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ŠTAI KAIP

Draugo sukaktis.
Tegu pliauškia „pažangieji.” 
Dėl mūsų laivyno.
Spalių Devintoji.
„Rojuj” negerai...
Grigaičio sofizmas.

- - - -....

Vieninteli^ katalikų dien
raštis „Draugas” šiais me
tais švenčia 20 m. jubiliejų 
kaipo dienraštis. Ta sukaktis 
manoma atžymėti didingai 
Pradžia padaryta lietuviška 
gegužine Vytauto parke Chi- 
cagoj. „Draugui” linkime ir 
toliau stovėti tautiškumo bei 
tikėjimo sargyboj, o katali
kų visuomenę kviečiame prie 
susipratimo ir širdingesnio 
rėmimo savosios spaudos.

—o—
Katalikų laikraščiai, ypač 

išeivijoj, turi menkesnį pasi
sekimą skaitytojuose, nes 
katalikų laikraščiai visados 
mokina gėrio; doros, žmoniš
kumo, o žmonės ieško skan
dalų, divorsų, pliauškalų, 
koliojimų. Bet nežiūrint to 
katalikų laikraščiai ir toliau 
nenustos skelbę tik tą, kas 
nepažeidžia kilnių jausmų 
kas kelia žmonių moralę. 
Pliauškalus paliksime mūsų 
„pažangiesiems.”

D
A. UET. KATALIKŲ VIBUO. 
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRAŠTIS

ETNA KAS PENKTADIENĮ.

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

Jūra yra paslaptinga žmo
gaus dvasios gaivintoja, pa
siryžimų teikėja, nepažabo
jamų užsimojimų įkvėpėja. 
Tokia jūra — Baltija vadi
nama — plauna Lietuvos va
karų krantus. Baltijos jūra 
Lietuvai yra antroji saulė. 
Gaila tik, kad Lietuva neturi 
didelio lajyynov Tąčįąu jau 6 
nedideli laivai plaukioja Bal
tijos ir Šiaurės jūromis, pa
sipuošę Lietuvos tautine vė
liava. Tai graži pradžia. Ta
čiau mes laukiame, kąiįa Lie
tuvos laivai pasieks Ameri 
kos krantus I Amerikos lietu
viai nesigailėtų dolerių ta 
idėjai realizuoti. Lietuva lai 
ima iniciatyvą.

—o—
Spalių 9 d. jau netoli Vi

sos lietuvių kolonijos tą die
ną turi rimtai, organizuotai 
atžymėti. Spalių 9 d. lai mus 
visus sujungia į vieningą 
dėl- teisingumo, žmoniškumo 
ir savo sostinės kovojančią 
tautą.

—o—
Paaiškėjo, kad Stalinas 

sunkiai serga, ir tai nuo se
niai. Tad, turbūt, ne jo no
ru ir buvo nuteista 16 žymių
jų komunistų sušaudyti. Ta
čiau Berlynas skelbia, kad jie 
nesušaudyti, o slaptu būdu 
ištremti Sibiran. Iš tikro 
tame darbininkų „rojuj” kaž
kas negerai.

ISPANIJOS RAUDONŲJŲ 
BAISUS KRAUGE

RIŠKUMAS

BURGOS, Ispanija. — Su
žvėrėję Ispanijos raudonieji, 
kurie neva gina respubliką 
nuo sukilėlių, pasižymi bai
siu kraugeriškumu. Jie žudo 
nekaltus žmones, degina gy
vus dvasiškius, už kojų pa
karia kūdikius ir dar bai
siau — kūdikius prie namų 
durų prikala lyg Kristų ant 
kryžiaus. Jie taip daro pas 
tas šeimas, kurių namiškiai 
yra religingi arba kartais 
kurių suaugę vyrai yra prisi
dėję prie sukilusios kariuo
menės.

Žymus Amerikos kores
pondentas Knickerbocker pra 
neša, kad EI Escorial mieste 
raudonieji be jokio teismo 
sušaudė 114 vienuolių Šv. 
Augustino ordino. Augusti- 
nijonai vienuoliai pasižymė
jo savo gera tvarka ir čia iš
laikė garsią kolegiją ir mo
kyklas. Toje kolegijoje yra 
mokęsis ir dabartinis Ispani
jos prezidentas Azana, kuris 
bandė tylius, darbščius ir ne
kaltus vienuolius išgelbėti 
nuo mirties ir įsakė jų nelie
sti, tačiau raudonieji anar
chistai neklausė nė savo pre
zidento".

NUMATOMAS RAUDONŲ
JŲ PRALAIMĖJIMAS

Paskutinių dienų sukilu
sios kariuomenes laimėjimai 
verčia manyti, kad Ispani
jos raudonieji arti pralaimė
jimo. Tačiau ispanišku karš
tumu įdegę/ nekaltų žmonių 
krauju susitepę, radikalų va
dai miliciją ir lojaliais li
kusius karius verčia nepalei
sti ginklo iki mirties. Tačiau 
jie nebeturi užtenkamai nei 
ginklo, nei užuojautos, nei 
pasitikėjimo. Jų padėtis be
viltiška.

1.231 BAŽNYČIA ATIDA
RYTA MEKSIKOJ

MEXICO CITY. — Gauto
mis iš bažnytinių autoritetų 
informacijomis, Meksikos 33 
vyskupijose ir vienam apaš
tališkam vikarijate atidary
tos 1.231 bažnyčia, kuriose 
galima turėti pamaldas. Be 
to, visoj Meksikoj yra įregis
truota 576 kunigai, kurie ga
li laikyti pamaldas atidary
tose bažnyčiose.

Iš visų tų atidarytų baž
nyčių tik 105 buvo atidary
tos šiemet.

Nuo kovo mėnesio iki šiol 
penkiose paskirose valstybė
se pakeisti pamaldas var
žantieji įstatymai. Gi Chi
huahua valstybėje dar dides
ni varžymai paskelbti: visai 
valstybei skirtas tik vienas 
kunigas.

RADIO GELBĖS ANGLIA
KASIAMS

„Naujienų” Grigaitis, pa
slėpęs faktus ir pasigriebęs 
tik dalį mano editorial© sa
kinio: „komunizmas — žmo
nijos nelaimė,” daro išve
džiojimą, kad krikščionybė 
irgi esąs komunizmas ir to
dėl katalikai privalą komu
nizmą ginti. Skirtumą tarp 
krikščionybės ir mūsų dienų 
komunizmo visi gerai žino. 
Tą turėtų žinoti ir Grigaitis. 
Bet pritrūkęs „medžiagos” 
koliojimui savo pažįstamų, 
jis imasi sofistikos. Tas Gri
gaitį padaro panašiu į papū
gą, kuri gramozdiškai pakar
toja girdėtus sakinius, neži
nodama jų prasmės.

PORTUGALIJOJ BUVĘS 
SUKILIMAS

LISABONA. — Portugali
jos sostinėj paskelbtas ap
siausties stovis, kai čia už
slopintas nevykę*s laivyno 
perversmas. Diktatorius Oli
veira Salazar įsakė, kad ka
riuomenė neišeitų iš kareivi
nių ir būtų pasiruošusi bet 
kuriam netikėtinumui.

Ispanijos raudoniesiems 
simpatizuojanti Portugalijos 
komunistai — socialistai jū
rininkai, pasigriebę 1620 to
nų naikintuvą Dao ir kitą 
2425 tonų laivą Alfonso de 
Albuquerque, paleido patran
kų ugnį į Togus upės fortus, 
Lisabonoj. Bet fortų artileri
jos ugnis smarkiai apšaudė 
laivus; užmušta 12 ir sužeis
ta 9 jūreiviai. Laivai pasida
vė ir visa įgula buvo areš
tuota.

LIGŲ BAKTERIJOS PRIEŠ 
VĖŽĮ

MADISON, Wis. — Ligų 
bakterijos gali pagelbėti gy
dymą vėžio ’ ligos, kaip tik
rina dr. Andervout. Bandy
mai vėžiu apkrėstus gyvulius 
sugydyti su kitų ligų bakte
rijomis davė daug žadančių 
rezultatų. Tačiau kol kas 
sunku pasakyti, ar tas gydy
mo metodas tiks visoms rū
šims vėžio ligos.
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komunistų laikraštis Huma- 
nite šaukia, kad Prancūzijos 
fašistai ruošiasi’ sukilimui. 
Jis nurodo, kad nacionalistų 
organizacijos Croix de Feu 
vadas pulk. Francois de la 
Roque slaptam pasitarime 30 
apygardų vadams paruošęs 
civilinio karo planą.

LONDONAS. — L. W. ir 
C. E. Hermes (tėvas su sū
num) išrado radio aparatą, 
kuris galima operuoti be jo
kio patyrimo ir sveria tik 
apie 15 svarų. Jis galės daug 
pagelbėt nelaimių metu, kai 
kasyklos darbininkus už
griūva. Tie radio aparatai 
gali būti kiekvienoj darbo 
vietoj ir užgriūti darbininkai 
iki 2.200 pėdų gilumoj gali 
susikalbėti su gelbėtojais ant 
paviršiaus.

STEIGIA MOKYKLAS

Nors oficialiai Klaipėda 
atvaduota iš Vokietijos, bet 
iki šiol visame krašte pildo
mos iš anapus sienos atei
nančios direktyvos mokyklo
se ir krašto įstaigose. Klai
pėdos krašto naciška direk
torija varo akiplėšišką, anti
lietuvišką politiką, ypač mo
kyklose. Klaipėdos lietuviai 
susirūpino savo vaikų auklė
jimu ir reikalavo įsteigti lie
tuviškas jų vaikams mokyk
las. Jų balsą išgirdo tik su
sikūrusios mokyklų draugi
jos. Taip dabar Pagėgiuose 
atidaroma 10 mokyklų, ku
rias šiais metais lankys 1000 
vaikų. Dar čia trūksta apie 
penketo tokių mokyklų.

RUSIJA KALTINA 
JAPONIJĄ

MASKVA. — Tarp Rusi 
jos ir Japonijos iškilo nauji 
kivirčiai. Rusija kaltina, kad 
Japonijos kontroliuojama 
Mandžukuo valstybė stengia
si išvaryti is tos teritorijos 
Rusijos konsulus.

DAUGIAU KARIUOMENĖS 
PALESTINON

LONDONAS. — Anglijos 
vyriausybė siunčia daugiau 
kariuomenės Palestinon. Ji 
nusprendė ten paskelbti kare 
stovį, kol nusiramins arabų 
kovos su žydais.

PRANCŪZIJOS RADIKA
LAI NERIMSTA

PARYŽIUS. — Prisibijo
dami. kad Prancūzijos „Liau 
dies fronto” neištiktu pana
šus likimas, kaip Ispanijoj,

NORVEGIJA ATSISAKO
PAŠALINTI TROCKĮ

OSLO. — Norvegija atme
tė Rusijos reikalavimą paša
linti Leoną Trockį, nes ji yra 
įsitikinusi, kad Trockis nega
lėjo prisidėti prie sąmokslo 
nužudyti Sergei Kirov, kaip 
buvo kaltinama senųjų bolše
vikų byloj Maskvoj.

Trockis bus laikomas Nor
vegijoje po aštria policijos 
priežiūra.

MOTERIS LAIMĖJO 
TROFĖJĄ

MIESTAS PARDAVINĖS 
PIENĄ

NEW YORK. — Didžio
sioms pieno kompanijoms 
pakėlus pieno kainą, miestas 
atidarė pieno išdalinimo 
punktus, kame jis pardavinė
jamas po 11 c. kvorta. Netur
tingi gauna už 8 c. Pieno tru
st© kaina yra 14 — 16 c. 
kvorta. Pieno vartotojai la
bai nepatenkinti trusto elge
siu ir rengiasi streikui.

Vokietija Pairuošusi Karui
RUSIJA DEMONSTRUOJA SAVO KARO JĖGAS

LOS ANGELES, Cal. — 
1936 m. nacionalinių oro lenk 
tynių iš New Yorko į šį mie
stą, Bendrix trofėją laimėjo 
lakūnė Louise Thaden iš 
Bentonville, Ark. Ji į čia be 
sustojimo atskrido per 14 
vai. ir 55 minutas. Tuo būdu 
ji padarė rekordą.

Be trofėjos ji laimėjo ir 
$7.000 dovanų.

LENKIJA GRĮŽO Į PRAN
CŪZIJOS UNIJĄ

PARYŽIUS. — karališkai 
priimta Lenkijos delegacija 
Prancūzijoj, priėjo ir prie 
rimtų reiškinių. Skelbiama, 
kad Prancūzija pasirašiusi 
karišką sutartį su Lenkija. 
Taipgi pasirašyta prekybos 
ir finansinė sutartys... Tai 
padaryta tikslu sumažinti 
Vokietijos dominavimą poli
tikoj.

AVIACIJOS NAUJIENOS

PAMINKLAS IŠ 
VARŠUVOS

Vietos lenkai į Krakius ža
da atgabenti paminklą iš 
Varšuvos, kuris bus pastaty
tas Krakių kapuose ant Pil
sudskio senelių kapo. Lenkų 
korespondentas, T. Katelba- 
chas, lenkų spaudoje aprašo 
savo apsilankymą anose vie
tose ir pasikalbėjimą su arti
mais Pilsudskio giminaičiais, 
ligi šiol išlikusiais Krakių 
apylinkėje.

DIDELĖ ŠEIMA

Kai kurios šalys lenkty
niauja šeimų didume. Lietu
va kadaise galėjo džiaugtis 
žymiu gyventojų prieaugliu, 
bet dabar jis yra jau nežy
mus ir vis mažėjantis. Užtai 
reiktų susirūpinti šeimų di
dumu Lietuvoj. Didesnių šei
mų Lietuvoj nedaug. Viena 
tokia Kundrotų šeima gyve
na Kopūstuose, Klaipėdos 
krašte. Kundrotas, 40 metų 
amž., vedęs prieš 14 metų 15 
m. amž. žmoną, dabar turi 14 
vaikų. Pažymėtina, kad nei 
vienas gimusių vaikų nemi
rė. Darbininkas Kundrotas 
anksčiau dirbo dvaruose ir 
pas ūkininkus. Pastaruoju 
laiku jis dirba uoste, tačiau 
ir čia nepajėgia uždirbti to
kiai gausiai šeimynai išlai
kyti. Lietuvių labdaros drau
gijos organizuoja šiai bene 
gausiausiai šeimynai Klaipė
dos krašte materialią pagal
bą.

ANCHORAGE, Alaska. — 
Arti Skilak ežero, į kalno vir 
šūnę smogė keleivinis lėktu
vas. Žuvo Alaskos žymus la
kūnas Steve Mills ir penki ki
ti asmenys.

NEW YORK, — Iš čia iš
dyko 7 lėktuvai transkonti- 
nentalėn kelionėn į Los An
geles Bendrix trofėjai laimė
ti. Vienas lėktuvas ore spro
go, bet lakūnas laimingai 
nusileido su parašiutu.

LONDONAS., — Rugp. 4 
d. iš Abingtono aerodromo 
per Atlantą išlėkė lakūnė 
Mrs. Beryl Markham, kuri 
viena skrido į New Yorką. Ji 
pritrūkus gąsdino turėjo nu
sileisti Kanadoj. Leidžiant 
lėktuvo pirmagalis įsmigo į 
minkštą pelkės žemę, nulū
žo sparnas ir sraigtas trupu
tį apgadintas. Pati tik leng
vai sužeista. Ji išbuvo ore 
25 vai.

NEW YORK. — Artistas 
Harry Richman ir lakūnas 
Diek Merrill, kurie iš New 
Yorko norėjo nuskristi Lon
donan, po 16 valandų nusilei
do Vali jo j, pritrūkę gąsdi
no. Jie per 16 valandų pada
lė 3 300 mvliu. Tai naujas 
Greičio rekordas per Atlantą.

LĖKTUVO NELAIMĖJ
ŽUVO 11 ASMENŲ

PITTSBURGH, Pa. — Per 
eitą šeštadienį arti apskn 
aerodromo nukrito ir sudegė 
didelis lėktuvas. Žuvo 10 as
menų. Viena 17 m. amž. mer
gaitė kažin kaip išsigelbėjo 
iš degančio lėktuvo.

BUS PASTATYTA KRIS
TAUS STATULA

HUNTINGTON, Ind. — Ft. 
Wayne vyskupijos vyskupo 
J. F. Noll pasidarbavimu, 
spalių mėnesį bus pradėta 
nacionalinė kampanija, kad 
Washintono mieste pastačius 
majestotišką Kristaus statu
lą.

Vyskupas pareiškia, kad 
ši statula simbolizuos Ameri
kos gyventojų troškimą visa
dos palaikyti krikščionybės 
principus, ant kurių ši di
džioji respublika pastatyta.

MASKVA— Atsakydama 
Vokietijai, So v. Rusija pa
skelbė karo manievrus pu- 
siaukelyj tarp Maskvos ir 
Berlyno — Baltgudijoj, prie 
Lenkijos sienos. Manievruo- 
se dalyvauja gerai mechani
zuotos dalys ir oro armada. 
Tuo pat metu 2 iš 3 armijos 
divizijų Minsko požemiuose 
daro strateginius tyrimus, 
kaip apsaugoti Ukrainą ir vi 
są vakarų Rusijos frontą nuo 
priešo.

Rusijos spauda kaskart 
pakartotinai pabrėžia, kad 
karo pavojus artėja ir Rusi
ja turi būt pasiruošusi. Ka
ro komisaras Vorošilovas pa
reiškė: Mes turime priešų 
viduje ir už valstbės sienų. 
Mes apsidirbame su negau
siais priešais namie... Bet 
tuo pat metu mūsų priešai fa 
šistai ruošiasi pulti mus iš 
lauko. Tegu jie ruošiasi. Mes 
gerai pasiruošę.” Šie Voroši- 
lovo žodžiai’ buvo nukreipti 
prieš Vokietiją, kuri viešai 
kalba apie karą su Rusija.

Hitleris rengiasi sunaikinti 
Rusijos galybę

Number g. — Čia susirin
kus šimtams tūkstančių na
cių į 8 metinę konvenciją, 
Hitleris pasakė kalbą, pa
brėždamas: „Šie metai yra 
man sunkiausi, per kuriuos 
aš su Dievo pagalba padidi
nau Vokietijos karo jėgas.” 
Savo kalboj Hitleris pastebė
jo, kad tos konvencijos tiks
lu turi Būti išsiaiškinimas, 
jog bolševizmas yra pasaulio 
pavojus. Kaipo pavyzdį Hit
leris paima Ispanijos naminį 
karą.

Manoma, kad konvencijos 
proga Hitleris paskelbs nau
ją vyriausybės programą, 
kurioje bus visos Vokietijos 
jėgos nukreiptos prieš bolše
vizmą ir Maskvos vyriausy
bę. Taipgi spėjama, kad na
ciai dar daugiau suvaržys 
katalikų ir protestantų baž
nyčias, ir pagilins žydų per
sekiojimą.

Sakoma, Hitleris pasiruo
šęs kreiptis ir prie Prancūzi
jos, kviečiant ją prisidėti 
prie pasaulio gelbėjimo nuo 
bolševizmo, susijungiant 
prieš So v. Rusiją.

Nacių vadas Hitleris pa
skelbė, kad Vokietija jau yra 
pilnai pasiruošusi nugalėti 
Sov. Rusijos augančią kariš
ką jėgą.

są jokios vilties, kad jis pa
sveiktų. Rusiją valdo Stali
no draugų trijulė: Vorošilo
vas, Ordjonikidze ir Kagano- 
vič.

Sakoma, kad Stalinui mi
rus jo vietą užimsiąs karo 
komisaras Vorošilovas. Ta
čiau Stalino liga yra slepia
ma, kad nekiltų sumišimas 
šalyj. Mat, Rusijoj yra dide
lė Stalino rėžimo opozicija, 
kuri tyko paimt visą valdžią.

VOKIETIJA PAKARTOJA 
KOLONIJŲ REIKALA

VIMUS

NURENBERG. — Kalbė
damas čia nacių suvažiavime 
Hitleris pakartotinai pareiš
kė, kad Vokietijai reikalin
gos kolonijos. Po didžiojo 
karo nuskriausta ir daug ko
lonijų netekusi Vokietija jau 
yra stipri militariniai, panai
kinusi keletą Versalio sutar
ties nuostatų, bet ji nenu
rims, kol neiškovos sau eko
nominės nepriklausomybės 
nuo kitų tautų — sako Hit
leris. Jis nustatė 4 metų pla
ną, kuriuo Vokietija turi pil
nai apsirūpinti kolonijomis, 
iš kurių ji užtenkamai turė
tų žaliavos savo pramonei.

JAPONŲ KARO LAIVAI 
Į KINIJĄ

TOKIJO. — Du Japonijos 
naikintuvai išsiskubino į 
Pietų Kiniją, kada prasidėjo 
oficiali investigacija del ja
pono nužudymo Pakhoi. Mat, 
čia prieš savaitę tūlas japo
nas vaistinės savininkas mi
rė dėl neišaiškintų priežas
čių. Dabar atvyko aponijos 

I speciali misija patirti jo mir
ties priežastį ir karo laivai 
turės „apsaugot” misiją.

ATĖMĖ NACIŲ DOVANAS

BERLYNAS. — Užsibai
gus olimpiados žaidimams, 
Hitleris japonų atletų ko
mandas apdovanojo įvairiau
siomis dovanomis.

Japonams važiuojant na
mo .per Rusiją, bolševikai 
padarė kratas ir užgrobė di
desnę dalį tų nacių dovanų, 
kaipo „kontrabandą.” Tarp 
kitų daiktų paimta ir Hitle
rio nuotrauka su jo parašu.

Naciai ir japonai baisiai 
pasipiktinę bolševikų žy
giais.

PRANCŪZIJOJ NERAMU

Nurenberg. — Nacių kon
vencijos proga, rugsėjo 8 d. 
naktį šis miestas buvo iškli
juotas tūkstančiais plakatų, 
kuriuose pažymėta, kad bol
ševizmas yra didžiausias pa
saulio priešas.

Vokietijoj ir ypač Prūsi
joj varoma smarki propa
ganda prieš Rusiją.

STALINAS MIRTIES 
PATALE

BERLYNAS. — žiniomis 
iš Sov. Rusijos, diktatorius 
Stalinas esąs silpnas ir nebe

PARYŽIUS. — Prancūzi
jos komunistai, kurie visur 
organizuotai veikia darbinin
kų masėse, iškėlė reikalavi
mą, kad Prancūzijos vyriau
sybė duotų pagelbą Ispanijos 
raudoniesiems^ Komunįj^at 
suruošė demonstrapijj^s, ku- 
rios sutiko pgli^^pasiprie- 
šinimą. Premjeras Blumas 
šaukia specialų ministerių 
kabineto posėdį klausimui 
apsvarstyti. h

BERLYNAS. VokTetk 
jos vyriausybė rengia dide
lius kariuomenės manievrus 
rugsėjo 16 — 19 dd. Kassel 
apygardoje.
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Žinoma, dabartinėse gyvenimo sąlygose seimo drąsaus skime Vilniaus klausimu Ii- rodykime tą dieną visi vie- 
žodžio, jei jis ir būtų pasakytas, vyriausybė galėtų ir ne- teratūrą, klijuokime Vilniaus 
klausyti. Bet vis dėlto tai būtų didelis moralinis smūgis. 
Kad ir nedemokratišku būdu išrinkto seimo žodis plačiai 
pasklistų po Lietuvą ir išjudintų piliečius į geresnį savo 
valstybės reikalais rūpinimąsi.

Taigi, seimas gali padaryti daug žygių didingai Lietuvai 
kurti. Amerikiečiai lietuviai to laukia. Bet ar sulauks?

J. Žeguniškis.

PRAŠOME NEPAMIRŠTI...

Raštus ir žinias "Amerika” trumpina sulig reikalo. Netalplntl raštai korespon. 
dentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisdunčlama pašto ženklų.

KAZYS P. VILNIŠKIS — Redaktorius.

DIDINGA LIETUVA...

Dr. Leimonas, per penkis mėnesius lankęs Amerikoje 
lietuvių kolonijas, sugrįžęs į Lietuvą dienraštyje „XX Am
žiuje” labai gražiai atsiliepė apie amerikiečius lietuvius. 
Tai bene pirmas toks gražus, toks nuoširdus, toks įtikinan
tis atsiliepimas. Savo grynai asmeniškus įspūdžius apie 
amerikiečius lietuvius jis net taip išreiškė: „...tenka pa
brėžti jų nuoširdų, malonų vaišingumą, šia proga aš turiu 
pažymėti, kad mano praleistos Amerikos lietuvių tarpe die
nos šiuo atžvilgiu yra pačios gražiausios, ką aš tik esu sa
vo gyvenime turėjęs... Amerikoje praleistos lietuvių tarpe 
dienos liks man visuomet šviesios, gražios, neužmiršta
mos.”

Ištautėjimo klausimu dr. Leimonas spaudai pareiškė, kad 
padėtis nėra beviltiška. Nurodydamas priemones kovai su 
ištautėjimu, dr. Leimonas labai teisingai ir drąsiai pažy
mėjo, jog lietuvybės išlaikymui Amerikoje „yra dar viena, 
labai daug nulemianti sąlyga, tai būtent pačios Lietuvos 
gyvenimas.”

Savo pirmuosius įspūdžius spaudai dr. Leimonas baigė 
tokiu pareiškimu:

„Jei mes nepadarysime, kad Lietuvos gyvenimu mūsų iš
eivija didžiuotųsi, kad Lietuva jiems būtų didžiųjų inspira
cijų šaltinis, kuriant gražią savo tautos ateitį, tai niekais 
eis kad ir gražiausios svetur gyvenančių lietuvių tautišku
mui išlaikyti pastangos. Lietuvių tautos klestėjimui išlai
kyti reikalingas yra atsparos taškas. Ir tokiu atsparos taš
ku gali būti ne kas kita, kaip tiktai mūsų tautos lopšys — 
Lietuva, savo didingais darbais ir plačiojo masto pažanga. 
Taigi, į lietuvių-tautos didybę, per didingą Lietuvą!”

Dr. Leimonas pasakė labai aiškią tiesą. Bepigu buvo iš 
, Lietuvos atvažiavusiems — jie buvo Lietuvoj gimę, ten au- 

’[/•gę; juos rišo su Lietuva ir su lietuvybe įvairiausi brangūs 
.fatsiminimai ir pan. Amerikiečių lietuvių jaunimo neišlai- 
L kyši lietuvišku vien pasakojimais apie gražius praeities 
J dalykus — jiems reikia parodyti gražią dabartį. Jaunimui 
i reikia gyvo vaizdo, realaus vaizdo, atitinkančio tikrenybę.
Jaunimą gali vilioti lietuvių tautos genijus. O kur tas ge-

< nijus' geriausiai gali pasireikšti? Ar ne pačioje Lietuvoje?
Lietuva turi teikti viso pasaulio lietuvių jaunimui, saky- 

■ čiau, tokios medžiagos, kokia būtų galima didžiuotis prieš 
I kitų tautybių asmenis. Lietuva ypač turi vilioti išeivijos 
jaunimą savo nuolatine pažanga, savo gražiu vidujiniu su
sitvarkymu.

Išeivijos jaunimą gali nepaprastai paveikti Lietuvos ne
priklausomo gyvenimo įtaka į visus savo valstybės visuo
menės sluoksnius.

Amerikos spaudoje gražiausiai nuolatos rašoma apie 
Šveicariją, Olandiją, Daniją, Čekoslovakiją, nes tos šalys 
žavi savo kultūringumu, kuris ypač pasireiškia dėl tų šalių 
vidujinės santvarkos, kuri dvelkia laisve.

Amerikiečių jaunimui svetima vergavimo dvasia, vergiš
kas klūpčiojimas ir pan. Laisvos šalies žmonėms nesu
prantami žiaurūs susirinkimų, draugijų, spaudos reikalin
giausios laisvės varžymai!

O padaryti Lietuvą didinga galima. Lietuva turi pajėgų, 
ypač jaunoje kartoje. Tą pajėgumą daug kur galima ras
ti. Imkime kad ir turiningiausią, kultūringiausią Lietuvos 
spaudą — dienraštį XX Amžius, žurnalus Židinį ir Naują
ją Romuvą, šiems reikšmingiausiems spausdiniams vado
vauja jaunosios kartos pačios gabiausios jėgos. Tačiau 
tos jėgos ir jų nuoširdūs rėmėjai šiandien turi tokias viešo
jo gyvenimo sąlygas, kad jos stumiamos į šalį, joms neno
rima pripažinti net teisės gyventi. O kad jos pereitų į da
barties valdovų pozicijas, atsisakę savo įsitikinimų, savo 
idėjų, tada jos būtų prileistos visur! štai kokia ironija. 
Atsisakyki savo Įsitikinimų, būk žmogus be nugarkaulio, 
tada tau visos durys atdaros!

Paminėtų spaudos organų leidėjai yra katalikų ideologi
jos žmonės. Mes giname ne tik juos. Yra ir daugiau ga
bių žmonių kitose grupėse, kurios irgi visai suvaržytos. Ir 
jos yra užsitarnavusios laisvės savo kūrybingiems dar
bams vykdyti.

Didingą Lietuvą bekuriant pirmiausia Lietuvos vyriau
sybė turėtų sudaryti savo krašto piliečiams laisvesnio gy
venimo sąlygas, pašalinti vis blogiau beplintantį vergiš
kumą.

Reikėtų daug ko tikėtis iš tik ką pradėjusio posėdžiauti 
Lietuvos seimo. Gaila, jog jame daug žmonių, kurie yra 
valdininkai, todėl nedaug drąsos šie gali parodyti, bet vis- 

• dėlto tikėjime, jog daugelio jų sąžinė ir protas blaivūs. Pa
gal konslituciją, seimas daug gali. Jis gali atšaukti Prezi- 

' dento išleistus įstatymus ir priimti naujus. Jis gali iš
reikšti ministerių kabinetui nepasitikėjimą. Jis gali pa
keisti valstybės konstituciją, žodžiu, seimas daug ką gali 
padaryti.

Netolimoj ateityj „Amerika” numato padidinti ir redak
cijos štabą ir visą biznį, ypač patį laikraštį praplėsti. Bet 
kokia pagalba ir parodytas nuoširdumas „Amerikai” bus 
širdingai įvertinamas. Ypatingai kreipiamės į dvasiškius 
ir katalikų veikėjus, prašydami prisiminti savo pareigą ka
talikų spaudos, ypač naujai įsikūrusio laikraščio „Ameri
ka” atžvilgiu.

Kristaus Bažnyčią statykime ne ant uolų, bet žmonių šir
dyse; tautiškumą žadinkime ir ugdykime ne žodžiais, bet 
darbais. Jei Ispanijos ir Meksikos katalikai būtų didžiavę- 
si galinga spauda, o ne gražiam stiliui statytomis puošnio
mis bažnyčiomis, šiandien ten bedievių teroro nebūtų. Mes 
Amerikos lietuviai katalikai daug rūpinamės savo organi
zacijomis, parapijomis, bet pamirštame spaudą. Jei ir at
eityj nesusirūpinsime savo smunkančiais laikraščiais, mūs 
organizacijos, parapijos, mokyklos, veikiančios nuolat sle
giamoj, nepalankioj aplinkumoj, kris kaip medžių lapai ru
dens vėjui papūtus.

ARTĖJA SPALIŲ 9 DIENA

Spalių 9 d. sueina lygiai 16 
metų, kai tuojau po Suvalkų 
sutarties pasirašymo, J. Pil
sudskio pasiųstas gen. L. Že
ligovskis įsiveržė į Lietuvos 
sostinę Vilnių. Tai buvo ne
lauktas lenkų smurto aktas. 
Niekas netikėjo, kad Pilsud
skis viena ranka rašytųsi tai 
kos aktą, kuriuo pripažįsta 
Vilnių Lietuvos miestu, o an
tra ranka keltų ginklą grob
ti ne tik Vilnių, bet ir visą 
Lietuvą. Besiveržusieji tais 
laikais lenkų raitelių pulkai 
pro Kėdainius į Kauną, aiš
kiai rodo, kad lenkai norėjo 
okupuoti visą Lietuvą. Tik 
smarkus lietuvių karių ir par 
tizanų pasipriešinimas ir gar 
sios kovos ties Širvintais ir 
Giedraičiais, sulaikė besiver
žiančius lenkus. Ne tik sulai
kė, bet ir iš Vilniaus buvo 
pasirengę pabėgti, tik įsikišę 
(Santarvininkai sulaikė lietu
vių ginklus, pažadėdami be 
kovos Lietuvai grąžinti tai, 
kas jai priklauso. Deja, lie- 
.tuvių tauta buvo apvilta.

Ir jau šešiolika metų pra
slinko, bet lietuvių tauta ne
atsižadėjo savo teisių, neat
sisakė kovoti dėl jai priklau
sančių žemių, dėl jos sosti
nės, dėl viso milijono lietu
vių tautos žmonių. Kaip se
niau sunki rusų ir vokiečių 
okupacija būrė visą lietuvių 
tautą į vieningą kovą, taip 
šiandien nei kiek nelengves- 
nė, o dar gi modernizuotai 
pasunkinta Vilniaus — Seinų 
Suvalkų krašto lietuvių ver
gija, mus visus būrė ir tebe- 
buria į bendrą vieningą Vil
niaus kovos frontą. Ir niekas, 
turbūt, nemano, kad nors lie
tuvių tauta galėtų atsižadėti 
savo brolių, savo teritorijos 
trečdalio, savo širdies — so
stinės.

Vilniaus — Suvalkų krašte 
gyventojai per 16 metų pa 
kankamai patyrė lenkų daro
mų skriaudų. Okupantai sa
vo elgesiu, savo spaudimu 
pasiekė to, kad visos to kraš
to srovės, visos grupės nebe
pakenčia to jungo ir laukia 
progos jį numesti.

Okupantai tai gerai jaučia 
ir dar labiau ima spausti pa
vergtuosius. Ypač pasižy
mėjo dideliu žiaurumu šešio
liktieji Vilniaus pagrobimo 
metai. Šiais metais likviduo
tos galutinai visos lietuviš- 

( kos pradžios mokyklos, iš-

draskyta 
kultūros 
organizacijos, šimtais ištrem 
ta lietuvių inteligentų ir pa
prastų ūkininkų bei darbinin 
kų iš jų gyvenamų vietų, ne 
vienas šimtas 'sėdi kalėji
muose, ne vienas nužudytas 
be teismo ir be kaltės, tie
siog iš pasalų nušautas...

Visa ta lenkiškoji „akcija’ 
mums aiškiai rodo, kuo len
kai laikosi pavergtose žemė
se. Ginklas pavergė ir tik 
ginklas laiko. Tačiau ginklas 
niekuomet nepavergs dva
sios. Lietuvių tautos dvasia 
vis vien išsiverš iš vergijos 
varžtų ir kaip pavasario 
srauni upės vaga, nušluos vi
sa, kas ją varžė.

Tik būtų labai neteisinga, 
jei mes paliktume vienus pa
vergtuosius kovoti, jei mes 
neparemtume jų didžiųjų pa
stangų. Kaip dėl Lietuvos ne 
priklausomybės kovojo visa 
lietuvių tauta, ir gimtose že 
mėse ir išeivijoje būdama, i1 
tik visos tautos suburtos pa
stangos ir kovos davė jai ne
priklausomybę. Ir dabar, so
stines ir pavergtų žemių at- 
'vadavimas priklauso visai 
lietuvių tautai, niekas nega
li sakvti. kad apseis ir be jo 
Mes. lietuviai, visų srovių ir 
nažiūru. sudarome vieną tau
tą, vistiek kur mes begyven
tume. Lietuvybė visur ir vi
suomet mus rišo ir riš. Ir kas 
visai lietuvių tautai bendra 
mes tai gerai jaučiame ii 
padarytas tautai skriaudas 
griežtai turime taisyti.

Spalių 9 dieną, skriaudos 
ir smurto dieną, turime visi 
vieningai pasakyti, kad per 
16 metų neužgijo lietuvių 
tautai padaryta žaizda, kad 
lietuvių tauta yra gyvas ir 
jautrus organizmas ir nepa
kęs jokių svetimųjų vočių 
ant savo kūno. Tą dieną susi
rinkime visi į svetaines savo 
parapijose, savo klubuose 
skyriuose, kuopose, rateliuo
se... Tenepaliks nei vienas 
lietuvis tą dieną neprisimi
nęs šiokiu ar tokiu būdu pa
darytos mums skriaudos, te- 
nebus nei vienos organizaci
jos, kuri tylomis praleistų tą 
dieną.

Ruoškime spalių 9 d. pa
minėjimus, renkime prakal
bas, paskaitas, vakarus, rim
tos muzikos koncertus, sklei-

visi lietuviškieji 
židiniai, uždarytos

Geležinio Fondo ženkliukus 
(štampas) į mūsų Vilniaus 
pasus, kur galima, parinki
me aukų paremti Vilniaus 
kovos frontą, priimkime re
zoliucijas prieš nežmoniškas 
priemones sugriauti lietuvių 
kultūrą Vilniaus krašte, pa
sižadėkime patys uoliau ir 
gyviau dirbti siekiant Vil
niaus išvadavimo.

Kur galima, kas turi artis
tinių jėgų, tegul stato pritai
kintus veikalus, vaidinimus 
tą dieną. Iš Kauno gauname 
žinių, kad ten Vilniui Vaduo
ti Sąjunga šiais metais viso
je Nepriklausomoje Lietuvo
je rengia vaidinimus „Spalių 
9-toji.” Tą dieną tą veikalą 
matys visa Lietuva, vaidins 
jį apie 700 Vilniui Vaduoti 
Sąjungos skyrių, vaidins šau 
lių būriai ir kitos organiza
cijos. Gaila, mes čia Ameri
koje negausime taip greitai 
to veikalo, nes naujai išlei
džiamas, bet ir čia susirasi
me tinkamų veikalų, jei pa
norėsime.

Amerikos lietuviai! pasi-

ningai prieš skriaudėjus, te
bus tai mūsų griežtas atsa
kymas į šiais metais padary
tas skriaudas mūsų bro
liams, tebus tai moralė ir 
materiale parama mūsų pa
galbos laukiantiems paverg
tiesiems broliams, visam mi
lijonui atskirtų nuo tautos 
kamieno lietuvių. Užmirški
me tai dienai savo srovinius, 
savo šeimyniškus, savo vi
daus reikalus, mes juos rasi
me kitomis dienomis, mes be 
spalių 9 dienos turime dar 
365 kitas dienas, kurias gali
me skirti kam norime, tačiau 
spalių 9 dieną skirkime tik 
Vilniaus ir Vilniečių skriau
dai, jiems prisiminti ir juos 
paremti. Sujunkime tą dieną 
savo mintis ir darbus vienam 
dideliam tikslui, vienam di
deliam pasirįžimui: kas mū
sų buvo, kas mūsų pastaty
ta, turi būti mums atgal su
grąžinta.

O dabar turėdami kiek 
laiko, ruoškimės, kad visi ir 
visur spalių 9 dieną tinka
mai paminėtume.

V.V.S.D.A.

KAS IŠMOKĖ KNYGAS SPAUSDINTI

Senovėje žmonės nemokė
jo knygų spausdinti: visos 
knygos buvo ranka rašomos. 
Kai norėdavo tų pačių kny
gų turėti daugiau, tai duoda
vo tam tikriem raštininkam 
nurašyti. Dėl to knygų buvo 
maža ir jos buvo labai bran
gios.

Vienas amatininkas buvo 
prasimanęs 
spausdinti:
lentoje puslapį rašto, ir da 
žais patepęs, . spausdindavo 
popieriuje. Kitam puslapiui 
turėdavo kitą lentą išpiaus- 
tyti. Vadinas, visai knygai 
išspausdinti reikėdavo daug 
lentų išpiaustyti, daug darbo 
ir laiko sugaišti. Tais laikais 
Vokiečių mieste Maince gy
veno vienas jaunas amatinin
kas, vardu Gutenbergas. 
Jam atėjo į galvą, kad ne vi
sas raštas reikia piaustyti, 
bet atskiros raidės, nes iš 
raidžių galima surinkti žo
džiai ir spausdinti kiek tin
kamas. Kad raidės nelūžtų, 
is sugalvojo dirbti jas ne iš 

medžio, bet iš metalo. Tomis 
metalinėmis raidėmis spaus
dinti raštams jis buvo sugal
vojęs ir tam tikrą spausdina
mą mašinėlę. Deja, savo su
manymui įvykdyti Gutenber
gui trūko pinigų. Reikėjo su
sidėti su turtingais žmonė
mis ir išvien dirbti. Pirmąją 
savo spaustuvę Gutenbergas 
įrengė Strasburgo mieste, 
kur buvo nuvykęs laimės ie
škoti. Čia pasisekė pasisko
linti pinigų, ir jis galėjo nu- 
silieti raidžių ir pasidirbti 
spausdinamą mašiną. Bet 
netikėtai mirus vienam jo 
kompanijonui, kilo nesusi
pratimų, ir Gutenbergas, me
tęs darbą, turėjo grįžti į savo 
gimtąjį Mainco miestą.

Maince begyvendamas Gu
tenbergas prasimanė tobu
lesnę spausdinamą mašiną 
ir pasigamino raidžių iš kie
tesnio metalo, kad veikiai ne
sudiltų. Dabar jau jis suma
nė ne mažmožius spausdinti, 
bet atmušti visą Šventąjį 
Raštą. Tokiam dideliam dar
bui trūko jam pinigų. Pra
džiai buvo gavęs pasiskolinti 
kiek iš savo pažįstamų. Bet 
to buvo maža. Teko kreiptis 
į Mainco bankininką Fustą. 
Pustas jausdamas, kad kny-

šiaip knygas 
išpiaustydavo

gų spausdinimas gali duoti 
gražaus pelno, sutiko pasko
linti Gutenbergui pinigų, tik
tai davė jam pasirašyti sun
kią sutartį. Ta sutartis buvo 
šitokia: šventasis Raštas tu
ri būti išspausdintas per 5 
metus už paskolintus pinigus 
Gutenbergas užstato savo 
spaustuvę. Jei po 5 metų Gu
tenbergas negrąžintų pinigų, 
Fustas gali pasiimti visus 
Gutenbergo prietaisus.

Sutartis .buvo padaryta 
1450 metais. Ligi 1455 metų 
Gutenbergas išspausdino Šv. 
Raštą. Šventasis Raštas, Gu
tenbergo gražiai išspausdin
tas, buvo didelės knygos; jo
se buvo 1286 dideli puslap.

Rodėsi, kad dabar jau Gu
tenbergas nebeturės vargo; 
bet Šventojo Rašto, gana 
brangaus, negalėjo veikiai 
išparduoti. Tai žinojo Fus
tas ir tuojau pareikalavo 
grąžinti pinigus. Gutenber
gas negalėjo tuojau išsimokė 
ti ir turėjo atiduoti Fustui 
ir savo spaustuvę ir išspaus
dintas knygas. O Fustas jau 
iš anksto buvo susitaręs su 
vienu Gutenbergo darbinin
ku, kad tas gerai susipažins 
su spaustuve ir paskui joje 1 
dirbs.

Tuo būdu Gutenbergo spau 
stuvė, kada jau buvo viskas 
gerai įrengta, pateko į Fus- 
to rankas.

Gutenbergas vėl paliko be 
nieko. Bet Mainco gyvento
jai matė, kaip Gutenbergas 
buvo nuskriaustas, padėjo 
jam įsitaisyti naują spaustu
vę. Jis turėjo ją paskui iki 
gyvos galvos.

Gutenbergas mirė 1467 m.
Mainco mieste, kur Gu

tenbergas yra gimęs ir augęs 
jam yra pastatytas gražus 
paminklas.

Nuo spaudos išradimo pra
ėjo jau 500 metų. Per tą lai
ką milijonai knygų buvo iš
spausdinta. Šiandien nerasi
me Lietuvoje kiek žymesnio 
miestelio, kad nebūtų jame 
spaustuvės. Mūsų laikinojoje 
sostinėje Kaune jų yra apie 

j trisdešimtis. Gutenbergo iš
radimu plačiai naudojasi vi
sas pasaulis.

GINTARO PAPUOŠALAS 
4.000 METŲ AMŽIAUS

Vokietijoje, Elbingo kraš
te, Steinort kaime, vienas 
vaikas rado seną gintarinį 
papuošalą, kuris yra iš jau
nesniojo akmens amžiaus, tai 
gi, maždaug iš prieš 2.000 
m. prieš Kristaus gimimą. 
Tas brangus ir retas papuo
šalas atiduotas į muziejų.

BALTOS MĖLYNIŲ UOGOS

Kun. J. Kazlauskas iš Stir 
nių (Utenos aps.) per doc. 
Pakucką atsiuntė Botanikos 
Sodui mėlynių krūmelių su 
baltomis uogomis. Jų skonis 
ir forma nesiskiria nuo pa
prastų uogų. Tas labai įdo
mus ir retas reiškinys, Lie
tuvoje pastebėtas pirmą kar
tą.

VAPSVAS GABENA IŠ 
VENGRIJOS į KANADĄ

Prieš kiek laiko į Vengriją 
buvo atvykusi Kanados že
mės ūkio studijų komisija. 
Toji komisija nustatė, kad 
vengrų vapsvos itin tinkan
čios kai kuriems vabzdžiams 
naikinti, ypač vadinamajam 
Kolorado karkvabaliui, kuris 
daro didelę žalą Kanados 
laukams.

Vengrų žemės ūkio minis
terija davė leidimą, ir komi
sija nusprendė išsiųsti į Ka- . 
nadą pusantro milijono vap
svų.

„PULKIM ANT KELIŲ
100 METŲ

Mūši!-3 gražiosios giesmės 
„Pulkim ant kelių” autorius 
yra kun. Antanas Strazdelis. 
Jis mirė 1833 m., Kamajuo
se. Kada jis tą giesmę para
šė, nustatyti sunku. Tik yra 
žinia, kad po kun. A. Straz
delio mirties į Kamajus bu
vo atkeltas klebonu kun. 
Daunkša. Pirmą pamokslą 
jis pasakė apie kun. Strazde- 
į. Po pamokslo kamajiečiai 

užgiedojo „Pulkim ant ke
lių.” Tai buvo 1836 m. Šie
met nuo to įvykio sukanka 
jau 100 metų.

GERIAUSIA AKIS

Aštriausią, žvitriausią akį 
turįs sakalas. Jis galįs paste
bėti ir atskirti balandį iš 
1.000 metrų aukščio, o žmo
gus iš tokio atstumo negalįs 
įžiūrėti net su žiūronu,’šešis 
kartus padidinančiu.

GANA JAU!...

Jau nebsiskųsiu, nebdejuosiu, 
Nors būt gyvenimas kartus; 
Nors visų. amžių man varguose 
Prakišti — Dievo valia bus!

Taip! Buvo laikas... Jau 
praėjo -

Saldžiiį svajonių, mylimų, 
Kada ieškojau „geradėjo” 
Tarpe draugų ar svetimų. 

Gana! Pas vieną patarimą, 
Kaip plienas, šaltą atradau; 
Tyčiotis kits iš manęs ima, 
Būk ore rūmus aš statau.

O kitas pinigą varioką, 
Gal dvasioj keikdamas, pakiš 
Užtat rimtai, arba per juoką, 
Kuonuoskaudžiausiai tau 

prikiš. 
Gana, gana kitais tik dengtis! 
Gana jau tos vilties kvailos, — 
Jau reik pačiam į kovą rengtis 
Ir pabandyt savos jėgos!...

Paparonis.
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— Žinai, šiąnakt mano dė
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tė 500 litų.

— Puiku! Na, taj grąžink 
man tuos 50 litų, kuriuos per 
nai aš tau paskolinau.

— Palauk, leisk man papa
sakoti visą sapną.

—o—
' — Ar gali man pasakyti, 
kas tai yra garas? — klausė 
kvotėjas.

— Kodėl ne? — atsakė mo 
kinys. — Garas tai yra van
duo, sudurnavojęs nuo karš- 
v« _ CIO.

Tarnybos beieškant
— Tamsta nori būti mano 

kasininku, bet sakyk man, 
ar tamsta moki ilgai sėdėti 
vienoj vietoj?

— O, taip — net penkioli
ka metų išsėdėjau, pone di
rektoriau.

— Ir kodėl vistiek iš ten 
tamstą išvarė?

— Dėl amnestijos, pone 
direktoriau.

—o—
Senas jūrininkas pasakoja 

savo nuotykius vienam ele
gantiškam ponui:

— Niekas nėra tiek daug 
pergyvenęs ir matęs. Nuo 
persidirbimo kartą trūko 
kažkas viduriuos. Po opera
cijos, kai pasveikau ir nuėjau 
pas gydytoją, jis ėmė manęs 
labai atsiprašinėti, nes pali
kęs užsiūtą kempinę. Sakiau 
jam, nėr ko rūpintis, tegul 
būna.

— Ir tamsta toje srityje 
nejaučiate jokio skausmo!?

— O, ne! Tik nuo to laiko 
baisiai noriu alaus gerti...

ko kapucino apsiausto, nusi- : 
juoke:

— Su kapucino apsiaustu 
galėčiau tik grabe gulėti.

— Gerai sumanėt, — atsa
kė vienuolis, — jeigu jūs ne- 
persirengsit, vargu iš grabo 
pateksit į dangų.

Panaši istorija pasakoja
ma ir apie Voltaire.

Pas Fridrichą Didįjį susi
tiko Voltaire su lenkų vysku
pu rašytoju Krasickiu. Vol
taire ironizuoja.

— Vyskupe, kai eisit į 
dangų, tai ir mane pasiimkit 
po savo ilgais skvernais.

— Kad ir mano skvernai 
ilgi, bet bijau, kad vargiai 
pavyktų įšmugeliuoti į dan
gų tokia didelė kontrabanda.

—o•—

— Tamstos visi važiuojate 
vienam vagone su gyvuliais, 
tai labai nesveika!

— Tai nieko. Mes jau ne 
pirmą kartą važiuojam, ir 
dar nė vienas gyvulys neap- 
sirgo.

Ponams X iš Kauno labai 
patiko pereitais metais jų iš- 
nuomuotas butelis Palango
je. Tik labai arti buvo kiau
liatvartis. Truputį oras ir 
garsai nemalonūs. Ponia X 
parašė savininkams laišką 
dėl tų kiaulių ir gavo atsaky
mą.

— Nuo to laiko, kai jūs iš
važiavote, mes kiaulių jau 
neturim.

—o—
Senas Grammout hercogas, 

pasišaipydamas iš vienuoliš-

Klausėjas. — Aš esu Ap
reiškimo parapijos Brookly- 
ne parapijonas. Kai kas man 
prikiša, jog aš negerai da
rau, kad pora savo vaikų lei
džiu į public mokyklą, o ne
leidžiu į parapijinę, seserų 
vedamą, mokyklą. Prašau 
man paaiškinti, ar aš jau la
bai čia tųomi nusikalstu, nes 
aš pats nė mažiausios kaltės 
tame dalyke nematau?

Kunigas. — Pirma negu 
atsakysiu, kiek tamsta prasi 
kaisti, leisk man keletą už 
duoti paklausimų. Paskui ma 
lonėsi duoti į tuos mano už
klausimus kiek galima tiks
lius atsakymus, tik tada aš 
galėsiu visą dalyką nušvies
ti.

Klausėjas. — Gerai, ger
biamasis, jei tik nebus per 
sunkūs tie klausimai, steng
siuos į visus tiksliai atsaky
ti. Laukiu.

Kunigas. — Gerai. Visų 
pirma, ar žinai Tamsta Auk
ščiausios Katalikų Bažnyčios 
Valdžios parėdymus dėl ka
talikų ir nekatalikų mokyk
lų? antra, ar toli Tamsta gy
veni nuo Apreiškimo parapi- 

ar
savo

įjos mokyklos? trečia, 
Tamsta laikai save ir

merikos lietuvių legionierių 
paveikslais, su jų veikimo 
apžvalga.

„Vytis,” L. Vyčių S-gos 
organas, šis numeris yra ga
na įdomus ir žymiai lietuviš
kesnis už praeitus. „Vytis"’ 
iš tikro lietuviškėja ir grįž
ta prie savo idealo.

Mokytojas: — Pasakyk 
man, Joneli, kaip vadinosi 
tas paukštis, kurio dabar jau 
nebėra pasaulyje?

Jonelis: —Višta, pone mo
kytojau.

Mokytojas: — Kaip tai 
višta? Argi vištų nebėra?

Jonelis: — Nebėra, pone 
mokytojau — vakar mama 
išvirė paskutinę.

GAUTA PAMINĖTI

Žmogus ir Gyvulys
paskui jį Nutall atrado, kad 
kraujas beždžionių, panašių į 
žmogų, (antropoidų) negen
da, jei joms įleidžia žmo
gaus kraujo. Vaistas apsau
goj antis trišį nuo užsinuodi- 
jimo žmogaus krauju, apsau
goja tą gyvulėlį taipgi nuo 
užsinuodijimo žmogveidės 
beždžionės krauju, šitas iš
radimas tik parodo, kad žmo 
gaus ir kai kurių beždžionių 
kraujuje yra bendrų ypaty
bių. Bet bendrosios ypaty
bės dar nereiškia giminys
tės. Iš to, kad beždžionė ir 
žmogus turi po dvi akis ir po 
dvi ausis, negalima išvesti 
jųdviejų giminystės. Taip 
pat ir kraujo ypatybių ben
drumas tik tiek tereiškia, 
kiek akių skaičiaus vienodu
mas.

Uodega
Žmogaus . skeleto uodega 

tik atrodo lyg uodega, bet ji 
anaiptol nėra uodega. Žmo
gaus nugarkaulyje yra pridė
ti keli grandinėliai žemiau 
strėnų kaipo apsauga didžio
sios žarnos pabaigai, arba 
angai. Gyvulių uodega dirba

yra labai drąsus ir paprastai 
nevartojamas rimtame mok
sle. Galėtume juomi naudo
tis nenusidėdami tikėjimui, 
jei gamtos mokslai stipriai 
ir aiškiai įrodytų, kad čia ne
gali būti tikro nuotykio ap
rašymas. Kol kas gamtos 
mokslai dar nedavė aiškių ir 
tvirtų įrodymų, kad žmogaus 
kūnas yra kilęs iš gyvulių 
kūno.

mo sąlygos sudarė tą pana
šumą. ‘

Vaisiaus augimas
Kas tvirtina, būk žmogus 

yra kilęs iš žemesnių gyvu.- 
lių, tas labiausia remiasi per
mainomis, kurias pergyvena 
žmogaus vaisius savo moti
nos viduriuose. Sako, kad 
žmogus prieš užgimsiant per 
eina visų žemesnių už jį gy
vulių laipsnius, ir kad žmo
gaus vaisius motinos vidu
riuose prieš pabaigą yra toks 
jau, kaip ir beždžionės vai
sius prieš užgimsiant.

Moksle reikia labai saugo
tis perdėjimų. Žmogaus vai
sius motinos viduriuose toli 
ne visus žemesnius už save 
laipsnius pereina. Pirmame 
mėnesyje žmogaus vaisius 
panašus į žuvį. Taigi galima 
sakyti, ka'd vaisius pereina 
žuvies laipsnį, bet ne visus 
žemesnius už save laipsnius. 
Ne visai galima nei tą tvir
tinti, kad žmogaus vaisiaus 
ir žuvies panašumas tėra tik. 
bendruose sudėjimo ruožuo
se. Skirtumų tarp žuvies ir 
žmogaus vaisiaus yra dau
giau ir didesnių už panašu
mus.

Taip pat nepilnai teisin
gas yra ir pasakymas, būk 
žmogaus vaisius prieš gim
siant yra toks pat, kaip bež
džionės. Jau antrame mėne
syje po prasidėjimo, t. y. 
septyniais mėnesiais prieš, 
užgimsiant žmogaus vaisius 
turi tiek daug žmogiškumo 
žymių, jog ir negamtininkas 
jį pamatęs galėtų be abejo
nės pasakyti, kad tai yra 
žmogaus vaisius, o ne kokio 
kito gyvulio, nei beždžionės. 
Galva su veidu ir burna tada 
jau būna aiškūs. Nosis ir 
ausys žymu, alkūnių ir kelių 
sulinkimai matyti, pirštai 
pažymėti. Apie pabaigą tre
čio mėnesio jau galima at
skirti ir lytį. i

Kaip žmogus statydamas 
triobą vartoja įvairių darbą 
palengvinančių prietaisų, 
taip ir gamta, berengdama 
žmogaus kūną motinos vidu
riuose vartoja kai kurių to
limesniems tikslams reika
lingų priemonių, kurios iš
nyksta kaip tik savo uždavi
nį atlieka.

(B. d.)

Žmogaus kilmė iš beždžionės
Žmogaus kilmė tikėjimo 

mokslui daug daugiau reiš
kia už visų gyvulių kilmę. 
Šitame dalyke visi tikėjimo 
priešai labai sutaria, kad 
žmogus išsivystė iš žemes
nių gyvūnų. Kas yra šį tą 
girdėjęs apie mokslą, bet ne
pajėgia atskirti spėliojimų 
nuo įrodytų mokslo faktų, 
tas ypatingai drąsiai šaukia, 
būk žmogus yra beždžionės 
arba kito kokio gyvulio vai
kas.

Tarp rimtų mokslininkų, 
krikščionių ir nekrikščionių, 
nėra vienybės tame klausi
me. Vieni sako, kad nėra 
priežasčių išskirti žmogų, jei 
priimame, kad visos gyvulių 
rūšys kilo iš vienos veislės. 
Juk žmogaus veidas panašus 
į beždžiones snukį, abu turi 
rankų; chemiškas kraujo su- 

i dėjimas yra vienodas, žmo
gaus griaučiai parodo, kad 

turėjome uodegą.

„Nevėžis,” hidrografinė 
studija, parašyta prof. S. 
Kolupailos. Tai reta, labai 
rimta ir išsami studija apie 
Nevėžio upę, kitados dalinu
si aukštaičius nuo žemaičių. 
Leidinys gausiai iliustruo
tas paveikslais, upės baseino 
žemėlapiu ir diagramomis.

„Lietuva — Gintaro ir 
Kryžių Šalis,” tai nedidelis 
prof. S. Kolupailos leidinėlis 
apie gražiausias, įdomiau
sias Lietuvos vietas, išleis
tas lietuvių ir prancūzų kal
bomis. Prof. Steponas Kolu
paila yra nuolat keliaujantis 
Lietuvos gamtos mylėtojas, 
pastabus mokslininkas. Jis 
moka be galo įdomiai api- įįta(jog turėjome uodegą.

kiekvieną vaizdą, Veisimasis žmogaus ir bez-

būdu tas žmogaus kūnas pa
sidarė iš žemės. Ar žemės 
dumblas bei dulkė ėjo per 
gyvulių gyvulių gyvulius, kol 
žmogišku kūnu tapo, ar su
syk tas kūnas buvo nulipin
tas, to Šv. Raštas nei tvirti
na, nei užgina. Tas klausi
mas palikta ištirti gamtos 
mokslams.

Painesnis dalykas su Ievos 
sutvėrimu. Ten pasakyta, 
kad Adomui bemiegant Die
vas išėmė jo šonkaulį ir iš to 
šonkaulio pastatė moteriškę. 
(Gen. 2, 21, 22.) Kurie kata
likai prisilaiko pažiūros, būk 
žmogaus kūnas yra išsivys
tęs iš gyvulio kūno, tie sako, 
jog tas moteriškės sutvėri
mo aprašymas Pirmoje Mo
zės knygoje buvo Adomo 
sapnas, arba jo regėjimas, po 
kurio Dievo Apveizda atvedė 
pirmam vyrui moteriškę taip 
pat sutvertą, kaip jis.

Turime pažymėti, kad ši- 
tokis Šv. Rašto aiškinimas

Negras giriasi: —-• Pas mus 
Afrikoje taip karšta, kad 
net ašaros išdžiūsta.

Amerikos indėnas atsako: 
_  O pas mus dar karščiau. 
Pas mus vištas reikia lesinti 
ledo gabaliukais, nes kitaip 
jos deda išvirtus kiaušinius.

Nr.„Naujoji Romuva,”
33 — 34. Iliustruotas savai
tinis kultūros gyvenimo žur
nalas, leidžiamas Kaune J. 
Keliuočio.

„Tauta,” 1936 m. rugpjū
čio mėn. nr., mėnesinis lietu
vių žurnalas, leidžiamas P. 
V. Jurgėlos, Brooklyn, N. Y. 
Šis numeris iliustruotas A-

vaikus lietuviais? Ar uoliai 
prisidedi prie parapijos pa
laikymo? Kiek Tamstai kai
nuotų, jeigu leistum į para
pijos mokyklą? ir, pagaliau 
kokie išrokavimai Tamstą 
stumia leisti į public mokyk
lą? Beja, dar vienas klausi
mas: Ar Tamsta brangini 
savo tikybą ir ar trokšti, kad 
Tamstos vaikai'•visados pasi
liktų ištikimi Katalikų Baž
nyčiai? Prašau dabar tiks
liai atsakyti.

Klausėjas. — Gerai, kuni
ge. Į pirmą klausimą negalė
siu duoti tikslaus atsakymo, 
ba gerai nežinau, kokie yra 
Aukščiausios Katalikų Baž
nyčios Valdžios parėdymai 
dėl katalikiškų ir nekatali
kiškų mokyklų, malonėsite 
man paaiškinti, o į antrą 
klausimą, ar toli gyvenu, tai 
pasakysiu, kad — ne. Gal 
bus trys blokai. Trečia, ar sa
ve ir savo vaikus laikau lie
tuviais? — O, taip! Kitaip ir 
negali būti, juk aš ne iš kur 
kitur atkeliavęs, kaip tik iš 
Lietuvos žemės ir mano tė
vai ir tėvų tėvai visados bu
vo lietuviai. Ketvirta, ar uo
liai prisidedu prie parapijos 
palaikymo? Turiu prisipažin
ti, kad ne visuomet uoliai 
išpildau tą pareigą, nors aiš
kiai pripažįstu reikalą, nes

budinti 1 
kiekvieną įvykį.

„Tiesos Fronte,” tai kan. 
V. Butvilos straipsnių, pa
skaitų didokas rinkinys. Ver 
tinga knyga organizacijų vei
kėjams, ruošiantiems paskai
tas įvairiais klausimais. Šis 
leidinys turėtų rastis kiek
vieno susipratusio kataliko 
namuose, jo kaina tik 2 litai; 
išleista K.V.C. Panevėžio ra
jono valdybos.

„Europa iš automobilio,” 
tai Amerikoj viešinčio V. Už
davinio kelionių po Europą 
aprašymas. Knyga ypač įdo
mi mėgstantiems keliauti; 
iliustruota daugeliu gražių, 
net spalvuotų paveikslų.

„10.000 kilometrų,” tai se
nesnė V. Uždavinio knyga, 
įdomiai ir savotiškai vaiz
duojanti Lietuvos maldinin
kų kelionę į Kartageną. Au
torius yra pastabus ir gabus 
rašytojas. Jo vaizduojami 
nuotykiai yra aprašomi la
bai gyvai, taip kad skaityda
mas jauti lyg pats toj kelio
nėj dalyvauji ir viską pergy
veni, savo akimis matai. Abi 
p. Uždavinio knygos yra pra
vartu pasiskaityti kiekvie
nam.

džionės gali įvykti per išti
sus metus, o nėra pririštas 
prie vienos metų dalies, kaip 
tat dažniausia buvo su gyvu
liais ir paukščiais.

Kai kurie katalikai moks
lininkai, pritardami nuomo
nei, kad žmogaus kūnas yra 
kilęs iš gyvulių, neužgina 
Šv. Rašto. Pirmoje Mozės 
knygoje trumpai pasakyta: 
„Ir padarė Viešpats Dievas 
žmogų iš žemės dumblo ir į- 
kvėpė jam į veidą gyvybės 
dvasią.” (Gen. 2, 7.)

Tie žodžiai pirmiausia ir 
labiausia išreiškia, kad žmo
gaus prigimtis yra iš dviejų 
dalių: dvasios ir kūno. Tais 
žodžiais taipgi pasakyta, kad 
žmogaus kūnas nebuvo iš nie 
ko sutvertas, kaip kiti Die
vo padarai, o buvo paimtas 
iš seniaus sutvertos pasaulio 
medžiagos. Šv. Raštas rūpes
tingai primena žmogui, kad 
jo kūnas yra imtas iš žemės 
Tas pats Šv. Raštas kiek že
miau primena žmogui: „Dul
kė esi ir dulke pavirsi” 
„Gen. 3, 19). Pažymėjęs 
žmogaus kūno kilimą iš že
mės, Šv. Raštas visgi nesako 
nei kaip greitai, nei kokiu

f rodymų apžvalga
Dėl to beveik visi žymes

nieji krikščionys gamtinin
kai, priimdami gyvybės veis
lių dauginimąsi, arba evoliu
ciją, tvirtina, jog nėra ženk
lų, užtektinai įrodančių žmo
gaus kūno kilmę- iš gyvulių.

Nesant įrodyta, kad visos 
gyvos veislės kilo iš vienui 
vienos, negalima sakyti, kad 
žmogus turi iš jos pareiti.

Čia peržiūrėsime įrodymus 
žmonių, tvirtinančių, būk 
žmogus yra kilęs iš beždžio
nės. Įrodymų yra penki: 
kraujo panašumas, uodega, 
vaisiaus augimas, galūnės 
išvaizda.

Kraujo panašumas
1900 metais Friedental

ir

ir

kai kuriuos menkesniuosius 
rankos darbus. Beždžionė, 
nors turi keturias rankas, 
tačiau jų jai neištenka, nes 
ji vaikščioja rankomis, kaip 
kiti gyvuliai kojomis. Užė
mus rankas vaikščiojimu, 
beždžionė naudojasi uodega 
darbui taip pat, kaip ir- gy
vuliai. Nors tas darbas yra 
menkas, bet kai kuriuos ran
kos uždavinius atlieka. Sa
ko, kad žmogaus vaisius ket
virtoje savo amžiaus savai
tėje turi uodegą, kurios jis 
netenka prieš sulauksiant 
trečio mėnesio. Bet sunku 
pasakyti ar tai yra uodega ar 
tik antroji kūno galūnė. Ta
da vaisius taip būna sulin
kęs, kad abudu jo galai, t. y. 
galva ir taip vadinamoji uo
dega susisiekia. Sąnario pa
našumas į uodegą nerodo, 
kad jis būtų uodega. Dar ma
žiau iš to panašumo galima 
išvesti kilmės bendrumą. Juk 
žinia, kad banginis panašus 
į žuvį, o betgi jųdviejų kilmė 
nėra bendra. Dagiai asclepia- 
daceae (Stapaliu) ir eupher- 
biaceae (Euphorbia) ir kak
tusai iš viršaus panašūs vie
ni į kitus, bet jų kilmė yra 
labai įvairi. Bendros gyveni-

čia Amerikoj Bažnyčia at
skirta nuo Valstybės ir dėl 
to iš kitur Bažnyčia nesitiki 
pagalbos ir mes, katalikai, 
privalome ją išlaikyti. To
liau, koks ten buvo klausi
mas? Aha, atsimenu. Kiek 
kainuotų leidimas į parapi
jos mokyklą? Kiek žinau, į 
mėnesį kainuoja neparapijo- 
nui 60 centų, o parapijonui 
— nieko. Į metus, kaip man, 
mažai dirbančiam, jau per 
du vaikus susidarytų kelioli
ka dolerių. Dabar dėl ko lei
džiu į public mokyklą? Čia 
tai daugiausia kaimynai pri
kalbėjo. Sako: leisk į public, 
tai, girdi, bus ir pigiau ir 
paskui vaikai galės geriau 
gauti darbo, arba eiti toliau 
mokintis, ir pagaliau čia ne 
Lietuva, o net Lietuvoj būda
mi ėjome į rusų mokyklas, o 
ar nepasilikome geri lietu
viai ir katalikai, tai dėl to ir 
paklausiau kaimynų. O dėl 
paskutinio klausimo, ar bran 
ginu savo tikybą ir ar trokš
tu, kad pats ir mano vaikai 
pasiliktų visados ištikimi 
Katalikų Bažnyčiai? Be abe
jo, kad taip! Turime bran
ginti, ką mūsų tėveliai mums 
paliko, o ir mūsų pačių išga
nymas to reikalauja.

Kunigas. — Ačiū Tamstai, 
kad taip gražiai į visus ma

no paklausimus atsakai. Tai
gi, paaiškinsiu pirmą klausi
mą, kad Bažnyčios yra griež
čiausias įsakymas, jeigu ku
rioj parapijoj yra katalikiš
ka parapijos mokykla, kad 
parapijonys leistų į tą mo
kyklą savo vaikus. Tas įsa
kymas yra labai didelis ir 
svarbus, dėl to, kas tyčia jį 
aplenktų, paniekintų, prieš jį 
pasipriešintų, papildytų mir
tiną nuodėmę, nes prasiženg
tų prieš Aukščiausios Bažny
čios Valdžios parėdymus, ku
rie yra surašyti Bažnyčios 
įstatymų Kanonų knygoje 
paragrafuose apie mokyklas, 
tai yra Kanonai: 1113, 1372, 
1373, 1374 ir t.t., iš viso net 
14 griežčiausių įsakymų. Da
bar pamanyk, T—ta, ar gali 
žmogus vadintis griežtas ir 
tikras katalikas, jeigu nepai
sys Bažnyčios nurodymų? 
Ypač, kada 1374 Kanonas 
taip aiškiai sako, kad katali
kų vaikams nevalia lankyti 
nekatalikiškų, neutralių, mai 
šytų mokyklų, kur visokių 
sueina. Tik vietos vyskupas 
galėtų leidimą atskiruose at
sitikimuose duoti, atsižvelg
damas į Apaštalų Sosto tai
sykles, jeigu kitokio išėjimo 
nėra, sakysim, nėra parapi
joj savos mokyklos. Bet Ap
reiškimo parapija juk turi

taip gražiai vedamą sesučių 
mokyklą. Jau čia ir vysku
pas nusidėtų, jeigu kuriam 
duotų leidimą siųsti savo vai
kus į public mokyklą. Be to, 
Tamsta sakei, kad gyveni 
nuo parapijos mokyklos ne- 
pertoliausiai, bet jeigu ir to
lėliau kiek būtų, čia Ameri
koj dar negalima skųstis, 
turint tiek patogumų, kada 
krajuj eidavome ir blogiau
siais keliais net keliolika ver
stų. Toliau Tamsta pasisa
kei esi karštas lietuvis ir no
ri, kad Tamstos vaikai tokie 
pasiliktų ir, taip sakydamas, 
leidi į public mokyklą? Ne! 
Jau čia kas nors netvarkoj. 
Man būtų sarmata su kitais 
lietuviais ir susitikti, kad jie 
iš paskutinųjų rūpinasi, kaip 
čia išlaikius savąją lietuviš
ką parapijos mokyklą, nes 
tai yra lietuviams garbė ir 
pasididžiavimas, o Tamstos 
vaikai eis pro šalį į public 
mokyklą, arba nors ir kata
likišką, bet ne lietuvišką. 
Jau čia nori ar nenori, rei
kia atsisveikinti su tikra lie
tuvybe. Be to, kaip pats pri
pažinai, kad reikalinga pa
remti savo parapiją, ar bus 
taip gražu, kad kai ant kurių 
ir taip jau visomis pusėmis 
pasišventusių parapijonų dar 
ir šią mokyklos naštą užver-

sime, ar čia gali būti rami 
sąžinė, kai taip mažai arti
mo meilės? Argi Tamstos 
vaikučiai nebrangesni tų ke- 
letos dolerių į metus, kurie 
ir taip ant niekniekių išsimė
to, argi katalikiškas ir lietu
viškas vaikelių išauklėjimas 
galima su pinigais lyginti? 
O, be to, kas neišsigali, tie 
yra atleidžiami nuo mokes
čio. žodžiu, nėra pasiteisini
mo! O ką Tamstai kaimynai 
priplepa, būk kad čia ne’Lie- 
tuva ir Lietuvoj eidavome į 
rusų mokyklas. Argi manai, 
Tamsta, kad rusų laikais ne
verkė lietuvio širdis, kada 
per prievartą rusų žandarai 
bruko į rankas rusų raštus, 
o visa- kas lietuviška, net 
maldaknyges, plėšė iš nagų. 
Ar gali Tamsta tai pagirti? 
Tais laikais ir prieš katali
kybę nebuvo tiek pavojų. 
Juk atsimeni, Tamsta, kaip 
stebėdavomės tada visi, jei
gu pasirodydavo kur koks 
bedieviukas. Be to, vaikai la
biau įtikėję mokytojams, ne
gu kartais tėvams. Jeigu mo
kykla nemokina tikėjimo, tai 
gal jo ir nereik, pamano. Da
bar pradžia mokslo metų, 
pataisyk, Tamsta, savo klai
dą. Dar nevėlu.

Klausėjas. — Bet dabar 
gal bus sarmata taip pada

ryti. Gal tegul baigia public 
mokyklą?

Kunigas. — Priešingai. Y- 
ra garbė, o ne sarmata. Susi
pratęs lietuvis visados gar
bingesnis už apsileidėlį, o be 
to Tamsta atitaisysi savo 
garbę, kurios nustojai prieš 
Dievą, Bažnyčią ir savo tau
tą. O dar turiu pridėti, kad 
seserų mokyklas baigę geres
nes gauna vietas ir kitos mo
kyklos tokių mokinių laukia, 
nes seserys giliau duoda 
mokslo negu public mokyk
los, dėl to visokie čempijona- 
tai laimimi daugiausiai kata
likų mokyklų. Ir be to Tams
tos vaikai mokės labai gerai 
dvi kalbas, angelską ir lietu
višką, o paskui atmink tiky
binį išauklėjimą, kas šiais su 
gedimo laikais yra brangiau
sias dalykas. Nei bizniai, nei 
aukštos vietos Tamstos vai
kų laimingais nepadarys, tik 
geras išauklėjimas tai su
teiks. O jeigu ir iš katalikiš
kų mokyklų vienas kitas iš
eina blogas, tai ne mokykla 
kalta, kaip ir ne Kristus kal
tas, kad iš 12 atsirado Judas. 
Dabar Apreiškimo parapijoj 
prasideda vaikų registracija, 
taigi labai bus malonu ir at
liksi garbingą darbą, jei at
imsi iš public mokyklos ir 

,atiduosi parapijos mokyklai.
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lietuvybė ilgai galės išsilai
kyti Amsterdamo lietuvių 
tarpe. Svečias.

R,paskaitė joj 
žodžius draugams 
aiškino kylantį lie 
Knį susipratimą V

— Mrs.
Earlington, 
čiuos pas 
rugpjūčio 23 d. Pasisvečia
vus porą dienų išvažiavo į 
namus.
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Be skyriaus, prii 
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' pav. B. Vaičaity.

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
ka , Brooklyn, N. Y. ir Dar
bininke, S. Boston, Mass, 
kaina 25 c. viena.

AMSTERDAM, N. Y.

Keletą dienų turėjau pro
gos svečiuotis Amsterdame 
ir atlankyti išeivijos patri- 
jarką, rašytoją ir nenuilstan
tį mūsų tautos darbuotoją 
senelį kun. J. Žydanavičių, 
kuris jau 33 m. Amsterdame 
gyvena. Čia jo nuopelnai yra 
neįkainuojami, jis atvykęs į 
Amsterdamą prieš 33 m. dau 
giau nieko nerado, kaip tik 
iškrikusius savo tautiečius.

Atvykęs pirmiausia suor 
ganizavo Šv. Kazimiero pa 
rapiją, nupirko nemažą skly
pą žemės prie didžiosios mie
sto gatves su dviejų aukštų 
mūro namu klebonijai; pasta 
tė puikią, didelę mūro baž
nyčią su 1000 sėdynių ir mo
kyklą. Pastatė ir dėl seserų 
2 aukštų mūro namus.

Toliau kun. J. Žydanavi- 
čius pradėjo rūpintis įsigyti 
savo kapines ir parką, tam 
tikslui už iy2 mylios nuo 
miesto nupirko gražią farmą 
iš 50 akerių, aukštesnėje vie
toje įtaisė kapines, vidury 
kapinių pastatė gražią mūro 
koplyčią, kurioje kai kada 
yra laikomos mišios. Kitam 
šone įrengta gražus parkas, 
pastatyta didelė, graži šokių 
salė ir kitos reikalingos pa
talpos dėl piknikų ir motoras 
elektrai gaminti, kuri vaka
rais apšviečia parką ir far- 
mos triobesius. Karmoje kaip 
gyvenamasai namas, taip ir 
visi triobesiai nauji ir tvar
koje, taipgi užsodintas dide
lis gražus sodas 500 medelių, 
iš kurio bus nemažas pelnas 
parapijai, tomis visomis 
brangiomis nuosavybėmis 
džiaugiasi ir gėrisi ne tik vi
si vietos lietuviai, bet ir kita
taučiai, o tai nuopelnas gerb. 
kun. J. Žydanavičiaus.

Kun. J. Žydanavičius su 
visu savo pasišventimu dar
bavosi ne tik, kad sustiprinti 
savo brolius išeivius mate
rialiai, bet ir dvasiškai, kad 
pakelti jų nupuolusią dvasią 
ir sustiprinti tėvynės meilę, 
per visą savo gyvenimą ra
šė įvairias dramas, komedi
jas ir kitokius veikalus, ku
rie su dideliu pamėgimu yra 
vaidinami ne tik' Amerikoje, 
bet ir Lietuvoje. Be to, dar 
yra parašęs įvairių knygų, 
giesmynėlių, įvairių poezijų, 
apologetiką, pamokslų vado
vėlį; kai kurios dar tebeguli 
rankraščiuose neišleistos. 
Nors kun. J. Žydanavičius 
jau turi virš 70 m. amž., bet 
dar savo plunksnos nepade
da. Už tai mūsų tauta amži
nai bus jam dėkinga.

Kun. J. Žydanavičius yra 
didelis tėvynės mylėtojas ir 
patrijotas: Amsterdamo baž
nyčioje nėra nei vieno žodžio 
angliško, už tai jis yra visų 
mylimas ir gerbiamas.

Dabar yra bažnyčiai uždė
tas naujas varinės skardos 
stogas ir dabar keliamas 
fondas bažnyčios atnaujini
mui iš vidaus. Tam tikslui 
buvo surengta piknikas para 
pi jos parke per dvi dienas — 
rugs. 6 ir 7 dd. Per abi die
nas žmonių gana daug atsi
lankė; buvo atvykusių net ir 
iš kitų apylinkės miestų.

— Sesutės pranciškietės 
jau parvyko ir pradės vaiku
čius mokyti. Žmonės, ypač 
vaikučiai, džiaugėsi jų sulau
kę. Laimingi vietos lietuviai 
ir parapija, turėdama savo 
parapijinę mokyklą. Ypač tu 
rint tokį patrijotą kleboną,

— Sekmadienį1, rugs. 6 d 
Liet. Atletų Klubas turėjo 
išvažiavimą autobusais. Da
lyvavo daug žmonių. Kita 
grupė nuo lietuvių salės au
tobusais važiavo į Philadel
phia, Pa. Baigiantis vasarai 
lietuviai pradėjo linksmintis.

— Mažas būdamas B. Ka- 
šinskas puldamas susimušė 
koją. Gydytojai nieko nega
lėjo pagelbėt ir likosi nesvei
kas, ant kriukių vaikščioja. 
Bet jis išmoko griežt ir gau
na savaitinę algą. Pereitą 
šeštadienį visus nustebino p. 
B. Kašinskas, kaip Šv. Kry
žiaus bažnyčioj, pas savo pa
žįstamą kun. K. Keidošių, 
buvo surištas moterystės ry
šiu su kitataute mergina.

— Paskolos Taupymo Ben
drija (Bufra) receiverio ran
kose kaip buvo, taip ir yra. 
Šėrininkai išrinko didžiulę 
komisiją ir paėmė porą ad
vokatų, kurie prižadėjo per 
teismą numesti receiverį. 
Bet atrado, kad ir šėrininkų 
advokatai susigiminiavo su 
receiverio advokatais; šėri- 
ninkams pastatė sąlygą, kad 
jie gali pašalinti receiverį, jei 
iš abiejų pusių paliks po vie
ną advokatą kaipo aukščiau
sią „Bofros” tarybą, kurie ir 
valdybą kontroliuotų, šėri
ninkų komisija nesutaria dėl 
reikalavimo teismo sprendi
mo. Tokiu būdu komisija 
nieko neveikia, o likvidavi
mas eina savo keliu ir advo
katai naudojasi. Šėrininkai 
nerimsta ir įtarinėja veikian
tį komitetą. Kam laikyt ad
vokatus, kurie jau trečias 
metas bylos nepervarė per 
teismą. Visi laukia, kad kaip 
nors greičiau tą bylą užbaigt. 
Nors niekas nesitiki pinigų 
gauti, bet ilgas širdies skaus
mas visus kankina. Tūkstan
čiai sutirps, kaip pavasarį 
sniegas. Dar arti šimto namų 
neišparduotų; tikimasi nors 
5 c. gauti nuo dolerio, šėri
ninkų komisija turėtų pra
nešti, kaip iš tikrųjų dalykai 
stovi: kiekvienam rūpi jo su
taupyti doleriai. J. K.

Rugpiūčio 30 d., Šv. Ceci
lijos choro įvyko autingas— 
bendras išvažiavimas auto
busu į Salsbury Beach. Ryte 
8 vai. mišių išklausęs choras 
visi sėdo į gražų autobusą ir 
pasigirdo lietuviškos dainos 
jautriai skambančios ir nu
aidėjo Broadway, linkui pa
jūrio, gražiai bendrai pra
leisti dieną, besimaudant, be
žaidžiant. Apie 2 vai. atvyko 
mūsų gerb. klebonas kun. P. 
Juras drauge su mūsų choro 
vadu p. A. Visminu, kurie su 
mumis pasisvečiavo, drauge 
pasilinksmino. Dėl susidėju
sių aplinkybių klebonas il
giau būti negalėjo, bet mums 
paliko mūsų choro vadą p. 
Visminą, kuris su mumis 
draugiškai pasivažinėjo po 
visokias įvairenybes ten 
esančias. Vakare visi grįžo
me linksmai dainuodami na
mon.

Praėjus atostogoms mūsų 
choras vėl stojo į darbą prie 
muzikos dainų ir veikalų lo
šimo. Pirmąjį veikalą paė
mėme lošti, gražią istorišką 
melodramą ’’Graži Magelio- 
na”. Taipgi pranešė mūsų 
choro vadas, kad toliau reng 
simės statyti scenoje Opere
tę ”Šv. Naktis”. Mums dirb
ti yra labai malonu turint sa 
vo tarpe darbštų, malonų 
choro vadą p. A. Visminą,

kuris mūsų tarpe yra dar tik 
metai laiko, jis per tą trum
pą laiką sugebėjo išjudinti 
veikimą pilna eiga. Sulošta 
keletas gražių veikalų, jų tar 
pe ’’Concilium Facultatis”, 
Operetė ir keletas koncertų. 
Taipgi išmokino bažnyčioje 
giedoti dvejas gražias nau
jas mišias. O kiek darbo pa
dėta mūsų kolonijoj rengiant 
’’Dainų Šventę”. Apart visų 
darbų sumanyta ir nauji var 
gonai įsigyti mūsų bažnyčio
je. Ir laike poros mėnesių jau 
įsteigta chorui sukelti apie 
pora šimtų dolerių. Tad lai
mingos pasekmės mūsų cho
rui ir jo vadui. Al. J.

Kvietimas

Brangus lietuvi! Kiekvie
nam protaujančiam žmogui 
jau ne vieną kartą teko pa
mąstyti apie pagrindines tei
ses gyvenimo. Kai kurie 
klausimai turi nepaprastos 
įtakos mūsų kasdieniniame 
pasielgime, ir svarbu, kad ne
darytume klaidos, nes gyvy
bė trumpa ir dažnai sunku 
klaidas atitaisyti. Štai keli iš 
tų klausimų: Ar yra Dievas? 
Ir ar yra pekla? Ar visi ti
kėjimai lygiai geri? Kaip ga
liu sužinoti, kad mano tikėji
mas yra tikras, vienintelis, 
neklaidingas ir Dievo užgir- 
tas? Ar gyvenantis be tikę ji-, 
mo gali sulaukti išganymo?

Jei jums rūpi tie klausi
mai, kviečiame- atsilankyti į

misijas, kurias laikys jėzui
tas Tėvas Jonas Bružikas, S. 
J., Lindeno Šv. Elzbietos par. 
bažnyčioje, E. Blancke St., 
nuo rugsėjo 14 d. iki 20 d. ; 
pirmos trys dienos skiriamos 
moterims ir merginoms, o 
sekančios trys dienos vy
rams ir berniukams; likusi 
diena paskirta užbaigimui, 
t. y. sekmadienį rugsėjo 20 
d., kuris įvyks 3 vai. popiet. 
Laike misijų Mišios bus at
našaujamos 6 vai. rytais su 
trumpu pamokslu. Visa kita 
tvarka bus nustatyta paties 
misijonieriaus ir paskelbta 
pirmą misijų dieną. Todėl 
prašome priimti šį svarbų 
pakvietimą, jį perduoti savo 
kaimynui ir draugui, para
ginti savo jaunimą, ir kartu 
pakviesti bet kurį lietuvį at
silankyti.

Kun. Juozas Simonaitis.

Pas vietos biznierių — ke
pyklos savininką A. Stake- 
liūną porą savaičių viešėjo 
Rūta Jurevičiūtė, iš Lowell, 
Mass. Nors svečiuotis pas dė
dę ir buvo gera, bet p-lė Ju
revičiūtė turėjo vykti namo, 
nes ji lanko high school, ku
rioje mokslas jau prasidėjo. 
Kartu su Rūta viešėjo ir 
Adolfas Dedilionis, jaunas 
vaikinas iš Chelsey, Mass.

P. Kazys Baublys, Stake- 
liūno partneris, svečius buvo 
nuvežęs į New Yorką ir ap
lankė „Amerikos” redakciją 
Brooklyne.

BAYONNE, N. J.

Policininkas Juozas Pa
partis, 34 m. amž., buvo pa
šautas į šoną kito policinin
ko, kuris vijosi automobilių 
vagilius šaudydamas. Papar
tis su kitu policininku skubė
jo į susišaudymo vietą, kai 
savo automobiliu j e priėmė 
radio pranešimą apie bėgan
čius vagilius. Vagiliai pabė
go neperšauti, bet vėliau kai 
kurie jų buvo pagauti kitam 
vogtam automobiliu j e.

Papartis paguldytas 
ninėn.

Rugpjūčio naujienos
— Rugpjūčio 2 d. buvo 

renkta vakarienė pagerbimui 
mūsų klebono kun. Ig. Kel
melio, jo varduvių, 20 metų 
kunigavimo ir 15 metų kle
bonavimo mūsų šv. Trejybės 
parapijoj proga.

Buvo gražus būrys dvasiš
kių ir svečių. Visi labai gra
žiai laiką praleido. Vakarie
nė labai gerai pavyko ir pel
no liko. Bus galima ką gero 
parapijai įtaisyti. Visa vaka
rienės rengimo darbą atliko 
Moterų Sąjungos 68 kuopos 
narės.

— Rugpjūčio Moterų Są
jungos 68 kp. turėjo išvažia
vimą į pamarį, kuris labai 
gražiai praėjo. Svečių buvo 
gražus būrys, kurie pasivai
šino, pasimaudė, pasilinks
mino ir dainuodami važiavo 
namo.

BLOOMFIELD, CONN.

Novena į P. M. La Salette
Novena į P. M. La Salette 

prasidės rugs. 10 d. iki 19 d. 
Pageidaujantieji pasinaudoti 
P. M. malonėmis gali pasiųs
ti savo intencijas, kurios bus 
kasdien priimtos novenos bė
gyje. Pamatinė intencija bus 
’’Taika pasaulyje ir žmonių 
sugrįžimas pas Dievą”. P. 
M. La Salette padeda dauge
liui žmonių, kurie pasitikin
čiai kreipiasi prie Jos. Ji yra 
rūpestinga žmonijos Motina. 
Eikime prie Jos.

Paskutinėje novenos die
noje, išpažintys klausomos 
lietuvių kalboj La Salette 
Bažnyčioje, Hartford, Conn. 
Savo intencijas gali siųsti 
novenos tikslu Bloomfield, 
Hartford, Conn, arba La Sa
lette Seminary, Altamont,

Novenos maldos galima 
rasti naujai išleistoje knygo
je, Apsireiškimas P. M. ant 
Kalno La Salette. Tai randa
si La Salette Novitiate, Blo
omfield ir La Salette College 
Hartford, Conn, ir ’’Ameri-

Rugsėjo 11 d., 1936 m,

— Rugpjūčio 29 d. buvo 
surengta pagerbimas Prano 
ir Alenos Paveikių sų 20 me
tų vedybinio gyvenimo su- 
kakties proga. Surengė jos 
draugės, kurios jubiliatus la
bai gražiai ir apdovanojo,! 
Svečių buvo iš Philadelphia 
jos, brolienė su dukrele ir gi-j 
minių iš Elizabetho, Kearney I 
ir Newark, N. J.

Sveteliai labai gražiai link
sminosi ligi šviesos. Jubilia
tai labai dėkoja giminėms ir 
svečiams.

Ekskursija laivu pavyko

Rugsėjo 7 d. laivu „Favo
rite” trys lietuviškos parapi-1 
jos Jersey City, Bayonne ir! 
New Yorko turėjo išvažiavi- Į 
mą į Bear Mountain. Diena 
pasitaikė labai graži. Publi- , 
kos prisirinko labai daug. 
Tvarka buvo pavyzdinga. Vi
sos trys ‘’parapijos darbavosi \ 
drauge. Gražus solidarumo į 
pavyzdis. žmonės buvo pa- t 
tenkinti. Kitais metais žada
ma didesnį laivą paimti, kad 
visus norinčius važiuoti pa
tenkinus. Tai buvo pirmas 
bandymas ir labai pasekmin
gas.

Tai Lengvas Užsirūkymas!

dėl jūsų minčių suraminimo!

Jūs, kurie mylite neapribotą lepumą gulėti lovoje 
su nepaprastai gera apysaka ir didžiai patenki
nančiu užsirūkymu . . . susidraugaukite šį vakarą 
su Lengvu Užsirūkymu . . . lengvu užsirūkymu iš 
turtingo, brandaus-kūno tabako . . . Lucky Strike! 
Jūs paragausite augščiau-apkainuoto tabako puikų 
skonį . . . visus tuos puikius vidurinius lapus, 
Derliaus Grietinę. Jūs pažinsite rūkymo džiaugsmą 
su ta lauktina gerklės apsauga, suteikiama nuosavo 
Lucky’s proceso. — “It’s Toasted”. Lengvas Užsi
rūkymas jūsų minčių suraminimui! Lengvas 
Užsirūkymas dėl jūsų gerklės!

★★ VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! ★*

KOKS RAMINANTIS JAUSMAS! 
Lengvas Užsirūkymas!

Uždarykite duris rūpesčiams ir susi
krimtimams ... ir atsipleškite šviežų 
Luckies pakelį! Jūs neturite slegiančio 
jausmo kuomet jūs rūkote iki vėlos 
nakties. Lengvas Užsirūkymas palieka 

priimnų skonį, ir Luckies yra Lengvas 

Užsirūkymas.

I w

Virš 1.300.000 dovanų išdalinta 
dėl "Sweepstakes"

Tik pagalvokit! Virš 1,300,000 dova
ną jau yra išdalinta tame didžiuliame 
tautiniame cigaretu lošime, jūsų Lucky 
Strike “Sweepstakes”. Ar jūs jau įsto- 
jot? Ar jūs laimėjo! jūsų Luckies - 
plokščią 50 gardžių Lucky Strikes 
blėkinę?

Ant radio yra perduodama muzika. 
Atsisukite “Your Hit Parade” — tre
čiadienio ir šeštadienio vakarais. Klau
sykite, spręskite ir studijuokite melo
dijas - tuomet pabandykite jūsų Lucky 
Strike “Sweepstakes”.

Ir jeigu jūs dar nerūkote Luckies, 
nusipirkite pakelį šiandien ir taipgi 
pabandykite juos. Gal būt jūs tuo ką 
nors netenkate? Jūs įvertinsite Luckies 
viršingumą — Lengvą Užsirūkymą iš 
turtingo, brandaus-kūno tabako.

-Lengvas užsirūkymas
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-'IT’S TOASTED”

Rugsėjį

VILNIAUS
MAS

vietinių ir 
klausytojų, 
gingas skyri; 
kas, Povilas 1 
re parengimą 
vesti vakaro p 
fflingą. Visus 
šiai sugiedptaf 
nas ir kelios Ii 
neles. Sudaim 
parapijos chor 
Tamošaičio ved 
pakviestas kali 
vietos šeimini 
bai gerbiamas 1 
nas, kuris paša 
dmančią ir nuo 
Vilniaus reikal: 
mas ir dabai 
nerimą, sunkum 
įia Europą, o si 
vą.jJLietuva ti 
tą sūkurį, Lietu 
grumtis su prie: 
savo kalbą kun. 
-tačiau mes t 
išeis laimėtoja, 
žins sau Vilnių, 
rikos lietuviai, v 
sime Lietuvos 
stangas, mes pi 
laimėti”

Gražius ir jaut 
žodžius pasakė 1 
kūno svečias i 
kun. J. Zabulion 
demarklinijo gyvi 
Imas Kaiaadorii 
joj, Jauna lietuv 
Petrulytė gražia 

maro Vilniaus eil 
jos deklamacijų 
Uždavinys, kuris 
tirtais pavyzdžiai!

pavergtų Ketu 
R) priminė skris 
dnėjant mokykla 
NUR, plačiai

No. 5th
BUS-ĮVAIR 
FESIONAL 
VAKARAI.
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VIETOS ŽINIOS
VILNIAUS PARENGIMAS

MASPETHE
sa, Adomaitienė, Petrulienė, 
P. BagoČiūnas ir kiti.

V. Medukonis.

lenkti kitos mašinos ant užsi-lmūs tauta taip tirpsta sveti- Po tokio regėjimo jis vėl at
sukimų ir važiuojant kalnu, mųjų įtakoj.
Tuo pats išvengsi nelaimės Ne to trokštu aš savo Tė-
ir kitus apsaugosi. vynei!

- ------------  Šventupės Sūnus
DRAUGIJOMS REIKTŲ 

PRIMINTI, NEIŠLAIKĖ MOTINOS
ŽVILGSNIO

gavo sąmonę ir netrukus vi
sai pasveiko. Tada suprato, 
kad čia Dievo perspėjimo 
būta, ir greitai pasitaisė. 
Draudžiamas nuo per didelės 
atgailos jis atsakydavo: ”Jei 
aš negalėjau išlaikyti savo 
motinos žvilgsnio ir jos prie
kaištų, tas kas bus paskuti
nio teismo dieną, kai būsiu 
aky vaizdo j e ne motinos, bet 
Aukščiausiojo Teisėjo ir Jo 
angelų. K. K. Laivas

MŪSŲ SPAUSTUVĖJE PARDUODAMŲ KNYGŲ

Ratalogas
Dalis I.
—oOo—

o

ro"

— KNYGOS MOKYKLAI T
Aritmetikos Uždavinynas ---------------------------
Anghj Kalbos Rankvedis--- ---- - -------------------
Didysis Kat. Tik. Katekizmas ---------------------
Lietuvių Kalbos Gramatika, Domijonaičio -....
Nauja Knyga del liet Mokslainių Amerikoje 
Vargo Mokyklai, IV leid---- ----- ------ ----- -------
Vaikų Žvaigždutė II d., P. Bendoriaus----------

kad artimiausiam savo susirinki
me išrinktumėt po 2 atstovus į 
„Amerikos” Bazaro RengimoI Dijonizas Kartūzas vieno-
Komisiją. Bazaro komisiją, tuojauNe ištraukoje iš Šventųjų Te
reiks sudaryti. Į ją įeina jau gyvenimų pasakoja apie 
nuo Liet. Universalio Biurh; K. vieną vienuolį, kuris labai 
Krušinskas, V. žalnieraitiš ir K. nor®j° ^^ti į vienuolyną, 
Vilniškis; nuo Federacijos Ap- bet motina 1° Sumanymui 
skrities: Kamarauskienė, Januso- buv0 labai priešinga. Tačiau 
nienė iš Apreiškimo par., Bran-paunuolis’ nenorėdamas iš
gabeni iš šv. Jurgio par, Gu- f“ saJ° troškimo, ne- 
dauskienė, Bapolskieiiė iš Karai. klauSe m0t\n09 at^lblvne^' 
Angelų par., Norkevičienė, Pau- I *otJn?s prikaišioji- 
lauskienė iš Maspetho V. J. Atsi- labai vdaz™ at^ine’ 

r .. davo siais žodžiais: Noriumainymo parapijos. .v ,. v. , n , . I išganyti savo Sielą, noriuPrie šio komiteto bus sudaryta ° v. , ., .............. , .. sau laimėti amžiną laimę,—plati komisija us visų draugijų. , , . ... “. _ . ,,„ ... .v _ .. tatai man labiausiai rupi.Komisija pasižymės realiu, ap- __ ,. . . . f, .vv. . , , _ , .. Motina, įsitikinusi, kad isčiuopiamu darbu. Bazaro laikas . , . . .... ................. .. . . jos stengimuosi atgrasintijau netoh tam - juo jau! nįe_
rūpintis. Visus kviečiame į talką. L n ir
Ypač draugijos turėt, palodyti 1.^

savo norą išlaikyti „Ameriką. L vienuolyną Ilgainiui jau- 
puolis pradėjo vis šiek tiek 
savo pareigose apsileidinėti, 

. . paskui daugiau ir daugiau,
Kurių pasibaigė „Amen- visiškai atšalo ir apsi- 

kos” prenumerata, prašome rpu0 įarpU mįrg j0 m0-
atsinaujinti. Neskriauskite pna Q jįg pa^g sunįįai su. 
laikraščio, kuris pasitiki jū- gįrg0 Pakilus karščiui ir di- 
sų sąžiningumu ir prenume-L*įaį gaivaį suskaudėjus, 
ratai dar vis jus lanko. jam pasirodė, kad jis miręs 

■■ ■=- ir jau stojęs į Dievo teismą.
LIETUVA MANO TĖVYNĖ Ten jis- pamatęs savo moti- 

_____  Lną ir daugelį kitų numirėlių, 
Tikiu, kiekvienas lietuvis jaukiančių Dievo teismo. Mo- 

yra tikras tautietis, giliai tina pažvelgusi į tuos, kurie 
brangina savo gimtąjį kraš- turėjo būti pasmerkti, ir jų 
tą ir savąją tautą. tarpe pamačiusi ir savo sū-

Tūkstančiai mūsų, apleis- nų’ didžiai nustebusi ju
dami savo gimtąjį kraštą |ko:”Ką tai reiškia, mano sū- 
suklypusias bakūžes ar pui- nau?! Ar tik tokią Pabai^ 
kius rūmus išvykome į pla- nusipelnei? Kur dabar tie 
tų pasaulį ieškodami laimės 5ražūs žodžiai, kuriuos ka- 
ar nelaimės, numatyt arba daise man kaU>ėjai: Noriu 
atspėt savo likimą. Bet kiek- siel? išganyti...?” Išgirdęs 
vieną iš mūs, nors kai kurieP'l^ktn® motinos priekaištui, 
buvome gimė svetur, stipriai sanus ka'P susigėdęs, jog nė 
surakino su Lietuvos krašto I žodelio negalėjęs atsakyti, 
puikiais vaizdais, gražia 
gamta ir maloniais žmonė
mis, nors vargiai gyvenan
čiais. Tikiu, kiekvienas iš 
mūs, išvykdamas iš Lietuvos 
išsivežėme kilniausias min
tis ir karštąją meilę link sa
vo tėvynės ir tautos.

O šiandien, gal būt, jau 
daug kas tai pamiršom.

Vieni paskendome var
guose, kiti gal jau perdaug 
pralobę, pamiršom saviškius 
ir tėvynę, pamiršome sukly
pusios bakūžės išvaizdą. O 
treti smarkiai įsisiūbavome 
į politikos vagas, .išsiskirs
tėm į idėjas. Susiskaldėm į

Rugpjūčio 29 d. Maspetho 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyrius surengė gražias pra
kalbas Vilniaus reikalais ir 
koncertą. Susirinko beveik j 
pilna, graži parapijos salė i 
vietinių ir iš Brooklyno 
klausytojų. Veiklus, ener
gingas skyriaus pirminin
kas, Povilas Kubilius atida
rė parengimą pakviesdamas 
vesti vakaro programą p. D. 
Klingą. Visus jaudino gra
žiai sugiedptas Tautos him
nas ir kelios lietuviškos dai
nelės. Sudainavo tai vietos 
parapijos choras muziko p. 
Tamošaičio vedamas. Pirmas 
pakviestas kalbėti kaip tos 
vietos šeimininkas, visų la
bai gerbiamas kun. J. Balkft- 
nas, kuris pasakė tikrai jau
dinančią ir nuoseklią kalbą 
Vilniaus reikalais, priminda
mas ir dabartinį Europos 
nerimą, sunkumus, kurie lau
kia Europą, o sykiu ir Lietu
vą. „Lietuva turės įsivelti į 
tą sūkurį, Lietuva turės vėl 
grumtis su priešais — baigė 
savo kalbą kun. J. Balkūnas, 
— tačiau mes tikime, kad. ji 
išeis laimėtoja, ji susigrą
žins sau Vilnių, o mes, Ame
rikos lietuviai, visuomet rem 
sime Lietuvos gražias pa
stangas, mes padėsime jai 
laimėti.”

Gražius ir jautrius kelius 
žodžius pasakė kun. J. Bal- 
kūno svečias iš Lietuvos 
kun. J. Zabulionis, kaip pa- 
demarklinijo gyventojas, kle
bonas Kaišiadorių vyskupi
joj. Jauna lietuvaitė Birutė 
Petrulytė gražiai padekla
mavo Vilniaus eilėraštį1, o po 
jos deklamacijų kalbėjo V. 
Uždavinys, kuris paties pa
tirtais pavyzdžiais piešė sun
kų pavergtų lietuvių gyveni
mą, priminė skriaudas užda- 
rinėjant mokyklas, mokinių 
mušimą, plačiai papasakojo 
apie J. Bakanausko nužudy
mą, paskaitė jo paskutinius 
žodžius draugams ir motinai, 
aiškino kylantį lietuvių tau
tinį susipratimą Vilniaus kra 
šte. Be to, prelegentas atsa
kinėjo ir į klausimus Vil
niaus reikalais.

Susirinkusieji sumetė au
kų Vilniaus reikalams, viso 
27 dol. 29 et.

Be skyriaus, prie parengi
mo prisidėjo ir kitos organi- apsižiūrėk, kad tikrai turi Vo tautiškumą pardavėm už 
zacijos bei jų atstovai, kaip pakankamai vietos. Visuomet raudonos vėliavos pažadus... 
pav. B. Vaičaitis, K. Pačė- prisimink, kad geriausia ne-

mirė jonas klasčius

Po ilgos ligos, rugsėjo 7 d 1 
mirė Brooklyn^ žymus biz
nierius Jonas Klasčius, di
džiulio parko ir sales savi
ninkas, palikdamas nuliūdi
me žmoną, dvi dukteris, sū
nų ir marčią.

A. a. Jonas Klaščius prieš 
kelioliką metų buvo vienas 
iš turtingiausių Brooklyno 
lietuvių. Jis turėjo daugybę 
nejudomo turto, kurį parda
vęs pirko Clinton parką ir 
ten pastatė didžiulę, puikią, 
per pusę milijono dolerių 
vertės salę. Užėjus blogiems 
laikams, krito visa nejudoma 
nuosavybė, sustojo biznis; 
tas be galo prispaudė ir mū
sų tautietį a. a. KlašČių, ku
ris buvo priverstas griebtis 
visokių priemonių, kad tik iš
silaikius prie taip daug pini
gų ir sveikatos kaštavusios 
nuosavybės. Jo šeimai teko 
gyventi ir gana sunkiai. Se
niau buvęs be galo nuolai
dus, geros širdies ir draugiš
kas žmogus, aplinkybių pri
slėgtas turėjo net tą viską 
pamiršti, turėjo žiūrėt kiek
vieno cento. Tas viskas velio
nį pakirto ir paskutiniaisiais 
metais jis pajuto suirusią 
sveikatą. Per Lietuvių Dieną 
jis jautėsi lyg kaltu ir atsi
prašė, kad nepavyko įtaisyt 

; garsiakalbių salėj ir parke 
nes buvo susirgęs akimis ir 
negalėjo nieko veikti. Po to 
jis ėmė negaluoti ir iš to išsi- 

i vystė tikra liga, kuri pakirto 
. io gyvybę. Ilsėkis ramiai, 
, tautieti, svetimoj šalyj, kū

no j tu tiek dirbai, tiek turto 
. buvai sukrovęs. Tau nebete- 
. ko aplankyt Kupiškio, kurį 
. dar taip norėjai pamatyt.

A. a. Jonas Klaščius bus
1 aido j amas šį ketvirtadienį

• rugsėjo 10 d.

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

AMERIKOS
SPAUSTUVĖJ

ATLIEKAMI VISOKĮ
SPAUDOS DARBAI

GREITAI, GERAI
IR PIGIAI

ATSINAUJINKITE

kitų miestų gautusIš 
spaudos darbus atliekame 
[ir prisiunčiame laiku.

Rengiantieji šokius, kon
certus, vakarienes, balius, 
[gegužines ar norintieji iš
garsinti savo biznį, spau
dos darbą duokite mūsų 
spaustuvei.

i Kreipkitės:

LITHUANIAN UNIVERSAL 
BUREAU, Inc.

423 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.
Stagg 2-2133

Diamonds-Watch A
JEWELRY 1

POLICIJOS DEPT. SAUGU 
MO VAJUS 

92 Pct.

IŠ IŠDIRBĖTŲ tiesiai jums
JŪS SUTAUPOTE NUO 30% IKI 50% PIRKDAMI UŽ 

PINIGUS AR IŠSIMOKĖJIMUI

— VAIDINIMO KNYGELĖS
Exproprijacija — 2 veiksmų drama-------------
Milijonai Vandenyj — 3 veiksmų drama)------
Nepaisytoja — 4 veiksmų drama ---------------
Valkata — 4 veiksmų drama —...... .................
Žvaigždės Duktė — 4 veiksmų drama .............

._ .25 
_ 2.50 
__ .30 
... .50

.50 
_ 1.00

.45

.10

.50

.35

.50
.75

o

o

o

o

Apskaičiavimais kalbant 
kalnai ir aštrūs užsisukimai 
turėtų garsiu varpo balsu 
skambėti automobilisto au
syse. Ir kaipo perspėjimas 
tokių vietų yra: laikykis li
nijos, prieš lenkiant kitą — mažas grupeles; kiti net sa-

Mūsų fornišių skyrius aprūpins jūsų namus puikiais bal
dais lengvam išsimokėjimui.
Galima susitarti ir laiškais. Rašykite dėl informacijų:

562 Fifth Ave., N. Y. City 
Tel. Bryant 9-3787

Lietuviams 
patarnaus

Pranciškus Naudžius

Gaila, kad neskaitlinga $

PIRMAS
Didžiulis RA7ARAS—Savaitraščio

— ĮVAIRIOS KNYGOS
Apsigynimo Ginklas —.. —..... —....—:—
Anykščių Šilelis ..............  —.... —--—
Apie žmogaus Sielą -------- ---------------------
Akyvi Apsireiškimai Sviete....—...................
Ar yra Dievas? .... ................... .....................
Apie Jėzaus Kristaus Sekimą--- ------------
A Catechism of Christian Doctrine ----------
Aplankymas Šv. Sakramento --- ------------ -
A Brief Lithuanian Grammar------------- —
Ben-Hur, Istoriška apysaka -------------------
Bolševizmas -----------
Bažnytinė Valstybė 
Bedievių Inkvizicija 
Baudžiava Lietuvoje - 
Christ’s Own Church . 
Cikvitų Devintinės ....... 
Dievo Akyvaizdoje _
Darbo Žmonės — Garsūs Išradėjai-- ------------
Darbininkų Judėjimo Augis Lietuvoje---------
Dievo Karalystė ------------ --- ---------
Dėl ko aš turiu būti katalikas?------ .------------
Degtinė ..--- ---------------- ----------------------
Dešimt metų Tautiniai Kult. Darbo Lietuvoje 
Dieve Pasigailėk Mūsų____
Dievo Ranka Bažnyčioje---------------- r----------
Dvasios Gyvenimo Mechanika --------------------
Demokratija ----- ---------------------------------------
Dieviškoji Proporcija -------------------------------
Ekspresionizmas dailėje ir poezijoje-----------
Eglė Žalčių Karalienė----- ------- ---------------—
Filioteja -------------------------------------------
Gyvasis Rožančius —-- ---------------- --- --------
Gamtos Pasakos--------------- ------------------------
Gyvenimas Šv. Stanislovo Kostka---------------
Geologija —-- ..--------------------------- ---
Giesminynas, kun. J. Tilvytis, M.I.C.......—...
Gavėnios Knyga ------------------------------------
Gyvenimo Pamatai ------------------ —........... .......
G u d r ū n a --- ------------------- -------- ---- -----
Gyvenimo Prasmė ---- __--- ----------- -------------
Graži Dovanėlė Lietuvos Artojams _ _______
Gyvenimas Šv. Marijos Panos —.—  ..... —
Ištisų Metų Šventųjų Gyvenimai ...............—
Iš Visų Pasaulių...... ............. —.................. ........
Iš Gyvenimo Vėlių bei Velnių ------- ------------
Įvairumai —........  _......................
Jonas Jonyla — 
Jėzaus Meilė ..... 
Jaunimo Kovos
Jaunuolėlių Gyvenimas ... _......-............ .......... .........
Jaunimo Keliais-- ------ -- ---------- ----- ------- ---- ------
Jėzaus Širdis --- ------------------ --- ------- -- --------------
Kaimiečių Kovos su Ponais ---- ------------ -- ----------
Kalėdų Dovanėlė .............. --- ---------------- --------
Kelionės Lietuvon Did. Karo Metu--- ------- ----------
Kitas Karas —.............. ............. -...-..............-..... .........
Kryžiaus Keliai _______ _____ ____ ___ _ _______
Katalikų Internacionalas .... ............    —
Kopernikas'ir Galilėjus.............................. .......... —
Lietuvos Savivaldybės (paskaitos) .._____
Laimė — poema...... ................... ...... .....................
Latvija ,....... ............... ..... ....... .................. ........
Mažoji Dorytė--- --- ------ -....... -.......    —
Mūsų Jaunomenės Idealai ........ ........—.... ....... .........
Mažas Katekizmėlis ------------- --------- --- --------------
Man Šviečia Saulė.... .................. ........ ....... .................
Mūsų Politinės Partijos ir ko jos nori........ ..............
Moters Kūno Kultūra ------------------- ---------- .-.------
Mūs Laikų Stigmatizuotoji------ --- ._-- --------------
Moterystės Teisės .............—---- --------- ----------------
Mirtis ..... .... ............. —------- ------------ -----------
Mūsiškiai Užsienyj —........      —
Materijos Keitimosi Organizmuose (paskaitos) __
Mylėkite savo Priešus .... ...........................................
Mano Poilsis ... .....................................—-- -------------
Maldos į Sopulingąją Dievo Motiną.............. ..........
Misijonieriaus Romanas ......... —.......... —
Matematiškas Bičių Instinktas ----------- --------------
Nekaltybė ........ ......----- ------ -- -------------- -----------
Netikėjimas, jo Priežastys ir pasekmės ........... .......
Novena prie Šy. Pranciškaus Asyžiečio —.... ........ ...
Naujos Eilės ir Deklamacijos... ................. ...............
Naujasis Testamentas .......................—.......... ..........
Nebūk Storžieviu ...._.........    -...... .................
Naujos Gadynės Prieaušryj ............... ................. .......
Paklydėliai __ 1... ................—.... —..._........... —... .......
Pasakėčios . .... ..... —.......... ..... .......... .............
Puiki Istorija apie Kantrią Eleną................... ..........
Pažinkime Socializmą ..............  ........ . ... ........
Poteriai, Prisakymai ir Katekizmas ___ __
Raistas--------- ---------------------- --------------------
Raktas Sveikaton ir Laimėn .... ....._......... . ...... ........
Revoliucij a................ —..... . ............. ............
Rožių Keras ........   ;.......... ..............
Skenduoliai ...........—............ ........—......—:.-------------
Spiritizmo Dvasios ....... ....... .............. .......... .............
Su Magelanu Aplink Pasaulį ......... ...... ....... ..............
Sparnuoti Lietuviai' — Darius ir Girėnas _____ 1... _
Sutvirtinimo Sakramentas _____ _____________ _
Spaudos Laisvės ir Am. Liet. Organizacijų Sukaktis 
Secret Societies ......   —.............. .......

eilės ..

•*r

3
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7.28,29 DIENOMISLAPKR
Apreiškimo par. Salėj e,

No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.
BUS ĮVAIRIŲ LAIMĖJIMŲ — ŠOKIŲ MUZIKA — PRO- PUOŠ. ĮŽANGA TIK 10 CENTŲ. KAS NORITE KĄ
FESIONALŲ, BIZNIERIŲ, „AMERIKOS” SKAITYTOJŲ BAZARUI PADOVANOTI, PRANEŠKITE „AMERIKAI.”
VAKARAI. BŪDAS — KIOSKUS TURĖS VISOS PARA-
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Rugsėjo 11 d., 1936 m.
-------------- ---- -.........- ■ -4

MASPETHO ŽINUTĖS PRAKALBOS

Rugsėjo 13 d. Šv. Vardo 
draugija eina bendrai prie 
Komunijos per 8:30 vai. Mi
šias. Jų intencija bus laiko
mos šv. Mišios naujos vėlia
vos pašventinimo proga. Spe- 
cijalų pamokslą pasakys sve
tys iš Lietuvos — kun. Brun- 
dza.

Draugijos ir visa parapija 
smarkiai susirūpino parapi
jos bazaro reikalais. Reikia 
manyti, kad šiemet bazaras 
atsižymės nepaprastais re
zultatais.

Maspetho klebonas žada 
parvažiuoti iš ligoninės 
savaitę.

šią

SVEIKSTA

šių metų prezidentiniai 
rinkimai, atrodo, bus labai 
karšti. Abi žymiosios — de
mokratų ir respublikonų — 
partijos ruošiasi kovai už 
piliečių balsuotojų balsus. 
Kad patraukus balsuotojus 
savo pusėn, partijų komite
tai ir įvairūs politiniai ir pu
siau politiniai klubai ruošia 
prakalbas, kame dėstys savo 
pakraipas, savo nusistaty
mą. Penktadienį, rugsėjo 11 
d. Amerikos Liet. Piliečių 
Klube (80 Union Av., Brook
lyn, N. Y.) rengiamos masi
nės prakalbos. Pradžia 8 vai. 
vak. Kalbės daug žymių ofi
cialų ir vietinių politikų. Pra
kalbas rengia L. Demokra
tai ir Piliečių klubas.

munistų eisenas ir mitingus; 
komunistų buvo laikomas ge
riausiu, ištikimiausiu darbi
ninkų užtarėju ir jų balsais 
viešpatavo lietuvių lokale, 
kol išsiaiškino, kad jis iš 
kontraktorių gavo tūkstan
čius dolerių ir užtai darbinin
kams numušė uždarbį. Mano
ma, kad yra ir daugiau šmu- 
gelysčių, kurios išsiaiškins 
netolimoj ateityj

Siuvėjas.

PIRMAS PARENGIMAS

Pirmas rudeninis parengi
mas, kurį rengia Lith. Young 
Men’s Association, įvyks šeš
tadienį, rugsėjo 12 d. klubo 
kambariuose. Klubiečių drau 
gai kviečiami atsilankyti.

IŠVYKSTA Į KOLONIJAS

KONTESTAS BAIGĖSI

AUTOMOBILISTAI, 
APSIŽIŪRĖKITE!

New Yorko policijos komi- 
sijonierius išleido įsakymą 
bausti be pasigailėjimo tra- 
fiko taisykles peržengian
čius automobilistus. Užtai 
saugokitės, nes nusikaltu- 
siems pabaudos dedamos net 
iki šimto dolerių.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR., J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

valandos: 
12—2 p. p. 
6—8 vak, 

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN

161 NO. 6tb

VALANDOS: 
. i 8—10 ryte 

WALUK v ‘ii 4 i—2 p. p.
1 6—8 vak.

STREET 7 Šventadieniais susitarus
Tel.: EVergreen 8-9229

Maspetho Atsimainymo V. 
J. par. klebonas kun. Jonas 
Balkūnas, kaip jau rašėme, 
buvo smarkiai susirgęs. Da
bar jis randasi Mary Imma- 
culatte ligoninėj, Jamaica, N. 
Y. ir jaučiasi geriau. Gydy
tojai sako, kad ligos priežas
timi yra protinis persidirbi- 
mas ir pataria kuriam laikui 
mesti viską į šalį, kad visai 
nesuardžius sveikatos.

Iš tikro, kun. J Balkūnas 
ir yra šimtą darbų ir tiek 
pat pareigų turįs veikėjas 
— klebonas. Be parapijos, 
kurioje yra begalės darbų, y- 
pač statant naują bažnyčią, 
kun. J. Balkūnas ėjo įvairias 
žymias pareigas centralinėse 
ir vietinėse orga lizacijose, 
daug padėjo „Amerikai” re
daguoti. Dabar jis yra Kun. 
Vienybės pirmininku. „Moti
nėlės” sekretorium, Kat. Fe
deracijos centro nariu. — 
Joks visuomeninis veikimas 
be jo neapsėjo. Bet dabar 
jo sveikatos būklė atšauks jį 
nuo to viso darbo. Ypač jo 
pasitraukimą pajus „Ameri
kos”' redaktorius. Apgailes
taudami, linkime gero su
stiprėjimo. .

ŠMUGELIS SIUVĖJŲ 
ŠEIMOJ

Karai. Angelų Parap.

Kaip visur, taip ir pas siu
vėjus skverbiasi komunistiš
kas elementas. Taip Brook- 
lyno siuvėjų (lietuvių) 54 lo- 
kalas ilgai buvo valdomas 
komunistų, kurie dėdavo vi
sas pastangas ir išrinkdavo 
biznio vedėju — lokalo dele
gatu komunistuką, kuris tei
singumo nė už skatiką netu
rėdavo. Ilgai siuvėjai kentė, 
kol, pagaliau, delegato šuny
bės iškilo visai aikštėn ir 
komunistai nebepajėgė to pa
slėpti. *Š. m. liepos mėnesio 
susirinkime delegatas drau
gas K. Jankaitis nebepateko 
į delegatus, o buvo išrinktas 
A. Bubnis. Po to tuoj buvo 
išaiškinta daug draugo Jan
kaičio šunybių, kuriomis jis 
skriaudė lokalo darbininkus. 
Rugpjūčio 26 d. unijos lokalo 
susirinkime Kazys Jankaitis, 
už padarytas dideles šuny
bes, suspenduotas nuo uni
jos teisių visam amžiui; nors 
daugelis ir artimiausių Jan
kaičio idėjos draugų siūlė vi
sai jį išmest iš unijos.

Kazys Jankaitis visą laiką 
buvo labai aktyvus komunis
tas, organizavo visokias ko

Visi pastebėjote, kad bu
vome patalpinę garsinimą 
„Iki naujų metų Amerika dy
kai” tiems, kurie įspės tris 
paduotas mįsles. Pasibaigus 
šiam kontestui turime pasa
kyti, kad iš kelių desėtkų 
spėjikų tik vos keletas atspė
jo visas 3 mįsles teisingai. 
Tiems, kurie prisiuntė pašto 
ženklą už 3 c., duodame at
sakymą laišku, gi kurie ne- 
prisiuntė 3 c. pašto ženklų, šį 
kartą talpiname teisingą 
mįslių atsakymą. Jie yra:

— Kokio akmens negali
ma išimti iš upės? Atsaky
mas — sauso.

— Kada žmogus esti na
mie be galvos? — Kai žiūri 
iškišęs galvą pro langą.

— Kada žąsis stovi ant 
vienos kojos? — Kai kitą tu
ri pakėlus. •

Kaip matote, atsakymai 
labai paprasti, bet dauguma 
spėjikų to nesitikėjo ir ban
dė atsakyti labai 
kai.

filosofiš-

Visus kontesto 
sveikiname. Jūs 
kad norite dirbti, norite gal
voti. Tai gražus reiškinys.

dalyvius 
parodėte,

REIKALINGA

mergina ar moteris, apsigyveni-1 
mui pas moterį. Sąlygos labai 
prieinamos. Norinčios gauti pana
šų gyvenimą atsišaukite į „Ame
riką.”

(37 — 38)

Bendra Komunija
Šį sekmadienį, rugsėjo 13 

d., per 9 vai. šv. Mišias Šv. 
Vardo Draugija eina bendrai 
prie Komunijos. Visi nariai 
prašomi dalyvauti, nes nepil
dant draugijos reikalavimų 
netampa dalininkais tų visų 
gerų ^darbų Domininkonų or
dino. (Žiūrėkit regulą: „Na
rių pareigos 3 prg. ir Apie 
atlaidus 1 prg.”)

J. Mykolaitis. -

geriausios rūšies
ANGLYS

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

C. BROOKLYN. N. Y.

Susirinkimas
Moterų S-gos 35 kp. šį sek

madienį turės savo susirinki
mą tuoj po sumos par. salėj. 
Atėjus vėsesniam orui, reikia 
susirūpinti veikimu. Todėl 
visos kuopos narės kviečia
mos dalyvauti, nes reikia ge
rai pasiruošti darbams, ku
rie laukia mūsų. Atsiveskite 
bent po vieną naują narę.

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

GREAT NECK, N. Y.

Spalių (Oct.) 4 d. Great 
Necko Federacijos 51 skyrius 
rengia metinį balių, kuris į- 
vyks M. Sobenkos salėj. Bus 
šokiai, žaidimai, šiaip pa- 
marginimų ir užkandžių bei 
gėrimų. Visi greatneckiečiai, 
maspethiečiai ir brooklynie- 
čiai lietuviai prašomi daly
vauti. Great Necko lietuviai 
moka vaišinti savus ir sve
čius. Taigi nepamirškite, sek
madienį, spalių 4 d., Soben
kos salėj.

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 mieros kojoms če- 
verykus niekuomet nežinos — corns, callouses, bunions, ir 
daugel kitų kojų nesmagumų.

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

LIETUVIS PAS LIETUVĮMILCHUS SHOE SHOPS inc.
69-21 Grand Ave., Maspeth, L. I.
56-27 Clermont Ave., Maspeth.
66-31 Grand Ave., Maspeth, L. I.

197 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Kaip jau rašėme, „Ameri
kai’' į pagalbą atėjo gabus, 
energingas jaunuolis Pranas 
Naudžius, kuris renka „Ame
rikai” skelbimus ir prenume
ratas. Jo darbo vaisiai jau 
pradeda pasireikšti. Tikime, 
kad jo pastangos bus tikrai 
gražiais vaisiais apvainikuo
tos. „Amerikos” skaitytojų, 
biznierių ir gerbiamų klebo
nų prašome Pr. Naudžiui 
teikti patarimus ir nurody
mus „Amerikos” biznio rei
kaluose.

Šią savaitę Pr. Naudžius 
vyksta į Amsterdam, N. Y., 
Schenectady, N. Y. ir Wa
tervliet, N. Y. Jis bandys į- 
vėsti ir atskiras kolumnas 
„Amerikoj” iš aplankomų ko 
lonijų veikimo.

PRIŽICRĖKIT ŠVIESAS
Daug, ir gal daugiausia, 

automobilių nelaimių pasitai
ko, kai auto šviesos būna ne
tvarkoj. Dažnai neatsargūs 
automobilistai važiuoja su 
viena šviesa arba visai be 
šviesų, kai jos sugenda. Daž
nai ir užpakalinė šviesa 
(stop light) neveikia gerai. 
Nebe to, daug pavojaus su
daro ir neatsargus važiuoto
jo didžiųjų šviesų žarstymas 
į atvažiuojantį automobilių 
ar šiaip praeivį. Mieste vi
suomet vartokite mažąsias 
šviesas ir prižiūrėkite, kad 
automobilio visos lempos bū
tų tvarkoj.

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

~ ~ ~ «■ ~ 19 PRIEŽASTIESKOSULYS šalčio
Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

Šios gyduolės yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos sutelkia grei
tą palengvinimą nn» kosulio ir kitų nesmagumų ryšy su šalčiu. .

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

kurios puikiai veikla vidurių reguliavimui; šalina garą 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.

STagg 2-4409 Notary Public

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Duodu automobilius Vestuvėms

visokiems pokyliams

ir

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

(Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avė.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. 
(Williamsburgh Bridge Plaza)

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- g 
tas pasauly. >
Kas nori Kauno duonos, gali į

-L gauti i stubas Brooklyne. J
VKreipkite adresu: t

Įrjonas mK0LAITIS ?
Xs® OS/Vhh 380 So- 3rd Street, i 

Brooklyn, N. Y. ?
|ei norit gauti j kitus miestus ar farmas, kreipiktės: >

1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.

N. MASENAS BAKING CO.

VALANDOS:
DR. ED. W. ŽUKAUSKAS «p.p.

- 6-8 vak.
1114 FOSTER AVENUE ” Ir pagal sutarti

Tel.: MAnsfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ)

179 So. 2nd Street

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

DR. A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS:
; 9—12 ryte

1— 8 vak.
Penktadieniais uždaryta

Tel.: EVergreen 7-9106

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpubllo 9-3040

į Tel. EVergreen 7-1312 >

Dr. H. MENDLOWITZ 
Persikėlė naujon vieton, tai yra:

522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

s 1 iki 3 ir nuo Sekmadieni:
s 7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. ryto
5 FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J. >

Tel. E Ver green 8-7027-

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

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

Tel. NEwtown. 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER 

REAU ESTATE - GENERAL INSURANCE
54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

s Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
5 PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
5 AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių
5 bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS -
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos 

84-02 Jamaica Ave., Woodhaven, L. I.
(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja renčias

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS ŠIL

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

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan) 

Mes išvalome Garo Boilerius 
oru už $2.00 Ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien 19 WMBQ.

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

S&VfiGE & PLATZ 
994 Madison St., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. GLenmore 5-8733

Standard"




