pa
sidarbuoti. Ir daugiau veikė
jų prašome į talką. Jei visi 
pasidarbuosime, a. a. kun. V. 
Kulikausko troškimas išsi
pildys — marijonų seminari
jos koplyčia bus užbaigta 
šiemet.

Tad, visi į kilnų darbą, į 
talką geram tikslui.

' L. Šimutis,
M.S.K.S. Komiteto pirm.

LIETUVOS ŽEMĖS PĖDA 
CLEVELANDE

Lietuvos žemės pėda Petro 
Pėstininko paimta iš Birutės 
kalno, atvežta New Yorkan 
ir Lietuvos generalinio kon
sulato persiųsta Amerikos 
Legiono Taikos Darželių di-

'■ —.......-...—..... -...—: ... ~.... ... ...........
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’’Man tik čia krūtinėje negerai, šiaip jau būtų nieko, tik
tai vat čia negerai!” kalbėjo sunkiai alsuodamas ir ranka 
spausdamas savo krūtinę tėvelis Kulikauskas. Šiaip jau 
viskas turėjo ’’būt gerai”. Marian Hills vienuolyno vyres
nysis, naujokų magistras, seminarijos rektorius, dogmati
nės teologijos profesorius, provincijos tarybos narys ir 
provincijolo pavaduotojas neturi laiko susirūpinti savo 
sveikata. Juo labiau, kad prie šios virtynės pareigų prisidė
jo dar ir seminarijos statyba.

Pernai pastatytas seminarijos rūmų sparnas, dabar sta
toma koplyčia. Iš visų marijonų vienuolynų visos sutaupos 
iki paskutinio cento buvo sudėtos į statybą. Dengiamas sto
gas : pinigų nė cento. Iš šalies žiūrintieji Chicagos lietuvių 
katalikų darbuotojai suskato gelbėti, suorganizuodami sa
vitarpį komitetą statybos darbams baigti.

Tėvelis Kulikauskas nudžiugo — prie šio išeivijos kūry
binio darbo prisidėjb ir visuomenė; vis lengviau bus pradė
tas darbas baigti. Jisai skubėjo, neturėdamas laiko poil
siui, nes ateina mokslo metų pradžia, ateina ruduo, ateina 
gyvenimo pabaiga ir tėvelis Kulikauskas pasiskubino su 
pirmutiniu rudens lapu...

Per 20 metų tėvelis Kulikauskas aplankė beveik visas 
Amerikos lietuvių parapijas, duodamas misijas — skelbda
mas Išganymo žodį kaip kilniu žodžiu, taip savo gražiu pa
vyzdžiu; per 20 metų jisai dirbo ramiai, nuošaliai spaudoje, 
administruodamas ir redaguodamas ’’Draugą”, Tikybą ir 
Dorą, ’’Laivą”; rašė ir spausdino įvairias knygas. Pagaliau 
per kelis šiuos paskutinius savo gyvenimo metus jisai pasi
aukojo auklėjimui jaunuolių, siekiančių tobulybės — besi
mokinančių į vienuolius, kunigus.

Išsisėmė jėgos ir toji kilni bei stipri dvasia suvargusia
me kūne užgęso. Katalikų Bažnyčia neteko pasiaukojusio 
kunigo, marijonų vienuolija — pavyzdingo vienuolio, kata
likų lietuvių visuomenė — garbingo darbuotojo ir jaunuo
menė — tėviško ąukletojo. Tėvelis Kulikauskas tapo savo 
kilnaus pašaukimo auka, be laiko nuo mūsų atsiskirdamas, 
bet mūsų sekimui palikdamas kilnų ir garbingą kunigo gy
venimo pavyzdį1.

Dalindamasis su Amerikos lietuvių katalikų garbinga vi
suomene šia skaudžia žinia, tėveliui Kulikauskui akis už
merkus, noriu kreipti dėmesį mūsų plačiosios visuomenės 
— dvasios vadų, darbuotojų, organizacijų ir visų tų, ku
riems jisai gyvas dirbo ir prašyti, kad būtų pastatytas jo at 
minimui paminklas. Jisai pats dar gyvas būdamas padėjo 
to paminklo pamatus, išvarė sienas. Dėkingoji jam visuo
menė yra nuoširdžiai prašoma padėti tą jojo atminimui pa
minklą Marian Hills seminarijos koplyčią užbaigti statyti. ' 
Tėvelis Kulikauskas sunkiai dirbo, vargo ne sau ir nieko 
kita nelaukė kaip dangaus Tėvo atlyginimo. To paties atly
ginimo tegali tikėtis ir tie, kurie padėT’tą jo garbingą pra
dėtą darbą baigti.

Šventųjų bendravime yra mūsų viltis, į ten krypsta mū
sų akys ir tenai ieško amžinojo poilsio mūsų širdys.

Kun. J. Navickas, M. I. C.
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Ta žemės pėda sudėta į 
gražią simbolinę dėžę. Dėžė 
suprojektuota dailininko 
Varno. Jos dangtyje inkrus
tuota Birutės kalnas, Lietu
va ir 23 gintaro žvaigždutės, 
reiškiančios 23 nepriklauso
mas Lietuvos apskritis.

L. G. K.
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Dabar žmogus ore geriau 
lekioja nei paukščiai, bet tik 
su brangiai kainuojančiais 
prietaisais — lėktuvais. Už 
tai dar ir dabar žmonės nori 
pasigaminti sparnus, kuriais 
pigiai, be kuro, be motorų 
pagalbos galėtų skristi. Taip 
tūlas Kauno priemiesčio, Vi- 
liampolės staliorius J. A., il
gą laiką dirbosi sparnus, no
rėdamas skristi. Pagaliau 
prie rankų prisitaisė drobi
nius sparnus ir darė mėgini
mą. Jis užsilipo ant savo na
melio stogo ir pririštais spar 
nais pradėjo skristi. Skridi
mas buvo sunkus, bet vis 
dėl to išradėjas nuskrido 
per 300 metrų. Jis skrisda
mas įsitikino, kad reikalin
gas ir vairas, o vairas turįs 
būti pritaisytas prie kojų, 
uodegos pavidalo. Stalius pa-

Į Lietuvą šiuo laiku yra 
atvažiavusi žymi Amerikos 
lietuvė dainininkė B. Darlys- 
Drangelienė. .Šiomis dieno
mis, jai bevažiuojant iš Lie
tuvos į Latviją, štai kas įvy
ko.

Įvažiavus iš Lietuvos į Lat 
vijos pusę, latvių 
kas ėmė peržiūrėti 
muitinės nustatyta 
Pas dainininkę jis
moteriškas skrybėles. Jam 
atrodė, kad jos visos skirtos 
pardavimui, tad nutarė, kad 
reikia uždėti muitą. Daini
ninkė latviškai nemoka, tad 
jokiu būdu negalėjo paaiš
kinti, kad tos skrybėlės yra 
jos pačios ir jos asmeniš
kiems reikalams. Kartu va
žiavęs p. B. Dvarionas ėmė 
aiškinti, wad ponia važiuoja 
į Rygą dainuoti, tad jai tos 
visos skrybėlės reikalingos. 
Valdininkas vistiek netikėjo. 
Ponia matydama, kad nieko 
gero nebus, ėmė ir... uždai
navo. Dainavimas buvo toks 
puikus, kad ne tik patikėjo, 
bet dar dainininkę atsiprašė 
ir palinkėjo jai geriausio pa
sisekimo Rygoje.

Kiekvienas biznierius, ku
ris skelbiasi. „Amerikoje,” 
vertas mūsų skaitytojų pa
ramos.
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Jis: Brangioji, kiekvieną rytą aš po kelias valandas svajoju apie tave.Ji: Negali būti! Jūsų brolis man tą pat sako.Jis: Na... bet aš keliuosi už jį visą valandą anksčiau...

Mūsų čėsais jaunimas tikrai pasidarė mandrus. Užkabink vaikėzą, kuris rodos nė ant farmos vištų nemokėtų lesint, o jis tau kad atkirs, tai neturėsi nė kur dėt. Taip aną dieną burdingierius Džianas norėjo pasigerint savo šeimininkės Petrukui, kad šis nors prie svečių jam į a- kis nespiaudytų. Džianas pasiėmė Petruką ant kelių ir supa: „Očia — čia, olia — lia! Ar tau patinka ant mano kelių joti, Petruti?” „O taip, labai patinka, bet visgi ne taip gerai, kaip ant tikro asilo,” atsakė vaikas.

vyks lapkričio 25 — 26 — 27 — 28 — 29 dienomis. Ten išgersim magaryčias ir paragausim steiko.

Gali nušautMes, Brooklyn© lietuviai, turime visokių amatininkų, prof esi jonalų ir šiaip didelių žmonių be specialių čynų. Bet gal iš visų profesijų daugiausia turim žuvautoj ų ir medžiotojų. Taip bent kelios grupės fišermonų per Leiber- dy buvo išvažiavę žuvaut į mares, upes ir kūdras. Dr. Waluko kompanija pagavo net 2 tunafish; sako, buvo gero steiko, kurį daktarai valgė be jokių receptų.Na, žuvavimas tai ne tiek turi funių kaip medžioklė. O medžioklė jau čia pat. Dabar biznieriai, daktarai, redaktoriai tik klynina raitelius, galanda peilius ir alie- juoja batus. Visi šiemet žada vykt ant meškų ir briedžių, nes mažesni sutvėrimai jau atsibodo. Prieš nedėlią užeinu pas vieną profesionalą, randu vyrą iki prakaito sušilusį raitelį bešveičiant. Sako, vyksim bent porai savaičių meškų gaudyt. Na, o kaip gi jums sekasi medžioklė? — klausiu. — O, labai gerai, galiu nušaut kasdien po porą meškų ir briedį, — atsako jis. — Bet kodėlgi nė vienos meškos nenušaunat, juk, rodos, jau daug metų medžio- jat? — Visai paprastai — niekad nematom, — atsakė. — Tai, reiškia, nušautumėt, jei motytumet. — O, yes, sako; bet visa bėda, kad mes pirma pažiūrim į bonkos dugną, o paskui norim matyt meškų... O pasitaiko ir taip, kad po pažiūrėjimo į bonkos dugną į mišką išeinam ir be strielbų... — Na, tad jūs geriau pirma pamatykit mešką, o paskui magaryčioms žiūrėkit į bonką; bus kas kita.— Ne, ir taip negerai, nes anais metais Frankis prieš magaryčias pamatė mešką prieš jį klūpojančią, tai metė raitelį ir ėmė verkti. Nuo to laiko mes visi, kaip Ispanijos sal- dotai prieš mūšį, paragaujam drąsinančio skysčio, o. paskui einam meškų ir briedžių gaudyt. Tada tai jau tikrai bent tris iš karto nušau- tumėm... jei matytume. — Taigi, taigi, linkiu nušauti bent šešias ir visas atvežti į „Amerikos” bazarą, kuris į-

Cicilistų dūšia Šliupo džiogeKai šliupas atvyko į Ameriką, tai jis čia laikė savo pasekėjams misijas. Jis rado juos baisiai nutolusius nuo šliuptarnių vieros. Seniui Šliupui teko iš naujo juos krikštyt ir spaviedot. Bet, ve, ką sako apie cicilistų kilimą ir jų dūšias prof. Kampininkas:„Nuo senų čėsų, kai dar Šliupas gyveno Amerike, ci- cilistai buvo nubalsavę, kad jie yra kilę iš monkės. Toks nubalsavimas patiko net seno krajaus „pažangiems” — pirmeiviams (laisvamaniams) ir vienas jų (dr. Avižonis) po visas kancelerijas buvo ieškojęs metrikų, nuo kokios monkės jie yra kilę. Metrikų, žinoma, nerado, ba monkės nemoka rašyti, tik surado ir ištlumočijo, kaip monkė virto žmogum. Esą, žmogus-monkė norėjo tapti gražesniu, ne apžėlusiu, dėl to išpešiojo plaukus. Paliko tik uodega. Uodega monkei buvę geras prietaisas laipioti po medžius. Einant žeme, kadangi uodega visą laiką vilkosi kai kokia paipa, per kiek laiko ji nusitrynė ir nukrito.Užėjus deprešinui, kada rūbai pabrango, kai kurie žmonės užsinorėjo atgal virsti menkėmis. Amerike yra net vietų, kur žmonės _(nudistai) virsta menkėmis. Jie vaikšto nuogi, kad plaukais apželtų. O kai pradės po medžius raičiotis, tada atsiras ir uodega.Moųkė, kaip žinote, yra pajuokos objektas. Cicilistams girtis, kad, va, aš paeinu iš monkės, yra lygu kaip kad girtis save esant tikra menke. Dėl to Bostono malkiniai cicilistai neseniai nubalsavo, kad jie paeina ne iš monkės, ale iš didelio slieko. Štai kaip jie išfigeriuoja. Esą, juo giliau į praeitį, tuo žmogus buvo panašesnis į monkę. Pagaliau jo negalima ir atskirti nuo monkės. Dar toliau monkės pavidalas prapuola, o ant galo prieina prie amebos — paprasčiausios gyvybės formos, neturinčios nei kojų, nei rankų, nei galvos, nei kaulų; yra tai gabalas gyvos slidžios medžiagos, vadinasi didelis sliekas. Iš tos gyvos medžiagos gabalo išsivystė žmogus — cicilistas.Kaip tam gyvam gabalui atsirado rankos ir kojos, mai kiniai cicilistai nefigeriuo- ja, ba visiems gali būti aišku: užėjus sausrai, kokia buvo pereitą vasarą, sliekas sudžiūvo, sutruko, atskilo dalys ir iš jų pasidarė rankos, kojos; tasai sliekas tada pradėjo vaikščioti.Beje, Bostono cicilistų tėvas Maikis pasigenda savy dūšios. Mat, jis pamiršo, kad Šliupas jo dūšią užmarinavo- jo viskės džioge ir tą džiogą užkabino jam ant kaklo, lyg karvei zvaną; tą džiogą su savo dūšia ir dabar tebenešioja.”

— Jūsų žmona turi puikius plaukus. Turbūt jais labai rūpinasi ir saugoja.— Taip, kiekvieną vakarą užrakina juos į spintą.
—Ou-Petriukas sėdi ramus, pirštuką burnoj įsikandęs. Jis labai susirūpinęs.— Kas tau, vaikeli, — klausia tėvas.— Tu sakai, tėveli, kad aš gimiau Kaune?— Taip.— O mamytė gimė Marijampolėje.— O tu, tėveli, gimei Panevėžy.— Taip aš iš Panevėžio.— Vis dėl to keista! Kaip gi taip mes visi trys susitikome?
—o—Herbertai, kodėl tu guli lovoj su akiniais?— Aš darausi trumparegis, mano brangioji, ir negaliu pažinti asmenų, kuriuos sapnuoju.
—0—Krautuvininkas: Palik tamsta savo pavyzdžių dėžę prie durų.Prekių agentas: Kodėl?Krautuvininkas: Nes vistiek aš būsiu priverstas ją išmesti. 

t —O—— Aš daviau tamstai pinigų todėl, kad tamsta sakai, jog tamstos žmona ir vaikai badauja namie, ir aš randu tamstą 'čia prie mėsos ir vyno.— Bet pone, mano žmona ir vaikai tikrai badauja namie.
—o—Aš niekuomet nemėgstu valgyti.Kodėl taip?Tai naikina mano norą valgyti. —o—Ligonis: Aš negaliu pasakyti, kaip aš jaučiuosi, man kažin kas pasidarė staiga. Aš nežinau kaip — man nevisai gerai, aš negaliu tamstai pasakyti kodėl.Gydytojas: Štai receptas: nežinau kokiam vaistininkui, vartok tamsta aš nežinau kiek kartų per dieną, ir tamsta išgysi — aš nežinau kuomet.Vaikinas: Aš radau gyvatę. Ar tamsta duosi 3 markes už jos odą, kaip skelbiama?•Teisėjas: Žinoma, — kame tamsta ją radai?Vaikinas: Tamstos pievoje.Teisėjas: Tamsta baudžiamas penkių markių pabauda už įėjimą į svetimą žemę, tat tamsta lieki man skolingas dvi markes.Ar tamstos tarnaitė gali tylėti ?O taip, bet tik kai nori, kad ji kalbėtų.Svečias: Kas ten ant sienos ta baisia išvaizdos pajuo ka?Šeimininkas: Tai mano žmona.Svečias: O labai atsiprašau. Mano klaida.Šeimininkas: (liūdnai) Ne tai mano klaida.
—o—Kas yra Esperanto?Ar tamstą nežinai? Tai yra pasaulinė kalba.Kame ji kalbama?Niekame.
—o—Kaip veikia tamstos naujas įžiebtuvas?Puikiai, aš jį galiu įžiebti su vienu degtuku.

Žmogus ir Gyvulys
(Tęsinys)Iš tų visų priemonių laikino pasirodymo žmogaus vaisiuje negalima išvadžioti, kad žmogaus prigimtis kitados yra buvusi tame laipsnyje, kokiame dabar y- ra anos priemonės. Juk žmonės statydami triobą vartoja karutį moliui vežti. Niekasgi nesako, kad trioba yra kitados buvusi karučiu.Gyvulių vaisių augimas (embriologija) yra daug geriau ištirtas, negu žmogaus, nes gyvo vaisiaus augimą negalima ištirti neperpjovus motinos kūno. Mokslininkai nesigaili tą padaryti gyvulių motinoms, bet negali taip apseiti su žmonių motinomis: Todėl žmogaus vaisiaus augimą gali ištirti tik tada, kada kokia nors nelaimė pasitaiko motinai arba jos vaisiui. Iš tokio prityrimo sudarytieji išvadžiojimai toli nėra taip geri, kaip mokslas norėtų.

GalūnėsŽmogus tuomi skiriasi nuo visų gyvulių, kad turi dvi kojas ir dvi ranki. Paukščiai turi tik po dvi koji ir po porą sparnų. Beždžionės turi keturias rankas, o kiti gyvuliai turi po keturias kojas, ar ba jų neturi visai. Kai kurie vabalai ir kiti benugariai turi daugybes kojų. Taigi galūnių žvilgsniu žmogui artimiausias yra paukščių tipas dėlto, kad abejų galūnes yra dvi įvairios poros. Jeigu tat tipo artimybė rodytų giminystę, tai išeitų, kad žmonės yra giminės paukščiams.
IšvaizdaKas išvaizdaJabiau vaduo jasi negu tikrybe, tas greta stato žmogų ir beždžionę dėl to, kad žmogus turi dvi ranki o beždžionė keturias. Tačiau beždžionės turi tik išvaizdą rankų. Rankomis žmogus dir ba, o vaikščioja kojomis. Beždžionė gi vaikščioja rankomis. Dėl to priešakinės beždžionių rankos yra ilgesnės už užpakalines, kad galva nebūtų žemiau už pasturgalį. Beždžionės vadinamos Gorila priešakinės rankos yra 64.9 šimtinės dalys ilgio viso jos kūno, o užpakalinės 34.9. Dar didesnis skirtumas beždžionės Orangutango; pryšakinė jos ranka yra 80.7 dalis kūno ilgio, o užpakalinė 34.7. Žmogaus gi ranka buna vidutini- kai ilgio 45.5 jo kūno, o koja beveik 49 dalis. Žmonių rankos yra trumpesnės už kojas o beždžionių pryšakinės rankos yra trumpesnės už užpakalines dėl to, kad beždžionės turi tik išvaizdą rankų. Iš tiesų gi tos rankos- yra beždžionei kojomis. Beždžionės gali pastovėti ant užpakalinių rankų, bet jos labiau mėgsta stovėti ant visų keturių. Arkliai taip gi atsistoja piestu, bet tokis stovėjimas yra priešingas jų prigimčiai. Bedžionių kojos turi rankų išvaizdą labai naudingą laipiojant po medžius. Tas tų gyvulių prigimties pri taikymas prie jų gyvenimo reikalų nerodo bendros beždžionių kilmės su žmogumi.Beždžionės snukis ir žmogaus veidas lygia dalimi nerodo tos giminystės. Visa beždžionės išvaizda yra kaip žuvies, tačiau jųdviejų giminystės nėra. Žmogaus ir beždžionės galvos panašumas dar mažesnis negu banžuvies ir žuvies. Lapė, labiau negu levas, panaši į katę, tačiau levas yra kačių veislės, o la

pė yra šunims giminė.
Žmogus ne iš beždžionėsPeržiūrėję visus žmogaus ir beždžionės giminystės prirodymus randame, kad nėra užtektinų tos giminystės ženklų visame gamtos moksle. Kas nori gali tvirtinti žmogaus ir beždžionės giminystę, bet negali to daryti gamtos mokslo vardu. Jeigu kurie gamtininkai tą sako, tai tat yra tik jų asmeninė pažiūra, o ne gamtos mokslo prirodyta tiesa. Bešališkas dabartinio gamtos mokslo žodis yra šitokis: Iki šiol dar nėra prirodyta, kad žmo gaus kūnas būtų kilęs iš beždžionės kūno.Šiandien retas rimtas gam tininkas sako, kad žmogus būtų kilęs iš beždžionės, bet dar yra spėjančių, kad dabartinės beždžionės ir žmogus yra kilę ne vienas iš kito o abudu iš kokios nors senesnes pražuvusios gyvulių rūšies. Kitaip sakant, žmogus nėra beždžionės sūnus, bet jos brolis ar pusbrolis ar šiek tiek tolimesnė giminė.

SmegenysYpatinga žmogaus nuosavybė visų gyvulių tarpe yra jo smegenų didumas. Vokiečiai pasirūpino sužinoti savo tautos smegenų didumą ir patyrė, kad vyrų smegenys Vokietijoje tarp 30 ir 40 metų vidutiniškai sveria 1,424 gramus (t. y. beveik pusketvirto svaro.), o meterų 1273 gramus, t. y. tris svarus su viršum. Didžiųjų suaugusių beždžionių smegenys sveria 79.7 gramus, t. y. aštuonioli- ką kartų mažiau. Sakoma, kad smegenų vertė priklauso ne tik nuo jų sunkumo, bet ir nuo susiraukšlėjimo. Tapo atrasta, kad ištiesus susirau- kšlėjimus žmogaus smegenų viršus vidutiniškai išneša 1877 ketvirtainių centimetrų o didžiųjų beždžionių 533cm. Tat reiškia vidutiniško žmogaus smegenų paviršis yra 4 ir pusę kartų didesnis negu didžiosios beždžionės. Įsižiūrėję į beždžionės ir žmogaus smegenis gamtininkai tvirtina, kad žmogaus smegenys yra visai kitokios rūšies negu beždžionės.Kadangi smegenys nugarinių gyvulių kūne užima pačią svarbiausiąją vietą, tai tie didieji skirtumai tarp žmogaus ir beždžionės smegenų panaikina visokią mokslišką atramą kalbai apie tųdviejų gyvybės veislių bendrą artymą kilmę.
PusiaužmogiaiGiminystės šalininkai vieni žino dabartinį mokslo stovį kiti nežino. Nežinantieji kartais suopia, būk vienur ar kitur tapo atrastas gyvulys pusiau beždžionė pusiau žmogus, užpildantis didįjį tarpą esantį tarp dabartinių beždžionių ir žmogaus, žinan tieji mokslo stovį negali taip tvirtinti ir netvirtina.Beždžionė gali gyventi tik šiltose šalyse. Žmogus, mokėdamas naudotis rūbais ir triobomis, daugiau pakenčia šalčio. Bet pačiose šalčiausiose vietose ant neištirtų žemės galų žmonės negali gyventi dėl stokos maisto ir šilumos. Jeigu būtų kokis nors gyvulys pusiaužmogis ir pu- siaubeždžionė, tai jis taippat negalėtų gyventi žmogui ir beždžionei nepakenčiamose vietose. Visgi pakenčiamos vietose. ■ (Bus daugiau)

ŠIS- TAS
Silpnėja ir LigosIr ligos išsigimsta. Seno' vės Egipte slogos buvo beveik mirštama liga. Primityvios (pirmutinės) tautos labai gaišta nuo džiovos. Viduramžyje siautusi Europoje prakaitavimo liga visiškai išnyko, o raupsai beveik dingo. Ir viduramžio šv. Veito šokio nežinoma. Džiovos, defterito, gripo ir sifilio stiprumas mažėja. Bet stiprėja Azijoje veikiąs juodasai maras.—o—

Mirė Didis Kinų GeradarisCitawei provincijoj nuo gyvatės įkandimo mirė žymus katalikų akcijos darbininkas Kiufuzan. Mirtis užklupo 54 metų senuką lan

kant ligonį. Per visą savo labdaringą ir apaštališką ’ /z gyvenimą jis išdovanojo dau giau nekaip 10.000 dolerių neturtingiems studentams.—o—
Žmogų Spalvos Veikia.Optometristai mokslininkai tvirtina, kad spalvos turi begalo didelę įtaką medicinos moksle ir gydyme. Taip violetinė spalva naikina galvos skaudėjimą, raudona — sukelia kraujo cirkuliaciją ir jį uždega; žalia gelbsti virškinti. šios naujos mokslo šakos tyrinėtojai sako, kad kra likams spalvos tiek veikia, visai juos pakeičia.Taigi nenuoseklus menas, futurizmas, kur vyrauja raudona, juoda, ruda spalvos, neigiamai veikia į žmoniją, jos nuotaiką.

SVEIKATOS KAMPELIS'■1'

NEMIGA IR KAIP
Dr. Maltear

JOS ATSIKRATYTIMiegas žmogaus gyvybės i palaikymui labai svarbus. Miego stoka sveikatai kenkia. Suaugusiam reikia 7—8 valandų miego. Vaikams miego reikia daugiau, senesniems žmonėms mažiau.Miegas priklauso ir nuo išorinių aplinkybių. Dažnais atvejais nemiga pašalinama, pašalinus miegą trukdančias išorines aplinkybes. Dėl to miegamasis kambarys turi būti ramus, nuošalus, geriausia užpakalinėj namų pusėj. Rūpintis, kad miegamasis kambarys būtų vėsus. Net ligonys vėsiame, gerai vėdinamame kambary greičiau pasveiksta. Lova .turi būti minkšta ir šilta, kad būtų smagiai jaučiamasi. Ji dar be to turi stovėti taip, kad šviesa kristų į galvūgalį. Kaip miegoti — ant šono ar nugaros — taisyklių nėra. Labiau patartina ant dešinio šono, kiek sulenkus kelius. Gulimo laikas priklauso daugiau nuo pašaukimo. Bet ank sti gulti ir anksti kelti yra natūraliausia.Miegas dar žymiai priklauso nuo gyvenimo būdo. Dvasinis darbas miegą trukdo, kūno darbas jį palaiko. Todėl kas verčiasi sėdimu darbu, turi ir judėti, pasivaikščioti. Pasivaikščiojimas prieš miegą labai gerai veikia. Vakarienė turi būti lengva ir dvi valandos prieš gulimą. Bet ir tuščias pilvas kenkia miegui. Todėl kai kada ir prieš pat gulant gera šį tą suvalgyti, pvz. obuolį. Kavos ir arbatos vakare vengti, taip pat nerūkyti. Trumpai: vengti sunkaus dvasinio darbo vakare, pasivaikščioti, lengvą vakarienę imti, vengti jaudinančių svaigalų, gulėti vėsiame, ramiame kambary.Prisilaikant to, kas aukš čiau išdėstyta, įkyrios nemigos galima išvengti. Kitais atvejais nemiga pasitaiko dėl skausmų, drugio, kraujo apytakos trukdymų. Dažniausias reiškinys tai nerviška nemiga: be jokios jaučiamos priežasties nemiegama. Esant skausmams, drugiui, gydyti pagrindinę ligą, po to miegas savaime atsiras Nuo nerviškos nemigos gerai tinka gausus judėjimas, darbas ore, atitinkamas, lengvas, daržovinis maistas, prisilaikymas aukščiau išdėstytų nurodymų.Galima nemigą gydyti ir vandeniu, pagal Kleipą. Kai-

mo žmonėms labai tinkąs šiltas kojų mazgojimas. Šaltą maudymąsi sėdomis jis pataria tiems, kurie nemiega dėl susirūpinimo; per naktį 1 — 2 kartu po 1 — 2 min. Labai tinka drėgnas kojų ap- vyniojimas iki blauzdų. Taip pat stiklas šilto cukraus vandens einant gulti ramina.Vaistų nuo nemigos dabar išrasta begalė, bet nenorėčiau jų patarti. Tik, jei jau visas priemones išbandžius nemiga nepraeina, būtiname atsitikime, imti folingano 
tablečių 1 — 2 stikle karšto vandens, nes jos visiškai nekenkia (padarytos iš apelsinų lapų) ir gerai veikia, tuo tarpu visokios kitokios tabletės labai kenkia sveikatai.
KAIP GELBĖTI APSINUO

DIJUSĮ GRYBAISGrybavimo metu daug žmonių apsinuodija nuodingais, sugedusiais grybais. Jei apsinuodijusiam grybais žmogui nesuteikiama- greita pagalba, tai jis gali numirti arba palikti invalidu.Apsinuodijimas grybais pasireiškia šitaip: užvalgius ne gerų grybų, tuojaus (arba po kelių valandų) smarkiai su skausmu paleidžia vidurius, ligonis pradeda vemti, baisus troškulys kankina, visas kūnas nusilpnėja ir virpa, gerklėj jaučiasi lyg koks skaudus kamuolys būtų įspraustas, akys dalimi (arba net visiškai) apanka, galva svaigsta. Po to nelaimingasis alpsta, pamėlynuoja ir pradeda miegoti. Ir jei tad nieks nesusipranta jo budinti ir gelbėti, tai jis gali užmigti amžinu miegu.Labai svarbu kiekvienam žinoti, kaip tokiame , atsitikime savo kaimyną gelbėti:1. Visų pirma apsinuodijusį grybais reikia gerai pra- vemdinti, kutenant su plunksna gomurį.2. Duoti gerti daug ricinos (castor oil). Jei ricinos po ranka nesiranda, tai reik duoti kiek galint daugiau nevirinto pieno.3. Šaukti kuo greičiausia pagalbos gydytoją.4. Iki gydytojas atvyks, neleisti ligoniui užmigti; reik jį judinti, už plaukų tampyti gnaibyti ir daryti viską, kad tik neužmigtų. Tik gerai. įsi- tėmyki, nevalia jį su šaltu vandeniu apipilti, nuo ko gali būti labai bloga. ”M. D.”
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
KUN. VINCAS KULIKAUS

KAS, M. I. C.

Įvyko sėkminga CLC. 
olimpiada

Pereitą sekmadienį Lake 
Compounce, Bristol, Conn, 
įvyko Connecticut valstybės 
viso lietuviško katalikiško 
jaunimo metinė olimpiada, 
kuri visais atžvilgiais buvo 
sėkminga. Diena puikiausia, 
nes buvo vėsu, tad ne tik bė
gikams, bet ir žiūrovams bu
vo palanki. Tūkstantinė mi
nia lietuvių iš viso „šteito” 
suvažiavo pasigėrėti ir pa
remti mūsų jaunimą geres
niam veikimui.

Hartfordas laimėjo didžią
ją taurę. Sveikinam. Kiti mie 
štai puikiai pasirodė. Sveiki
nam ir mergaites, nes ir jos 
nemenkai, kaip ir visuomet, 
pasirodė. Buvo plaukimai, 
bėgimai, šokimai ir k., o pa
galiau linksmi angliški ir lie
tuviški šokiai.

—o—
Vilniaus vadavimo vakaras

Šiemet hartfordiečiai tu
rės nepaprastą Vilniaus pa
grobimo minėjimo vakaro 
programą. Tai bus spalių 11 
d. mokyklos salėje. Bus įvai
rūs kalbėtojai ir jų tarpe 
Vincas Uždavinys, svečias iš 
Lietuvos. Vilniui vaduoti vie
tinis skyrius vaidins atitin
kamą Vilniui minėti veika
lą.

cagoje ir kituose miestuose, 
kun. V. Rudzinskas kelioms 
dienoms apsistojo šv. Onos 
parapijoje pas gerb. kun. V. 
Stonį. Čia trumpai nori pa
matyti New Yorko įžymy
bes. Rugsėjo 16 d. su kun. A. 
Adomaičiu laivu „Norman
die” plaukia į Havro uostą, 
o paskui per Paryžių, Berly
ną grįžta Lietuvon. Gerb. 
kun. klebonas Stonis rugsėjo 
13 d. su parapijonimis susi
rinkime nutarę klebonijon į- 
vesti centralinį šildymą ir 
kitus patogumus. Parapijo- 
nys myli savo kleboną ir su
pranta jo pastangas. Labai 
gražu ir gera, kai tarp para- 
pijonių ir klebono yra suta
rimas. Svečias.

Elizabeth. N. J.

Elizabetho Moterų Ben
druomenės klubas rengia ba
lių rugsėjo 20 d. Laisvės sa
lėj. Pradžia 7 vai. vakare. 
Komitetas kviečia visus atsi
lankyti. šokiams gros geras 
orkestras.

Šv. Onos draugija rengia 
balių rugsėjo 27 d. parapijos 
salėj (220 Ripley PI.). Pelnas 
parapijai. Šokiams gros Juo
zo Akelionio orkestras. Visi 
kviečiami dalyvauti. Pradžia 
7:30 vai. vakaro.

Mirties angelas aplankė 
• Tėvų Marijonų Vienuoliją, 

pakirsdamas vieną josios 
į garbingiausių narių — tre- 
- čiadienį, rugsėjo 9 d., š. m. 

mirė kun. Vincas Kulikaus- 
, kas, S. T. L., Marian Hills 
seminarijos rektorius, nau
jokų magistras, provincijos 
vyresniojo pavaduotojas.

Kun. V. Kulikauskas gimė 
lapkričio 14 d., 1878 m. Viš- 
čiakaimyje, anuomet Alvito, 
dabar Vilkaviškio parapijoj. 
Išėjęs pradžios mokslą Alvi
te ir- Vilkaviškyje, mokėsi 
Marijampolės gimnazijoje, 
kur baigęs šešias klases įsto
jo į Seinų Seminariją. Kuni
gų seminarijoje jaunutis Ku
likauskas buvo pavyzdingas 
klerikas: paskutiniame kur
se jisai buvo paskirtas kle- 
rikų dekanu.

Kunigu įšventintas liepos 
13 d., 1903 m. Garsiuose Šv. 
Onos atlaiduose Alvite 26 d. 
liepos jisai atlaikė savo pri
micijas. Pirmus du metu 
kun. V. Kulikauskui teko ei
ti vikaro pareigas Sintau
tuose, paskui Pilviškiuose. 
Tuomet jisai zanavykų ir 
kapsų kraštuose jau buvo pa 
garsėjęs pamokslininkas, 
nuodėmklausis, visuomeni
ninkas.

Siekdamas aukštesnio ide
alo — tapti vienuoliu, 1912 
m. jisai išvyksta į Šveicari
ją. Tuo laiku TT. Marijonų

atnaujintojas vėliau arki vys 
kūpąs Jurgis Matulevičius 
šveicarų Friburgan buvo nu
kėlęs atgimstančios vienuoli
jos židinį — naujokyną. Kun 
Kulikauskas, įstodamas į ma 
rijonų vienuoliją, atsižadėjo 
turtingos parapijos ir gar
bingos karjeros, kuri laukė 
darbštų ir uolų Kristaus vy- 
nyno darbininką.

Friburge atliko savo nau- 
jokavimą ir pagilino mokslą, 
belankydamas tenykštį gar
sųjį universitetą. Įgijęs Šv. 
Teologijos licencijatą, buvo 
tinkamai pasiruošęs sun
kiam pastoracijos darbui, 
kuris jam teko dirbti čia A- 
merikoje. Siunčiamas savo 
dvasinės vyresnybės, kun. V. 
Kulikauskas didžiojo karo 
metu atvyko į Chicagą. Visų 
pirma jam teko misijų dar
bas: jisai išvažinėjo Ameri
kos Lietuvą skersai ir išilgai 
skelbdamas savo gražia iš
kalba Dievo žodį, bet ypatin
gai šventu pavyzdžiu trauk
damas savo klausytojus prie 
Kristaus. Laisvomis valando 
mis rašė į laikraščius; rašė 
ir vertė knygas ir jas spaus
dino vienuolyno spaustuvėj.

Dirbęs keletą metų misi
jose, gavo naujas pareigas; 
buvo paskirtas leidžiamųjų 
laikraščių savaitraščio ’’Lai
vo”' ir dienraščio ’’Draugo” 
redaktorium, administrato
rium. Čia tai jisai ir padėjo 
savo sveikatą, nežiūrėdamas 
nei dienų, nei valandų. Dar
bo buvo nepaprastai daug,

darbininkų gi maža. Tai ve
dėjui ir krito ant pečių ne 
tiktai vadovavimo, rašymo, 
bet nemaža ir juodo darbo. 
Ir jisai viską dirbo linksmas, 
patenkintas.

Teko jam ir parapijos dar 
bo ir tar nelengvo darbo pa
dirbėti. Tuomet Rockford, 
Ill. parapija buvo labai ap
leista. Vyskupo Hobano kvie 
čiamas, kun. V. Kulikaus
kas nuvyko į Rockfordą ir 
ėmėsi darbo. Gaivindamas 
savo parapijiečių tikybinę 
dvasią, neužmiršo nei staty
bos. Sukėlęs reikalingą kapi
talą, pastatė gražius namus, 
■.ruošdamas puikią bažnyčią 
ir gražią mokyklą. Rockfor- 
do kolonija tapo gražus lie
tuvių centras.

Eidamas vienuolyno vyrės 
niojo pareigas, jisai pastatė 
gražius naujokynui namus 
kun. F. Kudirkos nupirktam 
ūkyj Hinsdale, Ill. Čia iš Chi 
cagos buvo atkeltas naujoky
nas. Šiuose namuose užsimez 
gė ir išaugo Amerikos lietu
vių kolegija. Čia pagaliau su 
sikūrė ir TT. Marijonų kuni
gų seminarija. Į šį paskutinį 
darbą kun. Kulikauskas bu
vo įdėjęs savo sielą.

Kada Marijonų klerikų 
skaičius tiek išaugo, jog ne
buvo jau galima tos minios 
siųsti į Europą, buvo įkurta 
savoji seminarija ir kun. V. 
Kulikauskas stojo josios 
priešakyj. Jisai buvo tos se
minarijos profesorius ir jo
sios rektorius. Žinoma, esa-

mosios patalpos seminarijos 
reikalams buvo mažos ir ne
tinkamos. Nežiūrėdamas jo
kių sunkenybių, jokių aukų, 
kitiems kunigams iš šalies 
su baime žiūrint į tą milži
nišką darbą, jisai ėmėsi se
minarijos statybos. Pernai 
buvo pastatytas naujas se
minarijos rūmų sparnas; šią 
vasarą pradėta statyti ko
plyčia. Padėti pamatai, išva
rytos sienos, dengiamas sto
gas.

Ir taip šiame rūpesčių ir 
darbų sūkuryje Viešpats pa
šaukė pas Save tą ištikimą 
:arną, kuris visą savo gyve
nimą težiūrėjo dangaus Tė
vo reikalų: Jam gyveno, Jam 
dirbo. Kun. V. Kulikauskas 
tartum paėmė savo gyveni
mo šūkiu tą gražų Šv. Augu
stino obalsį: ’’Nerimsta ma
no širdis ir ji nenurims iki 
nepasilsės Tavyje, Viešpa
tie”. Šiandien toji širdis ra
mi, ilsisi Viešpatyje, atliku
si šiame gyvenime didelį Jo 
garbei darbą. Jisai pasiekė 
savo idealą — paveldėjo sa
vo Tėvo tėvoniją. J. N.

MISIJŲ KELIONE

(Kam reikia adreso, prašau 
išsikirpti. J. Bružikas, S. J.)

Nuo rugs. 14 iki 20 d., St 
Elizabeth Church, E. Blan
che St.. Linden, N. J.

Nuo rugs. 20 iki spalių 4d.
St. Michael’s Church, 15 E. Į 
23rd St., Bayonne, N. J.

Nuo spalių 15 iki 18 d., St 
Peter’s Church, 50 W. 6thSt 
So. Boston, Mass.

Nuo spalių 19 iki lapkr. 1 
d., St. Andrew’s Church, 396 
Church St., New Britain, Cn, 

Nuolatinis laiškams adre
sas : Rev. J. Bružikas, S. J. 
No. 5th St., Brooklyn, N. Y.

UŽUOJAUTA

Tėvams Marijonams, 
tekusiems A. A. Kun. Vinco 
Kulikausko asmenyje tokio 
švento, darbštaus, nepapra
stos energijos ir pasiaukoji
mo milžino, reiškiu Lietuvos 
jėzuitų vardu giliausią užuo
jautą ir prižadu maldą.

ne-

ŠVENTASIS RAŠTAS
Netrukus jau pasirodys 

naujas Šv. Rašto leidimas 
Lietuvoje. Jau 5000 ’’žvaig
ždės” skaitytojų pasisakė, 
kad jie nori Šv. Rašto Nau
jąjį Testamentą. Jeigu ir 
Tamsta nori ir imi ’’žvaigž
dę”, tik atsiųsk 50 c. (galima 
ir pašto ženklais), o jei dar 
neimi ’’žvaigždės”, tai išviso 
atsiųsk $1.50 šiuo adresu: 
Rev. J. Bružikas, S. J., 259 
No. 5th St., Brooklyn, N. Y. 
arba tiesiai į Kauną, Jėzuitų 
Namai, Kaunas, Lithuania. 
Pasinaudokite ta proga, nes 
be Šv. Rašto išbūti visą gy
venimą, tai taip kaip kamba
ry išsėdėti be šviesos. ”Aš 
esu kelias, gyvenimas ir tie
sa”, sako Kristus. Pasaulis 
nutolo nuo Kristaus, reikia

Kun. J. Bružikas, S. J. jį vėl grąžinti per Šv. Raštą.

Baltimore. Md.
Paterson, N. J.

— Rugsėjo 13 d. lietuvių 
Šv. Alfonso bažnyčioj nuo 7 
vai. ryto didžiajam altoriui 
buvo išstatyta monstrancija 
su švč. Sakramentu ik 5 vai. 
vakare intencija už išniekini
mą Ispanijoj švč. Sakramen
to ir tos šalies žmoniij taiką. 
Šia intencija-taipgi 8:30 vai. 
Mišiose buvo Šv. Vardo Jė
zaus vyrų draugijos in cor- 
pore šv. Komunija. Nors šil
ta buvo, bet vis dėlto gausin
gai vyrų dalyvavo ir po Evan 
geliios vyrai atnaujino paža
dus ir ištikimybę Švenčiau
siam Jėzaus Vardui, šiems 
atnaujinimo pasiryžimams 
vadovavo dr. kun. L. J. Men- 
delis. 5 vai. vak. susirinko 
žmonės į bažnyčią, kur bu
vo atkalbėta atitinkamos 
maldos už Ispanijos katali
kų laisvę, ir užsibaigė dienos 
adoracija.

— Rugs. 20 d. (sekmadie
nį) vyksta ekskursija į New 
Yorką, — šv. Vardo Jėzaus 
draugijos iškilmes ryte 6:45 
vai. traukiniu. Kiti trauki
niai išeis 1 vai. nakties. Tą 
pat dieną įvyksta parapijos 
paskutinis piknikas, tokiu 
būdu vieni būsime New Yor
ke, pagarbinimui Jėzaus Var 
do, kiti svečiuosimės pikni
ke. ,

— Federacijos skyrius tu
rėjo susirinkimą, kuriame 
rašt. p. Vai. Metelis pranešė, 
kad knygą „Darbininkas” 
jau pabaigė spausdinti, tik 
dar viršeliai neuždėti. Kny
gos vardas „Vytis kanki
nys.” Už spaudą pusė pinigų 
dar nesumokėta, tad nutar
ta antrą dalį pinigų sumokė
ti, kai „Darbininkas” prisius 
sutartą kiekį knygų. J. K.

Šv. Kazimiero par. pikni
kas visais atžvilgiais pavy
ko. Oras buvo gražus, žmo
nių atsilankė daug ir gryno 
pelno liko $227. Tai yra geras 
pelnas, kuriuo bus galima iš
puošti bažnyčią. Klebonas 
širdingai dėkoja visiems at
silankiusiems ir rėmėjams.

Aukos
Šv. Kazimiero par. bažny

čios pagražinimui aukos gau
siai didėja; Šv. Onos draugi
ja aukojo $69.50. Dėl įvedi
mo šviesų po $10.00 aukojo: 
M. ir A. Venckus, Z. ir A. 
Matoniai; po $5.00 — I. Ja
sulaitis, J. Mazala, A. Ma- 
zurkevičius, G. Valickienė, P. 
Baltuška, F. Šabanauskaitė, 
V. Sadauskas, O. Rincelaus- 
kienė, M.- Malungevičienė. Iš 
viso yra surinkta pinigų virš 
minėtam tikslui $1836.36. 
Darbas jau eina visu greitu
mu. Kurie dar neprisidėjo 
prie šio kilnaus darbo, ragi
nami savo aukomis paremti 
šias gražias pastangas.

25 metų jubiliejus
Šv. Kazimiero parapija 

spalių 25 d. ruošiasi atitinka
mai paminėti 25 metų sukak
tuves, kai ši bažnyčia pasta
tyta ir pašventinta.

Kortavimo vakaras
Rugsėjo 25 d. vakare pa

rapijos salėj įvyks Sodalie- 
čių d-jos „card ir bingo par
ty.” Prašome visų paterso- 
niečių atsilankyti. Bus įvai
rūs laimėjimai ir lošimas 
kortomis. Atsilankę tikrai 
būsite visa kuo patenkinti. 
Pelnas skiriamas šv. Kazi
miero bažnyčios išpuošimui.

Serga
P. Katarina Jusienė iš 

Fair Lawn, N. J. sunkiai su-

Tai Lengvas Užsirūkymas!
Lygiai Taip Malonus Kaip Ir Priimnusl

Nes Lucky Strike yra netiktai švelnus ir išnokęs 

skonyje, bet tikrai lengvas užsirūkymas, kuris visuo
met jumis maloniai sutinka. Jūs atrasite jį lengvu 
jūsų gerklei, maloniu kada užsitraukiate, draugišku 

per ištisą dieną. Jei jūs pasitikite švelniam užsirū- 
kymui, jūs pasitikite Luckies! Visų cigaretų tarpe 
šis yra vienu, kuris suteikia jums to garsaus, žinomo 
pasauliui kaipo “It's Toasted" proceso lauktiną 

apsaugą. Ir šis yra vienu, į kurį milionai kreipiasi 
—dėl skoningumo, dėl apsaugos, dėl ištisos dienos 
užsirūkymo malonumo! Luckies yra Lengvas Visi- 
rūkymas iš turtingo, brandaus-kūno tabako.

JERSEY CITY. N. J.

Naujienos
Grįždamas iš šiaurės Ame

rikos aplankęs savo gimines 
ir lietuvius amerikiečius Chi-

sirgus, paguldyta Borgen ap
skrities! Igoninėj. Taip pat 
serga p. A. Selincevičienė iš 
Paterson, N. J. Patalpinta 
miesto General ligoninėj. 
Linkime ligonėms greitai pa
sveikti.

MALONŪS JŪSŲ 

GERKLEI —
Lengvas Užsirūkymas

Kiekviename užsitrau
kime yra jaukus poilsis, Š 
ir suraminimo ir paleng
vinimo jausmas, kada 
jūsų cigaretas yra 
Lengvas Užsirūkymas iš 
turtingo, brandaus-kūno 

tabako—LUCKY.

Copyritbt 1936, The American Tobacco Company

*★ VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! ★★
"Sweepstakes** panaudoja 6,000 žmonių 

adresavimui įstojimo blankas!

Virš 6,000 žmonių yra duota darbas 
/ $ adresuoti grąžinimui Įstojimo blankas 

tam didžiuliui tautiniam lošimui, 
-Mm. Lucky Strike “Sweepstakes”.

Įstojamieji randasi iš kiekvienos šios 
dalies Valstijos.

Ar jūs jau įstojot? Ar laimėjot savo 
Luckies - plokščią 50 skoningu Lucky 
Strikes blokinę? Atsisukite ant radio 

lat "' “Your Hit Parade” — trečiadienio ir
šeštadienio vakarais. Klausykite, spręs- 

’r palyginkite melodijas — tada 
pabandykite jūsę Lucky Strike “Sweep- 
stakes”.

jeigu dar nerūkote Luckies, nusi- 
pirkite pakelį šiandien ir taipgi pa- 
bandykite juos.' Gal būt tuo ką nors 
netenkate? Jus įvertinsite Luckies 
pirmenybę - Lengvą Užsirūkymą iš 
turtingo, brandaus-kūno tabako.
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Šiais metais 
16 metų, kaip; 
Lietuvos sos 
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nas lietuvis ne 
dyje tą skr: 
skriaudos įvyl 
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Šiais metais 
kimo minėjim 
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spalių 9 dieną 
Apreiškimo sal 
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cių. Paminėjim 
apie gražiąją ] 
tą atmintis ati 
vos svečias pro 
lupaila, kuris p: 
iš gražiausių L 
sraunių upių, ži 
žaliuojančių pi 
Užtai spalių 9i 
reiškimo salę. F 
įimo prisideda 
jaunuolių organ 
tezinio Bo ] 
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sėjo 18 d., 1936 m. Rugsėjo 18 d., 1936 m.

MISIJŲ KELIONE

tn reikia adreso, 
irpti. J. Bmžikas, S. j)
10 rugs. 14 iki 20 4,St 
ibeth Church, E. Blaa. 
3t.. Linden, N. J.
io rugs. 20 iki spaliu 
[ichael’s Church, 15^ 
St., Bayonne, N. J, 
o spalių 15 iki 18 d., St 
’s Church, 50 W. 6thSt 
oston, Mass.
) spalių 19 iki lapkr. 1 
Andrew’s Church, 396 

h St., New Britain, Ci 
latinis laiškams adre- 
lev. J. Bružikas, S. J. 
h St., Brooklyn, N. I

KARNAVALAS

ENTASIS RAŠTAS 

ukus jau pasirodys 
Šv. Rašto leidimas 
je. Jau 5000 ’’Žvaig- 
skaitytojų pasisakė, 
nori Šv. Rašto Nau- 
stamentą. Jeigu ir 
nori ir imi ’’žvaigž* 
atsiųsk 50 c. (galima 
i ženklais), o jei dar 
žvaigždės”, tai išviso 

$1.50 šiuo adresu: 
Bružikas, S. J., 259

i St., Brooklyn, N. Y. 
esiai į Kauną, Jčzuiti] 

Kaunas, Lithuania, 
udokite ta proga, nes 
Rašto išbūti visą gy- 
į, tai taip kaip kamba- 
ėdėti be šviesos. "Aš 
lias, gyvenimas ir tie- 
iko Kristus. Pasaulis 
nuo Kristaus, reikia 
Tąžinti per šv. Raštą

Extra — Extra
Pirmas metinis „Ameri

kos” bazaras, kaip jau žino
te, įvyksta prieš pat adventą. 
Buvom paskelbę, kad baza
ras tęsis 3 dienas. Dabar, 
pasitarus su veikėjais, ir ačiū 
Apreišk. parapijos gerb. kle
bonui kun. N. Pakalniui, ba
zaras prasidės lapkričio 25 
d. (t. y. Thanksgiving išva
karėse) ir baigsis lapkričio 
29 d., sekmadienį. Visus 5 
vakarus bus pamarginimų ir 
šokiai. Bazaro rengimo ko
miteto centras sudarytas iš 
Federacijos Apskrities ir 
L.U.B. Direktorių. Pilną ko
mitetą tuoj sudarysim, kai 
tik draugijos išrinks atsto
jus. Bazare kiekviena para
pija turės savo parduotuves 
ir standus. Bus išleista daug 
gražių -ir brangių dovanų, 
kurios bus surinkta iš biznie
rių ir firmų. Jei kas turite 
kokių pasiūlymų bazarą pa
daryti sėkmingesnių, ar do
vanų, praneškite „Ameri
kai.”

tinis susivažiavimas bus 
1936 m. rugsėjo 22 dieną, 
Vienybės salėje, 193 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Pradžia 
10 vai. ryte. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti, kad oficija- 
liškai apkalbėti, pasitarti a- 
pie bendrą biznį ir nustatyti 
ekskursijas į Lietuvą 1937 
metams.

Joseph Ambraziejus, 
Pirmininkas.

joms, kambarinėms, pasiun
tiniams ir vedusioms po
roms, kurie galėtų prižiūrėti 
namus.

Turtingos šeimos, mokyto
jai, prekybininkai ir viduri
nio luomo žmonės kreipiasi į 
valstybės darbo biurą, prašy
dami darbininkų. Biuras nei 
iš darbininkų, nei darbdavių 
neįma jokio mokesčio už su
teiktą darbą ar ištyrimą dar
bininko kvalifikacijų. Rašti
nė yra atdara kasdien iki 5 
vai. ir šeštadienį iki pietų.

dotuvėse dalyvavo labai 
daug žmonių: bažnyčia buvo 
užsikimšusi, į kapus lydėjo 
šimtai automobilių, daugiau
sia biznierių. Palaidotas į Šv. 
Jono kapus.

Velionis Amerikoj išgyve
no 33 m. Mirė sulaukęs 62 
m. amžiaus. Nors dar atrodė 
stiprus ir greitas, bet įsime
tusi inkstų liga pakirto jo 
gyvybę.

NAUJAS ĮSTATYMAS

Nuo spalių 1 d. New Yor
ke įeina galion naujas įstaty
mas, pagal kurį kiekvienas 
automobilis turi turėti reflek 
torius užpakalyj prie leidimo 
(laisnių) plokštelės. Taigi 
apsižiūrėkite, kad reflekto
rius įsitaisytumėt prieš spa
lių 1 d., nes kitaip galit gaut 
pabaudą.

Šia proga norim pranešti 
skaitytojams, kad nevažinė- 
tumėt po miestą pergreit, 
nes nusižengusius baudžia 
didelėms bausmėms.

ATVYKO IŠ LIETUVOS

NEŽINOJAU GREIČIO...
92 Pct.

LIETUVOS GEN. KONSU
LATAS UŽKVIESTAS Į 
PASAULIO EKONOMI
NĘ KONFERENCIJĄ

pavieniai parapijiečiai. Para
pija šiais metais bazaro ne
rengs, nes jie jau yra žmo
nėms įsipykę ir atsibodę. Pa
rapijos karnavalas bus ge
riausia proga visiems pasi
linksminti ir savu noru pa
remti parapiją. Ypač parapi
jiečiai turėtų paremti karna
valą savo atsilankymu, nes 
šiemet norima įvesti bažny
čioj naują šildymo sistemą, 
kuriai reikės gana daug pi
nigų. Pasidarbuokime visi, 
kad šis karnavalas būtų sėk
mingas.

VISI Į SEIMĄ

VILNIAUS PAGROBIMO
SUKAKTIS

I

teresuojasi tokie garbūs pro
fesoriai kaip Bender, Prince 
ir Manning, tai lietuviams ja 
tuo labiau reikėtų susiintere- 
suoti ir įvedamus kursus sti
priai paremti. Ypatingai tą 
padaryti raginami mokslus 
einą lietuviai jaunuoliai. Už 
Lietuvių kalbą bus duodami 
reguliariems studentams kre 
ditai taip pat kaip yra duo
dami už kitas kalbas.

L. G. K.

LIETUVOS DELEGACIJA 
3-je PASAULIO ENERGI

JOS KONFERENCIJOS 
ATIDARYME

ieško j i-
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utiniam lošimui, 
b “Sweepstakes”, 
iš kiekvienos šios

? Ar laimėjo! tavo 
>O skoningu Lucky 
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Šiais metais sueina lygiai 
16 metų, kaip Lenkija išplėšė 
Lietuvos sostinę — Vilnių. 
Per šešioliką metų kiekvie
nas lietuvis nešioja savo šir
dyje tą skriaudą ir tos 
skriaudos įvykio dienoje — 
Spalių 9 — sustiprina pasi
ryžimu ją atitaisyti.

Šiais metais Vilniaus nete
kimo minėjimą Federacijos 
Apskritis rengia tą pačią 
spalių 9 dieną (penktadienį) 
Apreiškimo salėj. Bus žymių 
kalbėtojų — vietinių ir sve
čių. Paminėjimą paįvairins ir 
apie gražiąją Lietuvos gam
tą atmintis atnaujins Lietu
vos svečias prof. inž. S. Ko
lupaila, kuris parodys vaizdų 
iš gražiausių Lietuvos vietų, 
sraunių upių, žuvingų ežerų, 
žaliuojančių pievų ir laukų. 
Užtai spalių 9 d. visi į Ap
reiškimo salę. Prie šio minė
jimo prisideda ir Brooklyno 
jaunuolių organizacijos: Ge
ležinio Vilko Draugovė ir 
Dariaus-Girėno Lituanicos 
klubas.

Sekmadienį iš Lietuvos at
vyko Mrs. Vyšniauskienė — 
Plėšinytės motina, 63 m. amž. 
senukė. Ji atvyko pas savo 
dukterį ir žentą Vyšniauskus 
(107-42 — 125th St., Rich
mond Hill) apsigyventi. Lie
tuvoj kilusi iš Patašynės kai
mo, Skriaudžių parap.

Kada pergreit važiuojantį 
automobilistą paveja poli/ 
monas, važiuotojas dažniau
sia teisinas: Atsiprašau, aš 
nežinojau, kad aš taip greit 
važiuoju. Iš tikro, automobi
lių dirbėjai dabar padaro au
tomobilius, kuriuose nėra jo
kios vibracijos ir prie didelių 
greičių. Šis pagerinimas daž
nai apgauna važiuotojus ir 
jie patenka nelaimėn ar ne- 
malonion padėtin. Užtai va
žiuojant visuomet karts nuo 
karto reikia pažvelgt į grei
čio rodyklę (speedometed), 
kad išvengus perdidelio grei
čio. Visuomet greitį pritai
kink prie kelio ir aplinkybių. 
Palengviau važiuosi, saugiau 
jausies.

IŠ LIETUVOS MENO 
TEATRO

LANKĖSI

Iš Hartford, Conn, lankėsi 
p. Petras Mikalauskas, kuris 
svečiavosi Brooklyne pas gi
mines ir aplankė sergančią 
giminaitę Magdalena Mede
lienę (.63 No. 1st St., Brook
lyne). P. Mikalauskas yra 
par. mokyklos prižiūrėtojas. 
Sako, vietos kunigai: kleb 
Ambota ir vikaras Kripas 
susirūpinę mokyklos išlaiky
mu ir savo tautiečių švieti
mu. Jie daug dirba tautos ir 
bažnyčios labui.

KAS NORITE DARBO?

PRANEŠIMAS

Pranešu, kad Lietuvių Lai
vakorčių Agentų Sąjungos 
Amerikoje, Ine., devintas me

New Yorko valstybės dar
bo biuras (40 E. 40th St., 
New York City) mums pra
neša, kad pastaruoju laiku 
jie kiekvienam, kas tik nori 
darbo ir gali dirbti, suteikia 
vietą. Jie jaučia didelį truku
mą gerų darbininkų; ypatin
gai jie turi daug vietų ir su 
geru atlyginimu namų prižiū
rėtojams, skalbėjoms, virė-

Vasaros metu L. Meno Te
atras neturėjo susirinkimų, 
todėl nežinia, ką jo nariai be
veikia. Man teko asmeniškai 
sužinoti keletą dalykų: Vik
toras Raudonaitis apsivedė 
su M. Meyer, Aušros Vartų 
par. bažnyčioj, New Yorke, 
liepos 25 d. Marijona Juoza- 
paitytė, kuri buvo baigusi 
slaugytojų mokslą Lietuvoj, 
gavo pripažinimą iš N. Y. 
valstybės ir dabar jau dirba 
kaipo slaugytoja (nurse) 
Lutheran ligoninėj.

Rugsėjo 6 d. Bernardas 
Raudonaitis apsivedė su Sa
kalauskaite, Maspetho liet, 
parapijos bažnyčioj. Jaunieji 
išvyko į Niagara Falls po
vestuvinei kelionei.

P-lė L. Bartkevičiūtė šį se
zoną pradeda studijuoti N. 
Y. University. Ji nori būti 
specialistė slaugytoja. Linki
me geriausių sėkmių.

S. J.

/pasaulio Ekonominė bei 
Finahsų Taryba (World Eco 
namie and Monetary Coun
cil) užkvietė p. P. Daužvar- 
dį, Lietuvos Gen. Konsulą a. 
i. dalyvauti Pasaulio Ekono
minėje bei Finansinėje Kon
ferencijoj, prasidedančioj š. 
m. spalių m. 14 d., New Yor
ke ir po to susirenkančioje 
kiekvieną trečiadienį ir ket
virtadienį bus išdiskusuoti 
ir atitinkamai sufarmuluoti 
įvairūs pasaulio ekonominiai 
klausimai.

Konferencijos dienotvarkė 
j e numatoma šimtas įvairių 
klausimų bei problemų. Klau 
simai sukasi apie įvairių 
profesorių ekonomistų ir fi- 
nansistų teoriją ir apie įvai
rių politikų bei valstybių va
dų pasiūlymus ekonomines 
priblemas išrišti ir pasaulio 
karus eliminuoti. Konferen
cijoj bus svarstomi klausi
mai nuo dešiniausių iki kai
riausių.

Tenka džiaugtis, kad Lie
tuva vis daugiau ir daugiau 
pasaulinėn arenon 
įvairiuose pasaulio 
se dalyvumą ima.

Šv. Vardo konferencija, 
kurioje dalyvauja iš visos A- 
merikos ir artimųjų salų ka
talikai, vyksta šį ketvirta
dienį, penktadienį, šeštadie
nį ir sekmadienį, mūsų para
pijos vyrai rengiasi dalyvau
ti. Šv. Vardo konferencija 
baigsis sekmadienį didžiuliu 
paradu Randal’s salos stadi- 
jone, į kurį Karai. Angelų 
parapijos vyrai vyksta auto
busu nuo bažnyčios; autobu
sas išeina tuoj po sumos.

LIETUVIŲ KALBOS KUR
SAI COLUMBIA UNI

VERSITETE

A. A. JONĄ KLAŠČIŲ 
PALAIDOJO

šeštadienį, rugsėjo 12 d. 
labai iškilmingai iš Karai. 
Angelų bažnyčios palaidotas 
a. a. Jonas Klasčius. Jo lai-

PIRMAS

įeina ir 
reikaluo-

Rep.

TAUTA” NUPIGINTA

Išėjo jau 4-tas ’TAUTOS’ 
numeris. Kaip ir pirmieji, 
šis n-ris yra įdomus, įvairus: 
patiekia įvairių bendrų žinių 
iš Lietuvos, Amerikos ir kitų 
kraštų, poezijos, apysakų, 
įvairybių, mokslo ir kultūros 
naujienų, juokų, įvairių pa
veikslų, svarsto įvairius tau
tinius ir kultūrinius reika
lus. Žurnalas turi gražią iš
vaizdą (spalvotus viršelius 
su paveikslu) ir rimtą įvairų 
turinį. Pradedant šiuo nume
riu, žurnalas nupigintas — 
tik 20 centų.

Karai. Angelų Parap.

Rugsėjo 26 — spalių 4 die
nomis parapija rengia di
džiulį karnavalą — balių, ko
kio dar iki šiol nebuvo. Jame 
darbuosis visos draugijos ir

Su pradžia šių mokslo me
tų (rugs. 28 d.) Columbia 
Universitete prasideda Lie
tuvių kalbos kursai. Kursai 
bus talentingo prof. John 
Dyneley Prince, Rytų kalbų 
departamento Dekano globo
je.

Pirmam semestrui siūloma 
sekamie j i sub j ektai:

1. Elementary Lithuanian 
3 points each Session. 6.20 
to 7.10 p. m. Monday.

2. Advanced Lithuanian. 3 
points each Session. 7:30 to 
9.10 p. m. Monday.

3. History of Lithuanian 
literature. 3 points each Se
ssion. 4 to 5.40 p. m. Monday

Visas pamokas vadovaus 
garsiojo prof. Bender’io mo
kinys, Dr. Juozas J. Rimavi- 
čius (Raymond).

Kursais susiinteresavusiė- 
ji gali kreiptis tiesioginiai į 
Columbia University, Depart 
ment of East European lan
guages, arba į prof. Clarence 
A. Manning, 406 Philosophy 
Hall, Columbia University, 
New York City.

Lietuvių kalbos kursai į 
Columbia Universitetą įve
dami dėka prof. John Dyne
ley Prince ir Manning, Lie
tuvos Pasiuntinybės ir Gene 
ralinio Konsulato, Lietuvių 
Profesijonalų Draugijų New 
Yorke ir New Jersey ir kelių 
pavienių lietuvių veikėjų.

Kadangi lietuvių kalba in-

Trečioji Pasaulio Energi
jos Konferencija prasidėjo 
Vašingtone rugs. 7 d. Konfe
renciją atidarė jos Pirminin 
kas Dr. Julius Dorpmuller 
8:27 vai. vakaro. Sveikinimo 
kalbą pasakė Valstybės Sek
retorius p. Cordell Hull. Jo 
kalba buvo 12 minučių. Po p. 
Hull kalbėjo po 5 min. ats
tovai nuo sekamų valstybių: 
Argentinos, Belgijos, Kana
dos, Danijos, Jteriijos, Lenki
jos, Lietuvos, Meksikos ir Vo 
kieti jos.

Lietuvos Delegacijos Pir
mininko prof. Jurgio Čiurlio 
tekstas seka:

”Mr. Chairman, Mr. Sec
retary of State, Ladies and 
Gentlemen: As Chairman of 
the Lithuanian National Po
wer Committee, I have the 
honor and pleasure to thank 
you Mr. Chairman for your 
kind words of welcome and 
extended good wishes.

Before the beginning of 
this Conference we had the 
pleasure to make a well pre
pared and comfortable ex
cursion through the Ameri
can technical world and , we 
were very fascinated by the 
American advancements in 
all branches of technical 
science. For this opportuni
ty also I wish to express my 
cordial thanks.

Furthermore I am pleased 
-to state that this Conference 
has a very great meaning for 
Lithuanian’s National Po-

nesurado; jis tęsia 
mą.

Vokiečių lėktuvai 
ir Aeolus atskrido
Washington, N. Y. per Azo
rų salas. Ryšium su tų lėk
tuvų atskridimu Jungtinių- 
Valstybių aviacijos biuras 
paskelbė, kad atsisako nuo 
savo planų pastatyti Atlan
to vandenyne plūduriuojan
čias salas lėktuvams nutūpti. 
Vokietija rimtai susidomėju
si oro susisiekimu su Ameri
ka per Azorų salas. Jų ban
dymai duoda gerų rezultatų.

Lietuvių — Dariaus-Girė
no aero klubas New Yorke 
pilnai atremontavo savo lėk
tuvą, įdėjo naują, galingesnį 
(Tank) motorą ir gavo leidi
mo atnaujinimą iš prekybos 
departamento. Nors jau ir 
baigiasi vasara, bet keletas 
klubo narių dar mano gerai 
pasilavinti. Veikliausias klu
bo narys yra Povilas Šalte
nis, kuris reguliariai skraido 
ir jau yra puikus lakūnas. — 
Jaunuoliai, naudokitės proga 
ir lavinkitės aviacijoj su Da
riaus-Girėno aero klubu.

ŠVENTŲJŲ AMŽIUS

Nė vienas amžius gal ne
susilaukė tiek šventųjų, kiek 
dabartinis XX. Būtų mūsų 
didėlis apsileidimas, jeigu 
mes taip, biedni šventaisiais 
pasiliktume ir dabar užmir
šime. Tat pirmyn į- darbą, į 
maldą, tai ir Dievas padės! 
Jis pats pasakė: ’’Prašykite, 
o gausite!” Kandidatų į Šven 
tuosius jau turime nemažai. 
Štai vyskupas J. Matulevi
čius jau nebetoli paskelbimo, 
Tėvas A. Rudamina S. J. jau 
prieš Didįjį Karą buvo be
baigiamas skelbti, toliau: 
vysk. Merkelis Giedraitis, 
kunigas Pabrėža (Pranciško 
nų Kretingoj), o dabar mi
ręs kun. Vincas Kulikauskas 
M. I. C. irgi megali būti už
mirštas. Šia proga priminsiu 
kad Garbingasis Tėvas And
rius Rudamina, jėzuitas, kan 
didatas į Šventuosius, kuris 
jau 300 metų kaip miręs Ki
nijoj, paskutiniais laikais 
pradėjo garsėti napaprastais

wer Committee as taking j maidu išklausymais. Kas su 
juo nori labiau susipažinti ir 
gauti jo gyvenimo knygelę 
ir lapelių su maldomis, tegul . 
rašo, įdėjęs į laišką už 25 c. 
pašto ženklų šiuo adresu: 
J. Bružikas, S. J. 259 No. 5th 
St., Brooklyn, N. Y.

Maldų išklausymus irgi 
tuo pačiu adresu tepraneša.

y mos
FED"

KARAL. ANGELŲ PARAPIJA

Didžiulis
PARAPIJOS SAIFIF •s"■*““*1 IJViJ □ ALĖJ E, Brooklyn, N. Y.

Rugs.-Sept. 26 iki Spalio-Oct. 4 d. 1936
KIEKVIENĄ VAKARĄ BUS NAUJI, NIEKAD NEMA

TYTI DALYKAI. BUS IR VISOKIŲ ŽAIDIMŲ, LOŠIMAS 

„BINGO,” AMATEUR, ŠOKIAI, LAIMĖJIMAI, UŽKAN
DŽIAI, GĖRIMAI IR DURŲ DOVANOS KIEKVIENAM

DALYVIUI. TAI BUS VIENAS IŠ DIDŽIAUSIŲ, ĮDO
MIAUSIŲ ŠIOS PARAPIJOS ISTORIJOJ PARENGIMŲ. 
VISI RUOŠKITĖS IR LAUKITE KAIP SAVO GIMTA
DIENIO.

olace in the country where 
a third part of Lithuanian’s 
population has found a se
cond fatherland and is now 
working for the progress of 
these great United States.” 

Iš Vašingtono kalbos buvo 
transliuotos per radio. Prof. 
Čiurlio kalba transliuota nuo 
9:35 iki 9:40.

Prof. Čiurlys inžinierių pa
sitarime Čikagoje kalbėjo 
Lietuvos ir kitų delegacijų 
vardu, dėkodomas Amerikos 
Nacionaliam Komitetui užl 
vaišes ir priruoštą labai ma- vęs ir jau Lietuvon persiun- 
lonią bei naudingą kelionę, tęs aukas iš sekamų asmenų:

I Ginklų Fondui:
V.V. S-gos Skyrius, Anso

nia, Conn. $51.00, Giršas Ka- 
planas, Montreal, Canada, 
2.50, Motiejus Vielkišius, 
Lawrence, Mass. 3.00, Jonas 
Grinkevičius, Amherst, Mas. 
3.00 Petras ir Joana Krakau- 
kai, Waterbury, Conn. 1.00 

I Nuo Potvynio nuken
tėjusioms:

Kazys Murka, Fort Will
iam, Ont. Canada, 1.50 Mo
terų Vienybė, Brooklyn, N. 
Y. 135.00, J. Ruzgaičiai, Wa- 
jterbury, Conn. 1.00, Paulina 
Pranskūnaitė, Shenandoah 
Pa. 5.00
Vaikelio Jėzaus Draugijai:
Kun. Juras, Lawrence, 

Mass. 3.00
Visiems aukavusiems dė

kojama.
Liet. General. Konsulatas

AUKOS LIETUVOS TIKS
LAMS

Lietuvos Generalinis Kon
sulatas New Yorke yra ga-

AVIACIJOS NAUJIENOS

Anglė, lakūnė Beryl Mark
ham, pirmoji moteris perlė
kusi Atlantą iš Europos į 
Ameriką, pritrūkus gazolino 
nusileido Kanadoj. Dabar ji 
vieši New Yorke, kame bu
vo iškilmingai sutikta patiesi 
mayoro LaGuardia. i

Newyorkieciai lakūnai Har
ry’ Richman ir Dick Merill, 
kurie norėjo padaryti istori
nį žygį, iš New Yorko nu
skristi į Londoną ir vėl atgal, 
grįždami vėl pritrūko gazoli
no ir vos pasiekę New Found 
landą, balose nusileido, suga
dindami lėktuvą. Jų gelbėt 
rugsėjo 15 d. nuvyko garsus 
Amerikos lakūnas Ricken- 
bocker, bet pirmą dieną jų|



APREIŠKIMO PARAPIJA

Didžiulis bazaras
Apreiškimo parapijos di

džiulis Metinis Bazaras pra
sidės penktadienį, spalių 23 
d. ir baigsis prieš pat visus 
šventus — spalių 31 d. Ba
zaras įvyks parapijos salėj. 
Draugijų atstovai ir paren
gimų komiteto nariai jau 
dirba, todėl bazaro pasiseki
mas neabejotinas. Jau keli 
biznieriai pasiūlė dovanas, 
t- arias vėliau imsime skelbti. 
7Nazaro metu, be kitų dova
nų, bus ir piniginių laimėji
mų; taigi jau dabar įsigyki
te tikietėlius arba pasiimki- 
! e platinti knygutes.

Mūsų parapija, gerbiamie
ji, turi nemaža išlaidų su mo 
kykla, kurioje jūsų vaikučiai 
auklėjami ir lavinami. Užtai 
mes mokesčio nereikalauja
me, o dargi kartu su sese
lėms mokytojoms džiaugia- 

’ mės, galėdami Tamstų vaiku
čiams padėti šviestis, auklė
tis lietuviškoj nuotaikoj. Tą 
gal įvertinate ir tie, kurių 
vaikučiai lanko mokyklą, ir 
visi patriotingi lietuviai. Ti
kime, kad savo įvertinimą 
parodysite atsilankydami į 
mūsų Metinį Bazarą spalių 
23 — 31 dienomis.

—o—
> Piknikas pavyko

Parapijos piknikas rugsė
jo 13 d. Klaščiaus parke pra
ėjo su pasisekimu. Buvo ren
kama parapijos karalienė, 
karalaitė, karalius ir karalai
tis. Šiais metais ta garbė te
ko: Mrs. Marijona Kivytienė
— karalienė — 7932 balsus, 
Magdalena Baliūnaitė — ka
ralaitė — 1925 balsus, Kazys 
Dobrovolskis — karalius — 
2137 bal., Vytautas Virbalis
— karalaitis — 2076 balsus.

Piknikas buvo nepaprastai 
pasekmingas ypač jaunimu, 
kurio prisirinko pilna didžio
ji salė. Nuotaika pas visus 
buvo graži. Parapijai 
gražaus pelno.

liks

KRIKŠTYNOS

Apreiškimo bažnyčioj rug
sėjo 6 d. apkrikštyta Jono ir 
Marijonos Valantiejų (iš Bay 
Ridge, N. Y.) sūnelis, vardu 
Jonas Petras. Krikšto tėvais 
buvo: Marijona Valantiejūtė 
ir Alf. Tamašauskas. Gražus 
svečių būrys pavaišinti Petro 
Valantiejaus namuose.

SIDABRINĖS VESTUVĖS

. Visi gerai pažįstame p. M. 
Kivytienę, kuri daug dirba 
mūsų draugijose ir parengi
muose. Šiemet suėjo 25 me
tai nuo p. Kivytų vestuvių. 
Ta proga įvyko net 3 paren
gimai Vinco ir Marijonos Ki
vy ių sidabro jubiliejui atžy
mėti.

Pirmas ir netikėtas paren
gimas suruoštas Moterų Są
jungos 29 kuopos rugpjūčio 
25 d. Ta proga kuopa sutei
kė p. Kivytams gražių dova
nų ir daug linkėjimų. Be kal
bų,. programą pildė M. Pet- 
raitė ir Gegaitė. Vakarienės 
vedėja buvo p. šertvytienė. 
Dalyvavo 34 ypatos. Tai bu
vo gražus ir jaukus parengi
mas.

Keletą dienų vėliau, rug- 
njūčio 30 d. p. Kivytams bu
vo surengta antra „surprise 
party’ ’ sidabrinių vestuvių 
atžymėjimui, tai Apreiškimo 
Gyvojo Rožančiaus D-jos na
rių pasidarbavimas, šį pa
rengimą vedė gerb. klebonas 
kun. N. Pakalnis. Programą

Rugsėjo 18 d., 1936 m.

mos, p-lės Maslauskaitė, 
Dragūnaitė, Kivytaitė ir 
Mockevičius. Be kitų, gražias 
kalbas pasakė gerb. kun. N. 
Pakalnis, jo asistentas kun. 
J. Kartavičius. Buvo įteikta 
gražių dovanų celebrantams 
nuo Gyv. Rožančiaus D-jos ir 
pavienių narių.

Trečias p. Kivytams pa
rengimas įvyko pas p. Obelė- 
nus. Čia p. Kivytai ir svečiai 
Agotos Obelėnienės buvo ska 
niai pavaišinti. Svečių buvo 
daug ir visi laiką praleido la
bai puikiai.

P. Kivytams linkime dar 
ilgus ilgus metus gražiai gy
venti ir darbuotis kaip iki 
šiol mūsų draugijose. P. Ki- 
vytienė žada nemažai padir
bėti ir „Amerikos”’ bazare.

Rep.

VIEŠA PADĖKA

Mūsų sidabrinio vestuvių 
jubiliejaus proga visai ne
lauktai buvom apdovanoti 
gausiom dovanom ir pagerbti 
parengimais, kurių buvo net 
trys. Už visą tą be galo esa
me dėkingi mūsų draugams 
ir draugijoms.

Pirmiausia turim padėko
ti Moterų S-gos 29 kp. už pa
rengimą ir gražias dovanas, 
kurios įteiktos per p. šertvy- 
tienę. Dėkojam visom kuopos 
narėms, .kurios rengė ir da
lyvavo tame parengime, ku
ris padarė mums giliausį įs
pūdį ir pasiliks atmintyj ant 
visados. Dėkojam programos 
vedėjai Šertvytienei ir daini
ninkėms M. Petraitei ir Ge- 
gaitei. Taipgi abiem Kivytų 
šeimoms, kurios irgi suteikė 
dovanų.

Nepaprastai 
gi Apreiškimo 
žančiaus D-jai 
mūsų vestuvių paminėjimą ir 
dovanas. Dėkojame didž. 
gerb. klebonui kun. N. Pa
kalniui ir asistentui kun. 
Kartavičiui už atsilankymą 
ir gražias kalbas, pirm. Stag- 
niūnienei ir šeimai už tokią 
didelę dovaną, muz. Jankui 
už koncertėlį, 
Dragūnaitei, 
Mockevičiui 
Draugelienei, 
nei, Kazakauskienei už gėles, 
Valiukevičienei, Butkuvienei, 
Obelienei, sūnui Vincui ir 
marčiai už dovanas. Dėkoja
me ir šeimininkėms: Stag- 
niūnienei, Draugelienei, Lau
kaitienei, Butkuvienei ir 
Kazlauskienei. Taipgi dėko
jame Agotai Obelienei už 
gražų pagerbimą.

Šie visi parengimai pasi
liks mumyse ilgam atmini
mui. Dėkū, šimtą kartų dėkū 
už dovanas ir linkėjimus vi
siems.
Vincas ir Marijona Kivytai.

esame dėkin- 
Gyvojo Ro- 
už surengtą

Maslauskaitei, 
Kivytaitei ir 
už daineles, 
Vaicekauskie-

Vietoj pirkti „Ameriką” pa
vieniais numeriais — išsira
šyk ją visiems metams.

IŠVYKSTA

Atvykęs iš Lietuvos kun. 
dr. Šimkus, išbuvęs pusę me
tų pas Apreiškimo parapijos 
kleboną kun. N. Pakalnį, vys
kupo Duffy kviečiamas, iš
vyksta į 
parapijon, 
vietą.

Kun. dr.
j e glūdi kilni dvasia ir todėl, 
nors ir su apgailestavimu iš
leisdami jį iš savo tarpo, lin
kime ištvermės ir pasiseki
mų naujoje vietoje.

minimą švenčiausiu Sakra
mentu ir šv. Teresėlės relik
vijų adoraciją per visas die
nas. Mylinti dievotumą žmo
nės, sunaudokite šias nove
nas savo sielos reikalams.

C. BROOKLYN, N. Y.
ŠM

Utica — lietuvių 
užimti klebono

Šimkaus asmeny-

MASPETHO ŽINUTĖS

Rugsėjo 13 d. Šv. Vardo 
vyrų draugija minėjo savo 
metinę šventę. Rytą 8:30 vai. 
bažnyčioje pašventinta nau
joji vėliava ir šv. Mišios jų 
intencija atlaikytos. Jų iškil
mę padidinti, buvo pakvies
tas svetys kun. M. Brundza 
(Lankeliškių klebonas iš Lie
tuvos), kuris visas ceremo
nijas atliko, o jau pamokslo 
turiningumu ir gražumu tik
rai negalėjo žmonės atsi
džiaugti. Gerb. svečiui kun. 
M. Brundzai Šv. Vardo drau
gija nuoširdžiai dėkoja. Per 
Mišias visi parapijos vyrai ir 
vaikučiai ėjo bendrai prie 
šv. Komunijos. Gražus pa
vyzdys.

Sekmadienį, rugs. 20 d. 
parapijos salėje bus rodomi 
iš Lietuvos krutami paveiks
lai. Januškevičius tvirtina, 
kad paveikslai bus labai įdo
mūs ir verti publikos atsilan
kymo.

Šv. Vardo draugija rugsė
jo 13 d. turėjo savo metinį 
pikniką par. sode ir salėje. 
Žmonių ūpas tikrai buvo 
džiuginantis.

Rugsėjo 26 d. Šv. Vincento 
draugija turės pikniką par. 
sode ir salėje. Laukiame 
daug svečių.

Maspetho žmonės nepa
prastai pamilo svečio kunigo 
Brundzos pamokslus. Čia 
kaip tik visi turėsime geros 
progos jų pasiklausyti. Sve
tys kun. Brundza, su vysku
po leidimu, pradeda Maspe
tho parapijoje iškilmingas 
Novenas prie šv. Teresėlės, 
Kūdikėlio Jėzaus Gėlės penk
tadienį, rugsėjo 25 d., 8 val- 
ryto. Nuvenas užbaigs spa
lių 3 d. 7:30 vai. vakare. Per 
visas devynias dienas sve
tys laikys šv. Mišias 8 vai. 
rytais prie šv. Teresėlės žmo
nių intencija, kurie tose no- 
venose dalyvaus. Vakarais 
7:30 vai. kalbės novenas, sa
kys pamokslus, teiks palai-

Maspetho parapijos mo- 
' kykla atsidarys rugsėjo 19 

d., šeštadienį, 4 vai. po pietų. 
Šiais metais mokytojaus se
sutės pranciškietės, lietuvai
tės. Į mokyklą vaikučiai pri
imami nuo 7 metų iki 14 m. 
amžiaus. Klasės bus dukart 
savaitėje: trečiadieniais ir 
šeštadieniais nuo 4 iki 6 vai.

—o—
Klebonui padaryta operacija 

Rugsėjo 14 d. kun. Jonui
Balkūnui, Maspetho parapi
jos klebonui, padaryta gana 
sunki operacija Nekalto Pra
sidėjimo ligoninėje, Jamaica, 
N. Y. Operacija pavyko ir 
sveikatos sustiprėjimo gali
ma tikėtis. Jo intencija bu
vo atlaikytos iškilmingos šv. 
Mišios rugs. 14 ir 16 dieno
mis ; užprašytos Tretininkų 
ir Altoriaus draugijų. Daug 
žmonių klausė šv. Mišių, mel 
dėsi ir aukojo šv. Komunijas 
klebono sveikatai.

Rugsėjo 13 d. įvyko Mote
rų S-gos 35 kp. susirinkimas. 
Pirmininkė išdavė raportą iš 
Federacijos posėdžio; iš ra
porto paaiškėjo, kad lapkri
čio paskutinę savaitę „Ame
rika” rengia bazarą. Pirmi
ninkė ragino remti „Ameri
ką” ir jos rengiamą bazarą.

Kadangi dabar dar eina są
jungos vajus, tai išrinkta M. 
česnulevičienė ir pati pirmi
ninkė Brangaitienė, kurios 
eis per stubas ir šiaip ragins 
moteris ir merginas prisira
šyti prie Moterų Sąjungos.

Nutarta rengti obuolių ba
lių, kuriame laikas nustatyta 
spalių 11 d.

Esame dėkingos Dievui, 
kad mūsų narė O. Limantie- 
nė pasveiko. Ji atsilankė šia
me susirinkime ir širdingai 
dėkojo narėms už lankymą 
ligoje. Taipgi ji džiaugėsi, 
kad priklauso prie sąjungos 
ir už šią ligą (14 savaičių) 
gavo pašelpos $70.00.

Beje, jau artinasi mūsų 
kuopos 20 metų gyvavimo 
vakarienė. Visos .ruoškimės 
tai iškilmei. M. B.

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET F

DR. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

DR. ALDONA ŠLUBAS 
(SLIUPAITE)

179 So. 2nd Street

DR. A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND STREET

$ Tel. EVergreen 7-1312

REIKALINGA

mergina ar moteris, apsigyveni
mui pas moterį. Sąlygos labai 
prieinamos. Norinčios gauti pana
šų gyvenimą atsišaukite į „Ame
riką.” .

(37 — 38)

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

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

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

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

LIETUVIS PAS LIETUVĮ

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

197 Grand St., Brooklyn, N. Y.

VALANDOS: 
12—2 p, p. 
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707

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

Šventadieniais susitariu 
Tel: EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
1—2 P. P.

Ir pagal sutartj 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

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

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryte 
Tel.: EVergreen 7-9105

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryte 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpubllc 0-3040

Mėgsta „pan 
Pralenkia vis 
Tik ne per L: 
Buloviška roi 
Naujas reika

Kai kurie 
viską kritiki 
ku pasirodė 
Bordenas, 1 
Lietuvoj. Ji 
atpasakojhn 
dos atstovai 

„Amerikos 
raščiai... tai 
bet pamazgų

Mes žinomi 
turi mūsų spi 
tinį ir religi 
musų laikra 
Bordenui, 
tautiškumas 
yra tig bizi 
tai tie lai 
mūsų tautin

I Dr. H. MENDLOWITZ
5 s Persikėlė nau j on vieton, tai yra: -
522 Bedford Avenue, Brooklyn! N. Y.

VALANDOS:
< 1 iki 3 ir nuo SekmadienĮ: i
> 7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. ryto >
> FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

adv. Borden 
mūsų laikra 
tis? švarus a 
si, anot jo, „ 
se l

Tr A « TT T Tr « IS PRIEŽASTIES f: KOSULYS balčio
? Yra pašalinamas su daktaro Gryra’o gyduolėmis — BRONCOTONE. < 
; Šios gyduolės yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos sutelkia greL > 

tų palengvinimą nuo kosulio ir kitų nesmagumų ryšy su šalčiu. >
VIDURIŲ NESMAGUMUS , į

> Galima pašalinti su daktaro Grysz’o GA8TRITONE gyduolėmis, j 
? kurios puikiai veikla vidurių reguliavimui; šalina garą ir nervuotu- >
’ mo priežastis, gelbsti pašalinimui viduriuose, susjdaruaių Išmatų. >

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai iš: į

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

STagg 2-4409 Notary Public

Tel. EVer green 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA .

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tikrą Lietuvišką
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus 

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
l Siunčia Ir l kitus miestus.

68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Duodu automobilius vestuvėms 

visokiems pokyliams

ir

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Priešais Apreiškimo (Bažnyčią)

Tel. JUniper 5-0259

RAPOLAS KRUCHAS 
FOTOGRAFAS

65-23 Grand Avenue, 
Maspeth, N. Y.

(Fries Mount Olivet kapines)

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Ine.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

337 Union Av., Brooklyn, N.Y.
Namas tas pats, tiktai miesto pa. 

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avė.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

$ 219 So. 4th St., Brooklyn, N. Y J
(Williamsburgh Bridge PlazajJ 

i

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?
Dėlto, kad yra patentuota Suv. Valstijose, ilgai nepasensta ir 

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

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

Kreipkitės adresu:

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

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

N. MASENAS BAKING CO.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
Maspeth, N. T.54-41—72nd Street,

į Tel. STagg 2-2306 i

SALDAINIU PALOCIUS
i GERIAUSIOS RŪŠIES
5 Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate >
< PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas >

AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS iš geriausių >
> bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:. ;
1 J. GINKUS
5495 Grand Street, Brooklyn, N. YJ

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINS KAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos 
84-02 Jamaica Ave., Woodhaven, L. I.

(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

Komunistą: 
formas, visus 
kė „kruvinais 
dėjais.” Kažii 
bet jų „muzi 
kai Rusijoj s 
dinami „dari 
suotojai,” įsi 
mų ir be nūs 
nistai žudo 
bet ir kūdikiu 
komunistų „i< 
Bimba pasakj 
tvirtovėj komi 
jo tūkstančius 
dikių? 0 juk j 
lė, su nieku 
Alcazaro tvirt 
didinas ir ja 
mas nėra isda 
kraugėriskumi 
apykantos? K 
riškumas prali 
imperatoriškus 
kus despotus.

Tarp Vokiet 
jos yra kažkol 
nukreipti prie 
šą. Maskva sa 
ris pasiruošęs] 
jos valdomą Pc 
ziją, o paskui 
priėjus prie Ri 
ponija vis arti] 
jos per Aziją. 1 
galim išgirst, 
susikibo su rui 
divostoką ir K 
Vokietija tada 
„Drang nach 0: 

. ry. Bet kelią t( 
pasirenka per i 
nes norėdama I 
ii per Lietuvą 
retą nutiesti ti 
šimtų tukstanėii 
VOGŲ.

fh

rinkiminė respul 
mokratų kova, 
nai gauna dideli

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS 

DYTUVUS, REFRIGERATORIUS, GAZO PEČIUS
Rankpinigių nereikia — Išmokėjimai per tris metus 

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan) 

Mes išvalome Garo Boilerius 
oru už $2.00 ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien iš WMBQ. 

Jums nereikės rūpintis nle- 
kuom. Tik pašaukite ar para
šykite adresuodami:

kenčia Rooseveli 
kandidatas Larii 
same smerkia

Deal,” vist 
vienius aktus, ki 
saugumo, bankų 
k jis nepasisa 
hd visuomenė 
nusisuktų. Nor 
nai džiaugiasi, 1
jai eina prieš d 
sako, kad Lan 
rinkimus, tačiai 
tižių magnatas 
Bulov viešai pai 
bas už Rooseve. 
Sausi respublik( 
gatvės gemblerii 
kfybas neina. B

SAVAGE & PLATZ 
994 Madison St., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. GLenmore 5-8733




