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GYDYTOJAI ŠTAI KAIP

į Komunistų tėvynėj. 
Pirmoji kolonija. 
Stalino auka.
Seimui direktyva. 
Išvažiavimas... Bazaras. 
Pašėlęs fotografas...
’v " ■ - - '

Kada Urlichas išnešė mir
ties nuosprendį Kamenevui, 
Zinovjevui ir kitiems ketu
riolikai Stalino priešų, nedi
delė Maskvos radio stotis 
pranešė, kad nuteistųjų tar
pe esą 14 žydų, ukrainas ir 
gruzinas. Šis pasmerktųjų 
suskirstymas tautybėmis nė
ra betikslis... Nors pats Sta
linas ne grynas rusas (gru
zinas), bet, matyt, jis Rusiją 
valo nuo žydų. Komunistų tė
vynėj nacionalizmas sukro
vęs pumpurus ir neužilgo jo 
žiedai nustelbs komunizmo 
lapus. O kur tada glausis 
mūs komunistukai?

—o—

A. LIET. KATALIKŲ visuo
meninio ir kultūrinio 
GYVENIMO SAVAITRAŠTIS 

EINA KAS PENKTADIENĮ.

leidžia lietuvių untv.
BIURAS, INO., 423 GRAND ST.

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

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

KORĖJOS VIESULOJ ŽU 
VO 391 ŽMOGUS

SEUL, Korėja. — Oficia
liai paskelbta, kad per pieti
nę Korėją perėjusiame tyfu- 
ne žuvo 391 žmogus. Dar 89 
pasigendama.

Tai antra gamtos nelaimė 
Korėjoj laike pastarųjų tri
jų savaičių. Pirmiau potvy
niuose centralinėj Korėjoj 
žuvo apie 500 žmonių, ir su
griauta apie 700 namų.

LENKIJOS ANGLIAKA
SIAI LAIMĖJO

Mala Dombrowka, Lenki-
Brazilijos „Šviesa” talpinai j°s Silezija. — Bado strei- 

smulkų planą kuriamos lie- kas, kurį paskelbė 300 ang- 
tuvių kolonijos Bolivijoj pakasiai, užsidarydami ka- 
Mums, toli gyvenantiems sykioje ir išbūdami joje šė
mio pasakiškų Brazilijos šias dienas, baigėsi darbinin- 
miškų ir Bolivijos — Parag- kų laimėjimu. Samdytojai 
vajaus Chaco raistų, labai Į sutiko išpildyti jų reikalavi- 
romantiškai skamba žinios 
apie pirmąją lietuvišką kolo
niją. Bet kai įsigilini į kolo
nijos organizatorių reikala
vimus, kad kiekvienas kolo
nistas turi pasižadėt išbūt | ATVAŽIUOJA Į AMERIKĄ 
kolonijoj nemažiau 5 metus 
ir pasiduot statuto nustaty
tai tvarkai..., turėt šunų sar
gų, ypač gaudančių gyvates., 
tai vargu išlepintas ameri
kietis norėtų ten vykti. Ta

kiau organizatoriai savano
rių ras užtenkamai ir tie „gy 
vates 
atkas 
nius.

mus.
Išėję iš kasyklos angliaka

siai buvo suvargę nuo bada
vimo ir troškulio.

METAI IV

MASKVA APIE VOKIETI
JOS GINKLAVIMĄSI

MASKVĄ. — Vokietijos pa
skelbtą kariuomenės skai
čiaus didinimą sovietų laik
raščiai vadina provokacija.

Komunistų organas „Prav
da” pareiškia, kad Hitleris 
ginkluoja Vokietiją iki dan
tų ir tuo būdu rengia naujas 
skerdynes Europai.

KVIEČIA LIETUVOS 
INŽINIERIUS

Rugp. pabaigoje Oslo mie
ste įvyko visuotinis norvegų 
inžinierių suvažiavimas, į 
kurį buvo pakviesti ir Lietu
vos inžinieriai.

ROMA. — Rugp. 26 d. apie 
12.000 etiopų staiga puolė 
Italijos kariuomenę Addis 
Ababoj. Mūšiuose užmušta 
200 etiopų, 15 italų ir 40 
žeista. Etiopai atmušti.

SU

PENKTADIENIS, RUGSĖJO 4 D., 1936 M. Nr. 36 (132)

MERGAITĖ TURĖJO PO 6 
PIRŠTUS

KLAIPĖDOJE RASTA KO
MUNISTŲ SPAUSTUVĖ

ISPANIJOJE NUŽUDYTAS 
LIETUVIS

Kaina 5c.

„PILIETINIS KARAS IR 
ISPANŲ AMBASADOSE
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Kaune gyvenanti 8 metų 
amž. Apolionija Karaliūtė 
turėjo po 6 pirštus ant abie
jų rankų ir ant abiejų kojų. 
Nuo rankų šeštieji pirštai 
buvo anksčiau nuimti, o 
nuo kojų šiomis dienomis, 
padaręs operaciją, šeštuosius 
pirštus nuėmė gyd. Alekna
vičius.

KAUNAS. — Iš Klaipėdos 
praneša, kad ten saugumo 
policija Kapų gatvėje namo 
rūsy radus slaptą komunistų 
spaustuvę, bespaudinančią 
nelegalią literatūrą. Suimta 
apie 20 žmonių, kurių 10 ati
duota teismui.

KOVAI PRIEŠ KOMUNIZ
MĄ PRIEMONĖ

MILLWAUKEE, Wis. — 
Sakydamas prakalbą Na
tional Union for Social Jus
tice Wisconsino valstybės su 
važiavime kun. C. E. Cough
lin pareiškė, kad geriausia 
priemonė sėkmingai kovai 
prieš komunizmą yra darbi
ninkų būklės pagerinimas.

LENKIJA GRĮŽTA PRIE 
PRANCŪZIJOS

Prieš 15 metų iš Amenės 
miestelio į Ispaniją išvyko 
vargonininkas Vincas Puza- 
navičius. Keturiolika metų 
jis buvo vargonininku viena
me Madrido vienuolyne. Da- 
bargi, Ispanijoje einant ašt
riam pilietiniam karui, Vin
cą Puzanavičių, drauge su.to 
vienuolyno vienuoliais, ko
munistai nužudė.

ATAKAVO J. V. KARO 
LAIVĄ

gaudanti šunes” gal 
kokius naftos šalti-

Į Ameriką atvyksta suval
stybintos Lazdijų „Žiburio” 
gimnazijos direktorius kun. 
dr. Jonas Starkus. Mariana- 
polio Kolegijos vadovybė 
kun. dr. J. Starkų yra pa
kvietusi mokytojauti kolegi
joje, Thompson, Conn.

Yra žinių, kad Marianapo- 
lio Kolegijos vadovybė, stip
rinti lietuvybės dvasią, ir to
liau dalį kolegijos mokytojų 
yra pasiryžusi klesti iš Lie
tuvos.

ŠV. TĖVAS BUVO 
SUSIRGĘS

Šv. Tėvas, Popiežius Pijus 
XI buvo rimtai susirgęs dėl 
perdidelio susirūpinimo ir su 
si jaudinimo dėl Ispanijos 
barbariškų įvykių. Šiek tiek 
pajutęs geriau vėl ėmėsi 
darbo.

Sekmadienį, rugp. 30’ d. 
priėmė audijencijon trisde
šimts italų, kuriems Šv. Tė
vas padėkojęs, už atlankymą, 
prašė, kad jie melstųsi dėl 
taikos pasaulyje.

PALEISTI 6 ŪKININKAI I --------------
--------  APIE 1000 ASMENŲ KAS- 

Rugpjūčio 14 d. Valstybės DIEN ŽŪSTA 
Prezidento malone iš Kauno --------

sunkiųjų darbų . kalėjimo iš-i SEVILLE. — Ispanijos su 
leisti šie ūkininkai: Jurgis kijelių vyriausias vadas gen. 
Jakaitis, Vincas Moleikaitis, Fpancįgco Franco pareiškė,

—o—
Stalinas nepasitenkina su

šaudymu 16 žynrtųjų-komisa- 
rų, kurie norėję jį nužudyti. 
„Valymo” darbas eina to
liau: 300 Kijevo gyventojų be 
teismo Uždaryti Solovkų sa
loj. Ryšium su nuteistaisiais 
suimtas ir raudonosios armi
jos generolas Putna. Gal ir 
Putna, kaip Kapsukas, prieš 
kelioliką metų su ginklu ran- ___ ,
koj kovojo prieš savo tėvynę Petras Spurga, Juozas Oren- kad ši rev0Iiucija yra nepa- 
Lietuvą, norėdamas ją pada- tas, Jonas Besasparis ir Juo- prastaį kruvina, kasdien ji 
ryt raudonosios Rusijos ver- zas Birsėnas. Jie buvo kali- praryja apįe po 1000 asme- 
ge? šiandien jis pats tapo narni už Suvalkijos ūkininku nų 
raudonojo režimo auka. bruzdėjimą. Kalėjime išbu- _________

—°— vo pustrečio mėnesio. Nors KARIUOMENĖS IŠLAIKY-
Rugsėjo 1 d. susirenka Lie- karo lauko teismas juos bu-| jyjĮjj DIDINA MOKESČIUS 

tuvos seimas. Tam darbo ne- vo nuteisęs keturiems me- 
pradėjusiam seimui ameri tams., tačiau buvo pavedęs 
kiečiams pažįstamas neapy- Prezidentui tą bausmę suma-
kantos skleidėjas dr. šliupas I Sinti arba visiškai panaikin- mas kareiviavimas Vokieti- 
patiekė „darbo.” Jis nurodo |ti, ką Jo Ekscelencija ir pa-|PJe^Pa^n^ nuo yienerių 
kokios tas seimas turi laiky
tis linijos, ką turi svarsty
ti... Bet dr. Šliupo rašto ,,ci- 
musas” — tai i 
religijai, be kurios jis neap- 
seina, kaip vilkas be staugi
mo.

BERLYNAS. — Privalo-

iki 2 metų. Tuo keliu akty
vios kariuomenės skaičius be 

žiniomis iš Avellino, Itaii-Iveik padvigubinamas ir jos

darė.

WASHINGTON. — Jungti
nių Valstybių karo laivyno 
departamentui pranešta, kad 
Cadiz (Ispanijos) pakraš
čiuose nežinomas trijų moto
rų lėktuvas paleido 6 bom
bas į J. A. Valstybių karo 
laivą „Kane.” dš laivo šau
dyta į lėktuvą, bet nepatai
kyta.

Jungtinių Valstybių vy 
riausybė pasiuntė protestą 
ir įspėjimą Madrido vyriau
sybei ir sukilėliams.

PARYŽIUS. — Čia atvyko 
Lenkijos diktatorius Edvar
das Rydz - Smigly, kuris bu
vo sutiktas labai iškilmin
gai. Prancūzijos socialistinė 
vyriausybė džiaugiasi, kad 
jai pavyko patraukti Lenki
ją savo pusėn prieš Vokieti
ją.

Lenkijos diktatorių svei
kino ne tik Prancūzijos so
cialistinė valdžia, armijos va 
dai, bet ir komunistų orga
nizacijos vadai ir komunisti
nė spauda. Komunistų parti
jos generalinis sekretorius 
Maurice Thorez taip pasvei
kino: „Tegyvuoja Lenkija ir 
Prancūzijos - Lenkijos drau
gingumo ryšiai, nežiūrint ko
ki Lenkijos valdžia bebūtų.” 
„Humanite” gen. Rydz-Smig- 
ly pasveikino „darbininkų ir 
komunistų vardu.”

VISI LIETUVOS PILIE
ČIAI GALĖS ĮSIGYTI 

DUJOKAUKIŲ

SOVIETAI ĮSILEIDŽIA 
ŠV. RAŠTĄ

Neperseniai keletą tarp
tautinių biblijos sąjungų pra 
šė Maskvos vyriausybės leis
ti įgabenti Šventąjį Raštą 
Rusijon.

Šiomis dienomis gautas 
teigiamas atsakymas— vadi
nas, įvežti galima. Tik.. rei
kia sumokėti muito — po 6 
aukso rublius nuo kiekvienos 
knygos! Be to, šventraščiai 
privalo būti išleisti tokia kal
ba, kuria nekalbama Sovietų 
Sąjungoje. Įvairios kitos 
Ilginio turinio knygos, 
paveikslai, kančios ir t.t. 
siškai neįsileidžiamos.

re- 
šv. 
vi-

PRANCŪZŲ KARININKAI 
VYKSTA Į SSSR

Ispanų ambasada Berlyne 
yra lyg mažutė Ispanija. Jo
je yra dvi „zonos”; vienoj 
užsibarikadavo gen. Franco 
šalininkai, su atsistatydinu
siu ambasadorium Agramon- 
te y- Cortijo priešaky, ir už
ėmė keletą ambasados salio- 
nų; vyriausybininkai įsikni- 
sę kanceliarijoj ir įsitvirtinę 
rūsy, ir jų rankose yra tele
fono aparatai.

Lėktuvu į Berlyną atskri
do naujas Madrido paskirtas 
ambasadorius; jį atlydėjo 
keturi petingi adjutantai. 
Rugp. 13 d. jis atvyko į am
basadą, matyt, pasiryžęs iš
vyti „sukilėlius” iš ambasa
dos, nes tą naktį aplinkinių . 
namų gyventojai girdėjo am
basados namuose neapsako
mą triukšmą ir klyksmą.

Rytmetį buvo rastas ap
svaigintas vokietis kiemsar
gis, simpatizavęs atsistaty
dinusiam ambasadoriui.

Ir ispanų pasiuntinybėj 
prie Vatikano kilę nesusipra
timų. Prie pasiuntinybės rū
mų patruliuoja sustiprinta 
karabinierių sargyba, kuri 
yra pasiruošusi įsikišti, jei
gu kiltų muštynės.

DAUGIAU SUĖMIMŲ 
RUSIJOJ

—O—
Pereito sekmadienio išva

žiavimas davė mums nemažą 
medžiaginę paramą, o dar 
didesnį moralinį sustiprini
mą. To padrąsinti mes ruo
šiamės . didesniam, tiesiog 
milžiniškam dalykui — „A- 
merikos” bazarui; tai bus 
lapkričio 27 — 28 — 29 die
nomis. Išvažiavimui paken
kė pora parengimų. Bet neti
kini, kad taip atsitiks su ba- 
zaru. Iš anksto jį paskelbėm 
ir nesiteisinkit, kad apie tai 
nežinojot, širdingiausiai dė
kojame mus remiantiems 
Šiame išvažiavime dirbusieji 
išvardyti vietos žiniose.

neapykanta Į jos, Mussolini pareiškė, kad ^laikymui, reikalingos dvi- 
į kelias valandas Italija gali ^u^os išlaidos.
sumobilizuoti 8.000.000 karių Hitleris nusprendė padi- 

dinti mokesčius įvairioms 
dJ Illi J 4* Į

kompanijoms ir bendrovėms.
BARCELONA. —Radika- kjg 1935 metus šie mokesčiai 

lų užgrobtos^Fordo dirbtuvės | padidinami 25 nuošimčiais, o 
už 1937 metus — 50 nuošim
čių.

Vokietijos kariuomenė ne
tolimoj ateityje sudarys apie 
vieną milijoną jaunų vyrų.

Savo laiku mūsų kaimynas 
p. Tysliava buvo labai pamė
gęs garsinti mano asmenį vi
sokiais koliojimais. Aš mo
jau ranka, žinodamas, kad: 
„Nusibos loti...” Dabar jis 
skundžiasi, kad „‘Keleivis” jį

pagamino 20 šarvuotų auto
mobilių, kurie perduoti Ka- 
talonijos valdžiai ir bus pa
naudoti kovoj su sukilėlių 
kariuomene.

MASKVA. — Sušaudžius 
16 žymių bolševikų vadų, šio
mis dienomis areštuota vėl 
keletas žymių bolševikų, 
tarp kurių ir lietuvis, raudo
nosios armijos generolas, 
Putna.

Teisme, kuris nuteisė 16 
trockistų sušaudyti, buvo į- 
tartas kaip vienas iš sąmoks
lininkų ir gen. Putna. Pasi
baigus teismui, areštuotas 
gen. Putna, gen. Schmidt, 
Kuzmičiov ir kiti žymūs rau
donosios armijos vadai.

„London Daily Express” 
iš Varšuvos praneša, kad Ki
jeve 300 žmonių sovietų bol
ševikų agentai areštavo ir 
be teismo sugrūdę į trauki
nius, išvežė į Soloveckų sa
las. Masiniai areštai daromi 
ir kituose Rusijos centruose.

Maskvoje valdžia atėmė 
pasportus iš 600 žmonių, ku
rie yra įtariami kaipo Stali
no priešai.

PARYŽIUS. — Rugp. 14 d. 
keliolika prancūzų atsargos 
karininkų išvyko į Havrą, iš| 
kur vyks toliau į Leningra
dą. Esą, karininkų kelionės 
tikslas esąs susipažinti su 
Sovietų Sąjungos kariuome
nės organizacija. Grįždami, 
tie karininkai sustos Varšu
voje ir Prahoje, kur užmegs 
glaudesnius ryšius su Lenki
jos ir Čekoslovakijos atsar
gos karininkais.

JAPONAI DIDINA 
LAIVYNĄ

| LONDONAS. — Japonijos 
pasiuntinys įteikė Anglijai 
notą, kad Japonija nusista
čiusi povandeninių laivų kie
kį*padidinti^tiek, kad pra
lenktų J. A. V. ar Britaniją 
visu 30%.

VOKIEČIŲ ITALŲ 
FRONTAS

LAIKAI GERĖJA

Amerikoj didžioji pramo
ne rodo, kad šalyj biznis yra 
pakilęs. Tą patvirtina ir vy-

Nuo rugpjūčio mėn. 21 d. 
Ekonominės Karių Bendro
vės parduotuvėje Kaune bus 
pardavinėjamos dujokaukės 
civiliams gyventojams. Kiek 
vienas pilietis, pirkęs dujo
kaukę, galės ją išbandyti 
Priešlėktuvinės apsaugos 
rinktinės dujų kameroje. Du
jokaukių bandymai bus da*- 
romi kiekvieną šeštadienį 
tarp 17 — 19 vai. Piliečiai, 
kurie norės išbandyti dujo
kaukes, nurodytu laiku turės riausybės mokesčių biuras, 
atvykti į Priešlėktuvinės ap- kuris randa, kad šiemet tak- 
saugos rinktinės štabą A. 
Panemunėje ir kartu atsineš
ti nusipirktąją dujokaukę.

Piliečiai ar organizacijos, 
gyveną toliau nuo Kauno ir 
norį įsigyti didesnį dujokau
kių skaičių, gali kreiptis raš
tu į Ekonominę Karių B-vę 
Kaune, nurodydami dujokau
kių skaičių bei savo adresą.

ITALŲ LAKŪNAI ISPANI
JOS NAMINIAM KARE

sos už pajamas yra žymiai 
paaugę. Taipgi metalo ir ki
tų nuotrupų (scrap) biznis y- 
ra labai gyvas, kas rodo, kad 
laikai jau pagerėjo. Tačiau 
bedarbių dar labai daug.

Italijoj darbininkams įve
damas mokesčio padidinimas 
10%.

Lietuvoj esą irgi yra žy
mių, kad krizė jau atslūgs
ta. Tačiau ūkininkai dar jau
čia didelį lito trūkumą.

PARYŽIUS. — Laikraščio 
„Le Matin” korespondentas 
iš Romos praneša apie vyks
tančius vokiečių italų slap
tus pasitarimus, kad suda
rius bendrą frontą prieš ko
munizmo plitimą Europoje.

Nacių ir fašistų vadai ma
no, kad Ispanijos komunizmo 
banga gali užlieti Prancūzi
ją. Tad vokiečiams ir italams 
reikia vienytis ir budėti.

SĄJŪDIS RUSIJOS 
KARIUOMENĖJE

11 ANGLIAKASIŲ ŽUVO 
KASYKLOJ

plauna pamazgom, o „Nau
jienos” ir „Laisvė” dar pa- 
muilina. Toliau p. Tysliava 

,ragina redaktorius „pakilti 
aukščiau chamizmo,” pridė
damas pamokymą:

„Supykusi kaimo bobelė, 
neturėdama ką sakyti, kar
tais parodo nuogą užpakalį. 
Bet tai nereiškia, kad kultū
ringas redaktorius, nufoto
grafavęs, turi dėti į laikraš
tį...”

Na, jei jau p. Tysliava su
lygina save su ta „užpakalį 
rodančia bobele,” tai „Kelei
vis” yra tikrai pašėlęs foto- ■ 
grafas... <

ITALIJA GIRIASI SAVO 
JĖGA

AVELLINO, Italija.— Pa
sibaigus kariuomenės ma- 
nievrams, diktatorius Musso
lini sake prakalbą fašistų 
gausingam susirinkime, pa
brėždamas, kad Italija nebi
jo jokios valstybės ir į trum
pą laiką gali pastatyt 8 mi
lijonus karių.

MASKVA. — Bolševikai 
nusprendė sugriauti čia isto 
rinę Kazaniaus stačiatikių 
katedrą. Girdi, tas reikalin
ga Raudonosios aikštės padi
dinimui.

BOCHUM, Vokietijoj. — 
Čia 11 žmonių užmušta įvy
kus sprogimui vietos kasyk
loje. Bet manoma, kad žuvu
siųjų skaičius yra daug di
desnis.

MADRIDAS. — Ispanijos 
civiliam kare aktyviai daly
vauja Italijos lakūnai. Kaip 
įrodymas laikomas tūlas Er
nesto Monico, kuris netoli 
Vega Telavera iššokęs iš su
gadinto trimotorio lėktuvo 
ir buvo suimtas vietos gy
ventojų — lojalistų. Jiems 
siūlęs 5000 pezetų už jo pa
leidimą, bet kai tie nepalai- 
dę, tai Monico nusižudęs.

MASKVA. — Po Stalino 
priešininkų sušaudymo, bol
ševikų kariuomenėje pasi
reiškė sąjūdis prieš vyriau
sybę. Riazaniuje ir Ukraino
je kariai atsisakė klausyti 
karininkų.

Vyriausybė pranešė, kad 
šis sąjūdis greitai nustelb- 

___ , ____ „ I tas. Čekos agentai areštuoja 
lyne paslapčia buvo nuteista | įtariamuosius trockininkus

"1 tarp vyriausybės tarnautojų 
ir valdininkų.

MIRTIM NUBAUSTA VO
KIETĖ LAKŪNĖ

HAGA, Olandija. — Ber-

mirti už šnipinėjimą Rusijos 
naudai žymioji mokiečių la
kūnė ir autorė Thea Rasche 
ir jai mirties bausmė įvyk
dyta.

LIETUVA DALYVAUJA 
KARALIAUČIAUS MUGĖJ

UŽDRAUS DIRBTI VIRŠ
VALANDŽIUS

TROCKIS „IŠTRĖMIME

NEGALIMAS KATALIKŲ 
IR KOMUNISTŲ BENDRA

DARBIAVIMAS

HOENEFOSS. — Trockis 
kuris Norvegijoj gyvena kai
po Sov. Rusijos tremtinys, 
tapo „ištremtas” į Storsando 
ūkį, kame jis bus laikomas 4 
kambarių namelyj, policijos 

i su-

KAUNAS. — Kai kuriose 
Kauno įmonėse praktikuoja
ma dirbti viršvalandžius, dėl 
kurių dažnai būna visokių 
nesusipratimų. Kauno mo
kesčių inspekcija šį klausi- priežiūroj, neturės jokio 
mą svarsto ir nori virsvalan- sisiekimo su visuomene net J - .-.i • ♦ __ _ • i • « • .džius visai panaikinti. svečiais.

Šv. Sostas uždraudė Pran
cūzijoj veikimą taip vadina
mą „Krikščionių revoliucio
nierių,” kurie norėjo rasti 
bendrą kelią su komunistais. 
Savo ženklu jie turėjo kryžių 
su kūju ir pjautuvu. Jie lei
do savaitraštį „Terre nuovel- 
le,” kuris taip pat yra už
draustas (indeksuotas).

KARALIAUČIUS. — Ka
raliaučiaus 24 Rytų ,mūgės 
biuletenis praneša, kad šie
met šioje mugėje dalyvauja 
9 užsienių valstybės. Jų tar
pe ir Lietuva.

DR. LEIMONAS SUGRĮŽO 
IŠ „NAUJO PASAULIO”

KAUNAS. — Rugp. 16 d. 
iš Jungtinių Valstybių sugrį
žo dr. Juozas Leimonas, „Pa
vasario” Federacijos vyr. 
vadas.
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Raitus Ir žinias "Amerika” trumpina sulig reikalo. Netalpinti raštai korespon
dentams negrąžinami, ]el tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklų

KAZYS I». VILNIŠKIS — Redaktorius.

PASITVIRTINO SENA NUOMONĖ

Po desėtko metų pertraukos, rugsėjo 1 d. susirinko nau
jai išrinktas Lietuvos Seimas. Nesiimsime spręsti, ką sei
mas galės duoti Lietuvai, kaip lygiai neminėsime nei kaip 
jis buvo rinktas. Tačiau negalime praeiti vieno fakto, ku
ris lyg šiaudas, veržiasi į akį, keldamas skaudulį.

Praeitis yra parodžiusi, kad kairysis mūsų elementas 
niekad nesirūpino Lietuvos gerove. Dabar tas faktas ypač 
pasitvirtina: kairieji čia, Amerikoj, dedasi į frontus su ko
munistais, šaukia „demokratijos” kongresus, kelia triukš
mą ir deda pinigus Lietuvos triukšmadarių palaikymui. 
Ten, Lietuvoj, kai kurie kairieji jau kiek supatriotėjo, Lie
tuvą pradeda laikyt savo tėvyne; bet atskiros jų grupės ir 
šiandien varo pragaištingą darbą, visokiom skraistėm pri
sidengę. ' i

Vienas iš žymiųjų Lietuvos ir Amerikos kairiųjų šulų — 
bedievybės skleidėjų dr. J. Šliupas ėmė atakuoti fanatiškais 
reikalavimais Lietuvos seimą, dar nepradėjusį’ svarstyti 
jam pavestų darbų. Jis, per vieną seimo atstovą, seimui 
Įteikė berniokiškai suredaguotą reikalavimą, kad tuoj Lie
tuvoj būtų įvesta civilinė metrikacija, paleisti politiniai 
kaliniai (gal ir Klaipėdos išdavikai?), įvestos pensijos iki 
700 litų mėn. ir t.t. Įdomiausia tai, kad šliupas visa burna 
puola bažnyčią: Jis tam rašte seimui sako:

„Centrai, žemės ir trobesiai, bažnyčioms ar vienuolynams 
valdžios dovanoti ar suteikti, grįžta tautai ir išdalinami be
žemiams ar mažažemiams. Mokesčiai už apeigas ir patarna
vimą seimo nustatomi. Procesijos ir eisenos tik bažnyčių 
ir šventorių ribose teleistinos. Bažnyčių ir vienuolynų skai
čius — seimo nustatomas.”

Toliau jis rašo:
„Mokykla esti mokslui ir auklėjimui skiriama, todėl ten 

ne vieta tikyboms dėstyti.”
Kad iš dr. Šliupo burnos liejasi tokia neapykanta bažny

čiai, tai mes nesistebim, bet kad jis su tokiais reikalavimais 
lenda į 'seimą, tai jau tas reiškia ką kitą. Juk tokiu elge
siu dr. Šliupas tik patvirtina antidemokratijos šalininkų 
teigimą, kad demokratija mūsų laikams netinka, kad seimų 
nariais tampa priešvalstybiniai gaivalai, kad seimai panau
dojami siauriems partijų ar grupių interesams apginti. To
kį įrodinėjimą dr. Šliupas patvirtina, pakišdamas savo tri- 
lekį dar nepradėjusiam darbo Lietuvos seimui.

Kadangi dr. šliupas yra vienas iš tų šulų, remiančių Lie
tuvos kairiųjų veiklą, jų ideologas, tad ir kyla klausimas, 
kas tie mūs kairieji yra, ko jie siekia? Žmonėms supran
tama kalba jie šaukia už demokratiją, o savo darbais, iš pa
salų, tą demokratiją žemina. Čia jų taktika supuola su 
taktika komunistų, su kuriais jie daro bendrus frontus. 
Juk ir Maskva viešai ragina komunistus balsuoti už Roose- 
veltą prezidento rinkimuose, o deda pastangas ir leidžia 
pinigus savo kandidatą išrinkt prezidentu. Komunistai 
viešai remia Rooseveltą, kad pakenkus jo kandidatūrai, 
mūsų socialistai su dr. šliupu priešakyj, meta savo politinį 
kromelį ant Lietuvos seimo stalo, kad parodžius, jog seimas 
yra įrankiu siaurų tautos pavargėlių. Bendra išvada, kad 
mūsų kairieji yra tautiniai bankrotai, jiems nerūpi tautos 
ir valstybės ramybė, nusistovėjimas ir rimtas darbas; jie 
yra politinių nuotykių ieškotojai, neramumų gaivintojai. 
Jie nepasitenkina jokia tvarka, jie yra betvarkės nešėjai,

, T

Rugpjūčio 14 — 16 d. Lie
tuvoj lankėsi Latvijos aizsar 
gų viršininkas pulk. K. 
Prauls kaip Šaulių Sąjungos 
vado svečias. Jį atlydėjo aiz- 
sargų štabo organizacijos 
sk. viršininkas Edv. Rapsis 
ir administracijos sk. virši
ninkas Arv. Ošė. Ties Latvi
jos pasieniu svečiuš pasitiko 
Geležinkelių šaulių rinktinės 
vadas pulk. Itn. Balsys, o 
Kaune pats Šaulių S-gos va
das pulk. Saladžius su savo 
štabu ir Latvijos pasiuntiny
bės nariais.

Rugpjūčio 14 d. aizsargų 
viršininkas vizitavo: Latvi
jos ministerį Lietuvai, Šau
lių S-gos vadą, kariuomenės 
štabo viršininką, kariuome
nės vadą, krašto apsaugos 
ministerį ir vidaus reikalų 
ministerį. x

Krašto apsaugos ministe- 
ris pulk. Dirmantas sve
čiams suruošė pusryčius Lie
tuvos viešbutyje.

Svečiai apžiūrėjo karo mu
ziejų ir dalyvavo vakarinėse 
iškilmėse ties paminklu žu- 
vusiems dėl Lietuvos laisvės. 
Prie Nežinomojo kareivio 
kapo aizsargų viršininkas 
sudėjo gražų didelį vainiką, 
latvių tautinės vėliavos kas
pinu perrištą.

Vakare buvo Šaulių S-gos 
vado pietūs šaulių salėje. 
Pulk. Saladžius ir pulk. 
Prauls pasikeitė kalbomis, 
iškeldami reikalą glaudesnio 
aizsargų ir šaulių bendradar
biavimo abiejų tėvynių nau
dai ir laimingai ateičiai.

Rugpjūčio 15 d. svečiai 
dalyvavo Tauragėje IV šau- 
ių rinktinės šventėje. Rug

pjūčio 16 d.’lankėsi šaulių 
S-gos štabe ir Trimito redak
cijoje. Po to svečiai apžiūrė- 
o Kauną, lankėsi Kalautu- 

vos ir Panemunės kurortuo
se.

Pavakarę buvo priėmimas 
jas Latvijos ministerį Sėją. 
Dalyvavo Latvijos pasiunti
nybės personalas ir aizsargų 
svečiai.

XI OLIMPIADOS ŽAIDI
MŲ REZULTATAI

PASIRUOŠKIME IR DIRBKIME

Baigiasi vasara, baigiasi visokios atostogos ir išvažiavi
mai atvirame ore. Vasara yra seimų, suvažiavimų sezonas, 
o žiema darbo laikas. Taigi- jau laikas pasiruošti tam dar
bui, kuris mūs laukia žiemai atėjus.

Šiemet seimai praėjo be didesnių užsimojimų, be plates
nių aptarimų aktualiausių mūs gyvenimo klausimų. Už
tai žiema turės pasižymėti darbo našumu. Iš bendrų vi
siems lietuviams reikalų mes išeiviai turime susirūpinti 
Vilniaus reikalu ir Pasaulio Liet. Sąjungos klausimu. Ne
mažiau turime padirbėti ir savo lietuviško katalikiško fron
to stiprinimu, mokyklų, parapijų ir laikraščių išlaikymu. 
Ypač katalikiškoji spauda reikalinga didesnės paramos, 
kad bent pakenčiamai galėtų atlikti jai pavestas svarbias 
pareigas visuomeniniam gyvenime.

Visais virš minėtais reikalais teks daug padirbėti mūsų 
apylinkės katalikams. Kad tas darbas būtų vaisingesnis ir 
sklandesnis, reikia kad jis būtų atliekamas organizuotai. 
Tokiu organizuotu, visą veikimą koordinuojančiu kūnu yra 
Federacijos Apskritys. Reikia, kad jis susilauktų visuo
tino katalikų pritarimo ir aktyvaus bendradarbiavimo. 
Gražiai užsirekomendavęs praeityj, Federacijos Apskritys 
dar geriau turės pasirodyti ateityj, nes juk be progreso gy
venimas neįmanomas. Tiesa, pozicijas išlaikyti yra sun
ku, bet jos pirmiau reikia užimti, Norėdami išlaikyti pozi-

Rugpjūčio 16 d. vakare pa
sibaigė Berlyne XI olimpia
da. Dalyvavo iš viso 53 tau
tų sportininkai. Buvo atsto
vaujamos šios sporto šakos: 
engvoji atletika, plaukimas, 
jovos žaidimai, sunkioji at
letika, boksas, irklavimas, 
buriavimas, gimnastika, dvi
ratis, fechtavimas, šaudymas 
ir jojimas. Medaliais buvo 
apdovanojamos trys pirmo
sios vietos, būtent, pirmoji 
vieta — aukso medaliu, ant
roji — sidabro ir trečioji — Albritton (Amerika) 2.00 m

žalvario (bronzos). Pirmąją 
vietą šioj olimpiadoj, pagal 
visų trijų rūšių medalių dau 
gumą, paėmė Vokietija, su
rinkusi 89 medalius, antroje 
vietoj stovi Jungtinės Ame
rikos Valstybės su 56 meda
liais, trečia vieta teko Itali
jai su 22 medaliais, o ketvir
tąją vietą lygiomis užėmė 
Prancūzija su Suomija, ga
vusios po 19 medalių. Iš kitų 
valstybių labai gražiai pasi
rodė Vengrija, išsikovojusi 
10 aukso medalių iš gautųjų 
16 medalių, paskiau Švedija, 
Japonija ir Olandija, paėmu- 
sios po 6 aukso medalius. Vi
sos kitos valstybės medalių 
gavo po mažiau. Paskutinėj 
vietoj pagal medalius stovi 
Portugalija, Australija ir 
Filipinai, gavę tik po vieną 
žalvario medalį. Bet galų ga
le ir tai dar nėra blogai, nes 
tik 12 valstybių iš 53 dalyva
vusiųjų sugebėjo išsikovoti 
medalius. Taigi, 41 valstybės 
sportininkai iš XI olimpia
dos grįžo tuščiomis, nelaimė
jusios jokio medalio. Lietu
va šioj olimpiadoj visai ne
dalyvavo, o kitos Baltijos 
valstybės pasirodė, palygin
ti, labai gražiai. Estija gavo 
2 aukso medalius, 2 — si
dabro ir 3 žalvario, o Latvi
ja — vieną sidabro ir vieną 
žalvario medalį. Tuo tarpu 
Lenkija neišsikovojo nei vie
no aukso medalio, o tik 3 — 
sidabro ir 3 — žalvario. Iš to 
matyt, kad Baltijos valsty
bėse sportas yra pasiekęs 
aukšto tobulumo laipsnio.

Dabar čia paduosiu pa
siektus šioj olimpiadoj ge
riausius rezultatus kai ku
riose svarbesnėse sporto ša
kose, kad ir’mūsų sportinin
kai galėtų palyginti savo 
pasiektus rezultatus.

Lengvoji atletika. Marato
no bėgimas (42,2 kilometrų) : 
1 vieta — Šonas (Japonija) 
per 2:29:19 vai.; 2 — Har- 
peris (Anglija) per 2:31:23 
vai., ir 3 — Nanas (Japoni
ja) per 2:31:42 vai. 100 met
rų: 1 negras Jesse Owens 
(Amerika) 10,3 sek.; 2 neg
ras Metcalfe (Amerika) 10,- 
4 sek., ir 3 Osendarf (Olan
dija) — 10,5 sek. 200 metrų: 
1 Jesse Owens (Amerika) 
20,7 sek., 2 Robinson (Ame
rika) 21,1 sek., 3 Osendarf 
(Olandija) 21,3 sek. 500 m.: 
1 Hockertas (Suomija) 14:- 
2,2 min. 10,000 m.: 1 Salmi- 
nenas (Suomija) 30:15,4 
min. 110 m. barjerinis: 1 
Towns (Amerika) 14,2 sek. 
50 klm. eitynes: 1 Whit- 
lockas (Anglija) 4:30:41 vai. 
4x100 metrų estafete: 1 A- 
merika 39,8 sek., 2 Italija 
41,1 sek. ir 3 Vokietija 41,2 
sek. Šuolis į aukštį: 1 John- 
sonas (Amerika) 2,03 m., 2

Šuolis su kartim: 1 Meadows 
(Amerika) 4,35 m., 2 Oe (Ja
ponija) 4,25 m. ir 3 Nišida 
(Japonija) 4,25 m. Šuolis 
tolį: 1 Jesse Owens (Ameri- 

; ka) 8,06 m., 2 Longes (Vo- 
! kietija) 7,87 m. ir 3 Tajima 

(Japonija) 7>74 m. Ietis: 1 
Stockas (Vokietija) 71,84 
m. Kūjis: 1 Heinas (Vokieti
ja) 56,49 m. Rutulys: 1 
Woelike (Vokietija) 16,20 m.

Moterų rungtynėse 100 
metrų nubėgo Stephens (A- 
merika) per 11,5 sek., šuolis 
į aukštį — Csak (Vengrija) 
1,60 m. ir ietis — Fleischer 
(Vokietija) — 45,18 m.

Kovos žaidimai. Futbolas: 
1 Italija, 2 Austrija ir 3 Nor
vegija. Lauko rutulys (ho
key) : 1 Indija, 2 Vokietija ir 
3 Olandija.

Visose kitose sporto šako
se pasireiškė didelis laimėju
sių kraštų įvairumas. Tačiai 
įdomu, kad daugelis sporti
ninkų dalyvavusių olimpia
doj, nepasiekė tų savo rezul
tatų, kuriuos parodė besi 
trenuodami prieš olimpiadą 
Tai rodo, kad ir olimpiadose 
sportininko sugebėjimas pri
klauso nuo aplinkumos ir lai
mės. Taip antai, iš suomių 
olimpinės komandos buvo 
daug daugiau laukta, negu ji 
olimpiadoj sugebėjo parody
ti. Sekamoji, XII olimpiada 
įvyks 1940 m. Tokijo, Japo
nijoj. Joj mano dalyvauti ir 
Lietuvos sportininkai.

GENEROLAS BURTAS
APIE LIETUVĄ

Pasikalbėjime su spaudos 
atstovais anglų generolas 
Burtas pareiškė, kad jis nuo 
1919 m. kelis kartus Lietu
voje lankėsi ir kas kartas 
rasdavęs kylančią pažangą. 
Jis stebisi, kad iš pelenų, be 
lėšų ir ypatingų turtų, prisi
kėlusi Lietuva taip gražiai 
šiandien žengia priekin. Gen. 
Burtas save laiko artimu lie
tuvių tautai ir giliai atjau
čia jos skriaudas ir džiau
giąsis laimėjimais. Ypač jam 
gerą įspūdį padariusi laiki
noji sostinė Kaunas, kuris 
visai moderniu miestu virs
tąs. Lankėsi pas Resp. Pre
zidentą, vyriausybės -narius, 
pas skautus, šaulius ir kt. 
organizacijose. Visur paju
tęs nepaprastą lietuvių būdo 
bruožą — malonumą, nuo
širdumą ir vaišingumą. Jį 
labai sužavėjusios lietuviš
kos dainos, Šančių šaulių 
dainuotos per būrio šventę, 
kurioje jis dalyvavęs. Dai
nose jis įžiūrys didelę ryž
tingą lietuvių dvasią kovoti 
už savo tautos garbę ir atei-

Gen. Burtas palinkėjo Lie
tuvai sėkmės visuose lietu
vių tautos siekimuose. ’Tr.’

JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ 
PREKYBA SU LIETUVA

cijas ir numatydami daugiau jų užimti, būtinai turime tu
rėti savo žvalgybą, savo viešą tribūną — savo laikraštį. 
Ačiū Dievui jį turime. Mūsų apylinkės žvalgybos bokštu, 
švyturiu yra „Amerika” ir mes turime dėti visas pastangas 
ją išlaikyti, tobulinti. Taigi Federacijos Apskričiui, be ki
tų svarbių veikimo punktų yra ir „Amerika.” Visai neabe
jojame, kad ji ir bus mūsų draugijų, susibūrusių į Federa
ciją, rūpesniu. Be galo gražiai Federacija pasirodė jau 
pereitus metus, surengdama „Amerikai” porą parengimų. 
Šiemet rudenį rengiamas bazaras, kuris turės vainikuoti vi
sus iki šiol buvusius parengimus, kuris turės parodyti mū
sų veiklumą, mūsų susipratimą.

Iš savo pusės „Amerika,” kaip ir praeityj, stengsis drau
gijoms padėti veikti, stengsis paskleisti žinias plačioj vi
suomenėj apie veikėjų ir draugijų darbuotę, žodžiu, šie 
metai turės sucementuoti mūsų veikimą, turės įvesti susi
pratimą, susiklausymą ir pagarbą, vienų kitiems tarp drau
gijų ir veikėjų. Pavydas, asmeniškumai, puikybė lai iš
nyksta iš mūsų tarpo. Tada ir sunkus darbas bus lengves
nis, tada ir kiekvienos pareigos bus dėkingesnės.

Eksportas Lietuvon per 
penkis mėnesius padidėjo 
$21.874, o importas iš Lietu
vos pašoko virš 100% — 
$11.925. Importą iš Lietuvos 
sudarė mėsa, sviestas ir ce- 
luliozas. Pereitais metais iš 
Lietuvos importuota mėsos 
6.047 svarų už $554, o šiais 
metais iki birželio mėnesio 
167.579 svarų už $25.667.

Pereitais metais medžio 
masės (wood pulp) impor
tuota 6032 tonos už $194.- 
557, o šiais metais per 5 mė
nesius 4499 tonos už $140.- 
447.

Spėjama, kad iki pabaigos 
metų čia minimi skaičiai pa- 
sitrigubins ir padarys rekor
dinius metus Jungtinių Vals
tybių prekybos su Lietuva.

KAIP SUSITARTA SU 
VOKIETIJA

Rugpiūčio 5 d. Berlyne su
daryta prekybos susitarimas 
tarp Lietuvos ir Vokietijos. 
Tas susitarimas susideda iš 
šių atskirų Lietuvos susita
rimų su Vokietija:

1. Susitarimas dėl abipu
sės prekių apyvartos (arba 
vadinamosios didžiosios pre
kybos) ;

2. Susitarimas dėl pinigi
nio atsiskaitymo už prekes 
iš didžiosios prekybos, suda
rytos clearingo principu (sa
vitarpio atsiskaitymo bū
du) ;

3. Veterinarinis susitari
mas ir

4. Susitarimas dėl mažojo 
pasienio susisiekimo.

Didžiosios prekybos apy
vartą sudaro 60 milijonų li- 
:ų. Lietuvos produktams ten 
ka 30 mil. litų. Žymiausias 
pozicijas Lietuvos išvežime 
į Vokietiją sudaro gyvuliai, 
iš kurių kiaulėms tenka 8 
mil. litų. Toliau eina raguo
čiai, arkliai ir veršiai. Pas
kui eina pieno gaminiai, kaip 
sviestas (6 mil. litų), sūris 
ir kt. Be to, susitarta dėl iš
vežimo paukščių, iš kurių 
žymią poziciją užima žąsys 
(1 mil. litų), kiaušinių (1.- 
300.000 lt.) ir žarnų. Iš viso 
gyvuliai ir jų produktai su
daro du trečdalius viso išve
žimo į Vokietiją, taigi, skai
tant pinigais, apie 20 mil. li
tų. Kitų gaminių į Vokietiją 
susitarta išvežti:

a) javų, ankštinių javų ir 
sėklų, iš viso už maždaug 4 
mil. lt.; b) linų, maždaug už 
1,5 (pusantro) mil. lt.; c) 
miško — 3 mil. lt. ir d) obuo
lių, vėžių, šerių, ašutų, žalių 
odų ir kt. žemės ūkio gami-

• ‘ '' ' ■ 'mų.
Svarbesniems Lietuvos ga 

miniams kaip kiaulėms, svie
stui, kiaušiniams ir, iš da
les, raguočiams išvežti yra 
sudarytos komercinės sutar
tys tarp, „Pienocentro” ir 
„Maisto” iš mūsų pusės, ir 
atitinkamų Vokietijos cen- 
tralinių įstaigų, iš antros pu 
sės. Visam sutartam kiaulių 
kiekiui, t. y., už 8 mil. litų, 
„Maistas” jau sudarė sutar
tį su vokiečių gyvulių supir
kimo centrale, pagal kurią 
susitarta dėl pristatymo lai
ko, kainų (kainos sutartos 
jvirtos visiems metams), 
kiekio ir būdų. Kas liečia 
kiaulių supirkinėjimą iš ga
mintojų. pačioje Lietuvoje, 
;ai 40% sutarto kiekio Klai
pėdos krašte supirks direk
cija vyriausybės nustaty

tomis kainomis ir pristatys 
„Maistui” išvežti į Vokietiją.

Palyginus su kitais kraš
tais, žemės ūkio gaminių kai 
nos Vokietijoje yra aukštes
nės, dėl to iždo primokėji- 
mai, palaikant eksportą, su
mažės.

Kadangi bus atsiskaitoma 
ne grynais pinigais, o prekė
mis, tad 
tokiai pat 
nusipirkti 
nių.

Iki šiol tarp Lietuvos ir 
Vokietijos formalaus veteri
narinio susitarimo nebuvo, 
kas apsunkino mūsų gyvulių 
ir produktų’ eksportą į Vo
kietiją ir tranzitą (perveži
mą) per Vokietiją. Dabar pa 
sirašytasis veterinarinis su
sitarimas pašalins tas kliū- 
(Austriją, Čekoslovakiją, 
Šveicariją ir k. rinkos, ka
dangi nebuvo veterinarinio 
susitarimo su Vokietija per 
paskutinius metus mums bu
vo neprieinamos. Tenka pa-

žymėti, kad Čekoslovakijos 
ir Austrijos rinkos gali su 
imti dalį mūsų kiaulių.

Senoji pasienio sutartis 
pasilieka galiot, kaip galio
jusi. Nauji susitarimai tą se
ną sutartį papildo, atsižvel
giant į paskutiniais metais 
abiejuose kraštuose įvestus 
importo (įvežimo) ir valiu
tos suvaržymus.

LENKIJOS KARDINOLAS
APIE ŽYDUS

Lenkijos kardinolas Hlon- 
das išleido raštą, kuriame 
Evangelijos argumentais mo
ko, kaip krikščioniškoji vi
suomenė turi pareigą gintis 
nuo žydų įtakos, kur ta įtaka 
yra kenksminga viešajai do
rovei ir priešinga Bažnyčios 
^sakymams ir dėsniams. Ta
čiau šioj kovoj neturi būti 
leista kiekvienam, kuris sa
ve vadina kataliku, kovoti va 
duojantis klaidingais princi
pais, nesiderinančiais 
Bažnyčios įsakymais.

GARBINGA TAUTA

su

Mūsų laikais garbingiausia 
tauta galima laikyti olandus. 
Olandijoj laikraščių kioskai 
stovi be žmonių; kas painia 
laikraštį, ten pat palieka pi
nigus ir tik vakare šeiminin
kas juos surenka. Prie kiek
vienų durų rasi paliktus pi
nigus pieno išnešiotojui 
(milkmenui) ir jų nepaims 
tas, kam jie nepriklauso. 
Olandija yra pavyzdinga ka
talikiška šalis. Pernai (1935 
m.) statistika rodo, kad iš 
kiekvienų 580 Olandijos gy- 
ventojų — vienas yra misijo- 
nierius; jų yra viso 5169, ku
rie dirba savo krašte ir to 
limuose Azijos, Afrikos bei 
Pietų Amerikos kontinentuo
se. _

rr T r • '

KLAIPĖDA

Pirmoji biuriuotojų laida
Buriavimo sportui Lietu 

voje plėsti šiais metais pada
rytos labaf gražios pastan
gos ir pasiekta palyginti ne
mažų rezultatų. Mokykloje 
mokslas pereinamas per tre
jus metus po vieną mėnesį 
kas vasara. Mokykloje pra
džiai buvo per 20 mokinių. 
Šiais metais duotos tik ben
dro pobūdžio žinios ir atlik
ta nedidelė praktika buri
niais laiveliais vidaus vande
nimis. Kitais metais bus gili
namos teoretinės žinios ir 
plečiama praktika. Baigę mo 
kyklą mokiniai gaus teisę 
būti jachtų kapitonais toli
mesniam plaukiojimui visais 
vandenimis.

Mokyklą lankė ir keletas 
šaulių. Grįžę į namus pasiry
žėliai sportininkai jau šiais 
metais mėgins atgaivinti ir 
plėsti buriavimo sportą di
desniuose vidaus vandenyse 
ir ežeruose

AR MES IŠMIRŠTAME?
suprantama, kad 
sumai turėsime 
Vokietijoj gami-

Visuose kraštuose, au
gant kultūrai, krinta gimimų 
skaičius. Šis dėsnis pritaiko
mas ir Lietuvai. 1904 m. 
kiekvienam tūkstančiui gy
ventojų gimdavo 33 kūdikiai. 
1907 — 30. Vėliau, po karo, 
šis skaitmuo nukrito ligi 27, 
o kadangi mirimų skaičius 
lieka beveik be pakeitimų — 
16 vienam tūkstančiui, tai 
gyventojų prieauglis 1933 
m. buvo 12, 1934 — 10 ir 
1935 — 9,4. Nors tai yra tris 
kartus daugiau nei Estijoje, 
daugiau nei Latvijoje ir Vo
kietijoje, bet žymiai nesiekia 
Lenkijos (16) ir Rusijos 
(25).
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Juokalogija
— Klausyk, Jurgi, ar tu 

nežinai, kodėl Ispanijoj taip 
dažnai kyla revoliucijos?

— Dėl to, kad tenai labai 
karšta.

— O kodėl tenai labai kar 
šta?

— Dėl to, kad dažnai būna 
revoliucijos.

—o—
— Kiek tau dabar metų, 

Maryte?
— Lygiai dvidešimt, Jonu

li,
— Negali būti! Juk tu ir 

prieš trejis metus tą patį sa
kei.

— Užtat tu visados turi 
man tikėti, nes aš nesu to
kia pliuškė, kuri vieną kar
tą sako vienaip, kitą kitaip. 
O oš jei tau ką pasakiau, tai 
nuo savo žodžių neatsisakau.

Mokytojas: — Mūsų že
mė visados sukasi aplink pa
saulį.

Mažas Vytukas: Visados? 
O kaip ji gali suktis aplink 
ją naktį, kada saulės visai 
nėra?

—o—
Vienas žmogelis parašė 

reikalingą prašymą ir įteikė 
įstaigos tarnautojui. Tas pa
žiūrėjo į prašymą, pamatė, 
kad jis nelabai gražiai para
šytas, todėl greitai užrašė 
ant kampo ’ "prašau parašyti 
aiškiau, tada priimsiu” ir 
grąžino prašymą žmogeliui. 
Žmogelis ilgai skaitė tar
nautojo prierašą, bet taip 
pat negalėjo jo perskaityti. 
Todėl nunešė prašymą atgal, 
padėjo ant stalo ir tarė:

— Ponuli, prašau rašyti 
aiškiau, nes tamstos užrašo 
negaliu perskaityti.

—o—
Mieste nakties’ metu užsi

dega namasf Ponas pabunda 
pirmas ir žadina savo ponią
— Kelkis greičiau, brangio
ji, jau degame! Vilkis rūbus 
ir bėkime iš kambario, grei
čiau! / ~

Madas besivaikanti ponia:
— Palauk, palauk, nesku 
bėk! Pasakyk kokią suknią 
man užsivilkti, ar naująją 
šilkinę, ar žalią aksominę?...

—o—
Mažam Šveicarijos mieste 

ly, kur buvo tik vienas men
kutis viešbutis, apsistojo gru 
pė turistų. Neužteko lovų — 
teko gulti po du vienoje. Bet 
ir tai vienas pasiliko be vie
tos. Buvo dar lova, kurią 
anksčiau užėmė vienas, ne iš 
jų grupės negras. Jis sutiko 
paskutinįjį turistą priimti 
savo lovon.

Kuomet negras, anksti ry
tą atsikėlęs išėjo, su juo gu
lėjusį tebemiegantį turistą, 
draugai norėdami pašposuo- 
ti, ištepė suodžiais.

Visiems atsikėlus, žadina 
ir su negru gulėjusį draugą. 
Šis pašoko, bet staiga pama
tęs save veidrody sušuko:
— Ką jūs, po velnių, vietoj 
manęs negrą prikėlėt! — ir 
vėl atsigulė.

—o—
Žemės ūkio kooperatyve:
— Kadagį tamsta užsimo

kėsite už mašinas, kurias 
mūsų krautuvėje pirkote?

— Užsimokėti? Nagi tam
sta sakei, kad jos greitu lai
ku pačios apsimokės.

—o—
Mokytojas: Kiekvienas kū

nas gamtoje užima tam tikrą 
vietą.

Mažas Jonelis (pertrauk
damas) : Nieko panašaus, 
pone mokytojau. Mano tėve
lis jau ištisi metai nei kokios 
vietos neužima.

’’Velnio Kiaušiniai”
Musninkuose darbininkai 

aptiko žemėja keistus, dide
lius kiaušinius. Vieną jų pra- 
mušus, išlindo kažkoks gy
vis ir žemėje pasislėpė. Dar
bininkai pradėjo kalbėti, kad 
tai būsią velnio kiaušiniai. 
Ėmė ieškoti ’"velnio” ir rado 
nedidelį vabalą, kuris turė
jo ant krūtinės ir ant galvos 
du ragu. Tas vabalas Lietu
voj labai retai užtinkamas ir 
iš visokių nešvarumų ir mo
lio nulipdo gana didelius 
kiaušinius, kurių vidury pa
deda savo kiaušinėlį. Ras
tieji ’’velnio kiaušiniai” ati
duoti gamtos muziejui.

—o—
Kur eina darbininkų pinigai!

Centralinis kovojančių be
dievių komitetas Maskvoje 
nutarė šiais metais įvairio
mis kalbomis išleisti 11 mili
jonų egzempliorių prieštiky- 
binių knygelių. Jos bus pa
siųstos į svetimas valstybes, 
kad vietos komunistai išpla
tintų. Atsimenant, 'kad ko
munistų eilėse yra daugumoj 
darbininkai, matome, kur ei
na tų darbininkų pinigai.

Katalikai visų šalių turė
tų rimtai susiprasti ir tiek 
pat milijonų egzempliorių iš
platinti katalikiškos spaudos 
— laikraščių arba knygų.

—o—
Afrikoje užtektų vietos 

visiems
Afrika sudaro penktadalį 

viso pasaulio sausumos, o gy 
vena tik 6-7 procentai visų 
pasaulio gyventojų; jų dau
giau kaip ketvirtis yra bal
tieji. Taigi Afrikos žemyne 
tilptų trissyk daugiau, ne
kaip dabar gyvena visoje 
Europoje (skaitant ir Sovie
tų Rusiją). Paliekant dyku
mas, galima visur rasti dide- 
Uų, dabar dar negyvenamų 
sričių, kur iškirtus girias, 
išrovus kelmus, pravedus 
drėkinimo įtaisas, galima 
sukurti tikrą rojų.

—o—
Vienu kartu visi metų laikai

Egėjaus jūroje, nedidelėje 
saloje yra Valo miestas ir 
uostas. Šio miesto tolis skai
tomas ne į ilgį, bet į aukštį. 
Prasidėjęs ties uostu nuo 
vandens, jis kyla aukštyn ir 
atsimuša į debesis. Apie Ka
lėdas ir Naujus Metus Volo 
mieste apačioje gražiai ža- 
liuodamos linguoja palmės, 
kiek aukščiau miesto dalis 
apsupta debesimis, o pačioje 
kalno viršūnėje siaučia pūga 
ir pusto sniegą.

—o—
Trijų matavimų filmos

Vienam Paryžiaus kino te
atre buvo rodoma bandomo
ji reljefinė filmą.

Kiekvienam žiūrovui duo
ta specialūs spalvuoti aki
niai, kuriuos reikia pritai
kinti savo akims panašiai 
kaip žiūroną. Spalvoti aki
niai daro vieningą reljefinį 
vaizdą. Į ekraną vaizdas lei
džiamas dviem aparatais ir 
gaunama vaizdas trijų ma
tavimų. Publikoj kai kas net 
šūktelia, kai iš ekrano kaip 
viesulas į salę pasileidžia 
traukinys; ne vienas palen
kia galvą, kad neužkabintų 
nusvirusi medžio šaka, kad 
neužgautų į salę belekiąs 
sviedinys arba neaptėkštų 
banguojąs vanduo. Ekranas 
atrodo lyg atdaras langas, 
pro kurį matyti, kas dedasi 
ore.

Žmogus ir Gyvulys
(Tęsinys iš praeito num.)
Jei kas klaustų, kelios 

buvo gyvybės rūšys pačioje 
pradžioje, kaip tik gyvybė 
atsirado ant žemės, tai rim
tasis gamtos mokslas atsa
kytų: „Nežinau. Aš savo 
tvirtinimus remiu faktais, o 
praeities ištyrimas dar nepa-lvien dėl kilmės bendrumo, 
siekė tų laikų, kada tebuvo Juk visokia gyvybė ant že- 
tik viena gyvybės rūšis. Pa- mės turi laikytis bendrose 
siekti yra laikai, kada gyvy-, 
be buvo įvairi, bet peri jodas, 
kada tebuvo tik vienui viena 
gyvybė, dar tebėra neatras
tas. Galima spėti, kad jis bu
vo, bet negalima to buvimo 
tvirtinti.”

Beveik visi gamtininkai, 
tyrinėjantieji augalų ir gy
vulių veislių įvairybę, mūsų 
laikais pripažįsta, kad tos 
veislės dauginosi, atsirasda- 
mos vienos iš kitų. Tas mok
slininkų spėliojimo vienodu
mas yra didžiausias jų pa
žiūrų teisingumo įrodymas. 
Tai pažiūrai pritaria geriausi 
katalikai, pasižymėjusieji sa
vo didžiu mokslu šitoje gam
tos srityje, kaip ana: vysku
pas Jurgis Mendel, kunigai 
Erich Wassmann ir H. 
Muckermann bei kiti.

Tik turime atsiminti, kad 
jau nekartą yra buvę pažval
gų stipriai paremtų visų 
mokslininkų sutartimi, o pas 
kui atgyvenusių savo amžių 
ir išnykusių. Tokios sutarti
nos pažvalgos yra gerbtinos, 
bet jų negalima vadinti galu- 

' tinai nusistovėjusiomis am- 
: žinomis mokslo tiesomis.

Šimkevičius, Zoologijos 
profesorius Peterburgo uni- 

! versitete, gyvu balsu stu-
■ dentams tvirtindavo apie 
! 1910 metus, kad visos gyvy

bės veislės ir rūšys ant že-
■ mės yra kilusios iš vienos
■ šaknies.

profesorius patvirtindavo vie 
nu įrodymu, kad ant visų gy
vųjų veislių matyti vieno ti
po žymės. Bet reikia daug 
pastangų norint surasti vie
no tipo žymės ant nokstan
čio lino, austrės (oysterio) ir

tigro. Iš trijų ant greitosios 
paminėtų pavyzdžių galime 
matyti, kad nereik perdaug 
dėti ant vieno tipo žymių, 
matomų visoje gamtoje. Ta
čiau pripažįstame, kad tų žy
mių yra. Tik mums rodosi, 
kad jos gali susidaryti ne

mūs žemes sąlygose: jos vi
dutiniame drėgnume, jos vi
dutinėje šilumoje, jos oro 
sunkume ir t.t. Tos ir kitos 
bendros priežastys labiau ne
gu kilmės bendrumas gali su 
daryti tą išvaizdos bendru
mą, ką prof, šimkevičius va
dino vieno tipo žymėmis.

Krikščionijai ir jos tikėji
mo mokslui visai nerūpi ar 
pradžioje buvo tik viena gy
va veislė, ar kelios, ar tokia 
daugybė, kaip dabar.

Šventame Rašte, tiesa, pa
sakyta, kad trečią dieną Die
vas sutvėrė augalus, penktą 
dieną žuvis, paukščius ir šliu
žus, šeštą dieną gyvulius ir 
kirminus (Gen. 1, 11 — 25). 
Bet tas suskirstymas nereiš
kia, kad kiekviena gyvoji rū
šis išėjo iš niekur daugiau, 
kaip tik stačiai iš Dievo. Šv. 
Raštas pažymi, kad visa gy
vų rūšių įvairybė yra Dievo 
sutverta. Tai buvo tylus pa
mokymas, kad žmonės ne
garbintų tų daiktų Dievo 
vietoje, kaip egiptiečiai kad 
garbino.

Dievas vistiek yra visos 
gyvybės sutvėrėjas, ar jis tie 
siog kiekvieną veislę padarė, 
ar sutvėręs vieną, visas kitas 
išvedė iš jos. Jei kada nors 
gamtos mokslas įrodytų, kad 
Dievas pradžioje sutvėrė tik 
mažą grybelio sėklą, o pas- 

Tą savo pasakymą kui iš jos išvedė visą žolių, 
girių, žuvių, paukščių ir gy
vulių įvairybę, tai . nebūtų 
nieko priešingo Šventą j am 
Raštui, nei nesusilpnintų jo, 
o tik palengvintų mums jį 
suprasti.

(B. d.)

BAISIEJI JŪRŲ RYKLIAI ŽMOGĖDROS

Šiurpūs jūrininkų pasakoji
mai apie vandenų pabaisas

ir daugelis kitų reiškė nuo
monę, kad pranašą Joną pra
rijo ne banginis, bet ryklys.

Bet štai, palyginus nelabai 
seniai vieną anglų jūrininką 
ištiko netikėtinas nuotykis, 
lyg pranašo Jono istorijos 
pasikartojimas. 1891 metais 
banginių medžioklės laivas 
„Rytų žvaigždė” buvo at
plaukęs į Falklandų salų van
denis, kur pastebėjo didelį 
banginį. Greit nuleido du luo
tus ir į banginį buvo mesti 
du harpūnai. Banginis labai 
daužėsi, sudavė uodega į vie
ną luotą ir jį apvertė. Iš įkri
tusių vandenin jūrininkų vie
nas paskendo, o kitas visiš
kai dingo...

Banginis vis dėlto pavyko 
nudėti, jis buvo įkeltas lai- 
van ir jūrininkai pradėjo iš
iminėti iš jo taukus, šis dar
bas užtruko visą dieną ir pu
sę nakties. Kitą dieną jūri
ninkai virvėmis pradėjo temp

Visais laikais rykliai buvo 
žmonių nekenčiami. Pirmiau 
juos naikindavo kaip kenks
mingus šlykščius sutvėrimus. 
Dabar juos medžioja pramo
nės reikalams. Iš jų daroma 
taukai, insulinas, klijai ir ki
tokį gaminiai. Bet visada į 
juos buvo žiūrima, kaip į 
biaurius ryjūnus, plaukiojan
čius paskui garlaivius ištiso
mis dienomis ir savaitėmis, 
kad prarytų viską, kas nu
metama nuo laivo denio.
z Apie ryklius sklisdavo į- 
vairios legendos. Ir ko tik ne
rasdavo šitų sutvėrimų vidu
riuose.

Pasakojama, kad vieno 5 
metrų ilgio ryklio viduriuose 
buvo rastas žmogaus lavo
nas su rūbais. Pasakojama, 
kad rykliai prarydavę visą 
žmogų, ir kad dažnai jų pilve
rasdavo žmonių su visais ti banginio vidurius į denį, 
ginklais (tai buvo 16 amžių- Tačiau labai jie nusteba, kai 
je).

Pasakojama dar, kad kai škosi kažkoks gyvas daiktas, 
kurie labai godūs žmogienai 
rykliai iššokdavo net į kran
tą ir puldavo žvejus. Rinde- 
let tvirtina, kad pats yra ma
tęs ryklį su tokiomis didelė
mis žiaunomis, kad į jas ga
lėdavo įeiti suaugęs žmogus, 
o šunes laisvai įbėgdavo į 
gyvūno vidurius.

Darydami išvadą iš ryklių

jis traukiamas į kažkokią 
angą. Tuo momentu jis su
pratęs, savo nusivylimui, kad 
jį banginis prarijo.

Bartlis banginio viduriuo
se galėjo kvėpuoti, bet kentė 
karštį, nuo kurio neteko są
monės.

Po kiek laiko Bartlis visiš
kai pasveiko, bet banginio 
pilvelio syvų paveikta jo vei 
do, kaklo ir rankų oda paba
lo, kaip pergamentas...

1870 metais vieno laivo jū
rininkas netoli Long Islando 
uosto norėjo plaukte pasiek
ti krantą ir buvo staiga neti
kėtai ryklio įkąstas. Jūrinin
kai nubaidė ryklį ir pasisku
binę valtimi ištraukė jį iš 
vandens. Sidnėjaus uoste bū
davo atsitikimų, kad besi
maudančius užpuldavo ryk
liai.

Vienas vaikinas sėdėjęs 
ant kranto į vandenį nuleis
tomis kojomis, buvo įtrauk
tas jūron ir jo kūnas nebuvo 
surastas. Ryklių atsiradimas 
tose vietose aiškinamas tuo, 
kad Glob Islande yra daug 
skerdyklų ir ryklius traukda
vo skerdyklų atmatos, ku
rios patekdavo vandenin.

Panašių atsitikimų pasi
taikydavo Bombėjuj, Havajų 
salose, Okeanijoje ir kitose 
vietose.

1890 metais amerikietis 
Herman Eiriks paskelbė 
spaudoje, kad išmokės 500 
dol. premiją tam, kuris pra
neš tiksliai įrodytą atsitiki
mą, kad ryklys pultų žmogų 
visuose Jungtinių Amerikos 
Valstybių pakrantės vande- 

i nyse į šiaurę nuo Hatteraso 
kyšulio. Per 25 metų laiką 
toji premija nebuvo kieno 
nors pareikalauta. Bet 1916 

< m. liepos 12 d. vienas jau- 
. nuolis besimaudydamas Ma- 
: thawan Creeck rajone buvo 
■ užpultas ir užmuštas nežino 
, mo gyvūno. Žmogus, kuris 

šoko jį gelbėti, buvo taip sun 
. kiai sužeistas, kad greit po 
t to mirė. Niekas nematė to 
, gyvūno, kuris užpuolė šiuos 
į du žmones. Bet po dviejų die

nų, liepos 14 d., buvo sugau
tas netoli tos vietos viduti
nio dydžio karchorodonas, 
kurį, ne be pagrindo palaikė 
dviejų žmonių mirties kalti
ninku. Tas atsitikimas rodo, 
kad pavojingos ryklių rūšys 
ateina ir į pakrantes, bet tai 
labai retai atsitinka.

Dabartiniu laiku ryklių gy 
venimas ir papročiai yra ge
riau ištirti. Nustatyta, kac 
toli ne visos ryklių rūšys už
sitarnauja žmogėdrų vardo. 
Yra 220 ryklių rūšių. ,,Š.’

SVEIKATOS KAMPELIS
PIRMOJI PAGALBA NE
LAIMINGAM ATSITIKIME

Dr. Ed. W. Žukauskas

Pirmoji pagalba lūžus ko
jų ar rankų kaulams turi bū
ti teikiama sekančiai:

Visų pirma su ligoniu rei
kia elgtis labai atsargiai, 
kad sulaužytų kaulų aštrieji 
galai neperdurtų odos, o ypa
tingai arterijų, venų ir ner
vų. Įvykus nelaimingam at
sitikimui, kaip galima pažin
ti, kuomet kaulai iš tikrųjų 
yra lūžę?

Sužeistoj vietoj pasireiš
kia nepaprastas skaudėji
mas ir sutinimas, lūžimo vie
ta būna apčiuopiama, ir judi
nant nenormalų įlinkimą, 
jaučiama perlūžusių kaulų 
traškėjimas.

Su ta kaulų perlūžimo vie
tą reikia be galo atsargiai 
elgtis, kol pagaliau sulaužy
tų kaulų galai bus atstatyti 
į savo vietą ir visa tai įdėta 
į tam tikrą klišę.

Nesant tuo laiku specialės 
klišės, ją galima pačiam pa
gaminti, panaudojant tam 
tikslui plonas lenteles, pri
dengtas vata ar kitu kuo 
minkštu, ir padėjus apie lū
žimo vietą, surišti bandažu, 
saugoj ant, kad perdaug ne- 
suveršti.

Tokiais atsitikimais ligo
niui skaudėjimas dalinai su
mažinamas, tuomet kai kau
lai atstatomi savo vieton; 
tačiau kartais dėl esamo trū
kumo patogumų ar prityri
mo tai atlikti negalima, bet 
reikia aprūpinti bent tiek,

kiek aplinkybės leidžia, kol 
gydytojo pagalba yra sutei
kiama.

Pavyzdžiui, imkime ran
kos kaulo lūžimą tarp alkū
nės ir peties. Daleiskime, 
jeigu kaulas yra lūžęs viršu
tinėje kaulo trečdalio dalyje, 
tuomet reikalinga, sustačius 
kaulo lūžimą savo vieton, dė
ti dvi lenteles, kaip tai vieną 
iš vidaus, o antrą iš lauko 
pusės; jeigu toks lūžimas į- 
vyktų apatiniam kaulo treč
dalyje, tuomet reikalinga dė
ti lenteles iš viršaus ir apa
čios rankos. Paskiau sulen
kus ranką per krūtinę reika
linga įdėti į parištą skepe
taitę.

Jeigu lūžimas įvyksta tarp 
alkūnės ir kaulelio, tuomet 
reikalinga dėti lenteles vie
ną iš viršaus, nuo alkūnės iki 
kaulelio, ir antrą iš apačios, 
nuo alkūnes iki per visą del
ną. Paskiau įdėti ranką į pa
rištą skepetaitę lygiai taip, 
kaip ir pirmame atsitikime.

Dabar jeigu lūžtų kojos 
kaulas tarp klubo ir kelvės, 
atliekama viskas taip, kaip 
ir su ranka, vien tik klišės 
(lentelės) turi būti dedamos 
viena iš vidaus pusės nuo 
kirkšnio, o kita iš lauko pu
sės nuo pažasties iki kojos 
^alo, užleidžiant vieną sprin
di ilgiau negu koja.

Jeigu toks lūžimas įvyktų 
dalyje tarp kelies ir kulkš
nie, lentelės dedamos iš abie
jų šonų, nuo kelies ir sprin
džiu ilgiau už koją. Jeigu ne
būtų patogumų visa tai atlik
ti, galima pririšti nulaužtą 
koją prie sveikos.

PERGYVENTOS 
VALANDOS

Ten, kur audros, antai, 
Tarpe kalnų aukštai

Svyruoja net ąžuolą seną;
Kur bedugnė gili, 
Paslaptinga, tyli

Nasrus išžiodinus žvalgena;
Kur perkūnas rūstus,
Nepatepęs ratus,

Žaibais po padangę lakioja,
Tarp liepsnotų delnų
Skrodžio širdį kalnų —

Gyvent mane norai vilioja.
Ten, kur žemė kieta,
Dirvonais nuklota,

Drąsiausi artoją baugina;
Ten, kur reikia trąšų

Vien iš kraujo lašų — 
Ten dirbt mane jėgos vadina.

Tarp verpetų didžių,
Ten, ant jūrų plačių,

Kur šniokščia banguoliai 
putoti:

Kur mirtis alkana 
Nesakys: jau gana, — 

Ten siela norėtų kovoti.
Bet ilgiau čionai būt
Ir jaunystėj pražūt — 

Netraukia manęs, oi, 
netraukia;

Vien liuosybės giedrios
Po žaibų ir audros

Širdis, kaip išganymo, 
laukia.

Paparonis.

Juozas Lipeika
DARIUI IR GIRĖNUI

KORTOMS LOŠTI TIK PER 
KALĖDAS

Apie 1400 m. , prancūzų 
dvasininkai buvo ypač drau
dę ir uždraudę kortomis loš
ti. Apie 1420 m. šv. Bernar
das iš Sienos (Italijoje) su 
tokiu užsidegimu kalbėjo 
prieš kortas, kad pamokslo 
klausytojai surankioję, sune
šę kortas į vieną vietą ir su
deginę. Po 50 metų Henrikas 
VII Anglijoj leido kortuoti 
tik per Kalėdų šventes.

Skaitytojau! Ar suradai 
bent porą draugų, kurie per 
tave užsirašė „Ameriką”? 
Būtinti pasirūpink surasti pilvo nepaprastai didelio tal- 
tokių.

įsitikino, kad viduriuose bla-

pumo fakto, Rondelet Linne

Pilvą prapjovė ir atrado 
dingusį jūrininką, Džemsą 
Bartlį, susirietusį ir be sąmo
nės. Jūrininkas tuojau iš
maudytas, nes jis plūduriavo 
jau iš dalies suvirškintuose 
skysčiuose, ir atgaivintas. 
Dvi savaites Bartlis negalėjo 
susivokti, kas su juo nutiko. 
Paskiau papasakojo, kad, bū
damas vandeny, atsidūrė di
delėje tamsoje ir pajuto, kad

Orlanda, Florida auga me
dis, kuris duoda 16 rūšių 
vaisių, pavyzdžiui: obuolių, 
grūšiųr slyvų, vyšnių ir kt. 
Medis yra vienu kamienu, 
bet turi daug šakų.

Pats medis yra labai se
nas, senesnis už patį Orlan
do miestą.

1930 m. Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse buvo 439.- 
195 iš Lietuvos kilusių lietu
vių. Tarp jų mažiau negu 
pusė (193.606) buvo gimu
sių Lietuvoje. .

Nušvito padangė visu gražumu, ' 
Ir kas apdainuoti ją gali.
Iškilo į erdvę arai vieni du,
Jie skrenda į tolimą šalį.

Kur rūtos pasėtos sesučių savų, 
Žemčiūgais išpinti laukai, 
Išmindžiotos girios didvyrių narsių, 
Kur laimę sutiksim retai.

Juos traukė ne auksas, ne brangūs turtai, 
Bet meilė padangių melsvų.
Viliojo ne rūmai, ne puikūs dvarai,
Jie skrido prie brolių tikrų.

Audros nesibaidė, nesvarbi mirtis, 
Dėl gimtojo krašto laukų.
Juos vedė padange galinga viltis: 
’’Nubrauskim jiems dalį vargų”.

Šypsojos senutės, jaunimas — visi 
Su tekančia saule jų laukė.
Nurimo padangė, sirena skardi, 
Džiaugsmingąjį gandą užtraukė.

Žiaurusis likimas ar pikta ranka, .
Ties Soldinu gyvastį kirto.
Tą skausmą su širdgėla visa tauta, 
Į gedulo maršą surinko.

Nupynę vainikus iš gėlių puikių, 
Juos ašaroms laistė, gaivino.
Lydėjo jų žygį su pluoštais žiedų, 
Vėliavas nuleido prie šilo.

Nors upėmis ašaros lietūs tautos, 
Jų žygio atpirkti negali.
Minės juos per amžius ir nuolat giedos: 
Užtark tiktai Visagali!

1 i- žem. Priet.



Rugsėjo 4 d., 1936 m.

jas. Jeigu jaunas Norbertas bus viešas važiavimas į Tė

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI nepatingės ir ištęsės, tai 
ateitis labai pavydėtina.

jo
LENKAI NUTEISĖ

AMERIKIETĘ
GAUSINGA PRANCŪZŲ 

EKSKURSIJA
gražumu. Be to, puiki proga 
naujų pažinčių užsimezgi
mui. Visos trys parapijos 
stengiasi vieni kitus pralenk
ti. Bus daug juokų ir šposų. 
Tat visi lietuviai esate kvie
čiami toje ekskursijoje da
lyvauti.

—o—
Jersiečių dosnumą s

Šv. Onos parapija yra ma
ža. Tačiau dėka žmonių dos
numui turi puikią bažnyčią, 
kleboniją. Beveik visi įrengi
mai jose yra puikioje tvarko
je. Kasgi reikalinga patobu
linti, tuoj parapijiečių yra 
tai padaroma. Taip klebonas 
vos tik užsiminė kai kuriems 
asmenims, kad būtų reikalin
ga kielikus paauksuoti, waip 
tuoj atsirado vienas asmuo, 
kuris apsiėmė savo lėšomis 
tai padaryti. Tas kainuos 
nemažai. Garbė už tai jersie- 
čiams.

vų pranciškonų vienuolyną 
Washingtone. Gal ir geras 
toks iš laiko nuskyrimas at
eities įvykių; kas ką myli, 
gali iš anksto ruoštis. Eet 
dauguma, tą kalendoriuką 
paskaitę, iš anksto rūpinasi 
visais parengimais. J. K.

Prancūzų ekskursijoje da
lyvavo įvairaus amžiaus ir 
įvairių profesijų 44 žmonės. 
Į Lietuvą atvyko rugpjūčio 
14 d. Pirmiausia prancūzai 
atvyko į Klaipėdą. Čia susi
pažino su Klaipėdos krašto 
gyvenimu ir aplankė svarbe
snes vietas.

OSTROW, Lenkija. — Čia 
nuteista metus kalėti turtin
ga amerikietė ponia Dorothy 
Atkins iš Minneapolis, Minn. 
Ji apkaltinta išvežime pini
gų iš Lenkijos. Jai vykstant 
iš Lenkijos į Vokietiją pasi
taisyti automobilio suspro
gusią rato gumą, ją policija 
sulaikė ir pas ją rado $5.000 
kredito laišką ir $14. Kadan
gi iš Lenkijos draudžiama pi 
nigus į užsienį išvežti — po
nia Atkins suareštuota ir ati
duota teismui, kuris ją ir nu
teisė metams kalėjimo.

Atkins vyko į universiteto 
moterų konferenciją Kroku
voje. Teisme negalėjusi rei
kiamai pasiteisinti, nes teis
mas atlikta lenkiškai ir tei
siamąja! neduota perkalbėto
jo-

Kaip kiekvi 
mėnesio paski 
nį įvyko Fed. 
nesinis posėdi 
kun. N. Pakai 
stogose, susii 
ir vedė vicep 
kis.

Susirinkimą 
ir gyvas. A 
didelį susido' 
ties veikimu 
tyta raportą, 
kviesta dal; 
kos” išvažiav 
ke.

Plačiai buv 
palaikymą ke 
me atstovai j 
nuomonę rer 
„Amerika.”

Duota pasi 
parodą (eksp< 
gumyną vak; 
pasiūlymai, n 
bet atidėti vėl 
kadangi paaiš 
kričio mėn. 27 
„Amerika” r 
Bazaras įvyk 
parap. salėje, 
parapija (gal 
draugijos) tur 
kus. Išrinkta 1 
ja, kuri koopei 
rika” iš: K. 1 
Vilniškio, V. 
papildomai iš 
Jurgio parap. - 
nė, Kučinskieni 
parap. — Ki 
Janušonienė; E 
gėlų parap. — 
Rapolskienė; M 
Atšimain. para 
vičienė, Paulam 
bazaro renginį 
bus sudarytas 
draugijų išrinki 

•" Tai gražus ši 
garbingas retų 
nes rūpestingun 
savąją spaudą, 
vieno kataliko i 
reiga. Kiek d 
mums spauda si 
na mūsą reikali 
mūsą gyvenimo 
eilę kultūrinių, 
dingų pareigą 
gaila, ’gal karta: 
stengiame visa t

Milžiniška olimpiada
Pasaulinė olimpiada pasi

baigė. Dalyvavo du lietuviai 
— Lubinskas (Lubin) iš Ca
lif ornijos, Amerikos basket- 
bolo ratelio kapitonas, ir 

'acionis, plaukikas iš Yale 
universiteto. Abudu gerai pa
sirodė. O dabar Connecticut 
' ithuanian Catholics C.L.C 
turės savo metinę olimpiadą 
Lake Compounce, Bistol 
rugsėjo 13 d. Tai bus sekma
dienį. Visi Conn, valstybės 
hetuviai, ir seni ir jaunimas, 
curie tik galite, vykite tą 
sekmadienį į Lake Com- 
oounce, Bristolį. Galėsite 
džiaugtis vien lietuvių jauni
mo atletiškais gabumais. 
CLC jau kelinti metai turi 
reguliariai savo milžiniškus 
suvažiavimus.

Jau turi 40 narių. Jie kviečia 
visus lietuvius buv. karius iš 
Hartfordo ir apylinkės 
rašyti į tą draugiją.

Kaipo svečias, 
laikui apsistojau 
Nashuos mieste. Taigi ir no
riu nors trumpai apie jį ap
rašyti. Nashuos miestas 
kaip parkas, per vidurį bėga 
nemaža upė — Marymack; 
iš abiejų pusių apaugusi gra 
žiais medžiais, kurie labai 
gražina miestą. Gatvės pla
čios, gyventojai nesusikimšę 
beveik visi atskirai turi iš
sistatę namus, apie kiekvie
ną namą yra gražūs darže
liai ir sodeliai, gatvės apso
dintos ir apaugę gražiais 
medžiais. Tas sudaro tikrą 
parko išvaizdą. Dirbtuvės vi
sos švarios, daugiausia au- 
dinyčios ir batų siuvyklos, 
kurios miesto neteršia. Gy
ventojų yra apie 30.000.

Parapija
Nashuoj yra ir lietuvių ne 

mažas būrelis, kurie turi Šv. 
Kazimiero parapiją ir bran
gias nuosavybes: gražią di
delę mūro bažnyčią, dvi dide
les svetaines visokiems pa
rengimams, dviejų aukštų 
^kleboniją su 15 kambarių. 
Aplink triobėsius yra nema
žai žemės, kuri aptverta ge
ležine tvora ir apsodyta gra
žiais medžiais; šone kleboni
jos gražus sodelis ir žais
mą vietė jaunimui.

Kapinės
Už pusantros mylios nuo 

miesto, gražiame miškelyje, 
parapija turi dideles 16 ake- 
rių kapines, kuriose jau ilsi
si pirmas klebonas a.a. kun. 
L. Tyla ir antras klebonas 
a.a. kun. P. Daniūnas.

Dabar Nashuoj klebonu 
yra kun. Dr. A. Bružas ir vi
karu kun. J. Bucevičius. Na
shuos lietuviai daugumoje 
Vilniečiai dzūkai, labai mei
lūs ir geri žmonės. Visi suti
kime gyvena, dauguma iš jų sav0 aarDą. dl yj 
turi gražius namus. Jie ne-1Ballad dainininkė, 
siskundžia sunkiais laikais, 
dėl to, kad Nashuoj darbai 
gerai eina. Taigi malonu bu 
vo svečiuotis tokioje koloni 
joje. Svečias

trumpam 
gražiame

įsi-

HARTFORD, CONN.

Pereituose šio laikraščio 
numeriuose truputį pažymė
jau apie Hartfordo lietuvių 
karių veikimą. Aną vakarą 
jie turėjo ekstra susirinki
mą. Teko girdėti, kad jie 
rengiasi plačiau imti veikti.

Kunigas Atsakinėja
Klausėjas — Aš skaičiau 

Kun. Dr. Juozapo Končiaus 
straipsnį: ’’Kokią mokyklą 
pasirinkti.” Tas straipsnis 
buvo ’’Darbininke” šių metų 
rugp. 25 d. numeryje. Man 
jis labai patiko, nes to strai- 

. psnio rašytojas ragina lietu
vius katalikus Amerikoj lei
sti savo vaikelius tik į lietu
viškas parapijines mokyklas 
bet tik vienas dalykas mane 
tame straipsnyje labai nu
stebino ir net nugązdino, nes 
jis ten rašo, būk Katalikų 
Bažnyčia yra išleidusi keletą 
labai griežtų įsakymų, reika
laujančių, kad katalikai tė
vai leistų savo vaikus tik į 
katalikiškas mokyklas ir 
griežčiausiai draudžia, kad 
neleistų savo vaikų į nekata
likiškas, neutralias ir viso
kias maišytas, kaip public 
mokyklos ir kitos. Ar ištik- 
rųjų Bažnyčia tokius griež
tus reikalavimus išleido? Ir 
koks būtų tėvų prasikalti

Aplankė
Iš Pittsburgh© atvyko pil

nas autobusas pranciškiečių 
lietuvaičių seselių. Jos pabu
vojo Hartforde, kur 9 lietu
vaitės veda lietuvių Šv. Tre
jybės mokyklą.

—o—
Išvyko

Kazys Barolis, kuris šie
met baigė Šv. Tarno Pradi
nės Seminarijos kursą, gavo 
nuo vyskupo McAuliffe pa
skyrimą vykti į šv. Bernar
do Aukštesnę Seminariją 
baigti savo mokslus. Sveiki
nam ir linkime sėkmingai 
siekti savo gražaus ir kil
naus tikslo, tapti kunigu.

Jis grįžta su Kočiūnu (ku
ris dabar pradeda teologijos 
mokslus) rugsėjo 1 d. į Ro
chester. Abudu geri lietuviai 
ir, be abejonės, atneš lietu
viams daug naudos.

—o— 
Karnavalas

Užsibaigė mūsų metinis 
karnavalas. -Kažin kodėl 
daug lietuvių iš šios parapi
jos neatsflankė? Kodėl vis tie 
patys lietuviai parapijonys 
ir atsilanko, ir remia, ir dar
buojasi, ir aukoja..., o kiti 
parapijos nariai nei nepasi
rodo? Nemalonu taip rašyti, 
bet gėda tiems, kurie tik iš
naudoja bažnyčią, o nenori 
jos užlaikyt.

Parvažiavo
Šiomis dienomis pas tėvus 

į Waterbury parvažiavo dai
nininkė Julė Baranauskaitė. 
Ji gerai atrodo. Buvo nese
niai Philadelphijoj, Atlantic 
City ir kt. Ji tris dienas buvo 
namie, dabar važiuoja į Cin- 
cinatti, Ohio toliau varyti 
savo darbą. Ji yra Blues ir 
_______________ Linkime 
jai pasisekimo.

—o—
Radio pranešėjas

Teko girdėti per Waterbu- 
"v radio stoti WIXBS malo
nu ir pažįstamą balsą, tai 
iauno Norberto Aleksio, ku
ris per vasarą darbavosi kai
no radio pranešėjas WIXBS 
stotyje. Jo balsas labai tin
kamas. Sveikiname ir linki
me jam gražiausio pasiseki
mo radio pasaulyje. Notre 
Dame universitete jis turi 
tarnybą kaip radio pranešė-

mas tada, jeigu jie tų Baž
nyčios įsakymų nepaisytų, 
bet toliau leistų, kaip leido, 
į public ir net protestoniškas 
mokyklas savo vaikus?

Kunigas^— Viską ką tam
sta sakei, yra tiesa. Katali
kų Bažnyčia, kaipo geriau
sia ir rūpestingiausia Moti
na, saugoja savo vaikelius 
nuo tikėjimo ir doros pavojų 
Dabar pasaulis pasidarė bai
sus ir pavojingas. Bedievys
tė ir komunizmas daugiau
siai skverbiasi per mokyklas 
į vaikelių širdis. Nesenai bu
vo komunistų demonstracija 
New Yorke. Gal tamsta pats 
pastebėjai laikraščiuose ži
nią, kad public mokyklų auk
lėtiniai sudarė net keliasde
šimt tūkstančių mokinių ei
seną, laike bolševikų demon
stravimo New Yorko gatvė
mis. /r buvo ten katalikų 
mokyklos? Nė vienos! Dėl to 
tėvai, leisdami savo vaikus 
į public ar kitoniškas neka
talikiškas mokyklas, išstato 
juos į baisų pavojų netekti 
savo .tikėjimo ir ne tik pra-

Baltimore, Md.

— Šeštadienį, rugp. 29 d 
muzikai pp. J. ir M. čižaus- 
kai grįžo iš atostogų ir Var 
gonininkų Sąjungos seimo 
Džiaugėsi įspūdžiais iš 
Brooklyn, N. Y., ypatingai 
„Amerika” ir jos spaustuve; 
tokiais krizės metais įsteig
ta, o visgi eina geryn. Tiki
masi, kad tas New Yorko sa
vaitraštis užims žymią vietą 
katalikų visuomenėje.

— Rugpjūčio 29 d. po pie
tų perėjo Baltimorės miestą 
didelis lietus, išplaudamas 
gatvių dulkes ir atnešdamas 
gražų vėsų orą.

Po pietų įvyko parapijos 
išvažiavimas Arion parke po 
kun. A. Dubinsko globa. Bu
vo gausiausias šių metų iš
važiavimas. Malonu buvo žiū 
rėti, kai lietuvių automobi
liai didelį plotą apgulė ir di
džiulio parko stalai lietu
viais mirgėjo. Buvo malonu 
matyti kun. K. Keidošių, ku
ris (jis nukeltas į kitataučių 
Šv. Kryžiaus parapiją) atsi
vežė savo kleboną. Jie pasi
gėrėjo linksmo būdo lietu
siais, jų svetingumu, žeimi
škės pavaišino keptomis 

žuvimis, krabų sriuba, kas 
visiems svečiams labai pati
ko. Buvo ir svečias iš Phila
delphia, Pa., p. Kvietkus.

— Parapijoj vėl jaučiamas 
judėjimas; ruošiamasi rude
niniams parengimams. Vi
siems lietuviams išsiuntinė
tas į namus parengimų ka- 
lendorius. Tarp dvasinių įvy
kių bus misijos pradžioj ad
ventų, kurias ves jėzuitas 
Tėvas A. Mėšlis. Pavasarį

žudyti savo ir savo tėvų sie
las (nes tėvai už tai atsa
kys), bet visą šalį ir Bažny
čią pastatyti lyg ant besi
veržiančio vulkano. Meksika 
Rusija ir Ispanija, tai skau
di šių amžių tėvams pamo
ka, nes ten jaunimas net sa
vo tėvų nesigaili, juos pa
niekina, iškoneveikia ir net 
nužudo.

Klausėjas — Ar atsimeni, 
kunige, kokiais žodžiais Baž
nyčia nustato katalikų tėvų 
pareigas, nes vien iš laikraš
čių paskaičius, nesijauti taip 
tikras?

Kunigas — Aš net štai po 
ranka turiu Bažnyčios Ka
nonus ir Tamstai žodis į žo
dį iš šios knygos paskaity
siu. Kanonas 1113 štai ką sa
ko tėvams: ’’Tėvų griežčiau
sia yra pareiga duoti savo 
vaikams religinį ir moralinį, 
arba dorinį išauklėjimą. O 
Kanone 1372 dar pridedama, 
kad ne tik tėvams uždedama 
toji pareiga, bet ir visiems, 
kurie tėvų vietą užima. Gi 
Kanone 1374 aiškiais žo

Jersey City, N. J.

Laivu išvažiavimas
Rugsėjo (Sep.) 7 d., per 

Labor Day, Jersey City lie
tuviai turi laivu „Favorite” 
išvažiavimą į Bear Moun
tains. Laivas apleidžia Jer
sey City iš Exchange Place, 
pier „B”’ 10:15 vai. ryto. Va
žiuojant visą laiką grieš pui
kus orkestras. Bus visokių 
užkandžių ir gėrimų. Laivas 
plauks žavejančioms Hudson 
upės pakrantėmis. Bear 
Mountains pasižymi savo

Tranzitu per Vokietiją ža
da eiti Lietuvos mėsos trans
portai į Austriją, Čekoslova
kiją ir Šveicariją. Su tais 
kraštais bus peržiūrėti pre< 
kybos susitarimai.

15 milijonų frankų pasko
lins Prancūzija Lenkijai nau
joms tvirtovėms ir naujiems 
karo laivams statyti. Tai 
gen. Gameleno apsilankymo 
Varšuvoje vaisiai.

TRUMPOS NAUJIENOS SUŠAUDYTI SENI 
REVOLIUCIONIERIAI

NAUJAS VAISTAS

KUBOJE LIETUVIS
DOCENTAS

KALBĖJOSI SU VIENOS 
VYR. BURMISTRU

Kubos filosofijos institute 
yra doc. Puščius. M. Puščius 
šiais metais baigė šv. Grego- 
riaus universiteto filosofijos 
fakultetą. Kubos institutas 
jį neseniai pasikvietė docen
tu.

KOMARAS PASIRODYS 
EUROPOJE

Laimėjęs čempionatą Ar
gentinoje, šiaurės Amerikos 
lietuvis Juozas Komaras iš
vyko į Braziliją. Brazilijoje 
po eilės rungtynių yra numa
tęs vykti ir į Europą. Pažy
mėtina, kad garsus imtinin- 
kas Komaras visur skelbiasi 
esąs lietuvis.

PALEIDO

VARŠUVA.— Vokiečių te
legramų agentūros žiniomis, 
rugpjūčio 10 d. lenkų saugu
mo organai paleido lietuvių 
šv. Kazimiero draugiją, kuri 
kaltinama antilenkiškų 
kimu Vilniaus krašte.

vei-

KRETINGOS- PALANGOS 
GELEŽINKELIS

Kaip numatoma, vis dėlto, 
greičiausia, Kretingos — Pa
langos geležinkelis bus tie
siamas. Į Šventosios uostą 
numatyta nuo Darbėnų sto
ties nutiesti plentą, bet, kaip 
jau kalbama, turbūt, ties ir 
geležinkelį.

džiais pasakyta, kad ’’Kata
likų vaikams nevalia lankyti 
nekatalikiškas, neutralias, t. 
y. viešas ir maišytas mokyk
las, kurios yra atdaros ir ne 
katalikų vaikams. Tiktai vie
tos vyskupas gali nuspręsti, 
laikydamasis Apaštalų Sos
to nurodymų, kokiais atve
jais ir kokių griebiantis prie 
monių galima būtų pakęsti 
lankymasis ir į nekatalikiš
kas mokyklas.” O Kanonu 
1373 įsako lankyti tik kata
likiškas mokyklas.

Klausėjas — Iš tikrųjų, 
tai yra griežtas Bažnyčios 
parėdymas, ką sakau, net 
griežčiausias! Tai kodėl tiek 
daug katalikų tų griežčiau
sių Bažnyčios parėdymų ne
pildo. Nes aš pažįstu dauge
lį net vadinamų, pagirtų pa- 
rapijonų, kurie ir prie Sak
ramentų dažnai lankosi, bet 
savo vaikus leidžia į public 
mokyklas?

Kunigas — Ir aš Tamstos 
klausiu, kodėl jie leidžia? 
Žinoma, jeigu nėra šalia ka
talikiškos parapijos mokyk

Dr. Pr. Dielininkaitis, Lie
tuvos atstovas Pax Romane 
kongrese, rugpjūčio 10 d. pie 
tavo su vyr. Vienos miesto 
burmistru, Richardu Schmit- 
zu, ir kalbėjosi svarbiais so
cialiniais — visuomeniniais 
ir aktualiais politiniais klau
simais.

SOVIETAI DAR 50% 
DIDINA ARMIJĄ

MASKVA. — „Tasso” 
niomis, rugpjūčio 11 d. So
vietų Sąjungos vyriausybė 
paskelbė dekretą, pagal kurį 
į milicininkus bus imami vy
rai jau ne 21 metų, bet 19 
metų amžiaus. Tuo būdu So
vietų Sąjungos kariuomenės 
skaičius padidėsiąs.

Zl-

PASAULIO REKORDISTAS

Šaudant į mestinukus ar 
karvelius (trap-shooter), pa
saulio rekordistas yra lenkas 
Juozas Kiškurno. Paskutiniu 
laiku jis yra laimėjęs kanc
lerio Hitlerio dovaną. Mums 
atrodo, kad ir šis lenkas į- 
tartinas. Nes jo pavardė turi 
lietuvišką ir šaknį ir galūnę.

NUBAUDĖ AMERIKIETES

BERLYNAS. —- Dvi ame
rikietės, Georgette ir Jean 
Howard buvo nubaustos $20 
pinigais už šmugeliavimą 
markių į Vokietiją.

los, arba labai toli ir nepato
gu, tai tuose atvejuose vys
kupui palikta yra nuspręsti, 
o kitiems parapijonams per 
kleboną susižinoti, kad to
kių jų elgęsis būtų pateisina
mas, bet jeigu parapijos mo
kykla visai netoli ir kokie 
pinigiški, o dar prasčiau, as
meniški sumetimai ar išro- 
kavimai nustumia vaikelius 
į nekatalikiškas mokyklas, 
tai tokie tėvai sunkiai nusi
deda prieš Motiną Bažnyčią, 
prieš savo vaikelius ir prieš 
savo sąžinę, kuri yra ne kas 
kita, pasak Šv. Povilo, kaip 
Dievo įsakymai žmogaus 
širdyje.

Klausėjas— Tai kaip gali 
tokie tėvai vadintis katali
kais ir kaip klebonai gali 
leisti juos prie Sakramentų, 
jeigu jie taip drąsiai ir atvi
rai laužo Kristaus įsteigtos 
Bažnyčios įsakymus ir griež
čiausius parėdymus?

Kunigas. — Aš tą patį 
klausimą su Tamsta pakar
toju: Kaip iš tikrųjų tokie 
tėvai gali vadintis katalikai?

Lenkijos daktarų susirin
kime, įvykusiame Varšuvoje, 
dr. Stryžkowski demonstra
vo savo naujai išrastą vaistą 
prieš nuodus. Išaiškinęs jis 
savo išradimo sudėtį ir veiki
mą, ramiai išgėrė dožą stip-

MASKVA. — Rugpjūčio 
25 d. rytą tapo sušaudyti 16 
komunistų vadų, kurie buvo 
pripažinti kaltais pasikėsini
me nuversti Stalino vyriau
sybę.

Sovietų vyriausias komite- riaušių nuodų, paskui ke
tas atsisakė sumažinti jų Ilioms sekundoms praslinkus
bausmes ir dovanoti gyvybę,! Jis išgėrė reikalingą kiekį sa-
bet įsakė kuo greičiausia su
statyti juos prie sienos. Iš 
16 sušaudytų yra 14 žydų, 1 
gruzinas ir 1 ukrainietis.

LIETUVOS GINTARAS
OLIMPIADOS SVEČIŲ

DOVANA

Vokiečių firmos pagamino 
taikomus olimpiadai atminti 
įvairius gintarinius ženkle
lius: olimpiados žiedus, sa
gutes ir lęitus. Pasirodė, kad 
gintariniai dirbiniai sudomi
no visus užsieniečius. Nors 
gintaro randama ir Rytų Prū 
sų pajūryje, tačiau jo nepa
kanka ir tenka importuoti iš 
Lietuvos. Neseniai į Vokieti
ją išvežta 1 tona neapdirbto 
gintaro.

NUSKENDO KAUNIŠKIS
GARLAIVIS

Lietuvos Garlaivių bendro
vės garlaivis „Matilda” šio
mis dienomis nuskendo Vi
liaus kanale, netoli Klaipė
dos. Garlaivis buvo paskir
tas baidokams vilkti. Pake
liui buvo sustojęs nakvoti. 
Laivo įgula, pajutusi pavo
jų, išsigelbėjo. Ant laivo bu
vo įvairių prekių.

Bet Bažnyčia , panašiai pa
čiam jos Įsteigėjui, yra labai 
švelni ir kantri. Laukia die
na iš dienos, metai iš metų: 
gal susipras, gal kitais me
tais jau nebelaužys tų įsaky
mų. Juk ir Kristus ant kry
žiaus kantriai žiūrėjo į besi
juokiančius ir besityčiojan
čius iš jo mirties nusidėjė
lius, ką sakau, net meldėsi už 
juos, sakydamas: „Tėve, at
leisk jiems, nes jie nežino, 
ką daro!” Tas pat ir su šių 
laikų katalikais. Vargšai lyg 
užsimiršta, kad Bažnyčia 
Kristaus įsteigta ir jos žo
dis toks, kaip Kristaus, nes 
Jis pasakė: „Kas Bažnyčios 
klausys, tas manęs klausys, 
o kas ją niekins, tai mane 
niekins,” bet žmoneliai ma
žai atkreipia į tai dėmesio, o 
Dievo Teismas dar toli, o be
dieviai dar pakiša mintį, gal 
to Dievo visai nė nėra, tai 
taip stumiasi, ir net užsi
miršta, kad viešai ir sutarti
nai kovoja ir paniekina Baž
nyčios įsakymus. Kas mums, 
sako, galvoj, bet tik mums

vo išrasto vaisto. Pasekmės 
viso to buvo tokios, kad dr. 
Strzyžikowski ir toliau aiš
kino savo vaistą, be jokios 
pertraukos ir kalbos tono 
permainos. Reiškia, vaistas 
greitai sunaikino išgertus 
nuodus.

_________ i

Nuodingos musės
Netoli Varšuvos pasirodė 

nuodingų musių, nuo kurių 
įkandimo, užsinuodijus krau
jui, gaišta gyvuliai ir miršta 
žmonės. Gydytojai susirūpi
no ir stengiasi išaiškinti tų 
musių kilmę, kad paskui ga
lėtų kovoti.

Ukmergės parapijai sueina 
550 metų

1386 m., priėmus lietu
viams krikščionybę, tuoj bu
vo įsteigtos septynios para
pijos, jų tarpe ir Ukmergės 
parapija. Tais pačiais metais 
buvo pradėta statyti Šv. Pet
ro ir Povilo katalikų bažny
čia. Vadinas, šiemet jai suei
na 550 m. Ukmergės bažny
čios fundatoriais buvo Jogai
la ir Jadvyga. Jis padovano
jęs parapijai 60 ha žemės. 
Paskui Jogaila’dažnai į Uk
mergę atsilankydavęs.

LIETUVOS DE 
3PASAUUNĘ] 

konfesei
patogiau ir pigiau! Bet ateis 
Meksikos ir Ispanijos laikai 
(o jie ateis!), tik tada kata
likai atsidus: O, ką mes pa
darėme ? Mes neklausėme 
Katalikų Bažnyčios perspė
jimų, tai dabar, žiūrėk, kur 
mūs vaikai nuėjo?

Klausėjas. — Tai kad, sa
ko, viešos mokyklos nieko 
nemokina prieš tikėjimą, tai 
kur ten pavojus tikėjimui?

Kunigas. — Jos nebūtų 
vaikams tokios pavojingos, 
jeigu mokintų prieš tikėjimą, 
nes tada dauguma katalikų 
vaikų imtų daugiau skaityti 
katalikiškų knygų arba klau
stų tėvų ir kunigo, kad galė
tų atremti užmetimus ir taip 
labiau susipažintų su tikėji
mu, o kai nieko nesako, tai 
vaikams atrodo, kad tikėji
mas visai yra nereikalingas 
ir dėl to stengiasi kuo grei
čiausiai jo atsikratyti. Čia 
nereikia nė klausti, — gyve- 

'nimas tai aiškiai parodo.

Lietuvos dėlėj 
pasaulinę Ene 
fe^Washin{ 
Buriys ir prof. 

J k^WYi 
de France’ 

®®27d.Delegai 
basolaa Daužvar 
hto sekretorius 
®®a, Lietuvių 
4 Sąjungos Ne 

stovai ir buvę 
mokinys — tech 
fiiškis, laikraščii 
redaktorius. Pn 
įrofesijonalų d 
dams konsulas 
ėmimą Konsulate 
ėartu su svečiais 
16 žmonių.
Apačią dieni 

fe Lietuvią Pi 
fcga su koi 
Wo kooperac: 
fe jauką ir s 
M Grosvenor 
fey dalyvavo 
p žmona, pro 
01 fesulas Dau
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Tranzitu per Vata. į 
a eiti Lietuvos mėsos 
ortai į Austria &kZ 

iją ir Šveicariją. S|1 
raštais bus teisti j, 
ybos susitarimai. F

15 milijonų franku 
ns Prancūzija Lenkiją 
oms tvirtovėms ir naujiem 
aro laivams statytį 
en. Gameleno apsijanį^ 
Karšuvoje vaisiai

naujas vaistas

Lenkijos daktarų 5®^, 
ime, įvykusiame Varšuvoj 
r. Stryzkowski demonstra- 
o "savo naujai išrastą vaistų 
ries nuodus. Išaiškinęs jij 
avo išradimo sudėtį ir veiki- 
lą, ramiai išgėrė dožą sty 
iausių nuodų, paskui fe 
oms sekundoms praslinks 
is išgėrė reikalingą kiekį s- 
0 išrasto vaisto. Pašėte 
iso to buvo tokios, kad t 
trzyakowski ir toliau iii 
ino savo vaistą, be jokia 
ertraukos • ir kalbos tom 
ermainos. Reiškia, vaistu 
reitai sunaikino išgertus 
uodus.

Nuodingos musės

Netoli Varšuvos pasirodė 
uodingų musių, nuo kurių 
[andimo, užsinuodijus krau
li, gaišta gyvuliai ir miršta 
nonės. Gydymai suarūpi- 
o ir stengiasi išaiškinti tą 
usių kilmę, kad paskui ga- 
tų kovoti.

kmergės parapijai sueisi 
550 metų

1386 m., priėmus lietu- 
ims krikščionybę, tuoj te
įsteigtos septynios pan

os, jų tarpe ir Ukmergės 
rapija. Tais pačiais metais 
vo pradėta statyti šv. Pel- 
ir Povilo katalikų bažny- 
. Vadinas, šiemet jai suei- 
550 m. Ukmergės bažny- 

s fitodatoriais buvo Jogai- 
ir Jadvyga. Jis padovano- 

parapijai 60 ha žemės, 
skui Jogaila'dažnai į Uk- 
rgę atsilankydavęs.

)giau ir pigiau! Bet ateis 
sikosir Ispanijos laikai 
e ateis!), tik tada kata- 
atsidus: O, ką mes pa
ne? Mes neklausėme 
ilikų Bažnyčios perspė- 
ų, tai dabar, žiūrėk, kur 
3 vaikai nuėjo?

Sausėjas. — Tai kad, sa- 
viešos mokyklos nieko 

nokina prieš tikėjimą, tai 
r ten pavojus tikėjimui?

Kunigas. — Jos nebūtą 
ikams tokios pavojingos 
igu mokintų prieš tikėjimą 
js tada dauguma kata® 

likų imtų daugiau ska$ 
atalikiškų knygų arba kte 

tų tėvų ir kunigo, kad 
ų atremti užmetimus ir tai 
abiau susipažintų su tikėj* 
nu, o kai nieko nesako, I 
vaikams atrodo, kad tiki) 
mas visai yra nereikalingi 

į ir dėl to stengiasi kuo gtf 
čiausiai jo atsikratyti 
nereikia nė klausti, - gT* 

j nimas tai aiškiai parodo.

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

Kaip kiekvieno, taip ir šio 
mėnesio paskutinį trečiadie- i 
nį įvyko Fed. Apskrities mė- ; 
nesinis posėdis. Pirmininkui ; 
kun. N. Pakalniui esant ato
stogose, susirinkimą atidarė 
ir vedė vicepirm. K. Vilniš
kis.

Susirinkimas buvo gausus 
ir gyvas. Atstovai parodė 
didelį susidomėjimą Apskri
ties veikimu. Buvo apsvars
tyta raportai. Federacija pa
kviesta dalyvauti „Ameri
kos” išvažiavime Forest par
ke.

Plačiai buvo kalbama apie 
palaikymą kat. spaudos, ka
me atstovai pareiškė idealią 
nuomonę remti savaitraštį 
„Amerika.”

Duota pasiūlymai rengti 
parodą (eksponatų) ir Mar
gumynų vakarą, tačiau šie 
pasiūlymai, nors ir užgirti, 
bet atidėti vėlesniam laikui 
kadangi paaiškėjo, kad lap
kričio mėn. 27 ir 29 dienomis 
„Amerika” rengia bazarą. 
Bazaras įvyks Apreiškimo 
parap. salėje, kur kiekviena 
parapija (gal ir atskiros 
draugijos) turės savo kios
kus. Išrinkta bazaro komisi
ja, kuri kooperuos su „Ame
rika” iš: K. Krušinsko, K. 
Vilniškio, V. Žalnieraičio, 
papildomai išrinkti: iš Šv. 
Jurgio parap. — Brangaitie- 
nė, Kučinskienė; Apreiškimo 
parap. — Kamarauskienė, 
Janušonienė; Karalienės An
gelų parap. — Gudamskienė, 
Rapolskienė; Maspetho V. J. 
Atsimain. parap. — Nbrke- 
vičienė, Paulauskienė. Platus 
bazaro rengimo komitetas 
bus sudarytas iš atskirų 
draugijų išrinktų atstovų.

Tai gražus sumanymas ir 
garbingas rengėjų darbas, 
nes rūpestingumas palaikyti 
savąją spaudą, — yra kiek
vieno kataliko asmeninė pa
reiga. Kiek daug naudos 
mums spauda suteikia; ji gi
na mūsų reikalus, kovoja už 
mūsų gyvenimo teises ir visą 
eilę kultūrinių, mums nau
dingų pareigų atlieka, tik 
gaila, 'gal kartais mes nesi
stengiame visa tai matyti ir 
todėl permažai įkainojame.

Taigi ir „Amerika” per i 
ištisus metus tarnauja mūsų 1 
parapijoms, atskiroms drau
gijoms ir net pavieniams as
menims, todėl reikia manyti, 
kad šį kartą, rengiant baza
rą, mūsų visuomenė parodys 
savo dėkingumą ir teiksis 
bazarą paremti.

Be to, artinasi Spalių 9 
diena. Jau 16 metų, kai tą 
dieną juodu šydu perrišama 
mūsų gražioji trispalvė — 
vėliava. Mūsų senelis Vilnius 
vis dar liūdi grobuonie ne
laisvėj ! Liūdim mes jo nete
kę ir kovosime, kol jį atgau
sime!

Numatyta šiais metais 
tinkamai tą dieną paminėti. 
Svarstyta klausimas, ar pa
minėjimas ruošti su kitomis, 
Federacijai nepriklausančio- 

! mis jaunimo organizacijo
mis. Valdyba įpareigota tuo 
reikalu rūpintis ir susitarti.

• Be to, buvo svarstyta ir visa 
1 eilė smulkesnių reikalų, pla- 
. nuo j ančių pagilinti mūsų vei 
» kimą ir t.t.

—o—
Rugpiūčio 26 d. Federacijos 

posėdy dalyvavo:
Vicepirm. — K. Vilniškis. 
Sekret. — V. Žalnieraitis.

Apreiškimo parap.:
Gyv. Rož. Dr. — Stagniū- 

nienė, Zvinienė.
Amž. Rož. Dr. — Janušo

nienė, Kamarauskienė, Gar- 
liauskienė.

Šv. Vardo Dr. — Vitkus.
Susiv. 135 kp. — St. Lu

kas.
Mot. S-gos 29 kp. — Biele- 

vičienė.
Karai. Angelų parap.:

Šv. Rož. Dr. — Gudams
kienė, Rapolskienė.

Tretin. Dr. — Pankevičie- 
nė.

Sodaliečių Dr. — Vasaus- 
kiūtė.
Šv. Jurgio parap.:

Susiv. 115 kp. — Spaičys
Gyv. Rož. Dr. — Jakubčio

nienė, Gerulienė.
Mot. S-gos 35 kp. — Bran- 

gaitienė.
Atsim. V. J. parap.

Šv. Vardo Dr. — Čiupas.
Gyv. Rož. Dr. — Norkevi- 

čienė.

VIETOS ŽINIOS
LIETUVOS DELEGATAI Į 
3 PASAULINĘ ENERGIJOS 

KONFERENCIJĄ

Lietuvos delegatai į Tre
čią Pasaulinę Energijos Kon
ferenciją Washingtone, prof 
J. Čiurlys ir prof. S. Kolupai
la atvyko New Yorkan laivu 
„lie de France” rugpiūčio 
mėn. 27 d. Delegatus pasitiko 
konsulas Daužvardis, Konsu
lato sekretorius Šimutis su 
žmona, Lietuvių Profesijona- 
lų Sąjungos New Yorke at
stovai ir buvęs profesorių 
mokinys — technikas p. Vil
niškis, laikraščio „Amerika” 
redaktorius. Profesoriams ir 
prof esi jonalų draugijos na
riams konsulas suruošė pri
ėmimą Konsulate. Priėmime 
kartu su svečiais, dalyvavo 
16 žmonių.

Tą pačią dieną 4 vai. po
piet Lietuvių Profesijonalų 
Sąjunga su konsulo Dauž- 
vardžio kooperacija suruošė 
labai jaukų ir svetingą už
kandį Grosvenor viešbuty. 
Pokily dalyvavo prof. Čiur
lys su žmona, prof. Kolupai
la, konsulas Daužvardis su

Prof. Čiurlys porai dienų. išvažiavimą į Forest parką, 
pasiliko New Yorke, studi-'Jis reikia laikyti pavykusiu 
juoti susisiekimą bei elektri-1 visais atžvilgiais. Už išpar- 
fikaciją. Tolimesnę toj pačioj į duotus užkandžius likęs pel

nas yra gera parama „Ame
rikai.” Dėkojame visiems iš 
važiavimo dalyviams, bet y- 
patingai esame dėkingi ger
biamiems klebonams kun. N. 
Pakalniui, kun. J. Aleksiu
mi!, kun. K. Pauloniui ir kun. 
J. Balkūnui, kurie paragino 
parapijiečius išvažiavime da
lyvauti, ir komitetui, kuris 
pardavinėjo užkandžių tikie- 
tus ir visą dieną dirbo prie 
užkandžių: S. Subatienei, K. 
Krušinskui, K. Baltrušaičiui, 
M. Brangąitienei, p. Šarkaus- 
kienei, K. Dobrovolskiui, K. 
Masaičiui, p. Pažereckienei, 
V. Daubarui, p. Skaruliui, 
p. Maknavičienei, Pr. Kiziui 
ir J. Žaroliui, kuįs savo pa
tyrimu pagelbėjo ruošti tą 
išvažiavimą. Taipgi p. Shrup 
skiui dėkojame už troką ir 
Teof. Urbonui už pagelbėji
mą suvežiot reikalingą me
džiagą, muz. P. Dulkei ir J. 
Ginkui už pagars. per radio. 
Visiems širdingas lietuviš
kas dėkū.

K. Vilniškis, 
L.U.B. direkt. pirm.

srityj kelionę jis pradeda pir 
madienį ir tęs iki Konferen
cijos pradžios, rugsėjo 7 d. 
Pasaulinė Energijos Konfe
rencija tęsis iki rugsėjo 12 d.

Abu profesoriai grįš New 
Yorkan rugsėjo 13 d. Rugsė
jo 14 d. dalyvaus Konferen
cijos delegatams ruošiamoje 
Consolidated Edison kompa
nijos vakarienėje.

Prof. Čiurlys grįš Lietuvon 
rugsėjo 16 d. Prof. Kolupaila 
pasiliks iki spalių pradžios 
— tęs savo specialybės (hi
drologines) elektros stoties 
studijas ir atlankys bent pri
einamesnes lietuvių koloni
jas.

Prof. Kolupaila be savo 
techniškų mokslinių specia
lybių yra fotomėgėjas ir 
skautininkas. Jis atsivežtas 
gražiausias Lietuvos nuo
traukas norėtų salėse, kur 
yra aparatai, lietuviams pa
rodyti ir taip pat susipažinti 
su vietos lietuviais skautais 
bei jaunimu.

Per pasikalbėjimą ir viešai' 
priėmime Grosvernor viešbu- 
tyj svečiai pabrėžė, kad jų 

1 kelionė į Ameriką yra grynai 
mokslinė ir jie nėra jokios 
partijos ar organizacijos at- 

. stovai. Abu profesoriai pa
reiškė norą susieiti su visais 

■ Amerikos lietuviais, nežiū
rint jų išsitikinimų ar nusi
statymų. Rep.

PUIKUS IŠVAŽIAVIMAS

VIEŠNIA REDAKCIJOJ

rinai, Dumbliai, p. Daubarie
nė, R. Povilauskai, J. ir A. 
Mačiūtai, J. Cedronai, P. ir 
A. Jasinskai, J. ir K. Palio- 
niai, J. ir A. Kivytai, A. Ur
bonai, Kraujaliai, A. Krauja- 
lytė, Kj. Ramoškai su dukre
lėmis, K. Dumbliukas, Mrs. 
Džeri ir kt.

Pramoga praėjo nepapras
tai linksmoje nuotaikoje, šo
kant lietuviškus šokius ir 
dainuojant lietuviškas dai
nas. Šios pramogos vedėju 
buvo p. R. Povilauskas, kuris 
ne tik puikiai vedė pramogą, 
bet dar ir porą dainelių solo 
padainavo. Solo taip pat pa
dainavo ir „jaunoji,” ponia 
Mičiulienė, užtraukdama „Ė- 
jo pana per bažnyčią tarp še
šių seselių, kaip sietynas ant 
dangaus vidury žvaigžde
lių...” Ne tik dainomis šita 
pramoga pasižymėjo. Kaip 
žinoma, reta mūsų pramoga 
ar pramogėlė praeina be kal
bų. Be linkėjimų, kuriuos pa
reiškė kiekvienas dalyvis, 
kalbas pasakė ponia Kivytie- 
nė, ligi ašarų sujaudinusi sa
vo klausytojus, o p. Kirvelis, 
atvirkščiai, pilna šviesaus 
jumoro savo kalba, visus 
prajuokino. Be to, tenka pa
žymėti, kad pp. J. Karpavi
čius, Ch. Leveckiai, Ramoš
kai ir Jokšai, kurie jokiu bū-

Šie asmenys jau užsirašė nesilaikydami šviesų naktį ir
Ameriką”:
J. Sprainaitis,
J. Brazaitė-Vitkuvienė,
J. Dubauskas, 
S. Šatkus, 
Mrs. Stanikūnas, 
A. Alekna, 
J. Sidabras, 
A. Kvaraiejus, 
Rožė Augūnas,
A. Visminas,
B. Nekrašius, 
J. Čižauskas, 
J. Stačiokas, 
J. Daukšys,
M. Mikalauskienė, 
Juodviršienė, 
A. Sniečkus, 
A. Beilinskas, 
J. Čiupas, 
Mrs. V. Grenis.
Jau iš tikro laikas matyti 

ir tamstos ir jūsų draugo pa
vardę sekančiame skaitytojų 
sąraše.

SAUGUMO VAJUS
92 Pct.

dieną, vežioja ant rankenų 
kitus asmenis, išlenda dide
liam judėjime iš kampo, pa- 
lysdami po automobilio ra
tais. Nelaimių išvengti rei
kia, todėl būtina, kad dvira
tininkai griežtai laikytųsi 
trafiko taisyklių.

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

LIETUVIAI RENGIASI 
PREZIDENTO RIN

KIMAMS

Pereitą sekmadienį „Ame
rikos’’’ skaitytojai ir Liet. 
Dienos Komitetas turėjo iš
važiavimą į Forest parką 
Diena buvo graži, o susirin
kusioji publika dar gražesnė. 
Parko suolai ir stalai buvo 
visi apsėsti: vieni lošė korto
mis, kiti šnekučiavo užkan
džiaudami. Kai kurie nuola
tiniai to parko lankytojai pa
reiškė, kad jie ten dar nie
kad nebuvo matę tiek publi
kos, kiek per šį išvažiavimą. 
Teko matyti ir kun. N. Pa
kalnį, kun. K. Paulonį, kun. 
J. Aleksiūną. Atsilankė ir 
muzikai A. Kaminskas, J. 
Jankus, Pr. Dulkė. Iš biznie
rių matėsi A. Povilanskas, 
John Bush, J. P. Mačiulis, J. 
Garšva, St. Armanauskas, p. 
Sidabras, inž. P. Barzilaus^ 
kas, p. Krasnys (iš Belmore, 
L. L), vaist. E. Paulonis 
(Little Neck, L. I.). Visi lai
ką leido labai gražiai, žo
džiu, šis išvažiavimas pavy
ko puikiausiai.

DĖKOJAME UŽ PARAMĄ

Rugpjūčio 30 d. turėjome

redaktorius, p.

sveikino ir jiems 
misijos linkėjo

žmona, Konsulato sekreto
rius Simutis su žmona, gene
rolas Braddock, dr. Paulio- 
nis, kauniečiams pažįstama 
Viktorija Venciuvienė (dr. 
Blado Venciaus žmona), adv. 
Vencius, adv^ Jurevičius, 
kunigai Aleksiūnas, Lekėšis 
ir Zabulionis, inž. Bardzilau- 
skas ir Mažeika ir laikraščio 
„Amerika 
Vilniškis.

Svečius 
laimingos
konsulas Daužvardis, Profe
sijonalų Sąjungos pirminin
ko (kun. Balkūno iš priežas
ties ligos negalėjusio) vardu 
kun. Lekėšis, kunigų vardu 
Karalienės Angelų parapijos 
klebonas kun. Aleksiūnas. 
advokatų vardu — adv. Ven
cius ; ponių vardu — Venciu
vienė; laikraščio „Ameri
kos” vardu — p. Vilniškis; 
daktarų vardu — dr. Paulio- 
nis ir inžinierių vardu — inž. 
Bardziliauskas.

Prof. Kolupaila tą patį va
karą su kitais Europos dele
gatais išvyko Bostonan bei 
tolimesnėn mokslinėn kelio
nėn.

Pereitą trečiadienį „Ame-1 negaiė j o pramogoje daly-
rikos” redakciją aplankė re- Vauti, prisiuntė pp. Mičiu- 
ta viešnia, p. Daužvardienė, 
Lietuvos generalinio konsulo 
New Yorke P. Daužvardžio 
žmona. Maloni viešnia apžiū
rėjo spaustuvę, pastebėda
ma, kad ir jai kadaise teko 
dirbt spaustuvėj, tebegyve
nant Worcestery, Mass. P. 
Daužvardienė yra kilusi iš 
Worcester, Mass., kame au
go ir baigė aukšt. mokslus 
gaudama advokato laipsnį.

la- 
vi- 
pp. 
su- 
už

Valstybės (state) investi- 
gacijos parodė, kad daugelis 
senų automobilių neturi pa
kenčiamų stabdžių, šviesų, 
su blogais vairais, sugedu
siom triūbom, netgi be tinka
mo veidrodžio, kuris važiuo
tojui rodytų, kas dedasi už
pakalyj jo mašinos. Toki va
žiuotojai yra pavojingi ki
tiems ir save išstato neišven
giamoms nelaimėms.

DIENOS SAUGUMO 
KLAUSIMAS

Prie Tautinio Priešrinki
minio Demokratų Komiteto 
New Yorke sudaryti įvairių 
tautų skyriai, šiomis dieno
mis suorganizuotas Lietuvių 
Skyrius: pirmininkai (asso
ciated chairmen) yra adv. 
Alfredas J. Vencius (Wentz) 
ir Ksaveras Strumskis, sek
retorius Petras V. Jurgėla.

Šis skyrius, kaipo vykdo
masis komitetas, netrukus 
suorganizuos Centralinį Lie
tuvių Komitetą, į kurį įeis 
žymūs mūsų veikėjai, profe- 
sijonalai ir biznieriai, kurie 
remia Franklino D. Roosevel 
t’o kandidatūrą į Preziden
tus.

Lietuvių Komiteto adre
sas: DEMOCRATIC NATIO 
NAL CAMPAIGN COMMI
TTEE, Lithuanian Division, 
Hotel Baltimore, New York 
City.

SIURPRIZO PRAMOGA

Pereito šeštadienio vaka
re, rugp. 29 d., ponų Kirvelių 
namuose (34 Sheridan Ave., 
East New Yorke) buvo su
ruošta puiki siurprizo pra
moga ponų Onos ir Pijaus 
Mičiulių, žinomų Brooklyno 
siuvėjų kontraktierių, 23 me
tų vedybinio gyvenimo su
kaktuvių proga. Pramogos 
surengimu daugiausia rūpi
nosi pp. Kirveliai, jų dukre
lė ir žentas Butauskai ir p. 
Elena Zeikuvienė, kuri taip 
pat buvo ir svočia, iškepusi 
puikų vestuvių tortą. Piršliu 
buvo p. Juozas Steponavi
čius iš Cliffside, N. J. Pra
moga buvo gausi dalyviais. 
Dalyvavo pp. Mičiulių artimi 
giminės ir geri bičiuliai: 
dukrelė Izabelė, sūnus Ed
vardas, pp. Zeikai, cliffsidie- 
čiai Steponavičiai, p-lės Iza
belės krikšto tėvai M. J. Ma-

liams linkėjimų telegrama.
Pagaliau, pp. Mičiuliai 

bai nuoširdžiai ^dėkoja 
siems dalyviams, o ypač 
Kirveliams už pramogos 
ruošimą, p. Zeikuvienei
puikų vestuvių tortą, pp. Ma
rinams už gėles ir dovaną, 
pp. Jasinskams už dovaną, 
pp. Cedronams už dovaną ir 
visai grupei už gražią dova
ną, taip pat ir prisiuntu- 
siems linkėjimų telegrama. 
Tik p. Mičiulienė labai gailė
josi, kad šioje jaukioje pra
mogoje, tarp kitų dalyvių, 
nebuvo jos mylimos motinė
lės, kuri dėl silpnos savo 
sveikatos negalėjo atvykti.

b. j.

Kaskart daugiau atsiran
da važinėtojų dviračiais 
(bycicles). Nelaimės su jais 
dabar žymiai didesnės, negu 
buvo prieš kiek metų, kai 
dviračiai 
tada dar 
mobilių.

Dabar
nai negali išvengt nelaimės, 
kai dviratininkai nesilaiko 
trafiko taisyklių: važiuoja

KAM DAUGIAUSIA 
PAMINKLŲ

JAU LAIKAS

Ateina ilgi, vėsus rudens 
vakarai. Ką veiksi kambaryj 
užsidaręs, ar pasitenkinsi 
pypke ir kortomis? Taip da
ro tik nesusipratę, savo am
žių atgyvenę žmonės. Mes 
privalome sekti, kas dedasi 
pasaulyj, ką veikia lietuviai, 
išsisklaidę po visus kraštus. 
Tą sužinosi skaitydamas „A- 
meriką.” Taigi nieko nelauk
damas atsinaujink savo pre
numeratą ir jei žinai savo 
kaimyną, kuris neskaito „A- 
merikos,” pats jam užrašyk 
arba paragink užsirašyti

buvo madoj ir kai 
mažai buvo auto-

automobilistai daž-

Prancūzų statistika paro
dė, kad Jean d’Arc, tai pie
menaitei ir herojei, Voltairo 
taip apšmeižtai, paminklų y- 
ra pastatyta daugiau nei bet 
kuriam kitam tautiniam did
vyriui: Daugiausia, žinoma, 
pačiame Orleane. Orleano 
muziejuje yra 200 jos statu
lų.

Iki Naujų Metų
’’Amerika” Dykai

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

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

jau atsakymą:
„AMERIKA”

423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Atsakymas galima siųsti iki rugsėjo (Sep.) 15 d. š. m.

PIRMAS
Didžiulis

D & 7 k D A C SavaitraščioB A/ AK An amerik°s

limit 27, 28,29 DIENOK
Apreiškimo par. Saleje

No. 5th ir Havemeyer Sts.,
BUS ĮVAIRIŲ LAIMĖJIMŲ — ŠOKIŲ MUZIKA — PRO
FESIONALŲ, BIZNIERIŲ, „AMERIKOS” SKAITYTOJŲ 
VAKARAI. BŪDAS — KIOSKUS TURĖS VISOS PARA-

Brooklyn, N. Y.
PIJOS. ĮŽANGA TIK 10 CENTŲ. KAS NORITE KĄ 
BAZARUI PADOVANOTI, PRANEŠKITE „AMERIKAI.”
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GRĮŽO IŠ SVEČIŲ

a

n Rugsėjo 4 d., 1936 m. H

ATVYKO KUN. M. BRUN- 
DZA

Rugpiūčio 25 d., Mot. S-gos 
29 kp. surengė savo narei ir 
jos vyrui V. M. Kivy tams 
25 metų vedybinio gyvenimo 
paminėjimą, jų namuose. 
Prisirinko daug sąjungiečių 
ir svečių, p. M. Šertvytienė 
pasveikinus celebrantus, kuo 
pos vardu įteikė gražią do
vaną (staltiesę). Visi daly
viai p. Kivytams ir jų šeimai 
linkėjo ilgiausių metų, taip 
pat sulaukti auksinio jubi
liejaus.

p. Kivy tai dėkojo rengė
joms ir svečiams už netikėtą 
pagerbimą ir už dovanas.

Pereitą sekmadienį darbš
ti Karai. Angelų parap. są- 
jungietė B. Radzevičienė par 
vyko iš atostogų, kurias ji 
praleido Worcester, Mass, su 
savo sūneliu. Ji svečiavosi du 
mėnesius pas pažįstamus p. 
Mikužius,. kurie p. Radzevi
čienę parvežė į Brooklyną. 
Su jais kartu buvo atvykęs 
Fr. Petkūnas. Sekmadienį jie 
grįžo į Worcesterį.

PERSPĖJIMAS LIETU
VIAMS KATALIKAMS

PADĖKOS ŽODIS

Reiškiame nuoširdžiausią 
padėką Mot. S-gos 29 kp. są- 
jungietėms už surengimą pa- 
gerbtuvių mūsų 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukakties 
proga ir už suteiktą gražią 
dovaną.

Tos dienos įvykis amžinai 
pasiliks mūsų širdyse.

Vincentas ir Marijona 
Kivytai ir šeima

ATSIVEDĖ

Š. m. rugpjūčio 30 d. apsi
vedė Alfonsas Morkevičius 
su Eleonora Okaite, kurių 
jungtuvės įvyko Apreiškimo 
Pan. šv. bažnyčioje, atlie
kant visas ceremonijas pa
čiam klebonui gerb. kun. N. 
Pakalniui.

Kuomet jaunieji altoriaus 
link žygiavo palmėmis nu
tiestu taku, sugriaudė jaus
mingi vargonų akordai, lydi
mi smuiko — solo, gi po to 
pasigirsta malonus balsas 
solo „Avė Maria.” Ir koks vi
sur buvo nustebimas, kuo
met paaiškėjo, kad šią gies
mę tiesiog žavėtinai giedojo 
p. Žerolienė (jaunosios sesu
tė), kuri, kaipo solistė, be
maž visiems padarė siurpry- 
zą.

Vyr. pabroliu buvo Juozas 
Morkevičius, „maid of ho
nor” Agnietė Okiūtė; kiti gi 
— S. Sandak, A. Okas, M. 
Stankevičiūtė, J. Newman, ir 
dvi mažytės — A. Sniečkiū- 
tė ir D. Zeroliūtė.

Po to viso svečiai, kuriuos 
sudarė vien tik giminės ir iš
imtinai artimi draugai, susi
rinko į puošnią Knapp Man
sion salę ir ten prasidėjo 
vestuvių puota. Čia skanė
siais nukloti stalai visų lau
kė, prie kurių kiekvienam 
svečiui jau iš anksto pažy
mėta specialė vieta.

Kadangi tai buvo rinktinė 
publika, todėl visi jautėsi 
malonioj nuotaikoj ir užkan
džiaudami dalinosi momento 
įspūdžiais.. Dalyvavo svečiai 

- ir iš toliau, k. t. p.p. Bar
kauskai iš Waterbury, Conn., 
p. Ramanauskai iš Nauga
tuck, Conn., taip pat ir vieti
nis kun. P. Lekešis.

Paįvairinimui ūpo, orkes
tras svečius vaišino linksma 

. muzika, o kurie tik jautėsi 
šokėjais, kiek pasistiprinę, 
ėmėsi-savo darbo. Ir taip be
silinksminant, galima buvo 
įžiūrėti kiekvieno dalyvio pil
ną pasitenkinimą, nes tai bu
vo viena iš pavyzdingiausių 
vestuvių. Jaunieji išvyko ato 
stogoms į Virginia valst., o 
sugrįžę apsigyvens Mt. Ver- 
non, N“. Y.

Tad jaunai p.p. Morkevi- 
čių porelei linkime sukurti 
skaistų šeimyninį lizdelį, ku
riame klestėtų laimės ir 
džiaugsmo dvasia.

Dalyvis.

Šiuo laiku lankosi po na
mus tūli žmonės, „Tarptauti
nės Biblijos Studentų Susi
vienijimo” nariai (biblijis- 
tai), rinkdami iš žmonių pa
rašus, kad apgynus savo 
draugijos pirmininką, teisė
ją Rutherfordą, kuris yra 
pagarsėjęs per radio kaip 
prieštikybinis kalbėtojas. Y- 
patingai didelis katalikybės 
priešas. Už jo tą per radio 
tikėjimų niekinimą tikintieji 
žmonės, kaip katalikai, taip 
lygiai ir kai kurie protesto- 
nai deda pastangas, kad ša
lies valdžia atimtų jam teisę 
skleisti per radio prieš tiky
bą propagandą. Todėl virš- 
minėta draugija, kuri išsiplė
tusi po visą Ameriką ir tarp 
įvairių tautų, išsiuntinėjo 
savo nariams tam tikras 
blankas, reikalaudama, kad 
kiekvienas narys surinktų 
nemažiau 200 parašų, kuriais 
galėtų valdžią įtikint, kad 
žmonės „myli tas Rutherfor- 
do prieštikybines kalbas” ir 
būk reikalauja, kad nebūtų 
jam kliudoma.

Todėl, jeigu atsilankytų 
toki asmenys į jūsų namus 
arba šiaip kur nors pasitikę 
prašytų jūsų parašo, anaip
tol nerašykit, nes savo para
šu paremtumėt mūsų tikėji
mo priešus. J. Mykolaitis.

Rugpiūčio 25 d. atvyko iš 
Lietuvos Laukeliškių (Vilka 
viškio apsk.) klebonas My
kolas Brundza, muz. J. Brun 
dzos brolis. Jis čia mano pa
buvoti apie metus laiko. At
vyko aplankyti giminių ir 
susipažinti su lietuvių išei
vijos visu gyvenimu.

Laikinai apsistojo pas 
kun. K. Paulonį, Šv. Jurgio 
parap. kleboną, Brooklyne. 
Prie progos galės pagelbėti 
parapijose su rekolekcijomis 
ir kita dvasine pagelba. Kun. 
M. Brundza, lydimas kun. 
K. Paulonio, kun. Petrausko 
ir muz. J. Brundzos aplankė 
Amerikos redakciją.

MASPETH. L I.

Maspetho klebonas kun. 
Jonas Balkūnas rugp. 30 d. 
popiet staiga susirgo ir nu- 
veštas į Nekalto Prasidėjimo 
ligoninę, Jamaica. Gydytojai 
sprendžia, kad liga kilusi iš 
perdidelio darbo ir susirūpi
nimo. Manoma, kad liga ne
bus pavojinga. Maspethie- 
čiai linki klebonui greit pa
sveikti ir vėl darbuotis jų 
dvasios kėlimui.

—o—
Pirmadienį Maspetho baž

nyčioje 9 vai. buvo iškilmin
gos šv. Mišios, atlaikytos už 
klebono sveikatą. Mišias už
prašė Ęožančiaus draugijas, 
kurias celebravo kun. Zabu
lionis. Žmonių gausi minia 
bažnyčioje kalbėjo Rožančių 
ir kitas maldas, prašydami 
Dievo ypatingos malonės — 
sveikatos savo klebonui kun. 
Balkūnui.

PADĖKA

Šiuomi reiškiame 
džią padėką p.p. Aleknavi- 
čiams, Brazaičiams, Amž. 
Rož. pirm. Janušonienei, Vis- 
gaitienei ir Garliauskienei už 
surengimą rugp. 23 d. „Sur
prize party” 25 metų mūsų 
vedybinio gyvenimo proga. 
Taip pat muz. Jankui, p-lei 
Kazlauskaitei, Lasaitei už 
išpildymą programos ir- p.

nuosir-

šeštadienį 8 vai. vakare 
Maspetho parap. salėje įvy
ko prakalbos Vilnijos reika
lais. Kalbėjo vietos klebonas 
kun. Balkūnas ir V. Uždavi
nys, WS atstovas, žmonių 
buvo pilna salė.

—o—
„Kornų” vakaras

Sekmadienį, rugp. 30 d. pa
rapijos salėje ir sode Šv. 
Rožančiaus Draugija turėjo 
vadinamą „Kornų vakarą,” 
kuris buvo sėkmingas. Tik 
gaila, kad mūsų jaunimas 
nesupranta tikro reikalo lan
kyti savus parengimus, o ne 
svetimus. Visų dalyvių ūpas 
buvo nupuolęs, nes nesimatė

Aleknai su draugais už muzi-(gerb mūsų klebono kun. J. 
ką. Dėkojame . P-Aleknavi-Jgaiųūnos, hurįs taip netikė 
čiui, Ceberkiūtei, Serbentai- h aį susirgo ir buvo išvežtas 
tei, Ceberkai, Ceberkienei, 
Brazaičiui, Amž. Rož. pirm., 
Visgaitienei, Palubinskienei 
ir Garliauskienei už suteiki
mą dovanų ir dalyvavimą.

Šis netikėtas pagerbimas, 
mums paliko gilaus įspūdžio, 
už ką visi rengėjai ir daly
viai, teikitės priimti mūsų 
padėką.

Kazimieras ir Natalija
Kamarauskai.

ligoninėn. Vakaras davė gra
žaus pelno, kuris paskirtas 
atmokėjimui didž. altoriaus 
išlaidų.

—0—
Išvyksta į seminariją

Klier. Juozas Varnaitis 
trečiad., rugs. 9 d. išvyksta į 
St. Thomas Seminariją, Den
ver, Colo. Klierikas Varnai
tis už dviejų metų bus įšven
tintas į kunigus.

AR ESI PASTEBĖJĘS 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 micros 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

MILCHŪS SHOE SHOPS Inc.
[SŪNI

69-21 Grand Ave., Maspeth, L. I.
56-27 Clermont Ave., Maspeth.

k 66-31 Grand Ave., Maspeth, L. I.
7 197 Grand St., Brooklyn, N. Y.

----------

Juozas Varnaitis yra mas- Taipgi ir Marijonai, 
pethietis, labai simpatingas, 
linksmas ir gabus jaunuolis. 
Jis studijavo Šveicarijoj ir 
Lietuvoj, gerai vartoja lietu
vių kalbą.

Kazimiero moteriai.

RUOŠIAMASI SPALIŲ 9

MIRĖ

Rugpjūčio 18 d. mirė a. a. 
Marijona (Dambrauskaitė) 
Valaitienė, 59 metų amžiaus, 
gyv. 99-25 — 217 St., Queens 
Village, N. Y.

Paliko nuliūdime vyrą Jo
ną, dukterį Uršulę Malinaus
kienę, sūnus Antaną, Vincą, 
Jurgį ir Kazimierą. 3 anukus, 
2 anūkes, taipgi brolį Praną 
Dambrauską, Amerikoj, ir 
sesutę Domicėlę, Lietuvoj.

Laidotuvės įvyko rugp. 22 
d. iš šv. Onos ir Jokimo baž
nyčios 10 vai. ryte, Queens 
Village, į šv. Jono kapus, 
Middle village, N. Y.

f t įklausė prie Amžinojo ir 
Gyvojo Rožančiaus ir Treti
ninkų draugijų.

Laidotuvėmis rūpinosi gra 
bonus A. J. Valuntiejus, 54- 
41 — 72 St, Maspeth, N. Y.

Taipgi norima išreikšti pa 
dėką. p. Barborai Valaitienei 
už jos nenuilstantį darbavi- 
mąsi laike velionės ligos.

D. N. Y. Federacijos Ap- 
skrityj apkalbėta Spalių 9 
d. — Vilniaus pagrobimo 16 
sukakties — minėjimo rei
kalas. Nutarta tą dieną pa
minėti plačiai. Valdybai pa
likta susitarti su kitomis or
ganizacijomis, kaip Geležinio 
Vilko Draugove ir D.-G. Li
tuanikos Klubu, kur priklau
so lietuviškas jaunimas. Ge
dulo minėj iman numatyta 
kviesti Lietuvos svečią inž. 
S. Kolupailą su paskaita ir 
Lietuvos paveikslais.

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

REIKALINGAS KAMBARYS

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

(35 - 36)

E ei.: STagg 2-2306 • :

! PALOCIŪS SALDAINIŲ 1
KRAUTUVE

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

Pusryčiai, Pietūs Ir Vakarienė. Geriausia paslrįnklmas
E AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš Ę
S geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: E
= J. GINKUS, E
= 495 GRAND STREET, - . BROOKLYN, N. Y. =
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

Tek: STagg 2—7177 ?

TEL Virginia 7-4499

5įi----------- -------------------------------------------
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p, 
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK

161 NO 6tb STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

1

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS: 
1—2 P. P. 
6—8 vak. 
Ir pagal sutartį 

Tel.: MAnsfleld 6-8787

1

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(SLIUPAITĖ)

179 So. 2nd Street

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

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO, 4th STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9106

- 1

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpublle 0-3040

BARRY P. SHALINS
(BRONIUS P. ŠALINSKAS)

GRABORIUS ir BAISAMUOTOJAS
Graži, moderniška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kam

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

84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, L. I. (
PRIE FOREST PARKWAY 1

xtel. STagg 2-0783 Night Tel. JUniper 5-4912<
lį JOSEPH LE VANDA 

? Laisniuotas Graborius ir Balzamuotojas
> NOTARY PUBLIC
Į337 Union Avenue Brooklyn, N. Y. I
< Namas tas pats, tiktai miesto patvarkymu pa-| 
f mainytas numeris buvusio 107 Union Avė.

NOTARY PUBLIC,Tek : STagg 2-6043

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 

ADVOKATAS

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

EVERGREEN 8-9770

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BA1SAMU0T0JA8

SAVININKAS—A. SHRUHSKIS

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

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMEB 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54.41 _ 72nd Street, Maspeth, N. Y.

TeL: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

Priešais Apreiškimo Bažnyčią '
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

KOSULYS IS9 "T
Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

šios gyduolės yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos sutelkia grei
tą palengvinimą nuo kosulio Ir kitą nesmagumų ryšy su Salėtu.

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

kurios puikiai veikla vidurių reguliavimui; šalina guzą Ir nervuotu-' 
mo priežastis, gelbsti pašalinimui viduriuose, susldaruslų išmatų.

’ Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai Iš:

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

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?

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

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

Kreipkitės adresu:

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

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

N. MASENAS BAKING CO.

ŠTAI K

Draugo sukaktis 

Tegu pliauškia, 

Dėl mūsų laivym 

Spalių Devintoji 

„Rojuj” negerai 

Grigaičio sofizn

Vieninteli/ k? 
rastis „Draugas 
tais švenčia 2( 
kaipo dienrašti 
manoma atžyn 
Pradžia padar 
gegužine Vytau 
cagoį. „Draugi 
toliau stovėti b 
tikėjimo sargy! 
kų visuomenę k 
susipratimo ir 
rėmimo savosio

Katalikų laik 
išeivijoj, turi m 
sekimą skaity 
katalikų laikras 
mokina gėrio; d 
kūmo, o žmonė 
dalų, divorsų 
koliojimų. Bet 
katalikų laikras 
nenustos skelb 
nepažeidžia ki 
kas kelia žmc 
Pliauškalus pal 
„pažangiesiems.

Jūra yra pasl 
gaus dvasios gs 
siryžimų telkė; 
jamų užsimojim 
Tokia jūra —' 
narna — plauna 
karų krantus. 
Lietuvai yra i 
Gaila tik, kad L 
didelio laivyno^ 

F nedideli laivai p 

tijos ir Šiaurės 
sipuošę Lietuvoi 
liava. Tai graži 
eitu mes laukiai 
tuvos laivai ps 
kos krantus! Ai 
via! nesigailėti 
idėjai realizuoti 
ima iniciatyvą.

sos lietuvių kol 
ną turi rimtai, 
atžymėti. Spalii 
visus sujungia 
dėl. teisingumo, 
ir savo sostin 
tautą.

RAPOLAS KRUČAS

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

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

PHONE EVergreen 7-1312

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

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

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

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIUS 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)
'Standard"

sunkiai serga, 
riri. Tad, tur 
roirbuvo mite 
jy komunistų 
cinu Berlynas i 

nesušaudyti, c 
ištremti Sibi: 
tame darbiniu 
kas negerai.

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

v

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apd raudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda
nejudomas nuosavybes,

Sukolektuoja rendas
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

ii 
fl

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

darni:

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST., 

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

„Naujienų” 
slėpęs faktus 
tik dalį mano 
kinio: „komuni 
rijos nelaimė, 
lojimą, kad 
irgi esąs komu 
dėl katalikai ] 
rizmą ginti. S 
krikščionybės i 
komunizmo vi 
Tą turėtų žino' 
Bet pritrukęs 
Mojimui sax 
jis imasi sofisi 
Sritį padaro ps 
& kuri gramo 
toja girdėtus s 
nodama jų pra




