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Kai kurie žmonės mėgsta 
viską kritikuoti. Tokiu kriti
ku pasirodė chicagietis adv. 
Bordenas, kuris dabar vieši 
Lietuvoj. Jis, pagal „L. A.” 
atpasakojimo, Lietuvos spau 
dos atstovams pareiškė, kad:

„Amerikos lietuvių laik
raščiai... tai ne laikraščiai, 
bet pamazgų duobės...”

Mes žinome, kokią reikšmę 
turi mūsų spauda ir kokį tau
tinį ir religinį darbą atlieka 
mūsų laikraščiai. Advokatui 
Bordenui, kuriam, turbūt, 
tautiškumas ir patriotizmas 
yra tig biznio reikalas, gal 
tai tie laikraščiai ir visas 
mūsų tautinis judėjimas yra 
nulis. Bet įdomu, kodėl pats 
adv. Bordenas taip mėgsta 
mūsų laikraščiuose afišuo
tis? Švarus asmuo, o maudo
si, anot jo, „pamazgų duobė
se”!

—Ou-
Komunistai visas valdymo 

formas, visus valdovus šau
kė „kruvinais klasių prispau
dėjais.” Kažin kaip ims skam 
bėt jų „muzika ” nuo dabar, 
kai Rusijoj sušaudyti jų va
dinami „darbininkų išliuo- 
suotojai,” Ispanijoj be teis
mų ir be nusikaltimų komu
nistai žudo ne tik moteris, 
bet ir kūdikius? Ką mūsų 
komunistų „idėjinis vadas” 
Bimba pasakys, kai Alcazaro 
tvirtovėj komunistai palaido
jo tūkstančius moterų ir kū
dikių? O juk jie nieko nepuo
lė, su nieku nekovojo. Ar 
Alcazaro tvirtovės susprog
dinimas ir gazolinu degini
mas nėra išdava komunistų 
kraugeriškumo, baisios ne
apykantos? Komunistų žvė
riškumas pralenkia visus net 
imperatoriškus ir diktatoriš
kus despotus.

—o— •
Tarp Vokietijos ir Joponi- 

jos yra kažkoki ryšiai, kurie 
nukreipti prieš bendrą prie
šą. Maskva sako, kad Hitle
ris pasiruošęs pagrobt Lenki
jos valdomą Poznanių ir Sile
ziją, o paskui Lietuvą, kad 
priėjus prie Rusijos. Gi Ja
ponija vis artinasi prie Rusi
jos per Aziją. Visai netikėtai 
galim išgirst, kad japonai 
susikibo su rusais apie Vla
divostoką ir Kabarovską, o 
Vokietija tada pradės savo 
„Drang nach Osten” iš vaka-, 
rų. Bet kelią tegu ji verčiau 
pasirenka per Baltijos jūrą, 
nes norėdama Rusiją pasiek
ti per Lietuvą Vokietija tu
rėtų nutiesti tiltą iš kelių 
šimtų tūkstančių naciškų la
vonų.

—o—
Amerikoj prasidėjo prieš

rinkiminė respublikonų ir de
mokratų kova. Respubliko
nai gauna dideles pinigų su
mas iš milijonierių, kurie ne
kenčia Roosevelto. Tačiau jų 
kandidatas Landon, nors vi
same smerkia Roosevelto 
„New Deal,” vistiek prieš pa
vienius aktus, kaip socialinio 
saugumo, bankų, viešųjų dar
bų, jis nepasisako, nes žino, 
kad visuomenė užtai nuo jo 
nusisuktų. Nors respubliko
nai džiaugiasi, kad balsuoto
jai eina prieš demokratus ir 
sako, kad Landonas laimės 
rinkimus, tačiau, kai laikro
džių magnatas newyorkietis 
Bulov viešai paskelbė lažy
bas už Rooseveltą, nė karš
čiausi respublikonai, nei Wall 
gatvės gembleriai iki šiol į 
lažybas neina. Bulovas sako:
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Azijoj Prasidėjo Neramumai
KALBAMA APIE JAPONŲ — RUSŲ KARĄ

ŠANGHAJUS. — Pavojin-------------------------------------
ga atmosfera siaučia Azijoj. 
Atvykus Japonijos delegaci
jai daryti investigacijos dėl 
tūlo japono nužudymo, vietos 
kinai militaristai jų neįsilei
do. Japonija tuoj pasiuntė 
karo laivus savo misijai pa
galbon. Tuo metu tarptauti
nėj zonoj, japonų distrikte, 
kažkas nušovė japonų jūri
ninką; kiti 2 jo draugai su
žeisti. Tuojau čia išsodinta 
200 japonų jūrininkų, apsau
got vietos japonus nuo kinų 
užpuolimų. Vietos japonų 
laikraštis pažymi, kad už jū
rininko nušovimą atsakingi 
kinai.

Numatoma, kad šie nesusi
pratimai gali išsiplėsti į nau
ją japonų veržimąsi į Kini
ją.

BOLŠEVIKAI NERIJĄ 
JAPONŲ

MASKVA. — Sovietų laik
raščiai rašo apie karo su ja
ponais galimumus. Ir pažy
mi, kad sovietai pasitiki nu
galėti japonus, jei kiltų ka
ras. Jie daug vilčių deda sa
vo oro laivyne, kuris Rusijoj 
yra milžiniškas; bet ir Japo
nijoj nemažas.

DU PONTAS APGINKLA
VO VOKIETIJĄ IR 

JAPONIJĄ

WASHINGTON. — Senato 
amunicijos komitetas susekė, 
kad milijoniariaus Du Pont 
kompanija yra glaudžiai su
sijusi su Vokietijos nacių ir 
japonų ginklų ir amunicijos 
kompanijomis ir svetur daro 
didelį pelną iš ginklų ir amu
nicijos gamybos.

Tuo būdu komitetas pažy
mi, kad Du Pont kompanija 
atginklavo Vokietiją ir su
stiprino Japonijos karo jė
gas.

UŽDARĖ SENIAUSIĄ PA
SAULIO LAIKRAŠTĮ

Kinijoje, Pekingo mies
te, uždarytas laikraštis „Pei-

ping Bao,” nes jis buvo vy
riausybei opozicijoje. Tuo 
būdu dingo seniausias pa
saulio laikraštis, nes „Pei
ping Bao” buvo Su Kung’o 
įsteigtas 402 m. po Kristaus 
gimimo. Tas Su Kungas iš
rado kinų spaudą. Kalbama
sis laikraštis seniai buvo pa
sidaręs panašus į mūsiškius 
laikraščius, o nuo 1810 m. 
buvo dienraštis. Jis suvaidi
no didelį vaidmenį naujųjų 
laikų Kinijos istorijoje. Eu
ropos spaudoje jis būdavo 
dažnai minimas (cituoja
mas).

HITLERIS AMNESTAVO 
DAUG PRIEŠŲ

BERLYNAS.— Ryšium su 
diktatoriaus Hitlerio 47 m. 
amž. gimimo dienos minėji
mu paskelbta amnestija, ku
ria daugiau kaip pusė mili
jono įkalintų asmenų palei
džiama. Daugiausia tai poli
tiniai kaliniai, kurie vargo 
kalėjimuose ir koncentracijų 
stovyklose.

JOE LOUIS NUGALĖJO 
AL ETTORE NOKAUTU

PHILADELPHIA. — Rug
sėjo 22 d. vakare Municipal 
stadijone įvyko bokso rung
tynės. Rungėsi gerai žino
mas bokso sporto mėgėjams 
„rudasis bombininkas” Joe 
Louis su vietos sunkaus svo
rio boksininku Al Ettore. 
Rungtynės buvo numatyta 
15 raundų, bet jos tetruko li
gi 5 raundo. Louis parbloškė 
Ettore 1 ir 4 raunde, bet 
Ettore pakilo ir tęsė rungty
nes. Tačiau kai 5 raunde 
Louis kairės rankos smūgiu 
pakabino Ettore ant virvių, 
jis nebeįstengė atsikelti ir 
vėl rungtis. Žiūrėtojų buvo 
60.000, o pajamų — $210.117.

PLEČIASI VIDURIŲ
ŠILTINĖ

„Še jums $16.000 prieš kiek
vieną landonišką $10.000, jei 
jūs esate toki tikri. Aš dedu 
savo $149.000.” Bulovo lažy
bos rodo, kad respublikonai 
netiki Landono laimėjimu.

—o—
Žmogus ar laikraštis daro

si įkyrus, kai vis kalba tuo 
pačiu reikalu. Bet „Ameri
kos” bazaras yra toks svar
bus reikalas, kad apie jį gali
ma ir reikia rašyt kiekvie
nam numeryj ir kiekvienam 
ipuslapyj. Tas bazaras, kuris 
įvyks lapkričio (November) 
25 — 29 dienomis, sukėlė di
delį susidomėjimą draugijo
se. Jų dauguma jau išrinko 
atstovus — darbininkus, ki
tos iš narių renka ir iš savo 
iždo skiria pinigų dova
noms pirkti. Tas mus džiugi
na, tas rodo, kad mūsų visuo
menė supranta spaudos svar
bą ir užtai ja rūpinasi. Iš sa
vo pusės mes tuo pat atsimo
kėsime toms draugijoms ir 
veikėjams. — Taigi ..Ameri
kos” bazaras, no^s vienas, 
bet visuomet naujas reikalas, 
kuriuo visi turime rūpintis.

išėmėt Lietuvoj užregis
truota daug susirgimų vidu
rių šiltine. Paskutiniu laiku 
Panevėžyj vidurių šiltine ap
sirgo 20 asmenų. Susekta, 
kad kalta upė Nevėžis, kurią 
užteršia apskrities ligoninės 
kanalizacijos vandenys. Ky
la reikalas pertvarkyti ligo
ninės atmatų filtrai — koš
tuvai.

PROTESTANTAS GIRIA 
KATALIKYBĘ

Norvegijos protestantų 
vysk. Andriejus Fleischeris 
taip atsiliepia apie kataliky
bę: „Susiklausimas pas pro
testantus pasidarė labai silp
nas. Iš mūsų suvažiavimų ir 
tarpusaviu susivienijimų ky
la tik šiandien vienos, rytoj 
kitos sektos. Tarp šitokio 
palaido susiskirstymo, Die
vas leido stovėti Katalikų 
Bažnyčiai, kaip galingam is
toriškam įrodymui, kad Kri
staus Bažnyčia yra atsitikti
nas susivienijimas, ar pačių 
žmonių sukurta sekta, bet 
Dievo kūrinys, kuris yra per 
1900 metų nepajudinamai 
tvirtas,”

TAUTŲ SĄJUNGOJE 
NESUTARIMAI

GENEVA. — Susirinkus 
Tautų S-gos atstovams, pra
sidėjo nesutarimai tarp di
džiųjų ir mažųjų valstybių. 
Taryba atsisakė įsileist į su
važiavimą Etiopijos atstovą. 
Mažosios valstybės griežtai 
tam pasipriešino.

ROMA. — Diktatorius Mu
ssolini paskelbė, kad jei T. 
Sąjunga savo suvažiaviman 
įsileis Etiopijos atstovą, Ita
lija pasitrauks iš T. Sąjun
gos suvažiavimo.

GENEVA.— Etiopijos bu
vęs imperatorius Haile Sela
ssie iš Anglijos atskrido čia 
ir priimtas Tautų Sąjungos 
suvažiaviman, nepaisant ita
lų protesto. Selassie pasiliks 
suvažiavime iki T. Sąjunga 
išspęs Etiopijos užkariavimo 
klausimą.

IR BELGIJOJE SANKAL- 
BIS PRIEŠ VYRIAUSYBĘ

BRIUSELIS. — Belgų po
licija susekė revoliucinį san- 
kalbį prieš vyriausybę socia
listų revoliucinėje partijoje. 
Policija darė namuose kratas 
ir areštavo įtariamus sankal- 
bininkus.

LIETUVOJE PADĖS ĮSI
KURTI KAIMŲ DAR

BININKAMS

KAUNAS. — Tsb. prane
šimu, prieš kn^ J^iką atitin
kamos Lietuvos įstaigos tei
ravosi, kiek kuriame valsčiu
je yra samdytojų ir darbinin
kų. Mat, dabar iš kaimų į 
miestus atvažiuoja daug dar
bininkų, kurie skundžiasi, 
kad kaime nėra darbo. Taip 
pat kai kur ir ūkininkai nu
siskundžia, kad jiems stinga 
darbininkų. Taigi dėl to ir no 
rimą sužinofi ne tik kiekvie
name valsčiuje reikalingą 
darbininkų skaičių, bet nori
ma patirti ir jų ūkišką padė
tį. Manoma, kad tose provin
cijos vietose, kur jaučiamas 
darbininkų trūkumas, reikia 
padėti darbininkams įsikur
ti. O iš tų vietų, kur yra dar
bininkų perteklius, galbūt, 
bus leista darbininkams ap
sigyventi miestuose, arba 
juos apgyvendins kitose pro
vincijos vietose ir ten jiems 
padės įsikurti.

INŽ. V. PETRAITIS IŠVE
DĖ NAUJĄ ELEKTROS 

FORMULĘ

Viename rimčiausių pran
cūzų elektrotechnikos žurna
lų „Revue Generale de l’Elec- 
tricite” 1936 m. Nr. 20 at
spausdintas kauniečio inž. V. 
Petraičio straipsnis „Reliati- 
vaus įtempimo kritimo ir re- 
liativių jėgų nuostolių santy
kis kintamosios srovės lini
jose,” kuriame išrodoma tam 
tikslui apskaičiuoti ligi šiol 
vartotos formulės netikslu
mas ir kokia paklaida f įda
roma naudejantis senąja for
mule. Tad moksliniai išveda
ma nauja daug tikslesnė for
mulė.

PARYŽIUS. — Ryšium su 
paskutiniaisiais Ispanijos į- 
vykiais, Prancūzijos bankai 
auksą skubiai siunčia į Ang
liją ir Ameriką. Prancūzijos 
frankas randasi kritiškoj pa
dėtyj.

VOLDEMARAS ATSISA
KĄS POLITIKOS

Spaudos pranešimu, prof. 
A. Voldemaras, atliekąs bau
smę s. d. kalėjime, kreipęsis 
į Lietuvos Respublikos Prezi
dentą, prašydamas pasigai
lėjimo. Jis sakosi nusprendęs 
galutinai atsisakyti nuo bet 
kokio politinio veikimo ir 
paleistas jis išvyktų į užsie
nį, kame atsidėtų vien mok
slo darbui.

Voldemaras prašymą pa
davęs prieš rugsėjo 8 d. šven
tę, kurios proga tikėjosi am
nestijos.

STUDENTŲ STREIKAS

Garsiam Columbia univer
sitete studentai ruošiasi 
streikui. Priežastis — paša
linimas studento Burke, ku
ris vadovavo Amerikos stu
dentų unijos demonstracijai 
prie prezidento Butler, kad 
šis neleistų Columbia univer
sitetui dalyvaut Vokietijos 
Heidelbergo universiteto su
kaktuvėse, kame buvo propa
guojama nacių idėjos.

ALKOHOLIS VIETON 
GAZOLINO

ATCHISON. — Pirmas A- 
merikos alkoholio fabrikas, 
gaminantis kurą automobi
liams, ėmė veikti. Alkoholis 
gaminamas iš kukurūzos 
(kornų). Jau pagaminta 
2000 galionų. Už mėnesio lai
ko ši dirbtuvė kasdien ga
mins po 10.000 galionų tokio 
alkoholio. Šiuo alkoholiu pra 
skiedžiamas gazolinas ir 
gaunamas labai geras auto
mobiliams kuras, vardu ag- 
rol. Savo kaina, sulyginant 
kokybę, agrolis lengvai kon
kuruos gazoliną.

ERELIS PAGROBĖ VIE- 
NERIŲ METŲ KŪDIKĮ

Šiurpi tragedija įvyko Au
strijoj, Alpių kalnuose. Tė
vams bedirbant vos apie šim
tą metrų nuo namų, staiga 
nusileido iš kalnų didelis ere
lis ir pagrobė kieme žaidžiu- 
sį vienerių metų vaiką. Alp
dami žiūrėjo tėvai, kaip ere
lis galingais nagais įkibo į 
kūdikį ir pakilęs išnyko už 
kalnų viršūnių.

SEIMAS IŠSISKIRSTĖ

Pranešama, kad po Lietu
vos seimo atidarymo visi at
stovai neribotam laikui išsi
skirstė. Tuo tarpu ruošia
mas seimo statuto projektas. 
Seimo atstovai gauną daug 
privačių laiškų, visokių gy
ventojų prašymų, kad juos 
užtartų vienu ar kitu reika
lu.

LENKIJOJ KRITO 
METEORAS

Kai kuriose Lenkijos da
lyse, ypač apie Krokuvą ir 
Tartų kalnuose, gyventojai 
matė ant dangaus didelę švie 
są, kuri vis didėjo. Pradžioje 
šviesa buvo geltona, paskui 
žalia ir vėliau rausva. Ir po 
kelių sekundžių meteoras su
žibėjo žaliai melsva šviesa ir 
po to dingo tolimame kraš
te. Matyt, kad meteoras 
(žvaigždės skeveldra) beveik 
visas ore sudegė, nepasiekęs 
žemės.

Ispanijos Karas Prie Galo
PRASIDĖS KOVA PRIEŠ KOMUNIZMĄ

MILŽINIŠKAS SUVAŽIA
VIMAS

Didžioji katalikų — šv. 
Vardo Vyrų demonstracija 
— suvažiavimas New Yorke 
baigėsi dideliu pasiryžimu 
būti tikrais Kristaus karei
viais, kovojančiais su bedie
vybe, komunizmu, semiantis 
sau jėgų pačiame Kristuje 
Švenčiausiam Altoriaus Sa
kramente — Šv. Komunijoj. 
Suvažiavimas vyko 4 dienas. 
Visas jas aprašyti imtų daug 
vietos ir laiko. Reikia tik pa
žymėti, kad šis suvažiavimas 
sutraukė šimtus tūkstančių 
dalyvių, kurie suvažiavo iš 
visų Amerikos kontinento 
kraštų. Suvažiavimas atkrei
pė dėmesį visos Amerikos vi
suomenės ir spaudos. Be visų 
grynai religinių apeigų, su
važiavime pasakytos kalbos 
dvasiškių ir žymių pasaulie
čių, ypač suvažiavimo užbai
goj Randalls saloj, buvo tai 
pradžia to judėjimo, kuris 
pasireikš prieš materializmą, 
bedievybę ir komunizmą. Kai 
betoj ai kreipė visų dėmesį ir 
pabrėžė, kokią nelaimę, kokį 
pavojų neša žmonijai, jos ci
vilizacijai ir kiekvienai vals
tybei komunizmas, su kuriuo 
kartu eina bedievybė, ištvir
kimas, anarchija ir kitos blo
gybės. Visi tikintieji, visi ge
ros valios žmonės privalo 
kovoti su šiomis blogybėmis.

RAUDONŲJŲ SUSPROG
DINTA LAIKRAŠTIS IR 

BAŽNYČIA

HAVANA, Kuba. — Sek
madienio rytą, rugs. 20 d. 
Havaną sukrėtė tikrai baisus 
trenksmas ir į griuvėsius pa
vertė „EI Pais” laikraščio 
spaustuvę ir tik 45 minutės 
prieš pirmąsias šv. mišias 
sugriovė katalikų bažnyčią. 
Tas dinamito sprogimas už
mušė 4 žmones ir 20 sužeidė. 
Padaryta $1.000.000 nuosto
lių.

Bažnyčioj liko tik kelios 
statulos. Be to, apdraskyta 
ir kiti toje apylinkėje namai 
ir stovėjusieji automobiliai. 
Trijų blokų aplinkumoje vi
sų namų langai išbyrėjo.

Policija areštavo 20 Ispa
nijos socialistų ratelio narių. 
Ratelis labai karšta rėmė Is
panijos „liaudies fronto” val
džią. Jo nariai baisiai karš
čiavosi, kai susprogdintas 
laikraštis rašydavo prieš Is
panijos raudonuosius.

Raudonieji buvo prisiruo- 
šę susprogdinti ir kitą kon- 
servatų laikraštį. Bet polici
ja laiku nukirto vielas, ku
rios jungė prie 100 dinamito 
dėžių. ’

BADAS ALASKOJE

FAIRBANKS, Alaska. — 
Aplankęs tolimosios šiaurės 
apylinkes, dr. Henry W. 
Greist sako, kad šie metai 
šiaurės medžiotojams labai 
sunkūs. Nesant žvėrienos, es
kimai verda savo batus ir 
odas nuplėšę nuo valčių ir 
jas valgo. Daugelis miršta 
badu. Jis siūlo susirūpinti es
kimų gelbėjimu.

BURGOS. — Sukilėlių va
das gen. Francisco Franco 
sako, kad Madrido paėmimas 
paskirtas spalių 15 d. Tuo 
tarpu eina smarkūs mūšiai 
tarp kariuomenės ir raudo
nųjų milicijos Madrido apy
linkėse. Raudonieji, arba vy
riausybės rėmėjai sostinės 
kavinėse ir smuklėse sako 
karštas kalbas ir renka ka
riuomenę lemiamam mūšiui. 
Vienok jie nebeturi vilties 
atsispirti prieš kariuomenę. 
Alcazar tvirtovės susprog
dinimas raudonuosius res
publikos gynėjus visai paže
mino protingų gyventojų aky 
se ir tas juos pastūmėjo prie 
galo.

LOJALISTŲ KARO LAI- 
VAI PERĖJO SUKILĖLIŲ

PUSĖN

RAGAT, Moroka. — Ne
patikrintomis žiniomis, pen
ki Ispanijos lojalistų karo 
laivai šiomis dienomis perėjo 
j sukilėlių pusę. Tarp tų pen
kių karo laivų yra ir didysis 
laivas Jaime I. Sakoma, kad 
laivai būtų perėję anksčiau, 
bet laivuose kilo riaušės ir 
keletas karininkų buvo už
mušta.

SUSPROGDINO ALCAAR 
TVIRTOVĘ

TOLEDO'.—* Garsi seno

vės Ispanijos tvirtovė, kurio
je buvo užsidarę apie 1700 
vyrų, moterų, vaikų ir jun
kerių, kurie nepasidavė Ispa
nijos radikalams ir ginklu at 
rėmė jų puolimą ant tvirto
vės, pagaliau susprogdinta, 
Radikalai negalėjo tvirtovėj 
užsidariusiųjų paimti, nega
lėjo tvirtovės sugriauti gra
natomis ir patrankomis, tad 
pakasė kelis tonus sprogsta
mos medžiagos po tvirtovės 
pamatais ir ją keliais atve
jais susprogdino. Tuo po 
sprogdinimų, raudonoji mili
cija puolė tvirtovę, bet vis 
tiek gyvi likę tvirtovės did
vyriai nepasidavė. Tada rau
donieji ruošėsi tvirtovės griu 
vėsius ir gilius urvus užpilti 
gazolinu ir padegti, kad su
naikinus likusius jos gyven
tojus. Tačiau jiems pradėjus 
risti gazolino statines, iš 
tvirtovės griuvėsių pasipylė 
kulkosvaidžių lietus. Vienok 
vėlesni, nepatikrinti, prane
šimai skelbia, kad radikalai 
tvirtovę paėmę.

NOTRE DAME ALIUMNAI 
KOVOS PRIEŠ KOMU

NISTUS

Notre Dame universiteto 
aliumnų nacionalės sąjungos, 
turinčios daugiau kaip 10.000 
narių, prezidentas A. J. 
Hughes pereitą šeštadienį 
priimtas Šventojo Tėvo au
diencijom Hughes įdavė Po
piežiui planą, kaip minėtą 
aliumnų organizaciją patrau
kus kovon prieš plintantį A- 
merikoje komunizmą.

Šv. Tėvas maloniai sutiko 
ir patvirtino planą.

Grįžęs į Ameriką Hughes 
pakvies aliumnų sąjungos vi
sus narius, kad jie prisidėtų 
prie kompanijos prieš komu
nizmą.
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Iš Lietuvos į J. A. Valsty-

Rafitus ir žinias "Amerika’’ trumpina sulig reikalo. Netalptatl raštai korespon
dentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklų.

KAZYS P. VILNIŠKIS — Redaktorius.

ŽMOGAUS PASTANGŲ NEPASISEKIMAI

Neramioji žmogaus dvasia veržiasi, blaškosi, ieškodama 
priemonių sukurti gražesnį gyvenimą. Nuo pat žmogaus 
protui žinomų laikų žmogus rausėsi, prakaitavo, veržėsi 
pirmyn. Kilo įvairūs, nauji, nežinomi, nepaprastai nau
dingi išradimai.

Daryta geriausių pastangų patobulinti ir žmogaus asme
ninį ir visuomeninį gyvenimą. Griuvo vergijos, išnyko 
baudžiavos, pripažintos žmogaus kaipo tokio pagrindinės 
teisės ir laisvės.

Bet visi matome, kaip žiauriai gyvenimo tikrovė griovė 
ir griauna visas geriausias žmogaus pastangas.

Žmogus išrado tobuliausias mašinas, kad palengvintų sa
vo darbą ir atsiektų tobulesnius darbo vaisius, bet mašina 
išspjovė žmogų į gatvę, atimdama jam duoną ir kambarį.

Žmogus didžiausia rizika triuškino prispaudėjų tironų 
sostus, bet pakliuvo po nauja vergija. Štai, Rusijoje bolše
vikai žadėjo gražiausią ateitį visiems šalies gyventojams, 
bet sukūrė rojų tik akliausiems savo partijos pakalikams, 
o pragarą daugumai gyventojų.

Didžiojo karo kraujo jūrų, lavonų užtvarą ir pelenų kal
nų akyvaizdoje sukurtoji Tautų Sąjunga žadėjo visuotinę 
taiką ir teisingumą visoms tautoms. Bet nespėjo nudžiūti 
valstybių parašai Sandaros sutartyje, kaip tuojau įvyksta 
didžiausia skriauda — penkiolika kartų didesnis kaimy- 

. nas išplėšė iš tik ką atgimusios valstybės jos sostinę, še
šiolika metų praėjo, o Vilnius vis dar tebevergauja Len-

Praėjo keliolika metų nuo vieno neteisėto ir neteisingo 
žygio, kyla vėl naujas. Viena seniausių pasauly nepriklau
somų valstybių turėjo išnykti iš vadinamo civilizuoto pa
saulio žemėlapio, nes ją pagrobė svetimų žemių ir svetimų 
žmonių ištroškusi didesnė valstybė.

Vokietija prieš ketveris metus pasidavė pažadams atsta
tyti senosios Vokietijos garbę ir galybę, o šiandie nesuskai
tomi skaičiau gerinsiu vokiečių kenčia neapsakomai sun
kią dvasios vergijos naštą.

Dvasios vergija viešpatauja daugely valstybių žiauriau
siomis formomis. O ji įvesta gražiausiais šūkiais vien tik 
tam, kad mažos žmonių grupelės turėtų ištaigingiausi gy
venimą, o jų vadai taptų garbinamais dievaičiais.

Ir ar nekeista, jog žmogus siekė kuo daugiausia laisvės 
ir lygybės, turėjo visiškai netekti laisvės. Siekiant sustip
rinti tautinį vieningumą, kitaip manantieji liko pavergti. 
Ieškant priemonių pagerinti savo gyvenimą, žmogui įsako
ma atsisakyti nuo savo pagrindinių teisių. Stengiantis bū
ti sau žmogumi ir rūpintis ištrūkti iš nepakenčiamos dvasi
nės vergijos, tenka pakliūti už galingų geležinių langų. Kil
nesniam žmogui norint pakelti savo dvasios didingumą, 
liepiama jam klauptis prieš moderniųjų laikų tyroną — 
diktatorių.

Ir taip blaškosi žmogaus ir žmonių dvasia, pakeldama 
vis naujas, bet tuomi pat vis senas, kančias. Ir blaškysis, 
nes kaip tik žmogus atitrūksta nuo savo Kūrėjo, kaip tik jis 
mėgina nukirsti savo ryšį, jungiantį su Kūrėju, taip visos, 
kad ir didingiausios, pastangos nueina ir nueis niekais.

Užmiršta žmogus pasaulio Kūrėją ir nebetenka meilės 
jausmo. Kada žmogaus širdyje išblėsta švenčiausi meilės 
jausmai, žmogus nebeatjaučia kito žmogaus ir lieka žiau
rus, šaltas. Tuomi pat nyksta geriausio žmogaus geriau
sios pastangos.

Norėtumėm su prancūzų Ernest Heilo pasakyti: Nėra 
meilės šiame pasaulyje. Bet juo labiau josios nėra, tuo la
biau pasaulis jos trokšta. Reikia, kad ugnies kvapas sušil
dytų pasaulį, kurs yra sustingęs. Jam reikia visko, kas tik 
yra priešinga dabartiniam jo padėjimui.

Kur gi glūdi toji šiluma, kurios taip reikalingas dabarties 
pasaulis? Ar ne pas Tą, Kurs pasakė: Mylėki savo artimą, 
kaip pats save? J. žeguniškis.

portuojama celiulozas (me
džio masė - wood pulp) švie
ži, rūkyti ir konservuoti- 
kumpiai, švieži ir rūkyti be
konai ir konservuotos deš
relės, mažesniais kiekiais 
konservuotos (skardinėse) 
vištų, kiaulių kojelės ir kiti 
mėsos produktai, sviestas ir 
šiek tiek sūrio.

Lietuvos prekybiniai san
tykiai su J. A. Valstybėmis 
yra stipriai pagerėję ir gerė
ti žada. Maisto produktams 
rinka jau išdirbta ir ateityje 
ji Lietuvos kumpiams, beko
nams bei sviestui bus.

Prie mėsos ir sviesto, de
dama pastangų pridėti lietu
viškąją degtinę, krupniką 
bei alų ir ruginius miltus tik
rąja! lietuviškai duonai.

Raugintų agurkų pavyz
džiai rinką užimponavo — 
pirmas didesnis agurkų tran 
sportas iš Lietuvos tikimasi 
sulaukti New Yorke spalių 
mėnesyje.

Lietuvos gėralų galima ti
kėtis Kalėdoms. Tuo reikalu 
Konsulatas veda derybas su 
Equitable Trading Co., 99 
Hudson St., New York, N. Y.

Apie importerius bei im
portuojamas prekes pilnas 
žinias galima gauti iš —

Liet. Generalio Konsulato
46 Fifth A v., New York City ti Vilniaus atvadavimui...

Lietuvių tautos didelė da
lis Amerikoje turėtų taip pat 
spalių mėnesį skirti Vilniui, 
daugiau susidomėti Vilniaus 
gyvenimu, įsigyti Vilniaus 
pasą, įklijuoti naują štampą, 
užsisakyti „Mūsų Vilnių,” 
steigti WS skyrių, rengti 
paskaitas ir kita.

Tebus spalių m. Vilniaus 
mėnesis.

1924 m. spalių 1 d. oficia
liai įstatymu susiaurintos lie 
tuvių ir kitų ne lenkų kalbos 
teisės visam Vilniaus kraš
te.

1927 m. spalių 24 d. užda
ryta iš karto apie 50 lietu
viškų mokyklų, tą patį mė
nesį uždaryta vienintelė lie
tuvių mokytojų seminarija, 
išvaikyta 250 mokinių. Spa
lių 5 d. suimta daug lietuvių. 
Dvylika ištremta į Nepri
klausomą Lietuvą.

1932 m. spalių 14 d. žiau
riai nužudytas nekaltas lietu
vis Juozas Bakanauskas...

Galima surinkti labai daug 
skaudžių, liūdnų Vilniaus 
krašto gyvenimo faktų. Sa
vu laiku apie juos pakalbėsi
me atskirai. Čia tik primena
ma, kad spalių mėnesis yra 
tikrai Vilniaus mėnesis.

Nuo 1925 metų, kai buvo 
įsteigta Vilniui Vaduoti Są
junga, Nepriklausomoje Lie
tuvoje spalių mėnesis ypa
tingai gražiai minimas. Ten 
spalių mėnesis yra Vilniaus 
kovos mėnesis: rengiamos 
prakalbos, kviečiami Vil
niaus reikalais suvažiavimai, 
daromos viešos rinkliavos, 
platinami Vilniaus pasai ir 
Vilniaus Geležinio Fondo 
ženklai, plačiai kalbama Vil
niaus reikalais per radio, 
spalių 9 d. lygiai dvyliktą 
valandą sulaikomas visas ju
dėjimas, visi sustoja vienai 
minutei prisiminti padarytą 
Vilniaus skriaudą, susikaup

Greenfield, Athol, Gardner, 
Fitchburg, Worcester (spa
lių 18 d.), Lowell, Lawrence, 
Haverhill ir kitos Mass, lie
tuvių kolonijos.

Lapkričio mėnesį WS de
legatas lankys šiaurinę New 
Yorko valstybės dalį, šiaurės 
rytinę Pennsylvaniją (Scran
ton ir kit.), Ohio ir Michi
gan.

Visas gruodžio mėnesis ski

riamas Chicagai ir Illinois 
valstybei.

Visus, norinčius V. Užda
vinį pasikviesti pas save, 
prašome deginti kvietimo 
laiką prie čia paskelbto mar
šruto. Visais Vilniui Vaduoti 
Sąjungos reikalais ir, ypač, 
delegato maršruto reikalais 
kreiptis šiuo adresu:

V. Uždavinys, 46 Fifth 
Ave., New York, N. Y.

gadynės. Keturios didelės pie 
tinės Lietuvos karvedijos 
(vaivadijos) buvo jėga prie 
Lenkijos prijungtos, jų at
stovai susodinti į Lenkijos 
seimą ir t.t. Tada ir toji uni
ja gavo tą žinomą ir greitą 
eigą. (Lietuviai gi liejo aša
ras, tik ne lašo kraujo!) 
Koks visų tų faktų panašu
mas vienu ir tuo pačiu at-

Dr. Z. Ivinskis

NEŠVARI PRIEŠRINKIMINĖ POLITIKA

Visi gerai žinome Hearstą, amerikoniškos geltonosios 
spaudos magnatą. Už dolerį jis gali būti ir respublikonu, 
ir demokratu, ir komunistu, ir kuo tik kas panorėtų. Savu 
laiku jis gerinosi prie demokratų, bet negavęs „propozici
jos” nuo jų nusisuko. Artinantis prezidento rinkimams, 
kuriems respublikonai leidžia baisias pinigų sumas, kad 
laimėjus rinkimus, nemaža aukso rasa nuo respublikonų 
rinkimų komiteto medžio nukrito ir ant Hearsto stalo. Už
tai Hearstas pradėjo ieškot progų kritikuot Roosevelto ad
ministraciją, jo bendradarbius. Paskutiniuoju laiku Hears
tas ruošėsi paleist kitą laikraštinį blofą, kaltindamas Roo
sevelto administraciją komunizmo skleidime. Kaipo moty
vą, Hearstas panaudojo žinią, kad tūli komunistai remsią 
Roosevelto kandidatūrą į prezidentus, ir taipgi, kad Mask
va įsakiusi komunistams remti Rooseveltą. Pirm nei Hear-

SPALIŲ MĖNESIS — 
VILNIAUS MĖNESIS

Spalių mėnesį 1920 metais 
Vilniaus miestas klastingai 
nuo Lietuvos atplėštas. Tai 
kiekvienas žinome. Taip pat 
žinome, kad porą dienų prieš 
tai Suvalkuose buvo pasira
šyta Suvalkų sutartis, tai
ka...

Tačiau spalių mėnesis Vil
niaus kovos fronte ir kitais 
faktais yra žymus. Suminė
sime čia keletą: 1921 m. spa
lių 1 d. lenkai Vilniuje žiau
riai sumušė Vilniaus lietuvių 
gimnazijos mokinius, atim
dami iš lietuvių gimnazijos 
rūmus, norėdami tuo būdu 
likviduoti lietuvių mokslo įs
taigą.

Tais pačiais metais spalių 
5 d. dar žiauriau sumušė ir 
išvaikė lietuvių našlaičių 
prieglaudą Vilniuje.

1923 m. spalių 24 d. tokiu 
pat būdu išvaikyta Švenčio
nių lietuvių našlaičių prie
glauda, vaikai norėta suva
ryti lenkų prieglaudon, tur
tas konfiskuotas. >

V.V.S. delegato Amerikoje 
rudens maršrutas

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
delegatas V. Uždavinys savo 
rudens maršrutą pradėjo nuo 
Connecticut valstybės, ku
rioje jis praleis visą rugsėjo 
mėnesį. Aplankys: Norwalk, 
Bridgeport, Ansonia, New 
Haven, Naugatuck, Waterbu
ry (numatyta diena, rugsėjo 
25 d.), Hartford, New Bri
tam (rugsėjo 27 d.) ir kitas 
vietas. Taip pat rugsėjo mė
nesį aplankys ir Providence,

Spalių mėnesis skirtas 
Massachusetts, New Hamp
shire ir Maine. Numatyta ap
lankyti: Brockton, Norwood, 
Boston (spalių 4 d.), Spring- 
field, Westfield, Pittsfield,

stas spėjo tokią laikraštinę antį paleisti, prez. Roosevelto 
sekretorius išleido oficialų įspėjimą ir pasmerkė „tūlo as
mens,”1 neįvardinant pavardės, nešvarią propagandą, nu
kreiptą prieš Rooseveltą. Nors tas perspėjimas nenurodė, 
kad tokiu nešvariu piliečiu yra garsusis Hearstas, bet šis 
pats griebėsi už degančios kepurės ir tuoj paleido spaudon 
anksčiau numatytą užsipuolimą, Rooseveltą ir jo demokra
tų partiją iškoliodamas renegatais, prikišdamas komuniz
mą, nors jokio įrodymo neturėjo ir negalėjo paskelbti, kad 
Rooseveltas būtų prašęs paramos iš bet kurių kairiųjų rin
kimų metu. !

Skaitytojai, kurie seka amerikonišką spaudą, galės pada
ryti savo išvadą dėl respublikonų vedamos kampanijos 
prieš vidutinę ir darbo klasę, prieš svetimšalius ir pagaliau 
dėl jų nusisamdymo propagandai tokio asmens, kaip Hear
sto.

Mes, kaipo laikraštis, neiname nė už vieną partiją. Mums 
tik rūpi, kad tos partijos ar jų statomi kandidatai nebūtų 
savanaudžiai, nebūtų žemesniųjų klasių, prie kurios mes 
visi priklausome, prispaudėjai. Mums rūpi, kad tos parti
jos ar jų atstovai šalį valdytų teisingai.

Dažnai sakoma istorija 
kartojasi. Bet tas kartojima
sis yra toks nuostabus, kac 
verta atkreipti į jį dėmesio. 
Kiek daug jos pasikartoji
mų čia būtų galima priskai
čiuoti Anglijos ir Prancūzi
jos, arba Prancūzijos ir Vo
kietijos, arba Italijos ir Pran 
cūzijos ir t. t. santykiuose.

Koks interesų priešingu
mas lydėjo per amžius pran
cūzų ir vokiečių santykius!

Kaip nuolat ir su kokiu 
tai nuostabiu pastovumu vi
sada veikė tos pačios jėgos, 
vis šimtmetis po šimtmečio 
pasikartojančius reiškinius 
išugdydamos. Kova už Rei
ną, už natūralią Prancūzijos 
sieną rytuose buvo jau pra
dėta prieš tūkstantį metų su 
viršum. Ir toji kova per de
šimtį amžių viena ar kita 
forma vis pasikartojo. O 
kiek daug tam faktų!

Anglų ir prancūzų santy
kiuose tokių pastoviai pasi
kartojančių faktų taip pat 
greit galima apčiuopti.

Kas nežino prancūzų ir 
anglų politikos priešingumo, 
kuris taip aiškiai apsireiškė 
šimtmetiniame kare (Joanos 
d’Arc laikais), Paskui Liud
viko XIV-jo epochoje, XVIII 
amžiuje Silezijos karuose 
(išskyrus tik 7-rių metų ka
rą) ir 1.1. Kas nežinp to prie
šingumo Napoleono gadynė
je! Tik Anglija liko neįveik
ta ir ji per porą dešimtų me
tų daug prisidėjo prie Napo
leono nutrenkime. Nedaug 
tepasako, jei D. Karas suve
dė prancūzus ir anglus į vie
nus apkasus. Jau Versalio 
taikos derybose vėl tie pa
tys tradiciniai priešingumai. 
Prancūzams rūpėjo visai su
triuškinti Vokietiją, išsiau
ginti rytuose sau vietoj žlu
gusios Rusijos naują drau
gą Lenkiją. Ją remdami kiek 
tik begalima, prancūzai ry
tuose buvo jai gatavi atiduo
ti viską. Anglai gi tokios 
prancūzų hegemonijos Eu
ropos kontinente negalėjo 
pakęsti. Šalia Vokietijos, ša
lia Lenkijos jo politika no
rėjo leisti įsikurti Pabaltijo 
valstybėms. Tuo būdu jis 
pats tikėjosi geriau įsiskverb 
ti į buvusios Rusijos vakarus 
Visam tam paremti ir pa
iliustruoti esama iš 1918 - 23 
m. daug įdomių faktų, kurių 
čia nesuminėsiu.

Bet ne tik tautų bei vals
tybių užsienio santykiuose 
įvyksta pasikartojimų. Žino
ma ,tie pasikartojimai vyks
ta kitokiose aplinkybėse, vei
kėjai yra naujų šimtmečių, 
naujų generacijų žmonės, 
nors pačios pagrindinės po
litinės jėgos palieka tos pa
čios. Istorikai, pav., jau se
niai yra atkreipę akį, kad 
1917 - 18 m. revoliucija Ru
sijoje daug turėjo panašumo 
su ana prancūzų revoliucija, 
kurios pradžia laikomi 1789 
m. Kerenskis lyginamas su 
Mirabeau, jakobinai su bol
ševikais, žirondistai su ese
rais ir taip toliau 
maus panašumo 
smulkmenose.

Palikime tačiau 
didž. galybes ir žvelkime į

iki įdo- 
pačiose

Europos

Lietuvos istoriją, nes 
mums aktualesnė. Ir čia, jei 
jungsime dabartį su praeiti
mi, pamatysime vykstant 
reikšmingų pasikartojimų.
Šitokiu pasižvalgymu, praei
ties ir dabarties lyginimu, 
toji istorija iš sausos akade
miškos platformos yra la
biau perkeliama į patį tikrą
jį gyvenimą, labiau suaktua
linama. Tas istorijos karto
jimasis, arba tiesiog pasto
viai permanentiškas tų pa
čių jėgų vyksmas tuoj paste
bimas lietuvių santykiuose 
su vokiečiais.

Prieš 700 metų vokiečių 
kolonistas su dabar jaunome 
nės mėgiama daina lūpose 
(”Nach Ostland wollen wir 
reitn, nach Ostland wollen 
wir ziehen” j traukė į1 rytus 
ir kolonizavo % dabartinio 
Vokietijos ploto. Tuo pačiu 
laiku Ordino riteris ant kru
vino kardo galo siūlė lietu
viui kryžių, ir beveik per du 
amžius žudė gyventojus, de
gino jų turtą todėl, kad jie 
buvo pagonys. Kolonizacijos, 
ginkluotos christianizacijos 
formomis pamažu slinko ger
manizacija į rytus, vis aukš
čiau lipdama Baltijos pakraš
čiu. Nesunku įžvelgti santy
kių panašumą ir XX amžiuj. 
Tiesa, nebeliko vienuolių — 
riterių Ordino, vietoje pago
nių yra jau krikštyti lietu
viai, bet veikiančios jėgos ir 
jų priešingumai paliko tie pa 
tys, nepasikeitę. Istorija kar
tojasi ir Lietuvos santykiuo
se su lenkais nuo pat Vytau
to laikų. Toji Lenkija užsie
nio poetikoje yra be galo 
daug svėrusi ne tik antrojo
je lietuvių valstybėje (nuo 
1918 m.), bet ir pirmojoje 
valstybėje — anoje kuni
gaikštystėje. Ir čia vis paste
bimas jųdviejų santykių, — 
besikeičiant faktams ir įvy
kiams, — panašumas. Len
tai lietuvių atžvilgiu dažnai 
Turėjo veiklius politikus, ak- 
yvistus. 1920 m. spalių mėn. 

9 d., sulaužant pasirašytą su
tartį, Europa buvo pastatyta 
orieš baigtą faktą. Joks tąsy- 
masis po T. Sąjungą, Amba
sadorių Konferenciją, jokie 
Hymanso) projektai Lietu

vai Vilniaus nebegrąžino. Bet 
ar tas faktas neturi sau pa
vyzdžių Lietuvos ir Lenkijos 
santykių praeityje? Veiks
mo, jėgos bei smurto politi
ka, lydinti Lietuvą iš Lenki
jos pusės, turi savo pradžią 
prieš 500 metų. Jėga sutruk
dymas Vytauto karūnacijos 
(1430), Kunigaikštystei pri
klausančios Podolijos netei
sėtas užėmimas Švitrigailai 
pradedant valdyti (1431), y- 
ra tik pora pirmųjų pavyz
džių. įdomus tos pat besikar
tojančios politikos pavyzdys 
yra Liublino unijos istorija 
Lietuvos Kunigaikštystė bu
vo dar per stipri ir galinga 
Jos politikai nenorėjo priim
ti vienpusiškai Lenkijai nau
dingos unijos sąlygas. Norint 
padaryti Lietuvą sukalba- 
mesnę, reikėjo ią susilpninti 
būtent sumažinti. Todėl ir

Įdomus dar yra Ordino že
mių respektyviai Rytprūsių 
vaidmuo Lietuvos ir Lenkijos 
santykiuose. Nors Lenkijos 
istorikai ir bando tos unijos 
idėją idealizuoti ir ją net geo- 
politiškai pagrįsti, tačiau lie
tuvių ir lenkų santykiai nuo 
pat pradžios buvo lydimi ne
santaikos, vaidų, ginčų. Prū
sų Ordinas, vėliau Rytprū
siai, tąja nesantaika naudo
josi kaip tertius gaudens. Ir 
čia esama didelio panašumo 
tarp praeities ir dabarties. 
1410 m., kaip lenkų kronistas 
Dlugošas rašo, Vytautas at
sitraukė nuo apgulto Marien
burgo, bijodamas, kad, visai 
Ordiną Prūsuose sunaikinus, 
įsigalėję lenkai neišvarytų jo 
iš Kunigaikštystės. Gal būt, 
lietuvių — lenkų rivalizaci- 
jos dėka Ordinas senprūsių 
žemėje ir išliko gyvas. Dar 
ryškiau yra apčiuopiama tos 
istorijos tąsa 13-kos metų 
kare (1453 — 66), Kazimiero 
laikais. Pradėjęs su Ordinu 
karą karalius žadėjo lietu
viams už pagalbą ir Nemuno 
žiotis ir dalį Rytprūsių. Sun
kiai sekėsi vieniems lenkams 
kariauti. Užatakavus lietu
viams iš rytų, kur Ordinas 
stipriau laikėsi (Karaliau
čius), kryžiuočiai būtų buvę 
greičiau parblokšti. Bet per- 
pykę ant lenkų, lietuvių poli
tikai — ponai, ypač už Podo
lės pagrobimą ir ginčus dėl 
Volynijos, į’-^itą' labai nau
dingą vakarinei Kunigaikš
tystės sienai karą nesidėjo, 
laikėsi neitraliai. Ordinas, 
nors ir tapęs laikinai Lenki
jos vasalu, išėjo kaip tretius 
gaudens. Jei šoksime keturis 
šimtmečius pirmyn į XX am
žių, tai matysime, kad 1919
— 21 m. tų pačių Rytprūsių 
klausimas buvo atsistojęs vi
sai rizikingai. Tik besikurian 
čiai Lietuvai taip pat iš nau
jo atsistatanti Lenkija la
biausiai norėjo pakenkti. Ir 
čia vėl tas tertius gaudens 
kelintą jau kartą kartojosi. 
O pagaliau, kas nustatys 
šiuo momentu tiksliai, ar ne
buvo ilgą laiką dirbtiniu bū
du to trečiojo besidžiaugian
čiojo stengiamasi dar labiau 
drumsti įtemptus Lietuvos 
ir Lenkijos santykius, apsun
kinti derybas etc. Įdomus 
vaidmuo, kurį laikraščio skil
tyse ant greitųjų nestisteng- 
sime nustatyti. Bet ar jis ne
panašus į tą gudrią Ordino 
politiką nuo XIV amž. galo 
remti Jogailą prieš Kęstutį 
(1379 — 81), Vytautą prieš 
Jogailą (1382 — 1392), Švi
trigailą prieš Vytautą, (1401
— 1418), palaikyti pabėgė
lius Survilas, Butautus ir t.t.

Negalime čia suminėti dau
giau faktų. Bef toje Lietuvos 
istorijoje esama tiek daug 
pastovių permanentiškai vei
kiančių jėgų. Keičiasi gene
racijos, o jėgos išlieka beveik 
nepakitėjusios. Užtat tiek 
daug pasikartojimų. Praeitį 
su dabartimi riša šimtai ne
pertraukiamų siūlų. Šituo bū 
du ir Lietuvos istorikas ir 
apdairus politikas ryšį tarp 
dabarties ir praeities turėtų 
labiausiai apčiuopti. Tik šL 
tuo atžvilgiu savo egzistenci-
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ŠERMUKŠNINĖ

Prieteliai.

Juokalogija
Kas išeina, kai laiškas rašo

mas savo taisyklėmis:
„Brangieji tėveliai kiaulės, 

kurias man davėte visos iš
sprogo. Tik pasiliko vienas 
paršas jūsų sūnus Lauras.”

Tėvas: Ne, aš niekuomet 
nepripažinsiu artistės mar- v* čia.

Sūnus: Bet ji tikrai nėra 
artistė — ji tik mano, kad 
ji yra artistė.

—o—
— Panelyte, vieną vienin

telį žodelį1 — ir tamsta pada-

rysi mane laimingu...
— Idijotas!

—o—
— Panele Birute, tamsta 

tikras angelas.
— Labai atsiprašau, aš 

nesu joks angelas!
— Na, bet tamsta visgi vėl 

niškai panaši į angelą.

ATIDAVĖ AUSĮ

Vyras: — šiandien išgė
riau labai gero .vyno bonką.

Žmona: — Bet juk dakta
ras tau uždraudė gerti!

Vyras: — Aš ir jį paskvie- 
čiau.

Sakoma, geriau turėt vie
nas prietelius, negu šimtas 
neprietelių. Tai tikrai salia
moniškas priklodas. Bet kaip 
to priklodo laikytis? — tai 
nieks nežino. Paimkim ant 
delno kad ir tokią rokundą: 
gazieta viską praneša skaity
tojams, kas jiems įdomu, 
nauja, negirdėta. Užtai skai
tytojai užsimoka prenumera
tą — sakysim, metams $2. 
Bet kad gazietą palaikius, 
tų 2 dolerių neužtenka; rei
kia ir skelbimų ir spaudos 
darbų, kad 52 nedėlias per 
metus gazieta būtų išdrukuo- 
ta, sutvarkyta ir skaityto
jams išsiuntinėta. Mat, ga
zieta leist neužtenka prira
šyt, atspaust ir išsiųst. Rei
kia dar turėt žmones, kurie 
rašo, kurie raštus taiso, ku
rie spaudžia ir, svarbiausia, 
užlaikyt ofisą, turėt mašinas, 
kurios nuolat reikia prižiū
rėt ir taisyt, reikia turėt te
lefoną, elektrą, gazą ir taip 
toliau ir taip toliau.

Taigi skaitytojai pilnai ne
užmoka visų išlaidų, nors jie 
ir visi sumokėtų prenumera
tą. Bet juk yra nemaža ir ne- 
čystos sumnenijos žmonių, 
kurie nevisuomet prenume
ratą užsimoka. O tuo tarpu 
visi laikraščio nori turėt to
kio, kuris visiems patiktų, 
duotų daug funių, jų pikčius 
ir gal šeimynų istorijas su
dėtų. Bet kaip tą padaryt, 
jei nėra pinigų? Be pinigų 
pikčių negalima padaryt. Ot 
dėl to prašome ir spaudos 
darbų, ir kviečiame į paren
gimus, kad tokiu būdu sukė
lus sumą gazietos išlaiky
mui. Bet ar visi mūsų skai
tytojai ir draugijos atsilanko 
į tuos parengimus, ar visi 
duoda spaudos darbus? — 
Ne! Bet kai įvyksta kokia 
parė ar nori pagarsyt kokį 
parengimą dykai, tai žiūrėk 
vac vac ir redakcijoj. Taip, 
tai gražus dalykas, kad mūs 
gazietos neužmiršta, bet tik 
gaila, kad neužmiršta tada, 
kai nori ko gaut, o kai duot 
— tai šnipš! Na, tai ir gazie
ta turi įsitaisyt savo parėt- 
ką: kas mums gera vėlina ir 
pagelbsti — tam ir mes. Kas 
mus nori tik išnaudot — to 
mes savo prietelium nelai
kom.

—o—
— Ir tu sutinki, mama, 

kad aš ištekėčiau už Kaziu
ko, kurio tu taip nekenti?

— Taigi, — tik todėl ir su
tinku, kad aš jam uošvė bū
siu!

Gal tai kelionė prie grabo?
Aną dieną skaičiau tokį 

advertaizinimą: oficialiai
pranešama, kad nuo ateinan
čių metų seniausias laikraš
tis pradeda eiti šešis sykius 
per savaitę. Well, aš mislinu, 
kad būtų labai gerai, jei tas 
„seniausias laikraštis” nors 
po vieną kartą savaitėj il
giau vaikščiotų. Na, o gal gi 
jis užsimanys špaciruoti ir 
kasdien, bet tai tikrai bus 
žingsnis prie grabo. Kažin, 
ar daug reiks dėt ant jo 
smertelnų drapanų — kai
kas klausia? Na, kol gyvas 
daiktas, tokių klausimų ne-

Žmogus ir Gyvulys
(Tęsinys) 
pakenčiamos vie- 

žemės jau yra iš-

—o—
Vienas žydas kreipiasi į 

kitą:
— Dabar komunizmas ma

doje. Mes privalome viskuo 
broliškai pasidalinti. Sutin
ki?

— Sutinku!
— Todėl, jei tu turi du 

arkliu, tai vieną privalai man 
atiduoti.

— Labai mielai!
— Turi dvi karves? Vieną 

man atiduok...
— Labai prašau!...
— Turį dvi vištas, tai vie

ną atiduodi man.
— Niekados!
— Bet kodėl?
— O todėl, kad aš neturiu 

nei arklio, nei karvės, o tik 
dvi vištas.

—o—
— Keistas dalykas, pono 

plaukai jau visai pražilo, o 
ūsai vis dar juodi!

— Viskas tvarkoje... Juk 
mano ūsai dvidešimt metų 
jaunesni už galvos plaukus...

— Kino filmoje repetuo
jama nusižudymas, bet reži
sierius nepatenkintas nusižu
dėlio nudavimu.

— Žmogau, žmogau! — 
šaukia jis nekantriai, — taip 
juk niekas nemiršta!... 
giau gyvumo, gyvybės 
giau!

Dau- 
dau-

—o—
— Ką gi tu sakai 

žmonai taip vėlai naktį namo 
sugrįžęs?

— Aš pasakau jai tik „la
bas vakaras,” o toliau, tai 
jau ji pati kalba.

—o—
— Tamsta netiki, kad yra 

šunų protingesnių už savo 
savininkus ?

— Žinau, aš pats turiu to
kį šunį!

savo

—o—
— Ką duoda mums žąsis, 

Jonuk ?
— Mėsą, žąstaukius...
— O ką daugiau?
Jonukas tyli.
— Na, — taria mokyto

jas, — aš tau pagelbėsiu.
— Ką turit jūs lovoje?
— Blakes, ponas mokyto

jau!
—o—

Du žydeliai patenka užsie
nio sostinėn. Atsiranda juo
du aikštėje, kurios viduryje 
stovi policininkas ir ranko
mis skėtriodamas tvarko au
tomobilių judėjimą. Nudžiu
gęs žydelis sako savo drau-

— Žiūrėk, Leiba, tai irgi 
vienas mūsiškių.

reikia kelti; bus laiko ir po 
smerčiai. Aš iš tikro linkė
čiau, kad jis galėtų vaikščio
ti kasdien, tik, žinoma, lietu-

Visgi 
tos ant 
tirtos ir visos gyventojų bei 
gyvulių rūšys jau yra suži
notos. Mokslininkai labai ie
škojo pusbeždžionių, bet ra
do, kad jų nėra. Dabar moks
lininkai jau netiki paskaloms 
apie pusiaužmogius ir pu- 
siaubeždžiones. Tik vieni 
pusmoksliai dar jomis tiki.

Senovės iškasiniai
Bet kai kurie ir rimtesnie

ji gamtininkai, pripažinę, 
kad dabar yra perdidelis ne
peršokamas tarpas skirian
tis žmogų nuo beždžionės, 
spėja, kad tos rūšys, kurios 
kitados buvo tarp žomgaus ir I 
beždžionės išnyko taip, kaip 
išnyko ichtijozaurai, pieši j0- 
saurai ir kiti gyvuliai, buvu
sieji prieš tvaną, kaip nyks
ta dabar Lietuvos Stumbriai 
ir Amerikos buivolai.

Reikia pripažinti, kad že
mė dar ne visur tapo iškasi
nėta taip nuodugniai, kad 
galėtume sakyti, jog niekad 
nieko naujo neatras. Prieš 
karą dažnai atrasdavo kur 
nors kokių nors seniau neju
dintų neapsakomai senų kau
lų. Visus tuos kaulus labai 
atidžiai ištirdavo ir vis norė
davo užtikti beždžionės ir 
žmogaus tarpininką. Iki šiol 
tat nepasisekė.

Pirm kelių dešimčių metų 
buvo garsus Šveicarijos mok- 
slininkąs Andriaus Scheuzeri 
radinys. Tai buvo skeletas su 
ilga uodega. Scheuzeri sakė, 
kad tai žmogaus kaulai. Iš
tyrus arčiau pasirodė, kad 
tai buvo milžiniška prieštva
ninė varlė, o ne žmogus.

Daug buvo ginčų apie kiau 
šus, rastus įvairiose vietose. 
Vienas rastas Trinile ant sa- I
los Java, kitas Vokietijoje 1 J J
Neanderthalyje. Pirmasis ne 
gali vadintis žmogaus ir bež
džionės tarpininku dėl to, 
kad tat yra beždžionės kiau
šas. Apie 16 mastų nuo jo ta
po rasta žmogiškų kaulų, dėl 
to mintyta, būk visi kaulai y- 
ra vieno gyvulio, bet negali
mas daiktas to tvirtinti, nes 
16 mastų ilgio nei vienas la
vonas negali užimti.

Neanderthalio kiaušas yra 
tikrai žmogiškas, tik jį ne- 
mokslininkai atkasė, dėl to 
nėra tikros žinios, ar jis yra 
senovės liekana, ar gal naujų 
laikų palaidotas asmuo. Jo 
kakta buvo nepaprastai že
ma, antakiai labai atsikišę. 
Panašios rūšies yra gana į- 
vairių kaulų rastų ir kitur, 
ypatingai Gibraltare ir Kra- 
pinoje (chorvatų žemėje). 
1908 m. Prancūzijoje kaime 
Le Moustier tapo atrasta 
jauno vaikino kaulai. Jie bu
vo sutrūkę. Kad jie laikytųsi 
krūvoje, tai juos sukitavo 
vok. mokslininkas Klaatsch, 
bet dviem metais vėliau pa
sirodė, kad jis tą darbą ne vi
sai gerai atliko, nes pridėda
mas perdaug kito, padarė, 
kad to vaikino veidas labiau 
panešėjo į beždžionės snukį. 
Gamtininkų suvažiavimas 
1910 m. turėjo permainyti 
•kitą.

sužiūrint išeina, kad žmonės, 
kurių kūnuose tie kaulai bu
vo, turėjo keletą ypatybių 
skirtingų nuo dabartinio Eu
ropos žmogaus, panašių vei
kiau dabartiniems Australi
jos tamsaus veido žmonėms. 
Bet kaip dabartiniai austra- 
liečiai yra pilnos rūšies žmo
nėmis, nors turi savo vieti
nių ypatybių, taip pilnos rū
šies žmonėmis buvo ir asme
nys palaidoti Neaderio lygu
moje, arba Le Moustiero kai
me.

Gamtos mokslas nežino 
žmonių senesnių už Gibral
taro, Le Moustiero, šipkos, 
Spyo, La Naulette, Ochos ir 

| Krapinos lavonus. Jei prie jų 
pridėsime Neanderio laukų 
kaulus, tai bus visa, iš ko ga
lime pažinti seniausius mūs 
veislės asmenis. Sulyginus 
juos su dabar gyvenančia 
žmonių veisle pasirodo, jog 
atmainų daug mažiau įvyko, 
negu yra skirtumų tarp da
bar gyvenančių asmenų. Tie 
senieji kaulai ir dabar gyve
nantieji žmonės priklauso 
prie vienos veislės. Beždžio
nės sudaro kitą veislę. Tarp 
dabartinio žmogaus ir tarp 
tų seniausių minėtų žmonių 
nėra nei dešimtos dalies 
skirtumų esančių tarp žmo
gaus ir beždžionės.

Nors gamtininkai daug vie 
tų iškasinėjo, nors atrado 
daug žmonių kaulų ir daug 
beždžionių kaulų, bet neatra
do kaulų, kuriuos galima bū
tų pavadinti beždžionžmogių 
arba žmogbeždžionių kau
lais. Todėl Zoologijos institu
to direktorius prie Berlyno 
universiteto ir sako, kad žmo 
gus tarp gyvulių yra kaip 
ūmai pralobęs asmuo tarp 
aristokratų. Anie gali pasi
girti ir savo tėvais, ir tėvų 

1 tėvais, ir ilga jų eile, siekian- 
1 čia į senovę, o jis negali pa

sakyti, kas buvo jo pranokė
jas.

Londone didelio susidomė
jimo sukėlė vieno angliaka
sio Dleimano žmona dėl savo 
nepaprastos aukos. Po susi
siekimo katastrofos jos vai
kui prisiėję nupjauti dešinę 
ausį. Gydytojai pranešė, kad 
galima būtų priauginti naują 
ausį, jei atsirastų žmogus, 
kuris jam paaukotų savo au
sį. Vaiko motina pasisakė, 
kad ji sutinkanti tai daryti. 
Operacija puikiai pavyko. 
Dabar motina be ausies, bet 
už tai vaikas turi ausį.

M. D.

Žmonių giminės senumas
Mokslas nežino kaip ilgas 

laikas praėjo nuo palaidoji
mo seniausių dabar iškastų 
kaulų iki šiai dienai. Rimtie
ji skaičiuoja dešimtimis tūk
stančių metų, drąsieji šim
tais tūkstančių. Mokslas sa
vo žodžio netaria. Jeigu sa
kysime, kad seniausi kaulai 
turi 10 tūkstančių metų,-tai 
bus aišku, kad per 10 tūks
tančių metų žmogaus kūne 
neįvyko žymios permainos. 
Jei sakytume, kad tie kaulai 
turi 100 tūkstančių metų se
numo, tai būtume priversti 
sakyti, kad per šimtą tūks
tančių metų žymios permai
nos neįvyko žmogaus kūne. 
Tai būtų skaudus smūgis 
tiems visiems, kurie sako, 
kad gyvulių rūšys keičiasi 
besimainydamos vienos į ki
tas ir kad žmogaus kūnas ki
lo iš žemesnių gyvulių kūnų.

Gamtos mokslų liudijimą, 
išreikštą jo surinktais fak
tais, branginant labiau už 
žmonių sugalvotus spėlioji
mus, reikia pripažinti, kad 
nėra užtektinos priežasties 
sakyti, būk žmogaus kūnas

viškais strytais.
Dėdė.

Visus tuos seniausius iki yra kilęs iš gyvulio, 
šiol žinomus žmonių kaulus . (B. d.)

DĖL KO MOTERYS GREI
ČIAU VERKIA, O VYRAI 

PYKSTA

Stiklas Plieno Vietoje
Bandymai rodo, kad stik

las gali pavaduoti daugely 
atvejų plieną. Stiklas plieno 
vietoje galima vartoti ne tik 
statyboje, bet net ir peilių 
gamyboj.

Paskutiniuoju laiku pada
ryti moksliniai tyrinėjimai, 
atrodo, šį klausimą yra išaiš
kinę. Svarbiausioji priežastis 
— tai moterų kraujo nevie
nodumas. Moterų kraujuj y- 
ra 80 proc. vandens, o vyrų 
tik 75 proc. Be to, kūb. mili
metre kraujo pas moteris y- 
ra vienu milijonu raudonųjų 
kūnelių mažiau, negu pas vy
rus. Kadangi raudonieji kū
neliai teikia raumenims de
guonį ir tuo būdu jėgą, tai 
moteris greičiau pavargsta, 
nes ji turi raudonųjų kūne
lių mažiau. Todėl moterys 
greičiau alpsta ir verkia, tuo 
tarpu kai vyras tik šėlsta ir 
triukšmauja.

Vyrų širdis plaka lėčiau, 
negu moterų. Vidutiniškai 
per minutę vyrų širdis pada
ro 72, o moterų 80 plakimų.

M. D.

SUSEKTA ’’DĖDĖS ŠAMO”
PRADŽIA

Raudonųjų Vadas Mirė 
Su Kryžium

’’The Catholic Times” rašo 
kad Ispanijos kairiųjų vy
riausybės senatorius komu
nistas Casas, šiomis dieno
mis suimtas. Nacionalistų 
karo lauko teismo jis buvo 
nuteistas mirti.

Prieš bausmės įvykdymą, 
jis prašėsi kunigo ir atliko 
išpažintį. Mirties valandoje 
senatorius stovėję su kryžiu
mi rankose ir apsipylęs aša
romis, balsiai meldėsi. M.L

Kristus Fabrike
Šiemet Prancūzijoj 

daug streikų. Tuos streikus 
organizavo išimtinai komu
nistai Darbininkams buvo 
įsakyta iš fabrikų neiti, to
dėl fabrikuose jie gyveno 
dieną ir naktį, nors nieko ne
dirbo.

Nenterre fabrike dirbo 10 
katalikų darbininkų. Ir jie 
negalėjo iš fabriko išeiti. 
Koks buvęs komunistų nus
tebimas, kai tie 10 jaunų vy
rų kasdien rytą vakarą vie
noj vietoj garsiai kalbėdavę 
poterius.

Kitame Paryžiaus prie
miesčio fabrike dirbo du jau
ni katalikai. Kai vienam iš 
jų tėvas atnešė valgyti, jis 
meldė, kad tėvas paprašytų 
kunigą rytoj jam į fabriką 
atnešti Šv. Komuniją. Prie 
jo prisidėjo ir antras. Kitą 
dieną anksti rytą tikrai ku
nigas į fabriko kiemą, kur 
buvo jilna streikuojančių ko
munistų, atnešė Šv. Komuni
ją. Juodu gražiai atsiklaupė 
visos minios aky vaizdo j e ir 
priėmė Šv. Sakramentą. Ir 
komunistai nedrįso ištarti

buvo

nė vieno pajuokos žodžio
P. P.

Rašytojai gamindami ”A- 
merican Guide” rankvedį, ku 
rios medžiagas rinkti šimtai 
vyrų ir moterų samdomi per 
Works Progress Administra
tion, ką tik susekė kilmę 
’’Dėdės Šamo”.

Jis buvo Samuel Wilson, 
linksmas mėsos pakuotojas 
Troy, N. Y., gimęs rugp. 16, 
1766 m. Jis buvo 46 m. amž. 
kada gavo tą pramanytą var 
dą; tai buvo laike 1812 metų 
karo. •

Tada Samuel Wilson pri
statė Amerikos armijai mė
są — jautieną ir kiaulieną, 
per kontraktorių vardu El
bert Anderson. Kiekviena 
bačka ir kiekvienas pakietas 
turėjo ant viršaus raides ”U. 
S.” ir ”E. A.”

”Bef ką tos raidės reiškia” 
užklausė svetimas žmogus, 
lankydamas Troy miestelį, 
kada jis matė tokį milžiniš
ką skaitlių tų bačkų vienoj 
krūvoj.

"Jos priguli Elbertui An
dersenui ir Dėdei Šamui” at
sakė airišis darbininkas.

’’Dėdė Šamas?” vėl už
klausė tas svečias. ”Ar jis ne 
turi kitokio vardo arba pa
vardės?”

’’Visi šitos apylinkės gy
ventojai gerai žino Dėdę Ša
mą” atsakė tas pats darbi
ninkas. ”Jis yra Dėdė Samas 
Wilsonas. Jis maitina armi
ją, jiems siųsdamas mėsą.”

Visi gardžiai nusijuokė. 
Neužilgo visur ta pasaka bu
vo pasakojama. Net armijos 
kareiviai girdėjo apie ją ir 
jie vadindavo jautieną ir 
kiaulieną ’’Dėdės Šamo jau
tiena”' ir ’’Dėdės Šamo kiau
liena.”

Kartonistai, paveikslų pie
šėjai, pradėjo perstatyti Dė
dę Šamą paveiksluose kaipo 
augštą, kūdą, ūsuotą vyrą. 
Net ir populiariška daina 
pradėta —’’Dėdė Samas gan 
turtingas mums nupirkt ūkį.

Prieš "Dėdės Šamo” vardo 
atsiradimą labai populiarus 
buvo "Brother Jonathan” 
kuris buvo-sutrumpinamas 
"John Bull”. Dabar jo cha
rakteris atstovauja Didžiąją 
Britaniją. Iš "John Bull’ gar 
bę paveržė "Dėdė Samas’,, 
nes ir inicialai ’’Uncle Sam” 
kaip tik buvo inicialai valst- 
jos ’’United States”.

Nesenai buvo organizuota 
’’Uncle Sam Memorial Com
mittee”. Liepos mėnesį jie 
apvaikščiojo atmintį Samuel 
Wilson, originališko ’’Dėdės 
Šamo.”

čių gylio nuodais, ir ne taip 
skausmingą.

Austrijoje prie Illertiso 
yra didžiausia pasaulyje bi
čių nuodų rinkykla. Čia tam 
tikruose aviliuose visados lai 
koma apie 50 milijonų bite
lių, kurios viena po kitos žū
sta dėl to, kad jų gylio nuo
dai reikalingi žmonių svei
katai. Į rinkyklos patalpą 
vienas po kito nešami krep
šiai su bitėmis, iš kurių jos 
lenda per tam tikrą vamzde
lį laukan. Storais vilnoniais 
rūbais apsirengusios mote
rys, užsidengusios veidus šy
do tinkleliais, vikriai pagrie
bia bitelę su mažomis žnyp
lėmis ir prispaudžia ją prie 
storo popierio lėkštės. Žnyp
lių spaudžiama bitelė naudo
jasi vieninteliu savo ginklu 
— gyliu. Ji įgilia į popierį ir 
jame palieka savo gylį su 
nuodais. Netekusi gylio ji 
miršta. Jos kūnas numeta
mas į krepšį, o žnyplės grie
bia kitą bitę. Taip per dieną 
kiekviena moteris nužudo a- 
pie 3.000 bitelių. Jų nuodai 
lieka popierio lėkštėje susi- 
gėrę. Bet tų nuodų yra labai 
maža. Iš 5 — 6 bičių gylių 
gaunama tik viena tūkstan
tinė gramo dalis. Todėl tie 
vaistai yra labai brangūs.

Vėliau šitie bičių gylių 
nuodai išspaudžiami iš suge
riamo popierio lėkštės, su
maišomi su kitokiais skys
čiais, kad pasidarytų dau
giau ir supilstomi į labai ma 
žas, aklai uždaroma stiklo 
bonkutes. šituos vaistus pas
kui gydytojai įšvirkščia ligo
niams po oda. Vienas toks 
įšvirkštimas atstoja 5 — 6 
bičių įgėlimą. Be to, iš tų 
nuodų pagaminama tepalai, 
kuriais tepa reumatizmo ge
liamus sąnarius. Kadangi 
reumatizmu sergančiųjų yra 
labai daug,,o bičių nuodų la
bai mažai, tai labai daug bi
telių turi žūti šių vaistų rei
kalams. Vien tik minėtoje 
Illertiso bičių nuodų rinkyk- 
loje kasmet žūsta apie 50 
milijonų bitelių. O kiek jų 
tam pačiam tikslui nužudo
ma kitose gamyklose. Daug 
milijonų bitelių žūsta, kad 
palengvintų žmonių skaus- 
m{4- M. L.

hTJo

BIČIŲ NUODAI — BRAN
GUS VAISTAS

Bičių nuodai yra labai ge
ras vaistas nuo reumatizmo 
ir sąnarių gėlos. Šitą vaistą 
žmonės žinojo jau senovėje, 
ir kai kurie juo gydydavosi 
nuo skausmingos ligos. Bet 
pats gydymas taip pat būda
vo labai skaudus. Ligonis lei
sdavo save įgilti nustatytą 
skaičių kartų, ir į jo kūną pa 
tekę bičių gylio nuodai nuga
lėdavo reumatizmo gėlą. Bet 
mes gerai žinome, koks skau 
dus yra bitės įgėlimas. Todėl 
šitaip gydytis gali tik labai 
kantrus žmogus. Dabar mok
slininkai yra išradę geresnį 
būdą gydyti reumatizmą bi

„Studentų žodis,” Nr. 7, 
rugsėjo mėn. — A.L.R.K. 
Studentų ir Profesionalų Są
jungos žurnalas. Pirmasis po 
vasaros atostogų numeris pa 
sižymi turiningumu, gražiai 
priruoštas, paįvairintas gra
žiais paveikslais. „Studentų 
Žodis” yra rimčiausias išei
vijos šviesuomenės žurnalas, 
kurio, tačiau, leidimo našta 
gula ant Marianapolio kole
gijos. Reiktų, kad jiems dau
giau padėtų mūsų profesio
nalai, kad ir sąjungai nepri
klausantys.

GAUTA PAMINĖTI

„Dvi paskaitos,” dr. A. 
Petriko paskaitų brošiūrėlė 
apie vidurinių liaukų veiklą, 
vaistus ir maistą.

„Dainuok.” Pradžios mo
kykloms dainų rinkinėlis I ir 
II dalis. Paruošė komp. A. 
Vanagaitis, išleido „Margu
tis.” Tai gražus ir pagirti
nas komp. Vanagaičio dar
bas. Reikia manyt, kad leidi
nėlis turės pasisekimo.

Vietoj pirkti „Ameriką” pa
vieniais numeriais — išsira
šyk ją visiems metams.
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
Bridgeport, Conn.

Gražiai pagerbė naujus 
kunigus

Rugsėjo 20 d. Bridgeport, 
Conn. šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos parapijiečiai gražiai 
sutiko naujus dvasios vadus 
kun. kleboną J. Kazlauską ir 
vikarą V. Ražaitį. Parapijos 
svetainė užsikimšo svečiais, 
vietiniais ir iš toliau atvyku
siais. Parduota buvo per 500 
tikietų į vakarienę ir dėl vie
tos stokos daugiau nebepar- 
davinėta. Vakarienės organi
zavimo pirmininkas, jaunas 
graborius J. Romas vakaro 
programos vedėju pristatė 
žinomą veikėją A. Veličkį, 
kuris labai gražiai vakarienę 
pravedė. Po trumpos, bet vy
kusios p. J. Romo kalbos su
kalbėta malda ir muziko J. 
Steponavičiaus vedamas pa
rapijos choras gražiai padai
navo keletą tautiškų daine
lių. Solo gražiai, jautriai pa
dainavo p-lė A. Petruškevi- 
čiūtė.

Be vietos ir Waterbury s ve 
čių, dalyvavo dar ir Bridge- 
porto miesto mayoro atsto
vas p. Albert E. Eccles ir sve 
čias iš Lietuvos, Vilniui Va
duoti Sąjungos atstovas V. 
Uždavinys. Antroje progra
mos dalyje pirmiausia pa
kviestas kalbėti p. A. E. Ec
cles, kuris trumpoje, gražio
je kalboje linkėjo parapijai 
ir naujiems kunigams gra
žaus sugyvenimo, pasiseki 
mo. Jo kalba palydėta gražio
mis katutėmis. Nemažesniu 
entuziazmu sutiko kun. Va- 
lantiejaus, Waterbury klebo
no kalbą, kurioje jis pareiš
kė, kad abu kunigai yra wa- 
terburiškiai ir juos abu at
leidę... žentuosna į Bridge- 
portą... Kalbėjo dar water- 
buriškis kunigas Ad. Grodec- 
kas, kaip naujų bridgeportiš- 
kių kunigų draugas, o muzi
kas Aleksis ne tik gražiai 
pakalbėjo, bet ir padainavo 
su atsivežtu iš Waterbury 
kvartetu ir duetu, vienų vy
rų, kurie kelis kartus buvo 
priversti kartoti dainas.

Paskutinis iš svečių pa
kviestas kalbėti WS atsto
vas V. Uždavinys, kuris il
gesnėje kalboje priminė Lie
tuve parapijų reikšmę rusų 
okupacijos laikais, perėjo 
prie Amerikos lietuvių para
pijinio gyvenimo ir baigė 
Vilniaus krašto lietuvių sun
kiu dabarties gyvenimu. Jo 
kalba buvo priimta visų pa
lankiai ir jautriai. (Antra 
V. Uždavinio kalba specialiai 
Vilniaus reikalais Bridgepor- 
to bus sakoma toje pačioje 
parapijos salėje spalių 11 d.)

Baigiantis vakaro progra
mai pirm. J. Romas įteikė 
abiem kunigams parapijiečių 
sudėtas dovanas, o vakaro 
vedėjas A. Veličkis gražiai 
padėkojo visiems vakaro da
lyviams.

Gražiai ir nuoširdžiai dė
kojo už priimtuves ir dova
nas, žadėjo dirbti parapijos 
ir parapijiečių naudai abu 
priimtieji kunigai: kun. V. 
Ražaitis ir kun. J. Kazlaus
kas. Po vakarienės jaunimas 
ir suaugusieji gražiai pasi
linksmino.

Klepočių Klepka.

HARTFORD, CONN.

Žinutės
Šiuo laiku lietuvių Šv. Tre

jybės. par. daroma šeimynų

surašąs. Teko sužinoti, kad 
kai kurios šeimynos negauna 
lietuviškų katalikiškų laik
raščių. Kiti gal nemoka skai
tyti arba neišgali užsisakyti. 
Bet kurie gali ir moka skai
tyti, tai turėtų kiekviena to
kia šeimyna užsisakyti bent 
vieną lietuvišką katalikišką 
laikraštį. Amerikos lietuviai 
iš tikrųjų gali džiaugtis, kad 
yra iš ko pasirinkti. Turima 
savaitinius, dukart savaiti
nius, mėnesinius ir net dien
raščius, katalikišką spaudą. 
Linkiu visiems lietuviams pa 
klausyti mano patarimo ir 
užsisakyti bent vieną lietuviš 
ką katalikišką laikraštį ir jį 
skaityti. Mes iš savo pusės 
suteiksime bet kokių infor
macijų, jeigu pageidautumė
te.

—o—
Šiomis dienomis Hartforde 

lankėsi kun. Sadauskas iš 
Pittsburgho ir kun. Juškevi
čius iš Chicago, kun. Savulis 
iš Wilkes-Barre. Abudu pa
skutiniai lankėsi ir pas Tė
vus marijonus, Marianapoly.

Bažnytiniai chorai turi sa
vo praktikas pas penktadie
nio vakarą. Malonu matyti, 
kad nemažai lankosi, ir teko 
girdėti, kad ir vienas kitas 
naujai prisirašė prie choro.

—o—
Mirė a. a. Matas Volunge

vičius. Palaidotas iš lietuvių 
Šv. Trejybės bažnyčioje rug
sėjo 18 d. su trejomis šv. 
Mišiomis. Laidotuvėms pa
tarnavo graborius Venskū- 
nas. Lai jo siela ilsisi Vieš
patyje!

—iO

Šiomis dienomis Rucevi- 
čiai. susilaukė dukters. Svei
kinam. Pasižadėjo parvažiuo
ti pakrikštyti Rucevičienės 
brolis kun. Plikūnas iš South 
Carolina. Buvo parvažiavusi 
jos sesutė Agnė, kuri pereitą 
vasarą mokėsi New Yorke. 
Ji yra slaugytojų viršininkė 
Fordham Hospital, New Yor- 
ko mieste.

Mt. St. Joseph’s akademi
joje waterburiete lietuvaitė, 
Teresė Jakščiūtė pradėjo 
mokslą.

Ona Karlonaitė, kun. Kar
ione sesuo, iš New Britaino 
pradėjo mokytis slaugytojos 
mokslo Šv. Pranciškaus ligo
ninėje.

—o— '
Sutvirtinimo Sakramentas
Jo Ekscelencija vyskupas 

McAuliffe bus lietuvių Šv. 
Trejybės par. lapkričio 14 d. 
(šeštadienio) rytą 10 vai. 
Kurie lietuviai dar nepriėmė 
dirmavonės Sakramento, tu
rėtų pasinaudoti šia proga.

—o—
Mūsų parapijinė mokykla 

jau pradėjo savo mokslo me
tus. Mokinių turime maž
daug iki 175. Tai gražus bū
relis.

—o—
Keturiasdešimtės atlaidai
Rugsėjo 27, 28 ir 29 dieno

mis Waterburio lietuvių Šv. 
Juozapo bažnyčioje įvyksta 
40 valandų atlaidai. Gerb. 
kleb. kun. Valantiejus kvie
čia nuoširdžiai visus vietos ir 
apylinkės lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti į tuos at
laidus, viešai pagarbinti Die
vą ir pasinaudoti Jo gausio
mis malonėmis. Visus pa
mokslus sakys svečias iš Lie
tuvos prof. kun. dr. Ražaitis. 
Bus, kaip kasmet, daug sve
čių lietuvių kunigų.

Jersey City, N. J.

Įsikūrė sodalietės
Rugsėjo 20 d. įvyko Soda- 

liečių draugovės organizaci
nis susirinkimas. Klebonas 
kun. S. Stonis paaiškino or
ganizacijos tikslą bei parei
gas. Visos dalyvavusios mer
gaitės pareiškė noro tapti na
rėmis. Valdybon iki Naujų 
Metų išrinktos: Eleonora 
Kepalaitė — pirmininkė; Mil- 
dra Andriuškevičiūtė — se
kretorė; Nora Stulpinaitė — 
kasininkė: Mėnesinės Komu
nijos diena nustatyta trety
sis mėnesio sekmadienis. Nu
tarta daryti tuojau vajų, kad 
patraukus daugiau narių. 
Geriausio pasisekimo naujai 
įsikūrusiai draugovei.

—o—
Krikštas

Rugsėjo 20 d. Šv . Onos 
bažnyčioje tapo apkrikšty
tas Jonas Dapkiūnas, sūnus 
Simono Dapkiūno ir Elenos 
Bubaitės. Krikšto tėvai buvo 
Andrius Dapkiūnas ir Stasė 
Vaičiulis.

ROCHESTER, N. Y.

Rochesterio miestą reikia 
pavadinti gėlių miestu, nes 
visas miestas yra apsuptas 
dideliais gražiais parkais, e- 
žerais, gatvės apaugę me
džiais, o apie namus gražūs, 
lietuviški gėlių darželiai. Tai 
gražiausias miestas New 
Yorko valstijoje.

Šiame mieste yra nema

žas būrelis ir lietuvių. Ro- 
chestery pirmas klebonas bu 
vo a. a. kun. J. Kasakaitis, 
kuris suorganizavo Šv. Jur
gio parapiją, nupirko visą 
bloką žemės gražioje vietoje 
prie Hudson Ave., 1910 m. 
pastatė laikiną bažnyčią ir 
mokyklą, seserims namus ir 
vėliau puikiausią mūro kle
boniją, kokios nė viena lietu
vių parapija Amerikoje netu 
ri. a. a. kun. J. Kasakaitis, 
20 metų pasidarbavęs ir vi
sas jėgas ir sveikatą padėjęs 
1930 metais mirė Rocheste- 
ry.

Dabar 7 metai Rochestery 
klebonauja jaunas ir ener
gingas gerb. kun. J. Bakšys, 
kuris su gerų žmonių pagal
ba per 5 metus sukėlė kapi
talą ir 1935 m. pastatė gra
žią mūro, gotiško styliaus, 
bažnyčią, nepadarydamas jo 
kios skolos parapijai, varęs 
darbą tokiais sunkiais dep
resijos laikais. Tai gal vie
nintelė lietuvių parapija A- 
merikoje, kuri pasistatė baž
nyčią be skolos. Ne tik baž
nyčia pastatyta, bet ir baž
nyčios vidus puikiai įrengta 
ir išpuošta, irgi be skolos. Iš 
buvusios senosios bažnyčios 
padaryta puiki salė. Taigi, 
dabar Rochesterio lietuvių 
parapija turi brangias ir gra 
žias nuosavybes: bažnyčią, 
dvi sales, kleboniją seserims 
namus ir garadžių, aplink ap 
tverta gražia geležine tvora 
ir apsodinta medeliais. Apie 
kleboniją ir bažnyčią taipgi

prisodinta gražių medelių ir 
gėlių, taip atrodo, kad visi 
parapijos trobesiai stovi kai 
gražiame parke. Tai trūsas 
ir darbas klebono kun. J. Ba
kšio, kuris viską taip gražiai 
sutvarkė, už tai jis yra visų 
mylimas ir gerbiamas.

Svečias

ŽINIOS IŠ MARIANAPOLIO

Marianapolis vėl atidarė 
savo didžias mokslo duris. 
Sugrįžo studentai po vasari
nių atostogų, pilni naujos 
energijos, pasiryždami tobu
lai dirbti ateinančiais moks 
lo metais. Suvažiavo naujų 
studentų iš visų pusių Ame
rikos. Linkime gero pasise
kimo.

Plenumo kuopa ir sekcijos: 
meno, sporto, ir spaudos jau 
atlaikė savo susirinkimus. 
Išrinko savo valdybas ir tam 
tinkamus komitetus.

Šiam sezonui buvo sudary
ta sunkus futbolo maršrutas. 
Kadangi beveik visi pereitų 
metų žaidikai, kolegiją pa
baigė, tai šiemet buvo rei
kalas atrasti naujų ir tinka
mų rateliui narių. Nepaisant 
to, pasirodo didelis entuziaz
mas naujųjų tarpe. Tikimės, 
kad futbolo ratelis gerai pa
sirodys šiemet.

Futbolo sutartys:
Rugs. 26 d. — Dean Aca

demy, Franklin, Mass.
Lapkr. 3d. — Northeast

ern U. Fr., Webster, Mass.
Lapkr. 10 d. — laisva.

Lapkr. 17 d. — Rhode Is
land State Fr., Kingston, R. 
I.

Lapkr. 24 d. — Nichol Jr. 
College, Dudley, Mass.

Lapkr. 31 d. — Mt. Charles 
Academy, Pending, R. I.

Gruod. 6 d. — Providence 
College Fr., Providence, R. I.

Gruod. 13 d. — St. John 
Prep., Denvers, Mass.

Gruod. 21 d. — La Salle 
Academy, Providence, R. I.

Kun. J. šeštokas, New Yor
ko liet. Aušros Vartų par. 
klebonas, atvyko į Mariana- 
polį po sunkios ligos atgai
vinti savo sveikatą. Linkime 
tėveliui greitu laiku pasveik
ti.

Kun. dr. Starkus, atvykęs 
iš Lietuvos, dabar dėsto Ma
rianapoly lietuvių kalbą ir 
istoriją.

Pranas Bulovas ir 
Antanas Blažaitis.

LIET. DELEGATAI ENER
GIJOS KONFERENCIJON 

IŠSISKYRĖ

Vyriausias Lietuvos Gele
žinkelių Direktorius ir Ener
gijos Komiteto Pirmininkas 
Prof. Čiurlys išvyko Lietu
von, o Prof. Kolupaila tęsia 
toliau savo studijų kelionę 
Amerikoje.

Rugsėjo m. 16 d. inž Čiur
lys su ponia, laivu ’’Norman
die” išplaukė į Lietuvą, kar
tu išsiveždami ir geriausius 
prisiminimus apie Amerikos 
lietuvius ir šios šalies tech

nikos stebuklus.
Prof. Čiurlys ir Prof. Eolu, 

paila buvo deleguoti atsto- 
vauti Lietuvą Trečioje Pašau 
lio Energijos Konferencijoje 
Washingtone. Atvykę rugp. 
27 d. prieš prasidedant Kon
ferencijai pagal iš anksto 
svetimų valstybių delega- 
tams išdirbtą planą, laikė 
įvairias vietas susipažindami 
su Amerikos technikos lai
mėjimais.

Tarpe kitų, prof, čiurlys 
rugp. 28 ir 30 d. lankė New 
Yorko elektros ir geležinke
lių didžiąsias stotis, rugp. 
30 d. Schenectady lokomoty
vų ir General electro dirbtu
ves. Nuo rugs. 1 iki 3 dienos 
susipažino su Chicagos gele
žinkelių stotimi, greitaisiais 
traukiniais ir kitomis moder
niškojo susisiekimo _ priemo
nėmis. Rugs. 4 Pittsburghe 
apžiūrėjo Westinghouse dirb 
tuves ir rugs. 6 d. lankė Co- 
nowing ir Safe Harbor elek
tros stotis ir kartu dalyvavo 
Konferencijoj Washingtone 
(nuo 7-12 d. rugs.)

Tuo pat laiku prof. Kolu
paila lankė hidroelektros sto 
tis Niagara Falls, Tenne
ssee Valey ir kitas) ir taip 
pat dalyvavo Konferencijoj. 
Po Konferencijos Washing
tone ir Edison Co. vaišių 
New Yorke išvyko su kitais 
inžinieriais 20 dienų moksli
nei ekskursijai per Kanadą 
ir J. A. Valstybes iki San 
Francisco ir atgal. Apžiūre-

(Pabaiga 5 pusi.)

Rugsėjo 25
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ŠVIEŽUS ORAS—MANKŠTA 
— SAULĖS SPINDULIAI 

-ir lengvas užsirūkymas! 

Jūs, kurie mėgstate 
save apsižiūrėti, bet ku
rie taipgi mylite gyve
nimo linksmybes - kaip 
tik del jūsų yra paga
mintas cigaretes. Užsi
rūkymas iš puikaus, tur- 
tingo-skonio tabako - 
ir taipogi malonaus su 
jumis. Lengvas užsirūky

mas. Luckyl

Užsirūkymas, kuris jus tinkamai sutinka!

Jūs, kurie atsiduodate sportui ... ir jūs kurie ne 
. . . abieji iš jūsų turite reikalo gerai save pasivai
šinti . . . pasisiekti už lengvo užsirūkymo ... už 
Lucky. Nes lengvas užsirūkymas yra švelnus su 
jumis. Lengvas jums kada užsitraukiate. Malonus 
jūsų gerklei. Ir kadangi jūsų Lucky . . . lengvas 
užsirūkymas . . . yra pagamintas iš rinktiniausio 
vidurinių lapų tabako, jis taipgi turi gerą skonį 
net ir kada jūs rūkote per ištisą dieną. Tad dėl 
užsirūkymo, kuris jus tinkamai sutinka, išmintinga 
pasisiekti už Lucky. Ir atsiminkite, jog garsiojo 
“Toasting” proceso apsauga yra gerėjamasi tiktai 
tų, kurie rūko Luckies.

SWEEPSTAKES” NAUJIENOS!
šiol nupirkta virš 1760 

tonų popierio!

Nuo Jūsų Lucky Strike “Sweepstakes” 
pradžios buvo nupirkta daugiau, kaip 
1760 tonu popierio atspausdinimui 
“Sweepstakes” įstojimo blanku. Tik 
pagalvokit! Tai užtenkamai popierio 
pripildyti apie 88 prekinius vagonus.

Ar jūs jau įstojot? Ar laimėjot savo 
skoningus Lucky Strikes? Atsisukite 
ant radio “Your Hit Parade” - trečia
dienio ir šeštadienio vakarais. Klausy
kite, spręskite ir palyginkite melodijas 
— tada pabandykite Jūsų Lucky Strike 
“Sweepstakes”. Ir jeigu dar nerūkote 
Luckies, nusipirkite pakelį šiandien ir 
taipgi pabandykite juos. Gal būt tuo 
ką nors netenkate? Jūs įvertinsite 
Luckies pirmenybę - Lengvą Užsirū- 
kymą iš turtingo, įrandaus-kūno ta
bako.

- lengvas užsirūkymas
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-'TT'S TOASTED"
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Įvairūs susirinkimai, pa
rengimai ir bendrai visas 
veiksmas, kaip paprastai, va
saros metu sumažėja, nusto
ja gyvumo, o kartais ir visai 
nutrūksta. Bet štai, jau bai
giasi vasaros atostogų laikas 
ir dabar, su nauja energija 
žengiame į kitą gyvenimo 
laikotarpi — mūsų veikimą.

Toji veikimo mašina,, kuri 
per vasarą ilsėjosi be darbo, 
dalinai apdulkėjo, aprūdijo 
— dabar laukia mūsų signa
lo ir, štai, jos ašys, ratai vėl 
sukasi, dirba...

Juo labiau turime dabar 
sukrusti, nes ramiai atosto
gaudami, gana toli jau atsiti
kome savo darbo dirvoje ir, 
kad pasivijus tą betiksliai 
praleistą laiką, turime spar
čiai žengti pirmyn.

Žengdami per pirmąjį mū
sų veikimo slenkstį, čia jau 
pasitinkame įvairius baza- 
rus, vaidinimus ir kitas pra
mogas, kurios su malonia 
šypsena mus kviečia stot į 
darbą.

Taigi, negaišiindami ilgiau 
to brangaus laiko, dar šian
dien, ranka į ranką, pirmyn 
į rugiapjūtę!

Jau nekalbant apie kitus 
mūsų organizacinius reika
lus, čia pat mus šaukiasi 
prie savęs spalių 9-toji. ši 
liūdesio diena daug tikisi iš 
mūsų; ji laukia tyros meilės 
šviesos, kuri išblaškytų tam- 
sas kalėj ančių mūsų brolių 
vilniečių. Kas protą, kas dar
bą, kas džiaugsmo lašelį1 au
kokime Vilniaus negęstan

čiam aukurui!
Štai, Federacijos Apskri

tys, kaip paprastai, taip ir 
ateinantį trečiadienį — rug
sėjo 29 d. 8 vai. vak. Apreiš
kimo par. salėje turės savo 
mėnesinį posėdį. Visų draugi
jų atstovai maloniai kviečia
mi šiame posėdyje dalyvauti, 
nes čia bus plačiai svarstomi 
įvairūs mūsų veikimo reika
lai. ž.

SPALIŲ 9-JI BROOKLYNE

Šiemet jau 16 metus liūdi
me netekę sostinės Vilniaus. 
Spalių 9 d. šešioliktu kartu 
susikaupsime ir sudėsime pa 
žadą kovoti už savo sostinę, 
atitaisyti mūsų tautai pada
rytą skriaudą.

Spalių 9 dieną Brooklyn© 
lietuviai susirinks į Apreiš
kimo par. salę pasiklausyti 
kalbų ir pranešimų iš Vil
niaus krašto lietuvių vargų, 
atnaujinti pasiryžimą kovoti 
už savo sostinę, kol ji nebus 
išvaduota iš Lenkijos nagų.

Be kitų vietinių ir svečių 
kalbėtojų turėsime garbės 
išgirsti Lietuvos gen. konsu
lą Petrą Daužvardį ir Lietu
vos svečią V. D. Universite
to prof. Steponą Kolupailą, 
kuris taipgi parodys ir gra
žiausių Lietuvos gyvenimo 
vaizdų.

Vėliau paskelbsime progra 
mą ir kitus kalbėtojus. Da
bar visi turėkite mintyj, kad 
spalių 9 d. turime gausingai 
susirinkti į Apreiškimo salę, 
No. 5th ir Havemeyer Sts., 
Brooklyn©.

D.N.Y. Fed. Apskritys.

suvargusiame kūne užgęso. 
Katalikų Bažnyčia neteko pa 
siaukojusio kunigo, Marijo
nų vienuolija — pavizdingo 
vienuolio, katalikų lietuvių 
visuomenė — garbingo dar
buotojo ir jaunuomenė — tė
viško auklėtojo.

Tėvelis Kulikauskas tapo 
savo kilnaus pašaukimo au
ka, be laiko nuo mūsų atsi
skirdamas, bet mūsų sieki
mui palikdamas kilnų ir gar
bingą kunigo gyvenimo pa
vyzdį”...

Aš jaučių Gerb. Tėvų Ma
rijonų liūdesį netekus taip 
reikalingo ir taip reikšmingo 
darbininko.

Šiuomi turiu garbės parei
kšti S. S. Tėvams Marijo
nams, broliukams ir visai Ma 
rijonų vienuolijai giliausią 
užuojautą. Lai gerasai Die
vas duoda Jums, Tėveliai, jo 
vieton gerą įpėdinį. Aš gi ne
užmiršiu savo gerojo draugo 
a. a. Vincento savo maldose.

Rugsėjo 11 d., kaipo tre
čioje po mirties dienoje at
laikiau už jo vėlę Šv. Mišias, 
taip pat ir laidotuvių dieno
je (rugs. 14). Pasižadu atlai
kyti Šv. Mišias spalių 9 d., 
kaipo trisdešimtoje dienoje. 
Vėliau parašysiu prisimini
mus apie a. a. kun. Vincentą 
Kulikauską.

Requiescat in pace!
Reiškiu gilią pagarbą,

Kun. M. Brundza

L. LAIVAKORČIŲ AGEN
TŲ SUVAŽIAVIMAS

MARIANAPOLIO KOLEGIJA

i sutinka!

III

VIETOS ŽINIOS
DIREKTORIŲ POSĖDIS

Šį penktadienį, rugsėjo 25 
d. įvyksta svarbus Liet. 
Universalio Biuro direktorių 
posėdis. Direktoriai prašomi 
dalyvauti. Posėdis bus trum
pas, prasidės 8 vai. vak. biu
ro patalpose.

paskaitomis.
Norintieji mane pakviesti, 

malonėkite, gerb. klebonai, 
kreiptis šiuo adresu: 175 
High St., Brooklyn, N. Y.

Su pagarba,
Kun. Mt Brundza

GERB. TĖVAMS MARIJO-
- NAMS UŽUOJAUTA
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Rugsėjo 22 d. redakcijoj 
lankėsi svečiai: p-le Juzė 
Leonaitė, „Am. Lietuvio” lei
dėja iš Worcester, Mass., 
Antanas Peldžius, Darbinin
ko administratorius, iš Wor
cester, Mass.

Leonardas Šimutis irgi 
buvo atvykęs dienai į New 
Yorką. Jie visi buvo atvykę 
apžiūrėti didžiulio Cunard — 
White Star linijos laivo 
„Queen Mary.” Kompanija 
apmokėjo jų kelionės išlai
das ir puikiai pavaišino.

Iš Kingston, Pa. lankėsi 
Jurgis Ivanauskas. Jis atvy
ko į New Yorką ir čia gavo

Gerb. Tėvai, Marijonai!
Skaudi, liūdna ir netikėta, 

it perkūnas giedroje, žinia 
sukrėtė visus Amerikos lie
tuvius katalikus, kuomet 
’’Draugas” rugs. 10 d., juo
duose rėmuose paskelbė a. a 
Tėvo kun. Vincento Kulikau 
sko, Marijono, mirtį.

Aš net sudrebėjau tą Drau 
go numerį pamatęs, tą liūd
ną žinią perskaitęs. Nė ne- 
pasijutau, kaip iš akių pra
dėjo riedėti ašaros, taip toji 
žinia perėmė, taip širdį su
spaudė, taip jo pagailo, nes 
a. a. Tėvas Vincentas, tai bu
vo mano draugas kaip Mari
jampolės gimnazijoj, taip ir

Rugsėjo 21 — 22 dd. New 
Yorke įvyko A. Lietuvių Lai
vakorčių Agentų S-gos suva
žiavimas. Agentai aptarė sa
vo biznio reikalus ir išsirin
ko valdybą, kurią sudaro: 
Juozas Ambraziejus — pir
mininkas, T. Ripkevičius — 
vicepirm., J. Sekys — sekr.,
A. S. Trečiokas — ižd.

Rugsėjo 22 d. vakare są
jungos nariai ir vietos laik
raščių atstovai pavaišinti 
vakariene, kurią suteikė Šve
dų Amerikos Linija, per sa
vo atstovą Vladą Mučinską. 
Vakarienė buvo p. A. Povi- 
lansko salėj, kurioj dalyvavo 
J. Ambraziejus, Brooklyn, 
Kazys Vaišnora, Pittsburgh, 
Pa., Pov. Molis, Detroit, 
Mich., A. S. Trečiokas, New
ark, T. Ripkevičius, Chicago, 
Ill., J. Sekys, Hartford, 
Conn., P. Bartkevičius, Mon
tello, Mass, ir vietiniai: J. 
Tysliava, P. Bukšnaitis, A.
B. Strimaitis, K. Paulauskas, 
Kružintaitis, V. Mučinskas 
ir K. Vilniškis.

Biznieriai, skelbkitės sa 
vaitraštyje „Amerikoje.

Studento Tėvo Mintys

Tuo tarpu kai Marianapo- 
lio kolegijos studentai pra
deda mokslo darbymetį, visi 
Amerikos lietuviai privalėtų 
susikaupti ir pagalvoti apie 
šią aukštojo mokslo įstaigą, 
apie jos teikiamas auklėjimo 
progas mūsų jaunuomenei.

Prisiminkime, pirmiausiai, 
dabartinės visos mokslo sis
temos Amerikoje kritiką, 
reiškiamą amerikiečių spau
doje, kuri kaltina, kad vidu
rinių mokyklų, kolegijų ir 
universitetų pedagoginis per 
sonalas perdažnai nesupran
ta jaunuomenės pastangų 
siekti dvasinio tobulinimosi 
ir idealizmo. Štai, pav. Kings 
(Brooklyn, N. Y.) apskrities 
Amerikos Legijono vadas H. 
B. Ahrens paskelbė spaudoje 
(žr. ”N. Y. Times” rugs 5d. 
laida), kad auklėjimo siste
ma Amerikoje yra iš pagrin
dų klaidinga, kad kolegijos ir 
universitetai tėra ’’diploma
tų gaminimo malūnai”, ku
rie, vieton paruošti jaunąją 
kartą pasekmingai karjerai, 
reikalauja iš studentų tiktai 
laimingai laimėti diplomus, 
ko pasekmėje studentai tam
pa šeimos ir visuomenės eko 
nomine našta. ’’Indoktrinuo- 
ti geresnių kultūros elemen
tų, šie jaunieji kolegijų dip
lomatai tampa pavojumi, 
persisunkę panieka dabarti
nei Amerikos sistemai ir 
daugeliu atveju stoja į radi
kalų eiles su mintimi, kad 
jie daugiau laimės pritarda
mi jų teorijoms”. Kiti tėvai 
prisimena, kad daugelis mo
kytojų tiesiog nesupranta 
jaunuomenės, kaipo žmonių, 
turinčių savo jausmų ir troš
kimų, ir net Viešai pajuokia 
studentus, nemokančius rišti 
jiems nepatinkamas proble
mas.

Todėl, mes tėvai, kurie sa
vo vaikus mokiname Maria- 
napolio kolegijoje, turėtume 
skaitytis laimingais, didžiuo
tis ir vertinti tos kolegijos 
vadovybės pastangas, ypač 
jaunuomenės prusinimą lie
tuvybės dvasioje.

Kiekviena tauta turi savo 
tautišką tradicinę kultūrą, 
kurią tegalima pilnai įgyti 
ir suprasti svetur. Tikslu su
prasti ir išlaikyti seną euro
pinę kultūrą, kiekviena pa
žangi tauta Amerikoje išlai
ko tam tikras mokslo įstai
gas. Štai, vos pereitą savai
tę grupė Amerikoje gimusių 
-augusių lenkų kunigų išvy
ko Lenkijon, tikslu studijuo
ti ir suprasti tautišką len
kišką kultūrą ir vėliau, su

grįžus Amerikon, mokinti 
čia jaunuomenę. Tuo atžvil
giu mes esame laimingesni 
už lenkus, nes Marianapolio 
kolegijos profesorių perso
nale mes turime pavyzdin
gus auklėtojus, tiek Lietuvo
je, tiek Amerikoje gimusius, 
kurie gerai lietuvišką kultū
rą supranta ir jos mokina, 
nes jie yra studijavę Ameri
koje, Šveicarijoje, Italijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje ir ki
tur.

Gal kas mano, kad Maria- 
napolyje tėra mokoma tikė
jimo. Tiesa, ten dėstomas ti
kėjimo mokslas, bet sykiu su 
kitais mokslo dalykais ir 
mokslas ten pastatytas gal 
aukščiau, negu daugelyje 
viešųjų mokyklų. Visiems 
yra žinoma, kad mokslas ka
talikiškose įstaigose yra 
aukštai pastatytas, nes kur 
tikėjimas ir mokslas eina 
ranka rankon, ten jaunuome 
nė įgija visam amžiui teigia
mą, konstruktyvų pamatą 
kultūrai ir švietimui.

Mūsų katalikiškoji vado
vybė atlieka didelį, milžiniš
ką darbą, pasiimdama auk
lėti lietuvybės dvasioje mū
sų jaunuomenę šioje šalyje. 
Didžiausias darbas buvo šios 
Marianapolio kolegijos įstei
gimas. Šiuo atveju aš jaučiu 
savo malonia pareiga parei
kalauti, kad užtarnautas 
kreditas būtų pilnai pripažin 
tas kolegijos vadovybei. Tie
sa, raštiška simpatija gal 
ir nėra ganėtina. Mes pri
valome šiai didelei įstaigai 
pareikšti ne tiktai moralę 
paramą, bet ir materialę, ir 
-tinkamai įvertinti jos naudą 
mūsų jauną j ai kartai, ir sy
kiu įvertinti darbą jos ga
baus ir pasišventusio vedėjo 
kun. dr. Jono Navicko.

Palydėję savo sūnų į šią 
įstaigą, aš turėjau progos 
apžiūrėti gražiąsias kolegi
jos apylinkes, namus, sodnus 
ir susižavėjau reginiu, pa
matęs ir išgirdęs jaunus stu
dentus iš visos Amerikos, 
kurie entuziastiškai ruošėsi 
pradėti mokslo metų darbus. 
Ir bile ką sujaudins jų karš
ta lietuviška dvasia, jų lie
tuviškumas.

Man prisiminė Harvardo 
universitetas, kuris šiemet 
mini 300 metų sukaktį. Har
vardo kolegijai įsteigti buvo 
paskirta 400 šilingų ir keli 
nedideli triobėsiai, ir N. An
glijos žmonės nutarė aukoti 
kąsmet po vieną kviečių 
maišą arba po šilingą kas
met. Pasižiūrėkime į Har

vardą šiandien! Nors savo 
gyvavimo pirmame 50 metų 
'laikotarpyje, Harvardas te
galėjo aprūpinti į metus 50- 
60 studentų. Gi mūsų Maria- 
napolis jau dabar teikia pro
gų kasmet 85 studentams. 
Šis skaičius yra, tiesa, nedi
delis, bet mūsų pareiga yra 
visą kvotą sunaudoti pilnai.

Mes visi žinome, kad Ame
rikoje visos švietimo įstaigos 
yra išlaikomos valdžios lėšo
mis ir filantropistų subsidi
jomis, gi privatinės įstaigos, 
kaip mūsų Marianapolis, yra 
visiškai išlaikomos visuome
nės lėšomis, aukomis. Kad ši 
mūsų įstaiga galėtų dar 
plačiau išsivystyti, patiekti 
visus galimus moderniškus 
patogumus švietimo, mokslo 
ir kūno kultūros srityse, mes 
privalėtume labiau ją parem
ti, ja susidomėti. Kolegija ga 
Ii turėti daugiau triobesių, 
gali įsigyti gimnastikos salę, 
plaukiojimui bazeiną, stadi- 
joną, išplėsti studentų veik
los galimumus. Mums nebus 
sunku įstaigą dar labiau iš
plėsti, jei tik deramai ja su
sidomėsime.

Taigi, man būtų itin malo
nu matyti susikuriant kole
gijos rėmėjų skyrius mūsų 
apylinkėje, ir bus miela ta
me darbe bendradarbiauti.

Juozas F. Smitrus.

LIET. DELEGATAI ENER
GIJOS KONFERENCIJON

IŠSISKYRĖ

(Tęsinys iš 4 pusi.) 
damas hidroelektrinius įren
gimus prie progos lankys 
lietuvių kolonijas ir lietuvių 
skautų organizacijas.

Lietuvos delegatams teko 
dalyvauti įvairiuose posė-

darbą.
Povilas Molis iš Detroit, 

Mich, lankėsi redakcijoj. Jis 
dalyvavo A. L. Laivakorčių 
Agentų S-gos suvažiavime, 
Brooklyne.

GERB. KLEBONŲ ŽINIAI

Atvykau Amerikon padėti 
Gerb. Tėveliams dirbti dva
sinį ir tautinį darbą, taigi 
šiuo pranešu, kad esu pasi
ryžęs patarnauti gerb. klebo
nams su novenomis, rekolek-j 
cijomis, misijomis ir kitomis

Seinų seminarijoj.
Tiesa, jis trejais metais 

anksčiau baigė seminariją, 
bet seminarijoj labai drauga 
vome ir drauge dirbome tau
tinį darbą.

A. a.. Tėvas Vincentas bu
vo tylus, kuklus, bet nenuils
tamos ir nepalaužiamos va
lios darbininkas, užtat ir di
džius darbus nudirbo ir taip 
greit persidirbo. Teisingai 
apie jį rašo Tėvas J. Navic
kas, M. I. C. ’’Darbininke” 
rugs. 11 d., ’’Išsisėmė jėgos 
ir toji kilni, bet stipri dvasia

Juozas Laurynas Smitrus,
jauniausias Marianapolio stu 
dentas, gimęs 1923 m., o 
1935 m. baigęs Šv. Kilano pa- 
rap. mokyklą, Farmingdale, 
N. Y.

džiuose bei susirinkimuose, 
drauge su kitais delegatais iš 
apie 50 valstybių.

Delegatai buvo priimti J. 
A. V. Prezidento, dalyvavo 
Brazilijos Pasiuntinybės su
ruoštam raute ir lankėsi Bal 
timorės lietuvių kolonijoj. 
Grįžę New Yorkan buvo sve
čiai Edison Co.

Gautais įspūdžiais ir paro
dytu vaišingumu bei rūpes
tingumu tiek lietuvių tiek 
amerikiečių delegatai labai 
patenkinti.

MISIJŲ KELIONĖ

Nuo rugs. 20 iki spalių 4 d., 
St. Michael’s Church,

15 E. 23rd St., 
Bayonne, N. J.

Nuolatinis laiškams adre
sas: Rev. J. Bružikas S. J.,

259 No. 5th St.,
Brooklyn, N. Y.

PIRMAS KOSTIUMUOTAS

KONCERTAS
VIOLETA TAMKIŪTĖ KAZYS HOFFMANAS

RUGSĖJO-SEPT. 27,1936 —
LABOR LYCEUM SALĖJ, Brooklyn, N. Y.

Dalyvauja:
Aldona Liutkiūtė — sopranas

Aid. Šertvietytė — gitaristės 
Ona Mažceikaitė

Flora Bovio — šokikė >«

Albertas Tamkus — baritonas

Miriam Le ITon — pianistė 
ir kiti menininkai

Šokiams gros
Juozo Avižonio Orkestras

Įžanga $1 — 75 c. — 40 c.

KARAL. ANGELŲ PARAPIJA - PARAPIJOS SALEJE, “U?»“5S“

ugs.-Sept. 20 iki Spalio-Oct. 4 d. 1930
KIEKVIENĄ VAKARĄ BUS NAUJI, NIEKAD NEMA

TYTI DALYKAI. BUS IR VISOKIŲ ŽAIDIMŲ, LOŠIMAS 

„BINGO,” AMATEUR, ŠOKIAI, LAIMĖJIMAI, UŽKAN

DŽIAI, GĖRIMAI IR DURŲ DOVANOS KIEKVIENAM

DALYVIUI. TAI BUS VIENAS IŠ DIDŽIAUSIŲ, ĮDO

MIAUSIŲ ŠIOS PARAPIJOS ISTORIJOJ PARENGIMŲ. 

VISI RUOŠKITĖS IR LAUKITE KAIP SAVO GIMTA

DIENIO. ’ * .



fr.

APREIŠKIMO PARAPIJA
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

SAUGOKITE VAIKUS

GREAT NECK, L. I.

ĮSTOJO Į SEMINARIJĄ PIRMAS KONCERTAS

ARBATĖLĖ

PASVEIKO

Tel. Evergreen 8-7027

MAŠPETH, L. I.

Į SKAITYTOJUS

EVergreen 8-9770 STagg 2-4409 Notary Public

231 Bedford Av. B’klyn, N. Y.

Res. Tel. Elizabeth 2-8537Karai. Angelų Parap. Tel. Elizabeth 2-8661

Tel. STagg 2-7177

ADVOKATAS

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

šv. Jurgio Pdrarp.

Moterų S-gos 29 kuopa tu
rėjo mėnesinį susirinkimą 
rugsėjo 16 d. Apreiškimo pa
rapijos salėj. Susirinkimą

Novenas prie šv. Teresėlės 
sėkmingai veda kun. M. 
Brundza.

MOTERŲ S-GOS 29 KUO
POS SUSIRINKIMAS

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

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

(Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms Ir 

visokiems pokyliams

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

Brooklyn, N. Y.I

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avė.

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

RAPOLAS KRUCHAS
FOTOGRAFAS

RIMŠOS PARODA NEW 
YORKE

MOKYKLOMS ATSIDA
RIUS

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

Kiekvienas biznierius, ku
ris skelbiasi „Amerikoje,”

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

('Prieš Mount Olivet kapines)

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

(Prie FOREST PARKWAY)

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

Kreipkitės adresu:

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

Jei norit gauti j kitus miestus ar farinas, kreipiktčs: 
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.

N. MASENAS BAKING CO.

Apkainuoja, parduoda
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja renčias

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

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

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

KOSULYS ” T™
Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

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

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

kurios puikiai veikla vidurių reguliavimui; šalina gazą (r nervuotu- 
mo priežastis, gelbsti pašalinimui viduriuose, susidarustų Išmatų.

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai Iš:

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

i 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, keiksus 

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

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

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS 
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS
495 Grand Street,

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

Tel. GLeninore 5-8733

Notary PublicSTagg 2-5043

M. P. BALLAS, Inc.

Graborius ir Balsamuotojas

Tel. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ

Persikėlė naujon vieton, tai yra:
522 Bedford Avenue,

VALANDOS:
1 iki 3 ir nuo

7-8 vai. vakaro
FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

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)

oru už $2.00 Ir daugiau.
Klausykite mūsų radio gar

sinimo kasdien iš WMBQ.
Jums nereikės rūpintis nle-

kuom. Tik pašaukite ar para
šykite adresuodami:

Bazaras artinasi
Apreiškimo par. Parengi

mų komitetas rugsėjo 22 d. 
turėjo posėdį, kuriame pla
čiai buvo apkalbėti įvyksian
čio parapijos bazaro reika
lai. Bazaras prasidės spalių 
23 d. ir baigsis prieš Visus 
Šventus — spalių 31 d.

Čia bus įvairiausių laimė
jimų, tinkamų kasdieniniam 
mūsų vartojimui, užkandžiai, 
gėrimai, šokiai kiekvieną va
karą. Parengimų komitetas 
deda pastangas, kad šių me
tų bazaras būtų ne tik sėk
mingas parapijai, bet ir įdo
mus jo lankytojams.

Parapijos draugijos posė
džiauja ir ruošiasi savo bū
das turtingiau paruošti nei 
kitais metais. Tad ruoškimės 
ir mes ir visi šiame bazare 

• dalyvauti — paremti rengė
jų pastangas ir parapijos 
reikalus.

Vaikelio Jėzaus Draugijos 
pirmas skyrius rengia arba
tėlės vakarą, Apreiškimo pa
rapijos salėje, spalių 9 d., 8 
vai. vak. Kviečiame visus da
lyvauti šiame vakarėlyje. 
Dalyviams būsime dėkingi. | 

■Įžanga tik 25 c.
Našlaitis

cijos. Visos narės privalote 
atsivesti draugių, kurios ne
priklauso dar sąjungai, kad 
jos pasiklausytų prakalbų ir 
prisirašytų, apsidrausdamos 
savo sveikatą ir gyvastį1.

M. B.
—o—

Rugsėjo 20 d. šv. Rožan
čiaus D-ja turėjo susirinki
mą. Po protokolo skaitymo 
išduotas raportas iš Federa
cijos posėdžio. Paaiškėjo, 
kad „Amerika” rengia baza- 
rą lapkričio 25 — 29 dieno
mis Apreiškimo salėj. Susi
rinkime iškelta reikalas pri
sidėti prie „Amerikos” baza
ro darbu ir dovanomis. Kai 
kurios narės jau paaukavo 
po $1.00 dovanų pirkimui. 
Darbo komisijon išrinkta R. 
Gudzinskienė, M. Pužauskie- 
nė ir A. Slivinskienė. Jei bui 
reikalo, vėliau darinksim dau 
giau.

Šeštadienį visi į balių

Šv. Vincento draugija ren
gia NEPAPRASTĄ VAKA
RĄ šeštadienį, rugsėjo 26 d., 
Atsimainymo V. J. parapijos 
salėj, 64-25 — 56 Drive, Mas- 
peth, N. Y., 7 vai. vakare.

Bus visokių užkandžių ir 
gėrimų, taipgi bus dykai 
duodamas laimėjimo tikie- 
tas kiekvienam draugų, ku
ris galės laimėti puikią do
vaną. Draugų moterims ar 
merginoms taipgi bus duoda
ma laimėjimo tikietas. Pel
nas parapijai.

Kviečia visus
Komitetas.

mokytojai turi juos mokyti 
saugumo, turi prižiūrėti, kad 
jie žaistų saugiose vietose ir 
gatves pereitų atsargiai. Gi 
automobilistai turi važiuoti 
ypač atsargiai.

Traffic Precinct ”K’’ 
N. Y. C. Police Dept.

Daina vedėjos, programoj 
dalyvaus ir p. Kazys Hoff- 
manas — tenoras, Aldona 
Liutkiūtė — soprano, A. 
Šertvytaitė ir O. Mažeikaitė 
— gitaristės, Flora Bovio — 
šokikė, A. Tamkus — bari
tonas, ir kiti. Dainos meną 
mylintieji kviečiami tą dieną 
atvykti į koncertą, kuris pra 
sides lygiai 5 vai. po pietų. 
Patartina nesivėluoti.

Buvęs ilgametis L. Vyčių 
49 kuopos pirm., darbštus ir 
pavyzdingas studentas, buv. 
Šv. Jurgio par. choro narys 
Pranas Raugalas įstojo į Ne
kalto Prasidėjimo kun. semi
nariją, Huntington, L. I. Jis 
yra pasižymėjęs sporte ir 
moksle Šv. Jono universite
te ir įgijęs dailės bakalauro 
laipsnį. Pranui Raugalui, ar
timam mūsų prieteliui ir ben
dradarbiui linkime pasiseki
mo ir ištvermės.

Great Necko Kat. Federa
cijos 51 skyrius kitą sekma
dienį, spalių 4 d. rengia ru
deninį balių, kuris įvyks M. 
Sobenkos salėj, šokiams 
gros puiki Brooklyn© Navic
ko ir jo „Nakties pelėdų” 
orkestras. Greatneckiečiai 
turėsite gerą progą pasilink
sminti. Visi kviečiami atsi
lankyti. Kviečiami ir svečiai 
iš Maspetho ir Brooklyno, 
ypač jaunimas.

Atostogų laikas baigėsi, 
mokyklosna grįžo visi vai
kai. Jie bėgdami dažnai pa
simiršta ir gatves perbėga 
netikėtose vietose. Užtai au
tomobilistai turi saugotis ir 
leisti jiems gatves pereiti bi
le kokioj vietoj. Visi privalo
me su mokyklos vaikučiais 
elgtis taip, kaip ir su savo 
šeimos mažaisiais.

Automobilistai, saugokite 
vaikučius!

Policijos Dept. 92 Pct.

New York (L. G. K.) — 
Talentingasis Lietuvos skul
ptorius p. Petras Rimša at
vyksta New Yorkan spalių 
mėnesy. Jo kurinių paroda 
bus garsią j am Roerch muze- 
juje — Master Institute of 
United Arts, 103 St. ir Ri
verside Drive, lapkričio m. 
pradžioje.

New Yorke ruošiamoji p. 
Rimšos paroda turės netik 
Lietuvoje, bet ir Amerikoje 
jo sukurtus kurinius.Sezono atidarymui sekma

dienį, rugsėjo 27 d. V. Tam- 
kiūtė rengia pirmą kostiu
muotą koncertą, kuris įvyks ___ _______ „_______v_,
• 1-abor Lyceum salėj. Be p-lės I vertas mūsų skaitytojų pa- 
Tamkiūtės, ansamblio L. rainos.

New Yorko Aušros Vartų 
par. klebonas kun. J. šešto
kas, po sunkios ir kompli
kuotos operacijos, pasveiko. 
Jis gydytojų patariamas iš
vyko poilsiui ilgesniain lai
kui. Jį pavaduoja kun. Mor
kūnas, marijonas.

ŠTAI KAI

Skaitydami ap 
didžiojoj anglų s

Garsus pasaulyj 
tetas-Columbia' 
- prie filologijos 
mente atidarė irk
bos kursą. Lėkti 
kviestas Marianai 
gijos profesorius, 
daktaras J. J. 1 
Pirmomis dienom 
rius teturi 4studi
2 ne lietuviai.

Lietuviai ir pasaul 
šešiolika metų.
Lenkai klauso frau 
Ispanija ir mes. . 
Lietuvos bekonri.

Sekmadieni:
10 iki 12 vai. ryto

Rugsėjo 25 d., 1936 m.

DR. J. S. MISEVIČIUS

270 BERRY STREET ’

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vak. i

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK

161 NO, 6th STREET T

VALANDOS: ~
8—10 ryte T

’ 1—2 p. p.
1 6—8 vak. , į

~ Šventadieniais susitarus ///
Tel.: EVergreen 8-9229 (

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS: ffi
_ < 1—2 p. p. ,

6—8 vak.
V Ir pagal sutarti

Tel.: MAnsfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŽLIŪPAITĖ) 

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 uždaryte 
Tel.: EVergreen 7-9106

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak. 

Penktadieniais uždaryte 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpubllo 0-8040

Brooklyn, N. Y.

Šv. Vincento draugija šeš
tadienį priešpiet ir vakare' 

atidarė pirm. Mikulskienė I ttfrės šurum-burum parapi- 
malda. Atsilankė gražus skai jos salėje. Uždarbį skiria pa
čius narių. Raportą išdavė iš| rapijai. 
Federacijos posėdžio. Iš ra
porto paaiškėjo, kad lapkri
čio mėn. paskutinę savaitę 
„Amerika” rengia bazarą. 
Sąjungietės išrinko darbinin
kes.

Moterų S-gps 29 kp. ren
giasi paminėti savo 20 metų 
jubiliejų, kuris įvyks spalių 
10 d. (šeštadienio) vakare 8 
vai. Rengiama vakarienė su 
programa. Įžanga į vakarie
nę tik 1.00. Tikietų jau gali
ma gauti pas visas sąjungie- 
tes. Visos narės esat kviečia
mos atsilankyti pas p. M. Ki
čą į studiją šeštadienį, rugsė
jo 26* d. 2 vai. po pietų. Visa 
grupė nusiimsim paveikslus. 
Jo studija randasi 499 Grand 
St., Brooklyne. Malonėkit vi
sos atsilankyti ir nesivėlin
kit — lygiai 2 vai. po pietų. |

Rašt.

Nors skaitytojams gal da
rosi nebeįdomu, kad net po 
porą straipsnių, ir tai tuo pa
čiu klausimu, kuriuos priduo 
da mums N. Y. policijos de-j 
partamentas, talpiname laik
raštyje. Bet atsimenant, kad 
Amerikoje nuo automobilių 
kasmet žūsta dešimtim tūk
stančių žmonių, ir kai dabar 
eina saugaus važinėjimo va
jus, mes norime pagelbėti 
toms įstaigoms, kurios susi
rūpinę žmonių gerove, kurios 
kalba per radio, rašo straip
snius, prašydami važinėti at
sargiai, kad apsaugojus kitų 
ir savo gyvybes ar sveikatą; 
tos įstaigos yra policijos de
partamentas. j

Amerikos Redakcija

Šį sekmadienį, tuoj po su
mos parapijos salėje įvyksta 
Šv. Vardo Draugijos mėnesi
nis susirinkimas. Visi nariai 
prašomi atsilankyti, nes yral 
svarbių reikalų, iš kurių vie
nas — tai projektas rengimo 
atsišaukimo: ”Į parapijos vy 
rus”. Čia proga kiekvienam 
link jo, pareikšti savo min
tis. Šis reikalas yra visiems 
svarbus, todėl visi privalo 
dalyvauti ir jo sprendime. į 

Dirbkime visi vieningai, 
taip dirbdami susilauksime 
pegeidaujamų pasekmių. j

J. Mykolaitis i

Moterų S-gos 35 kuopa ren 
gia prakalbas sąjungos rei
kalu. Pakviesta apskrities 
pirmininkė p. S. Subatienė. 
Bus paaiškinta apie svarbą 
priklausyti prie Moterų Są
jungos pašalpinės organiza-

Maspetho parapijos baza
ras žada būti kupinas gražių 
dalykėlių. Bazaro pradžia 
spalių 10 d., užbaiga spalių 
18 d. ’ •

—o—
Sergantį kleboną kun. Bal- 

Ikūną ligoninėj lanko daug 
kunigų net iš tolimų valsty
bių. Jis jau taisosi ir žada 
nepoilgo ligoninę apleisti.

I —o—
I Iš klubo susirinkimo

Antradienį, rugsėjo 22 d., 
I Zabelskio salėj, įvyko Lietu
vių Piliečių Klubo susirinki
mas.

Be daug kitų nutarimų, nu
tarta rengti vakarienė pami
nėti klubo 26 metų sukaktu
ves spalių 25 d.

Kitas susirinkimas bus lai
komas antradienį, spalių 6 
d. Zabelskio salėj. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti, nes 
bus svarbių dalykų aptarti se ir neatsargiai jomis bėgio 
prieš rinkimus. Narys, 'ja ar žaidžia.. Todėl tėvai ir

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
5441—72nd Street, Maspeth, N. Y.

Prasidėjus mokslui mokyk 
lose, mes turim susirūpinti 
vaikais, bėgiojančiais gatvė
mis paprastose ir mokyklų 
rajonų vietose. Dauguma vai 
kūčių, per vasarą žaidę erd
viose ir saugiose vietose, pa
miršo pavojų miesto gatvė-

Tel. JUniper 5-0259

žinių. Tačiau r 
tinkame lietuvių 
gimo. Visi pri] 
lietuvių kalba 
filologiją, artimi 
vųjų kalbų seno 
tai; ji yra graži: 
ba. Ja yra susidi
lis pasaulio kalt 
mūs jaunimas, 
universitetuose, 
susidomėti ir gi 
Columbia duoda 
tą; per met. ga
6 punktus. New 
viai studentai, 
nalai, turėtų m

Garbinga yrt 
bų kalbėti, bet
vos gerai nem 
mūsų patarlė.

Kalbant api 
Į risi prisimint 

reklama žmoj 
Išpūstas Lie 
su Vokietija j 
pėdos hitlerii

Erotas Lietu
■ dėl Vilniaus, 

rė milžinais, 
tų teko pastel 
doje panaši) 
Didžiosios va 
ja, Lietuva i 
ti sąjungą j 
Toki ir pa 
mai, vienok,

' giaunei kas 
rijoms, gert 
no, kad mer 
gus niekad 
gali atlikti. 
500 metų bi

AR ESI PASTEBĖJĘS TAI, 
j Kad žmogaus koja čeverykuose pergyvena du trečdalius 
savo gyvenimo, todėl kankinimas savęs netinkamais čeve- 
rykais, gadinimas kojų eikvoja žmogaus sveikatą.

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

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

LIETUVIS PAS LIETUVĮ

MILCHUS 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.
---------------

(BIELIAUSKAS)

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?

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

priklausom 
mi nepapri 
tyvumu ek 
tiriam pa 
tižiosios v 
pažįsta ja 
tava vėl. 
garbingą i

i

Mes Išvalome Garo Boilerius

Šešiolika 
tavos sosti 
smurtininl 
dalis mūs 
rų kenčia 
dą. Argi 
ar mes n 
jamųjų s 
visi turiu 
pažadą s 
rimšini, J 
vaduotas 
rosime 
žodžiu. J 
vergti bi 
vergėjai:

Lenkai 
tagy, o 
vyrų, km 
se. Užtai 
’atatytiei 
tarė, teii 
tSzija I 

?8fla to, 
gini 

fcovakijc 
nutrj




