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ŪMAMS PLANO

Skaitydami apie Lietuvą 
didžiojoj anglų spaudoj, pa
lankių ir nepalankių matome 
žinių. Tačiau niekur neuž
tinkame lietuvių kalbos nei
gimo. Visi pripažįsta, kad 
lietuvių kalba yra raktas į 
filologiją, artimiausia iš gy
vųjų kalbų senovės sanskri
tui; ji yra graži ir vaizdi kal
ba. Ja yra susidomėję dauge
lis pasaulio kalbininkų. Argi 
mūs jaunimas, studijuojąs 
universitetuose, negalėtų ja 
susidomėti ir gerai išmokti? 
Columbia duoda už ją kredi
tą ; per met. galima gaut net 
6 punktus. New Yorko lietu
viai studentai, ir professio- 
nalai, turėtų naudotis proga.

Garbinga yra daugeliu kai 
bų kalbėti, bet didi gėda sa
vos gerai nemokėti, — sako 
mūsų patarlė.

v _ o_
Kalbant apie Lietuvą, no

risi prisiminti, kaip kartais 
reklama žmogų suklaidina. 
Išpūstas Lietuvos santykių 
su Vokietija įtempimas, Klai 
pėdos hitlerininkų byla, dis
putas Lietuvoj su Lenkija 
dėl Vilniaus, lietuvius pada
rė milžinais. Jau keletą kar
tų teko pastebėti anglų spau
doje panašių išsireiškimų: 
Didžiosios valstybės — Rusi
ja, Lietuva ir... nori sudary
ti sąjungą prieš Vokietiją. 
Toki ir panašūs išsireiški
mai, vienok, nėra aklas per
dėjimas. Anglo-saksai dau- 

• giau nei kas kitas tiki tradi
cijoms, gerbia praeitį. Jie ži
no, kad menkos dvasios žmo
gus niekad nieko didingo ne
gali atlikti. Lietuva vos prieš 
500 metų buvo visos Europos 
pažiba, galiūnė. Atgavus ne
priklausomybę ji vėl pasižy
mi nepaprasta energija, ak
tyvumu ekonominiam ir poli
tiniam pasauliuose. Ir lai di
džiosios valstybės dabar pri
pažįsta jai teisę gyventi, Lie
tuva vėl išaugs į galingą ir 
garbingą valstybę.

—o—
šešiolika metų, kaip Lie

tuvos sostinėj šeimininkauja 
smurtininko ranka. Trečia- 
dalis mūs tautos sūnų ir duk
rų kenčia barbarų priespau
dą. Argi mūs tas nejaudina, 
ar mes nejaučiame persekio
jamųjų skausmų? Spalių 9 d. 
visi turime susikaupti ir savo 
pažadą sudėti, kad tol nenu
rimsim, kol Vilnius nebus iš
vaduotas. Ir savo pažadą tu
rėsime paremti darbu, o ne 
žodžiu. Nes mūsų žodžio pa
vergti broliai negirdi ir pa
vergėjai nepaiso.

—o—
Lenkams be galo reikia pi

nigų, o Prancūzijai jaunų 
vyrų, kurie ją saugotų rytuo
se. Užtai taip greit šios abi 
valstybes ir susitaikė ir susi
tarė, teisingiau sakant, Pran 
cūzija nupirko Lenkiją. Ne
gana to, Prancūzija privertė 
dalį ginklų pasiimti iš Čeko
slovakijos. Tuoj čekoslova- 
ksai nutraukė lenkų politines

Šių metų pavasarį buvo su 
sekti Rambyno kalne nupjo
vę paminklinius ąžuolėlius 
nusikaltėliai Kudvinas ir 
Blesneris. Klaipėdoje rugsėjo 
5 — 9 dd. buvo atvykę Ape
liaciniai rūmai spręsti kele- 
tos politinių bylų. Buvo svar
stomos politinių išsišokėlių 
bylos. Kudvinas kaip nepil
nametis nubaustas vienerius 
metus kalėti ir pasiųstas į 
Kalnaberžės mažamečių ko
loniją. Blesneris nubaustas 2 
metais sunkiųjų darbų .kalė
jimo. Vasario 16 d. tautos 
šventės proga iškabintos 
mieste vėliavos keliose vie
tose buvo sunaikintos. Tą 
nusikaltimą padarė paska
tinti vokiško jaunimo orga
nizacijos Jugendringo, jos 
nariai: Sprungas, Simoneitis 
ir Kibelkštis. Teismas nu
baudė visus po vienerius me
tus kalėjimo, bet kaip nepil
namečiai pasiųsti į Kalna
beržės pataisos namus.

Taipgi buvo sprendžiamos 
ir kelios ‘ valdininkų bylos, 
Priekulės mokytojas Bendi- 
kas, kelis kartus užgauliojęs 
lietuvius mokinius mokyklo
je. Išgirdęs jis vaikus sa
kant „buvau,” šuniu loda
vęs „vau, vau”... Tėvai pasi
skundė valst. saugumo poli
cijai. Už tuos ir panašius kir- 
šinimus mokytojui Bendikui 
sudaryta byla. Teismas jį nu
baudė 6 mėn. kalėti. Mokyto
jas Purvinas iš Juodkrantės 
mokykloje leidęs lentoje ra
šinėti biaurius užrašus. Tei
smas jį nubaudė taip pat 6

mėn. kalėti. Krašto policijos 
vach. Bielinskis atsisakė teik 
ti pasienio policijos valdinin
kui pagalbos, kai jis buvo 
sulaikęs vieną vokiečių laivo 
kapitoną, variusį kontraban
dą. Priešingai, jis net norė
jęs kontrabandininką paleis
ti. Jis nubaustas taip pat 6 
mėn. Be to, abiems mokyto
jams ir policijos valdininkui 
susiaurinamos pilietinės tei
sės pagal baud. st. 28 ir 29 
str., vadinasi, jie negalės 
toliau likti tarnyboje ir eiti 
viešų pareigų.

VOKIETIJA NORINTI SU
TARTIES SU LIETUVA

Lietuvos spauda paduoda 
žinią iš užsienio, kad Vokie
tijos vyriausybė pasiūlysian
ti Lietuvos vyriausybei su
daryti 15 metų nepuolimo 
sutartį. Prie tos sutarties 
galėsiančios prisidėti Latvi
ja su Estija.

Sakoma, kad Hitleris, siū
lydamas Lietuvai nepuolimo 
sutartį, statys sąlygas — pa
leisti iš kalėjimo nuteistus 
Klaipėdos vokietininkus.

Tokią pat nepuolimo sutar
tį Vokietija sudarysianti su 
Čekoslovakija.

Kiek tame tiesos, sunku 
pasakyti.

LIETUVIS — KANADOS 
MILIJONIERIUS

SUKILĖLIAI IŠLAISVINO 
ALCAZAR TVIRTOVĖS 

ĮGULĄ

DIDELIS KATALIKŲ SU
SIRINKIMAS STRASBUR- 
GE PRIEŠ KOMUNISTUS

bylas ir įtempti tarp Lenki
jos bei Čekoslovakijos san
tykiai pagerėjo. O gal pran
cūzai prikalbės Lenkiją pri
sipažinti prie klaidos ir grą
žinti Lietuvai Vilnių?

Ispanija tebegyvena kruvi
nas dienas. Tačiau šiandien 
jau aišku, kad jos baigsis 
greit ir baigsis tikrųjų Ispa
nijos sūnų laimėjimu. Rau
donieji internacionalistai, ku 
rie norėjo paminti Ispanijos 
žmonių tikybinius, tautinius 
ir dorovinius jausmus, laukia 
liūdno galo. — Tačiau mes 
nesidžiaugiame jų nelaime, 
nes ji perdaug žiauri ir kru
vina. Mes tik sakome, kad 
Ispanijos revoliucija tebūna 
mums pavyzdžiu ir tepaska- 
tina šalčiau galvoti, kol yra 
laiko. Kai įsikarščiavusi ir 
pažadais sukurstyta minia 
išeina į gatvę, tada jau per- 
vėlu ją nuraminti.

—o—
Iš kelionių po Lietuvą ir 

privačių gaunamų laiškų ži
nome, kad Lietuvos ūkinin
kai neturi kur dėti bekonų ir 
verčiami pusdykiai juos par
duot. Nors bekono bado ne- pamiršęs vargus. Mūsų An- 
jaučiame, bet mes norėjome tanas (gaila, nežinia kokia 
Lietuvos ūkininkams padėti jo tikra lietuviška pavardė) 
ir ėmėmės tuos bekonus į 
Ameriką importuoti. Bet mū 
sų nustebimui, „Maistas” A- 
merikos lietuviams atsako, 
kad jie bekonų neužtenka ir 
užsakymų išpildyt negali. —
Iš tikro gaila, kad Lietuvos 
eksporteriai negali toliau 
matyti... kaip tie bekonai — 
tik iki Vokietijos...

CHICAGO, Ill. _ Stasys 
Pieža, dienraščio „Chicago 
American” redakcijos narys 
'rengia knygą apie Amerikos 
lietuvius. Jis mums atsiuntė 
platų straipsnį apie tūlą To
nį Oklend, kuris esąs lietu
vis, prieš 34 m. atvykęs iš 
Lietuvos. Antanas Oklend 
Chicagoj dirbęs per 27 m. su 
pikiu ir kai 1929 m. užėjo 
blogi laikai, Oklendas pasi
leidęs į Amerikos šiaurę ieš
koti turtų, apie kuriuos jis 
vis svajojo. Po daugelio var
go, mūsų Antanui besilei
džiant mažoj valtelėj pavo
jinga upe, jis ant kranto ra
do aukso gabalą. Tuojau pa
aiškėjo, kad jis aptiko auksu 
turtingą vietą, kurioj po 
trumpo laiko pastatė kasyk
lą. Dabar ten dirba 200 tonų 
aukso valyklis, kasdien ga
mindamas po kelis tūkstan
čius dolerių vertės aukso. 
Vien per 1934 m. Oklend iš
kasęs už $1.500.000 aukso.

Antanas Oklendas grįžęs į 
Chicagą ir ten kirpykloj su
tikęs manikiuristę Sylvia 
Chernecki, 30 m. amž., kurią 
jis vedęs. Pats Oklendas yra 
54 m. amžiaus. Jis Toronto 
gražiausiam priemiestyj įsi
taisęs $500.000 vilą, gyvena

esąs bemokslis, bet savo pa
vardę išmokęs pasirašyti ir 
jis pasirašo ją ant milijoni
nių čekių. Jo turtas siekiąs 5 
milijonus dolerių.

KAUNAS. — Rugsėjo 13 
d. Lietuvos radiofonas iškil
mingai minėjo 10 metų su
kaktuves.

TOLEDO. — Sukilėliai po 
smarkaus mūšio įsiveržė į 
Toledo miestą ir po mūšio 
gatvėse išlaisvino Alcazar 
tvirtovę, kuri fjer 68 dienas 
laikėsi nepasiduodama. Nors 
sprogdinimo iš' požemių ir 
nepaliaujamo boįnbardavimo 
tvirtovė buvo sulyginta su 
žeme, bet joje buvusių 1521 
vyrų, moterų ir vaikų kovo
jo iki galui su istorijoj neži
nomu narsumu. Per nuolati
nį bombardavimą ir dinamį- 
tavimą iš požemio, iš 1521 
žuvo 82, sužeistų 430, lengvai 
sužeistų 150, prapuolė po di- 
namitavimo (gal pabėgo) 
57, natūralia mirtim mirė 5, 
nusižudė 3. Užsidariusių są
statas toks: 520 moterų, 50 
vaikų, kiti visi vyrai — ka
riškiai. Pažymėtina, kad per 
tą laiką tvirtovėj gimė 2 kū
dikiai.

Visi tvirtovės gynėjai bus 
apdovanoti aukščiausios rū
šies garbės ženklais.

STRASBURGAS, Prancū
zija. — Rugsėjo 13 d. čia į- 
vyko masinis katalikų susi
rinkimas, nukreiptas prieš 
komunizmą.

Į susirinkimą suvažiavo 
daugiau kaip 40.000 »Alzaso 
katalikų. Buvo priimta eilė 
rezoliucijų, kuriose pareiškia 
ma, kad Alzasas, kaip ir visa 
likusi Prancūzija, nepakęs, 
kad čia plėstųsi komunizmas 
ir privestų prie tokių įvykių, 
kaip spanijoje.

VYRIAUSYBĖ PATVIRTI
NO GIMNAZIJAS

SMUNKA EUROPOS VALIUTA
SUSIDARĖ KOMISIJA SULAIKYTI KRIZĘ

Išvadavę taip svarbų mies
tą Toledo ir jo tvirtovę, suki
lėliai supa Madridą. Madrido 
vyriausybė evakavo vaikus 
ir laukia valandos, kada pa
tys turės "bėgti, arba pasiduo
ti.

Pasirodžius naujam Lietu
vos vidurinių mokyklų įsa
kymui, privatinės gimnazi
jos buvo netekusios visų tei
sių. Dabar švietimo ministe- 
ris suteikė valstybinių mo 
kyklų mokinių teises šioms 
privatinėms gimnazi j oms: 
Kauno Jėzuitų gimn., Šv. Ka
zimiero Seserų gimn., Kre
tingos Pranciškonų gimn., 
Marijampolės Marijonų gim
nazijai, Prienų ir Šakių „Ži
burio” gimn., švėšnos ir Še
duvos „Saulės” gimn., Pagė
gių gimn. ir Šilutės vid. mo
kyklai.

JUDĖJIMAS KLAIPĖDOS 
UOSTE

Per pirmąjį pusmetį įplau
kė 680 laivų su 319.000 tonų 
įvairių prekių. Pernai tuo pa
čiu laiku buvo tik 590 laivų 
su 290.000 tonų prekių. Šių 
metų pirmojo pusmečio ben
dra apyvarta siekia 577.000 
tonų, arba 75.000 tonų dau
giau nei pernai.

PRANAŠAUJA NEGIRDĖ
TĄ GEROVĘ

VOKIETIJA GAMINA 
BAISIUS TANKUS

Vokietijos karo ministeri
jos ginklavimo skyrius užsa
kė eilę didžiulių tankų. Jie 
s vers 8 tonas, bus aprūpinti 
2 kulkosvydžiais ir 2 patran
koms; juose tilps 6 žmonės. 
Tanko greitis — 80 klm. per 
valandą. Vokiečių karo žmo
nės mano, jog toki tankai 
bus pats baisiausias techni 
nis ginklas.

11.000 LITŲ PAŠALPA 
LIETUVOS SODAMS

JAPONIJA NORI GLOBOT 
KINIJĄ

ŠANGHAJUS. — Japoni
jos ambasadorius įteikė Nan 
kingo vyriausybei pasiūlymą 
globoti Kiniją.

Nors pasiūlymas dar lai
komas slaptybėje, bet suži
nota, kad trys jo svarbiausi 
reikalavimai yra:

1. — Visuose susirėmimuo
se su komunistų kariuomene 
Japonija apsiima pastatyti 
tiek kareivių, kiek bus toje 
vietoje Kinijos kariuomenės 
tiek pačioje kinų teritorijoje, 
tiek Mongolijoje ir Sovietų 
Sąjungos pasieniuose.

2. — Kinija turi priimti 
Japonijos patarėjus į visas 
administracijos ir kariuome
nės šakas.

3. — Tuojau turi būti pa
skelbta Šiaurės Kinijos auto
nominė valstybė, įimant Ho- 
nei, Chahat, Suivan, Shansi 
ir Shantung provincijas. Ši 
valstybė turi būti visiškai iš
skirta iš Nankingo kontro
lės.

Taigi, kaip matom, Japoni
ja be karo nori pasiimti na
minių karų išvargintą Kini
ją. Ar kinai sutiks japonų 
reikalavimus patenkinti, ar 
jie pasipriešins, dabar dar 
sunku pasakvti. Iš visko at
rodo, kad Tolimuose Rytuo
se bręsta karas.

NUO AUTOMOBILIŲ ŽU
VO 22.020 ŽMONIŲ

NEW YORK. — Per pir
mus šių metų 8 mėnesius au
tomobiliai visoje Amerikoje 
užmušė 22.020 žmonių. Per
nai per tą patį laiką buvo už
mušta 22.480 žmonių.

PARYŽIUS. — Prancūzi
jos premjeras parlamente lai
mėjo pasiūlymą sumažinti 
Prancūzijos franko vertę, 
Dėl to atsirado rimtas pavo
jus Europos valiutai, nes iš
iro „aukso valiutos” valsty
bių blokas. Rugsėjo 28 d. 
latvi j a pranešė, kad ji irgi 
nueina nuo aukso pagrindo. 
Manoma, kad ją paseks ir 
kitos mažosios valstybės.

Šveicarija savo franką nu
pigino 30%.

Olandija irgi sudaro naują 
pinigų stabilizavimo planą, 
neparemta auksu. Dabar 
Olandijos pinigams lygį tu
rės nustatyti pats gyveni
mas.

Graikija sumažina savo 
valiutos kainą proporcingai 
su Anglija, kuri jau seniai 
įvedė sterlingo devaliuaciją.

Italija uždarė visas savo 
biržas. Italijos birža priima 
tik Amerikos dolerius, kol 
galutinai nepaaiškės kitų 
valstybių pinigų vertė.

Susidarė komisija iš Ang
lijos, Prancūzijos ir Jungti
nių Amerikos Valstybių, ku
ri ieškos priemonių nustatyti 
pinigų pagrindą,. nes jei 
Prancūzijos parlamentas pri 
ims franko devaliuacijos pa
siūlymą, pasauliui gresia va
liutos krizė.

Reikia pastebėti, kad Lie
tuva iki ŠioT laikosi aukso 
pagrindo. Dėl to ji gali turė
ti didelių nuostolių, jei neap
sižiūrės su svetima valiuta ir 
pati toliau laikysis aukso 
pagrindo. Dabar Lietuvos li
tas kaimui perbrangus ir to
dėl Lietuva turėtų jo vertę 
sumažinti.

LOS ANGELES, Cal. — 
Kalbėdamas respublikonų 
kandidatas į viceprezidentus, 
pulk. Knox į Californijos val
stybės laikrašt. suvažiavi
me, pareiškė: „Nežiūrint ku
ri politinė partija šiais me
tais laimės rinkimus, Jungti
nėms Valstybėms išauš nau
ja, iki šiol negirdėta, ekono
minės gerovės era.”

Šį rudenį naujai užves
tiems sodams premijuoti Že
mės ūkio rūmai paskyrė 11 
tūkstančių litų.

Premijų gales gauti ūki
ninkai, kurie valdo ne dau
giau kaip 20 ha žemės ir šį 
rudenį pasodins ne mažiau 
kaip 20 obelaičių. Vienam 
ūkininkui bus išmokama ne 
daugiau kaip 50 litų.

LĖKTUVINIS AUTOMO
BILIS

PHILADELPHIA, Pa. — 
Pitcairn aerodrome išbandy
tas lėkio j antis automobilis. 
Tai yra giro-aeroplano ir au
tomobilio kombinacija. Jis tu 
ri suglaudžiamus sparnus, 
gali vežti du keleivius, sveria 
tik 880 svarų. Žeme važiuoja 
ant trijų ratų, kurių paskuti
nis varomas motoro. Norint 
pasikelti į orą, jo sparnai au
tomatiškai išsiskečia, o mo
toro jėga perduodama prope
leriui priešakyje. Oru jis ga
li skristi 100 mylių greitu
mu. Pasikelti ir nusileisti 
galima ir visai mažoj vietoj. 
Ateityj jis gali turėt labai 
didelį pasisekimą.

DANAI PIRKS DOBILUS

Danijos sėklų pirkimo ko
mitetas nutarė iš Lietuvos 
pirkti raudonųjų dobilų sėk- 
lų.

LIETUVA GERINA 
SUSISIEKIMĄ

AMERIKIETIS NACIŲ 
KALĖJIMAN i

BERLYNAS. — Nacių 
liaudies teismas nuteisė 3 
metų kalėjimu amerikietį jū
rininką Lawrence Simpson, 
iš Seattle, Wash. Jis buvo 
kaltinamas skleidęs komu
nistinius atsišaukimus Vo
kietijoj.

VILNIAUS KRAŠTE NAU
JI UŽDARYMAI

NEW YORKE STIKLO 
NAMAS

Viena vietos (Corning 
Glass) kompanija statys pir
mą stiklinį 5 aukštų namą. 
Namas bus statomas iš stik
linių plytų, bet jo rėmai bus 
geležiniai. Langų visai nebus, 
išėmus pirmą aukštą, nes 
stiklas perleis švisą į vidų, 
nors per jį nieko nebus gali
ma matyti. Tas namas bus 
statomas ant 5th Avė. ir 
56th St.

SAULĖS KAUTYNIŲ 
SUKAKTIS

Susisiekimo ministerija iš
dirbo 5 metų darbo planą, pa
gal kurį žadama tarp Kauno 
ir Klaipėdos paleisti naujos 
automatricos, kurios išvys
tys 100 klm. greitį per valan 
dą. Iš Kauno į Klaipėdą bus 
galima nuvažiuoti per pus
ketvirtos valandos. Plane nu
matyta Lietuvoje įsteigti 
garvežių dirbtuvę, pravesti 
dvi naujas geležinkelių lini
jas : nuo Kretingos per Palan 
gą į Klaipėdą ir nuo Pane
vėžio į Joniškėlį; pramatoma 
užbaigti Kaunas — Klaipėda 
plentas. Planui įvykdyti rei
kės apie 30 milijonų litų.

Spaudos pranešimu, pas
kutiniuoju laiku Rusijoj vėl 
pradėtas smarkesnis veiki
mas prieš Ųkinčiuosius. Su
areštuota daug pravoslavų 
dvasininkų.

Švenčionių apskr. Storasta 
Dvorakas pranešė, jog jis 
rugs. 7 d. uždaręs kazimieri- 
ninkų skyrius Gražuliuose, 
Karklinėje, Veikūnuose ir 
Kiškiuose Švenčionių ir Kal
tanėnų valsčiuje. Tą pačią 
dieną tas pats Storasta su
laikė ž. ūkio draugijos rate
lius Erzvete ir Pivaruose, 
Tverečiaus valsčiuje.

1236 m. rugsėjo 22 d. ties 
Šiauliais (tada Saule vadina
mais) Lietuvos kariuomenė, 
padedant žemgaliams, su
triuškino jungtinį vokiečių 
kardininkų ordiną ir jų talki
ninkus. Tas reikšmingas lie
tuviams įvykis buvo iškil
mingai paminėtas 700 metų 
sukakties proga.

LIETUVOS ŽVEJAI DIDI
NA LAIVYNĄ

Kitiems metams statomi 
keli didesni kateriai tolimes
nei jūros žvejybai. Žvejai tu
ri apie 30 neblogų motorlai
vių Klaipėdoje, tačiau jie 
daugiausia taikomi pakraš
čių žvejybai. Žvejai numatę 
ateityje žvejoti ir giliau jū
roje. Jau dabar kai kurie 
vyksta savais laiveliais ligi 
Dancigo ir toliau.

PAKRIKO LIAUDIES
FRONTOS JAPONIJOJ

TOKIO. — Karo ministe- 
rio įsakyta karinėse dirbtu
vėse dirbantiems darbinin
kams susijungti į bendrą 
tautinį frontą prieš bolševi- 
kuojantį liaudies frontą. Ke
liolika tūkstančių darbininkų 
išstojo iš darbininkų sąjun
gos. Dėl to liaudies frontui 
Japonijoj gresia visiškas pa
krikimas.
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DR. LEIMONAS KASYKLOSE

rusų

sius.

p

ristų į pagrindinį tunelį, kuriame pravesti bėgiai ir įtaisyti vagoniukai anglims supilti ir išgabenti į viršų. Mes vis lendam ir lendam šiuo

Vilniaus minint, prisidėti

L

nius visus mus kviečia, Vilniaus darbe visiems vietos pakanka, kiekvienas čia pagal savo išgales dirbti gali.
V. Uždavinys
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RaStus ir žinias ’’Amerika" trumpina sulig reikalo. Netalpinti raštai korespon. 
d Autams negrąžinami, Jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų

KAZYS P. VILNIŠKIS — Redaktorius.

PRIEŠ VĖJĄ NEPAPŪSI...Visi stebimės žmonėmis, kurie turi drąsos ir ištvermės nugalėti, rodos, nenugalimas kliūtis ir pasiekti savo tikslą. Ir mūsų stebėjimasis dar didesnis, jei tas didelių žmonių siektasis tikslas buvo labai nepopuliarus, jei atsisakymas jo būtų galėjęs tiems žmonėms suteikti jau čia pat apčiuopiamų rezultatų.Daugelio sakoma, kad tas ar kitas žmogus prieš srovę ėjo, vadinasi, ne taip elgėsi, kaip dauguma ar kitokį galiūnai norėjo, bet buvo sau žmogus. Toks žmogus nelinko kaip tas jaunas medelis, kur vėjas pūtė; jis nėjo ten, kur sraunios upės srovė nešė, bet brido prieš ją, gal išstatyda- mas ir savo gyvybę pavojui.Dažnai jauniems idealistams sakoma, jog neverta karščiuotis, nes prieš vėją vistiek nepapūsi. Tai labai madna pas lietuvius patarlė.Ši patarlė daugiau negu žemino Dievo suteiktą žmogui kūrybos galią? Jeigu tavo siekimai teisingi, jeigu priemonės tikslios, tai kodėlgi nepapūsti prieš vėją?Tačiau ši patarlė vis daugiau ir daugiau randa palankių sąlygų tarpti Amerikos lietuviuose. Ir dar kaip svarbiuose, tiesiog gyvybiniuose reikaluose ji taikoma!Aišku, jog dėmesy turime lietuvybės išlaikymą Amerikoje. Dėl jos likimo net katalikų visuomenėje yra pesimistiškai nusiteikusių vadų. Jie nuleidžia daug dirbusias rankas, tartum pasmerkdami savo per daugelį metų dirbtą išganingą darbą.Lietuvybei išlaikyti viena iš geriausių priemonių yra parapijų mokyklos, kurias teturi tik trečdalis parapijų. Dabar jau bijoma steigti naujas, pasiteisinant blogais laikais, siaučiančiu nedarbu. Bet turime pavyzdžių, visai kitaip šnekančių.
Shenandoah, Pa., parapijos mokykla įsteigta pernai. Praėjusių poros metų laikotarpy naujų bažnyčių susilaukė Ro

chester, N. Y., Maspeth, N. Y., Providence, R. I. Aukštenė (High School) mokykla jau su trimis skyriais veikia S. 
Pittsburghe, Šate pilnos pradžios mokyklos. * Paminėtame Providence statomi namai steigiamai mokyklai, seselėms mokytojoms namai nupirkti. Net tokia maža parapija, kaip Dayton, O., irgi rimtai planuoja turėti savo mokyklą..Paminėti pavyzdžiai rodo, jog galima pūsti prieš vėją ir sunkiais laikais, ir mažose kolonijose.Turėtume rasti gerų pavyzdžių ir prieš kitą pragaištingą negerovę. Tai nuolatinis aimanavimas dėl lietuvių kalbos 'likimo. Ne paslaptis, jog daugelis žmonių pranašauja neilgą amžių lietuvių kalbai Amerikoje. Prieš tokias nuomones reikia vesti griežtą ir planingą kovą.Reikia kovoti ir prieš tokias nuomones, kurios perša visai žalingus receptus — kalbėkime angliškai, bet būkime lietuviai dvasioje. Ta nuomonė ir spaudoje ir viešuose susivažiavimuose gerokai sutramdyta. Ji viena pavojingiausių lietuvybės graborių.Čia norisi pacituoti didžiojo-rusų priespaudos laikų lietuvybės apaštalo, kanauninko Sil. Gimžausko, trumpą eilėraštį: Nėr tėvynės be liežuvio,Kiekviens šitai gali suprasti: Atimk kalbą nuo lietuvio, Tai Lietuvos jau ir nesti.Taip dainavo kanauninkas Gimžauskas žiauriospriespaudos laikais, kada lietuviams norėta išplėšti lietuvių kalba, o jos vietoj brukta rusų arba lenkų. Tada nutautin- tojai šnekėjo, jog geriau atsisakyti nuo „mužikiškos kalbos.” Ir jiems gerai sekėsi, bet vis dėlto sutiko tvirtą gynimosi užtvarą.Paminėtas kan. Gimžauskas Vilniaus vyskupijoje vedė išganingą lietuvinimo propagandą. Kada rusų žandarai susekė tos propagandos pėdsakus, paties kan Gimžausko vienas artimas draugas įkalbinėjo atsisakyti nuo lietuvybei reikalingo darbo. Štai kaip kan. Gimžauskas atkalbinėtas: .„Juk esam jau žuvę. Po kelių metų būsime visi rusai ir pravoslavai. Nėra jau jokios vilties tautos atgaivinti. Toksai rusų stiprumas, toksai baisus jų prispaudimas. O atsispirti visai nėra kam. Kas gali prieš vėją pūsti.”Bet į tokius argumentus kan. Gimžauskas šiaip atsakė:

„Šventai tikiu, kad caro valdžia sutrupės. Kovosim iki 
grabo lentai. O toliau kovotojų atsiras daugiau. Ir savo 
teisę atkovosime.” (Citatos iš kun. A. Miluko redaguojamos „žvaigždės,” 1936 m. nr. 3.)Štai kodėl Lietuva prisikėlė — ji turėjo' ne vieną tokį Gimžauską, kurie drįso pūsti prieš vėją.Ir Amerikoje lietuvybė neišliks, jei neturėsime daugybės pasiryžėlių, kurie visu atkaklumu, visu savo lietuvišku krauju galėtų be jokių kompromisų pūsti prieš nutautinimo vėją.
' O pūsti prieš nutautinimo vėją ne tik reikia, bet ir galima.

J. žeguniškis.

šERMUK:bininkai palieka kasyklas, kasyklų technikai ir inžinieriai apeina vietas, kur vyksta darbas, tikrina, kokioj padėty viskas yra, ir instruktuoja atvykusius toliau darbą tęsti darbininkus, kaip kurioj vietoj reikia elgtis. Žinoma, yra nuolatinė priežiūra ir darbų metu.Nužingsniavome ilgu, blan kia šviesa apšviestu tuneliu. Mes vis ėjome tolyn ir tolyn. Nustebau, kai vienoj vie-

i iiuose, mokiniams panašiai kaip Vilniuje, ginant gimnazijos rūmus nuo vokiečių ir trečios Vilniuje, kurių liūdną 15 metų sukaktį mes vilniečiai, buvusieji moksleiviai, ir visa lietuvių tauta liūdnai prisimename.Neskaudžios mums žaizdos mums buvo tuomet, juo labiau neskauda jų šiandien. Jos tik sustiprino mus. Ne vienas tų skerdynių nukentėjęs dalyvis dirba šiandien gražų lietuvių tautos kultu-1 toj priėjome šniokščiantį, rinį darbą, ne vienas kovoja sraunų vandens upelį. Tai ėjo didesniu pasiryžimu, oku- požeminę vandens gysla. Pa- pantų neteisybės sustiprin- sirodo, veikia specialūs vantas, su pačiais okupantais, dens pompos prisisunkusiam*Tiesa, sunkiau kovoti dėl nereikalingam vandeniui iš- Vilniaus laisvės tiems, kurie pumpuoti. Taip mes ėjome a- nematė panašių skerdynių, pie kokį pusantro kilomerto kurie nepergyveno panašių tolyn. Galop mano vadovas smūgių, tačiau visi turi at- sustojo ir pareiškė, kad da- siminti, kad mūsų tautiečių, bar truputį kopsime aukštyn mūsų brolių lietuvių kraujas | ir suksime į dešinę kasyklų ten buvo liejamas ir dar daug daugiau jo išlieta vėliau ir liejama šiandien. Atmindami tai visi lietuviai turi stiprėti kovai su svetimaisiais engėjais.Spalių mėnesis, pagrobimo sukaktį gražiausia proga

kuo, kur papuolė. pargriuvu-| sius mindžiojo kareivių arkliai. Bėgantiems moksleiviams tvojo galvas ir pečius šautuvų buožėmis ir lazdomis... Buvo girdėt skaudžios aimanos jaunų mergaičių ir motinų. Su aimanomis pynėsi šiurkštūs okupantų balsai. Visa gatvė buvo nusilie- jusi krauju, o šimtai jaunuolių buvo sumuštų, sužeistų ir ne vienas ilgam sveikatą praradęs... Keliolika vyresniųjų mokinių ir mokytojų nuvesta į kalėjimą, daugelis ne vieną dieną lovoje gulėti turėjo, tačiau ne vienas nesiskundė. Nei mėlynės, nei žaizdos neskaudžios buvo. Daug skaudžiau buvo tai, kad nebaigtas buvo Himnas, kad užčiauptos buvo mums lūpos... Užtai susirinkę po namus ir ležinę tvorą ir langą, tačiau, bendrabučius, smarkiau su- lenkų žandarai mušdami šau'mušti ir sveikesnieji, stip- tuvų buožėmis berniukus vai riai giedojome nebaigtą Him ke.Ir mes ir mūsų mokytojai dar didesniems rinkomės ties gimnazijos durimis ir pačiais rūmais ir prašyte prašėme palikti šią mūsų mokyklą. Lenkai žandarai šaukė: ’’Rozejsz się!” (išsiskirstyti). Iš vidaus mokinius sumuštus, sukruvintus mėtė laukan pro duris gatvėn jų tėvų ar globėjų rankosna. Pro langus svaidė knygas... Iš vidaus kelias valandas plaukė jautrus mergaičių verksmas ir didelis įsiutusių žandarų riksmas, kol visus sumuštus, sukruvintus, kelius šimtus mokinių pro duris išmėtė...Ties rūmais gatvėje buvo susirinkęs didelis būrys lietuvių: mokytojai, tėvai ir mokiniai. Lukiškių aikštėje buvo būrys raitų lenkų karei vių, studentų ir skautų su lazdomis. Ko jie ten rinkosi, patyrėme vėliau.Žandarai vis kartojo savo įsakymą: ’’Rozejscie”, tačiau niekas neklausė, visi susigūžę stovėjome, tylėjome, tik jautresnės moterys verkė, sumuštus, išmestus vaikus guodė...- Saulei nusileidus ir paraudonavus vakarų padangėj, greit ėmė raudonuoti ir Vilniaus gatvės lietuvių krauju.Žandarų viršininkas įsakė uždėti durtuvus (’’naložyc bagnety”) ant šautuvų ir šautuvų durtuvų pagalba vaikyti lietuvius... Pirmieji, stovėjusieji arčiau durų, tuo jau gavo smarkius smūgius per galvas ir krūtines. Niekas tačiau nedejavo ir nesiskundė. Tik palengva visi, susispaudę ėmėm trauktis nuo durų ir visai netikėtai, kaip iš vienos krūtinės, pakilo bendras, galingas balsas : ’’Lietuva, Tėvyne mūsų...” Praskambėjo iš skriaudžiamųjų krūtinės šventos, tautiškos giesmės balsas... Ir niekad taip neskambėjo Vilniaus gatvėse Tautos him nas, kaip tą vakarą.Žandarai nustebo. Nesuprato, kas Čia darosi. Jiems atrodė gal, kad lietuviai dainą dainuoja. Ir mes palengva traukdamies, fizinės jėgos verčiami, dvasiškai tačiau labai stiprūs, visu galingumu giedojome Himną. Tik pradėjus giedoti trečią himno posmą, lenkai suprato mū sų giesmės reikšmę ir, kaip įsiutę puolė žandarai mušti šautuvų buožėmis, atbėgo iš Lukiškių aikštės studentai ir su lazdomis, įsimalė į mūsų tarpą raiti lenkai kareiviai..Tuomet prasidėjo tikros skerdynės. Mušė visus ir vis-

TRETIEJI KRAŽIAI VILNIUJE

15 Metų SukaktisSpalių 1 d. sueina lygiai 15 metų, kai lenkai okupavę Vilnių padarė dideles skerdynes, pogromą, prieš lietuvius moksleivius, mažus vaikus, berniukus ir mergaites. Tas pogromos buvo tada vadinamas Trečių Kražių vardu.Tebus leista šių liūdnų sukaktuvių proga priminti A- merikos lietuvių visuomenei tai, kas buvo prieš 15 metų. Nesunku man prisiminti tuos įvykius, nes pats buvau tuo laiku Vilniaus lietuvių gimnazijos mokiniu, pats pergyvenau pasibaisėtinas valandas, pats, kaip ir kiti mano draugai, beveik tris savaites nešiojau mėlynes ant savo kūno nuo skaudžių lenkų smūgių... Aš tačiau buvau nukentėjęs mažiau, negu daugelis kitų mano draugų, kurie patys negalėjo pareiti iš pogromo vietos, kuriuos turėjome parvesti, ar net ir neštinai nešti...Kaip visi okupantai, užėmę kurį nors kraštą, stengiasi ’’vykdyti savo planus”, ’ ’kelti užkariauto krašto kultūrą”, taip ir zeligowskio atvesti lenkai savo ’’planus vykdė” ir tebevykdo...1920 metais, lenkams Vilnių pagrobus, lietuviai Vilniuje be kitų mokyklų turėjo dvi gimnazijas ir mokytojų seminariją. Viena gimnazija, mergaičių, tuoj aus buvo likviduota, lenkai uždarė ją be jokių ceremonijų, o Koedu- kacinė gimnazija ir mokytojų seminarija susiglaudusios vienuose rūmuose, prie garsios Lukiškių aikštės, varė savo darbą. Lenkams tai labai nepatiko. Ir jie sumanė vienu žygiu likviduoti šias dvi kultūros įstaigas. Beje, tuose pat rūmuose buvo prisiglaudusi pavyzdinė pradž. mokykla, buvo' kursai suaugusiems, scena ir salė įvairiems parengimams.Okupantai sumanė tat atimti iš lietuvių tiios rūmus, išmesti visas kultūrines įstaigas gatvėn, kitų rūmų neduoti ir tuo būdu patys lietuviai likviduosią savo mokyklas... Lietuviai tai gerai suprato ir pasiryžo ginti savo šventus kultūros rūmus. Lenkai rašė, raštus po raštų įsakydami išsikraustyti iš tų rūmų, kurie lietuviams labai daug kaštavo. Perėmus juos iš vokiečių okupacinės valdžios, prie kurios buvo ten ligoninė, teko juos remon tuoti, taisyti, tvarkyti. Ne vienas Amerikos lietuvių doleris buvo padėtas tų rūmų sutvarkymui. Lietuviai raštų neklausė. Iš rūmų nėjo, nes nebuvo kur eiti, o lenkams rūmai nereikalingi buvo. Tuščių namų Vilniuje buvo ir tebėra ligi šiol pakankamai.Kai lietuviai nepaklausė rašto, pradėjo grūmoti smurtu. Ką manė ir galvojo tais laikais mūsų mokytojai, man sunku būtų pasakyti. Tačiau moksleiviai, pajutę artėjant pavojų mūsų mokslo židiniui, tarėmės ir ryžomės rūmus ginti nuo okupantų. Mes buvome įsitikinę, kad lenkai rūmų neatims, jei kas nors tuose rūmuose bus, jei bus ten pilna moksleivių.Priešpietinėmis valandomis mokėsi gimnazistai, popietinėmis valandomis sueidavo mokytojų seminarijos auklėtiniai, ir pavyzdinės

mokyklos mokiniai. Nebuvo tarpo, kad rūmai būtų tušti.Nors nuotaika buvo nerami, dangus niaukstėsi, tačiau niekas netikėjome, kad lenkai imtų mūsų, esančius rūmuose, varyti laukan...Tik 1921 metų spalių 1 d. mums, gimnazistams, į namus parėjus, pasklido po miestą žinia, kad lenkų žandarai apsupo lietuvių gimnazijos rūmus... Visi, kas tik kaip galėjome, greičiau bė- gome prie gimnazijos. Viduje buvo susirinkę seminaristai ir mažieji pavizdinės mokyklos vaikai. Juos išeiti leido ir varė laukan, tačiau mūsų jau nei vieno neįleido. Vie nas kitas bandė lipti per ge-1
ną, stiprinome patys save smūgiams, kurie laukė mus ir visą Vilniaus kraštą ateityje, okupantams ’’užkariauto krašto kultūrą keliant”.Gimnazijos lenkams likviduoti tuomet nepasisekė. Visa lietuvių spauda rašė apie prie Vilniaus kultūrinės kotai, kaip apie trečiuosius vos tiems, kurie atsiliko. Vil- Kražius, trečias kražiškas skerdynes. Pirmos buvo Kra žiuose, žemaičiams ginant savo bažnyčią, antros vokiečių okupacijos laikais Šiau-

Lietuvos pavasarininkų vyr. vadas, dr. J. Leimonas, lankydamasis Amerikoje šią vasarą, stengėsi kuo plačiausiai pažinti .Amerikos gyvenimą. Būdamas Wilkes-Barre, Pa. dr. Leimonas turėjo progos nusileisti į anglių kasyklas. Savo įspūdžius aprašė katalikų dienraštyje XX 
Amžiuje. Manome, jog ir A- merikos skaitytojams bus į- domu drauge su dr. Leimonu nusileisti į Pennsylvanijos anglių kasyklas, kur tiek daug lietuvių dirba. Prašome:„Atsidūręs Amerikoje, pakliuvau ir į anglių kasyklų rajoną, Pennsylvanijos valstybėje.Padedant dideliam veikėjui ir mokslininkui, kun. dr. Končiui, pavyko anglių kasyklas aplankyti.Atvykus, maloniai sutiko kasyklų vyresnysis ir pristatė vieną iš kasyklos darbų prižiūrėtojų, kaip vietos lietuviai ten vadina, bosą, kad po kasyklas išvedžiotų. Tai buvo iš Poznaniaus lenkas p. Šipinskis. Sužinojęs, kad aš esu lietuvis, su manim pradėjo kalbėti lietuviškai. Nustebau. Klausiu, kur išmoko lietuviškai? Pasisakė, kad y- ra vedęs lietuvaitę, kuri jį lietuviškai išmokinusi. Malonu, kad Amerikoje yra susipratusių, atsparių lietuvaičių.Pirmiausia jis mane nusivedė į specialų ruimą ir aptaisė specialiais drabužiais ir apautuvais. Ant galvos uždėjo tam tikrą kepurę su pritaisyta prie jos elektrine lem pute keliui apšviesti. Kepurė buvo taip padirbta, kad ji galėtų apsaugoti ir mano gal į vą, jeigu kartais ant jos kristų koks nors gabalas ang- : lies arba aš pats per neat- : sargumą galėčiau kurs nors stipriau galva suduoti. Dar apvilko gumuniais neperšlam pamais drabužiais, apavė • aukštais aulais guminiais ba- : tais, ir mes nukeliavome prie ;

pusę. Ir štai, jis prieina prie kopėčių pavidalo staigiai aukštyn vedančių laiptukų ir pradeda jais kopti. Aš jį seku, nors kopti ir sunkoka, — saugaus, kad nepaslyčiau ir i nenuriedėčiau žemyn. Taip gerokai pakopęs, atsiduriu naujam urve. Jame pilna medžio atramų, kad neužgriūtų žemė. Šis urvas, palyginti, žemas ir siauras. Lįsdami pro atramas, einame susilenkę. Kai kur lendam beveik keturpėsčiomis. Čia eidamas pastebiu šonuose žemyn vedančias dideles skyles. Tai darbininkai, šiose vietose kasdami anglį, jį verčia pro

Mano lazda š 
bai tiktų daug 
dūkių ir miste: 
nemalonu, bet 
pasakyc, kad 
sam nesusipra 
čiaus ponai, 
dėc, mūs radzi

lifto leistis į požemius, čia | šias skyles žemyn, kad nusimano vadovas paaiškino, kad šitose kasyklose darbas eina net trijuose vienas po kitu gulinčiuose anglių sluoksniuose ir kad mudu leisimėsį antrąjį, vidurinįjį, sluoksnį, I urvu tolyn. Taip praėję gerą gulintį fail' gana giliai žemės kelio gabalą, užtinkam nau- gelmėse. Paprastai, leidžiam ją, dar siauresnį ir žemesnį tis į anglių kasyklas, reikia urvą. Čia vadovas paaiškina, duoti raštu pasižadėjimas, kad tai pirmas įėjimas gilyn kad jeigu bus nelaimingas į naują anglies gyslą. Iras atsitikimas, tai kasyklų kom pamačiau, kaip sunkiai čia panijai nebus reiškiama jo- darbininkui tenka dirbti, kių pretenzijų. Bet mano pa- Kad darbininkas galėtų dirb- lydovas buvo džentelmenas ti, jam tenka veikti klupš- ir manęs tais formalumais čiom ir dar pasilenkus. Užtai- neapsunkino. Jis žinojo, kad sęs sprogstama medžiaga iš- aš čia savanoriu įsipiršau ir šovimą, kuris išgriauna tam tikėjo, kad jeigu jau kartais tikrą anglies kiekį; jis turi iš kasyklų neišlįstų, tai ir Į pasitraukti gerokai atgal, pretenzijų nepareikšiu.
KasykloseŠtai įsėdome į liftą. Tiesa, liftas labai paprastas — tai sukaltų stiprių lentų tiltas, o jo viršuj rankenos keliaujantiems liftu prisilaikyti. Taigi, atsistojome ant to tilto, įsikibome kiekvienas į sa-

į saugioj vietoj pasislėpti ir iššauti. Iššovęs, paima išgriautą anglį ir jį verčia žemyn. Paskui išgriautoj vietoj įtaiso atramas, vėl įtaiso iššovi- mą ir vėl šauna. Taigi, angliakasiui tenka pergyventi pavojingų gyvybei momentų. Ypač pavojingas tas momen- vo rankeną, mano vadas da-Į^as, kai darbininkui, padavė ženklą, ir mes nuskrido- r^s naują iššovimą, tenka me į žemės gelmes. Gerą šmo paimti iš čia anglį, dirbant tą, kaip vėjas lėkę žemyn, dar neparemtoje atramomis galop sustojom. Išlipome. Į vieto j e. Mat, tuo laiku galiPirmiausia man parodė lentą, ant kurios buvo surašyti šiame anglių sluoksnyje dirbančių darbininkų vardai ir pavardės. Jų tarpe mačiau daug lietuviškų. Šia proga man paaiškino, kad kiekvienas atėjęs darban darbininkas prie savo pavardės pakabina jam duotą ženklą. Kai iš darbo išeina, tą ženklą pasiima vėl su savimi. Jeigu išėjus darbininkams iš darbo atrandama kieno nors nepaimtas ženklas, tat reiškia, kad tam darbininkui yra į- vykusi nelaimė. Kadangi anglių kasyklų vadovybei yra gerai žinoma, kurioj būtent vietoj kuris darbininkas dirba, tai tuč tuojau skubama į tą vietą patikrinti, kas atsitiko, ir reikalingą pagalbą suteikti. Be to, jis pažymėjo, kad kiekvieną kartą, kai dar-

lengvai užgriūti dar neatremtas anglis. Taip pat gan pavojingas momentas, kol dar statomos atramos. Pastačius jas, jau pasidaro kiek saugiau. Jis man taip paaiškino, kad darbininkai, pakankamai giliai šioje anglies gysloje įsirausę, grįš atgal, į savo urvą, kuriame dabar jam tenka dirbti, išplėsdamas. Tuomet jau turės kiek erdviau vietos. Darbininko uždarbis priklauso nuo iškasto anglies kiekio.Iš kasyklų grįžęs, buvau panašus ne į žmogų, o į juodą jį velniuką. Aišku, pirmiausia turėjau tuojau lįsti į vonią ir gerai išsiprausti.Apžiūrėjęs anglių kasyklas, vieną neužmirštamą įspūdį iš čia išsinešiau tai, kad vis dėlto didžiai sunkus yra angliakasio darbas.

rim remt savo 
vius, ypač tuo 
rengimus, baz 
remia, kurie 
garsinas. Be 
tokių svetii 
pas svetimus 
svetimtautis ’ 
kutinės kelne 
kartais saviš 
menkiau pat: 
jo kalnai ver 
dažnai neteis 
žemina, sak 
lietuviai gali 
biznio, anie i 
biznieriai.” 
doti tamstos 
prigimties s 
prigimties i 
Taip aštri? 
todėl, kad ž 
ir tai apie 
muą asmeri 
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ai palieka kasyklas, 
lų technikai ir inžmie-
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>eina vietas, kur vyks- 
bas, tikrina, kokioj pa
dėkas yra, ir instruk- 
atvykusius toliau dar
uti darbininkus, kaip

vietoj reikia elgtis. Į 
i, yra nuolatinė prie- 1 
r darbų metu. į 
ngsniavome ilgu, blan 
esą apšviestu tuneliu. ' 
is. ėjome tolyn ir to- į 
stebau, kai vienoj vie- Ė 
ėjome šniokščiantį, į ' 
vandens upelį. Tai ėjo 1 
nė vandens gysla. Pa- ; 
veikia specialės van-

ŠERMUKŠNINĖ

ompos prisisunkusiam- 
dingam vandeniui iš- 
oti Taip mes ėjome a- 
į pusantro kilomerto 
Galop mano vadovas 
ir pareiškė, kad da- 

putį kopsime aukštyn 
me į dešinę kasyklų 
štai, jis prieina prie 

pavidalo staigiai 
vedančių laiptukų ir 

■ jais kopti. Aš jį se- 
! kopti ir sunkoka,- 
i, kad nepaslyčiau ir 
dėčiau žemyn. Taip 
. pakopęs, atsiduriu 
urve. Jame pilna me- 

ramų, kad neužgriūtų 
Šis urvas, palyginti, 
ir siauras. Lįsdami 

amas, einame susilen-

niams kažkokią elektros ma
šiną.

— Srovės, kurią šitoji ma
šina gamina, pakaktų žmo
gui užmušti ir jaučiui ap
svaiginti, — vaizdingai kal
ba mokslininkas. Ir per neat
sargumą jis prisilietė laidų, 
ir elektros srovė jį tuoj par
trenkė ant žemės. Mokiniai 
persigando. Tačiau Newto- 
nas po valandėlės pramerkė 
akis ir stengdamasis nusi
šypsoti tarė:

— Nebijokit, aš tebuvau 
tik apsvaigintas.

Labai didelis patogumas, 
kai guli savo lovoje ir pat
rauki varpelį, kad ateitų tar
nas.

Ar tamsta turi tarną?
Ne, bet aš turiu varpelį.

—0—
Kaltinamasis teisme nepa

tenkinančiai šaukia:
— Aš apeliuoju į sveiką 

žmonių protą!
Teismo pirmininkas su

stabdo jį:
— Tokios įstaigos aš neži

nau.

Tėvas: — Matai, vaikuti, 
negerk niekuomet tiek, kiek 
nepakeli, kad vieton dviejų, 
kurie anakur sėdi, nepasiro
dytų tau keturi...

Sūnus: — Bet ten, tėte, tik 
vienas žmogus sėdi.

—o—
A. : Argi autorius Pel ne

atrodo visas — apiplyšęs, al
kanas ir menkas?

B. : Nestebėtina, kad nie
kas nenori skaityti jo pas
kutiniosios knygos „Kelias į 
pasisekimą’ ’.

T A O kilpą. Po to buvo palenktas 
.1 AJA ui berželis, prie jo pririštas

PIRMIEJI POPIERINIAI 
PINIGAI

Pirmuosius popierinius pi
nigus su banko vardu, išlei
dimo data ir eilės numeriu 
buvo išleidę kinai prieš 2- 
000 metų prieš Kristaus gi
mimą.

antrasis kilpos galas ir ber
želio viršūnė paleista. Mika
lojus vitir-vitir pakilo į orą. 
Ir ar žinot, kas toliau buvo? 
Na gi... na gi tą vargšą pie
menuką ištikrųjų, pakorė. 
Karas su tuo ir baigėsi, bet 
neramumai nesibaigė — įsi
kišo rusų policija, ne tik dėl 
to, kad buvo nužudytas ne
kaltas piemenaitis, bet dar

ir dėl to, kad buvo pakartas 
ne tas tariamas ’’japonų” 
imperatorius Mikado, bet jų 
caras. Tardymas baigėsi be 
ypatingų pasekmių, žmo
nėms buvo juoko ir kalbų, 
bet vis tik ’’caras” Mikalo
jus, ištikrųjų buvo Plungėje 
pakartas, tiesa, ne tas tik
rasis, bet vis tik caras. Tam 
įvykiui prisiminti Plungės 
komunistai šiomis dienomis 
'norėtų pastatyti paminklą.

GERAS APŠVIETIMAS

kur lendam beveik 
sčiomis. Čia eidamas 
i šonuose žemyn ve- | 
dideles skyles. Tai 

ikai, šiose vietose ka- 
anglį, jį verčia pro 
les žemyn, kad misi- 
lagrindinį tunelį, ku- 
■avesti bėgiai ir įtai- 
oniukai anglims su- 
Įgabenti į viršų. Mes 
am ir lendam šiuo
m. Taip praėję gerą 
rają, užtinkam nau- 
siauresių ir žemesnį 
i vadovas paaiškina, 
jirmas įėjimas gilyn 
.nglies gyslą. Iras 
i, kaip sunkiai čia 
ari tenka dirbti, 
minkąs galėtų dirb
inta veikti klups- 
ar pasilenkus. Užtai- 
gstama medžiaga iš
kuria išgriauna tam 
nglies kiekį; jis turi į 
kti gerokai atgal, 
rietoj pasislėpti ir iš
šovęs, paima išgriau- 
ir jį verčia žemyn, 
šgriautoj vietoj įtai- 
įas, vėl įtaiso iššovi- I
1 šauna. Taigi, ang- j

tenka pergyventi 
ų gyvybei momentų 
rojingas tas momen- . 
darbininkui, pads- I
jį isovimą, tenka Į
čia anglį, dirbant 
emtoje atramomis 
Aat, tuo laiku gali 
užgriūti dar neat- 
ngtis. Taip pat gan 
as momentas, kol 
nmos atramos. Pa- 

jas, jau pasidaro 
įgiau. Jis man taip 
io, kad darbininkai, 
amai giliai šioje ang- 
įloję įsirausę, grįš ai- 
ivo urvą, kuriame da- 
n tenka dirbti, W

Tuomet jau turės 
•dviau vietos. Darbi- 
izdarbis prikišu80 nuo 
i anglies kiekio, 
tasyklų grįžęs, W 
is ne į žmogų, o į H 
juką. Aišku, pinais 
rejau tuojau lįsti j* 
gerai išsiprausti, j į 
iūrėjęs anglių 
,eną neužmirštami 
iš čia išsineši^ 
s dėlto didžiai^ 
igliakasio darl^

Mano lazda šermukšninė la : 
bai tiktų daugeliui mūsų lei- ' 
dūkių ir misterių. Iš tikro 
nemalonu, bet reik teisybę 
pasakyc, kad mes dar tebe
sam nesusipratę, kaip Polš- 
čiaus ponai. Kiek teko gir- 
dėc, mūs radzibatorius šneka 
ir gazietos rašo, kad mes tu
rim remt savo žmones, lietu
vius, ypač tuos, kurie mūs pa 
rengimus, bazarus, piknikus 
remia, kurie mūs gazietose 
garsinas. Bet vis atsiranda 
tokių svetimbernių, kurie 
pas svetimus eina pirkti. Kai 
svetimtautis numauna ir pas 
kutinės kelnes, tai tyli, o jei 
kartais saviškis bent kiek 
menkiau patarnauja, tai ant 
jo kalnai verčiami. Lietuviai 
dažnai neteisingai savuosius 
žemina, sakydami: „Ką tie 
lietuviai gali bytint kitus ant 
biznio, anie iš prigimties yra 
biznieriai.” Taip, anie barz
doti tamstos kūmai yra iš 
prigimties apgavikai, tau iš 
prigimties žiopliui mulkinti. 
Taip aštriai išsireiškiu čia 
todėl, kad žinau keletą faktų, 
ir tai apie mums gerai žino
mus asmenis, kurie vietoj sa
viškių, ir net mūs laikraštyj 
besigarsinančių biznierių ir 
profesionalų, remia sveti
mus. Jei tie dėdės ar tetos 
pradės ant manęs už tai zur- 
zėt, tai gal ir šermukšnines 
paragaus.

—o—
Aną vakarą užeinu pas 

Laidokus. Laidokienė bara 
savo išdykusį Petruką, kam 
jis vis dėvi kelnes, kurios tu
ri net kelioliką lopų ant sė
dynės, o neužsimauna naujų. 
Petrukas, pakrapštęs sėdynę, 
sako: „Ar aš kvailas..? Vakar 
tėtis, kai pasiguldė ant kelių, 
tai ir šiandien dar gerai pri
sėst negaliu.”

— Prieš du mėnesius pa
skolinau vienam sportininkui 
pinigų. Žadėjo atiduoti už 
mėnesio, bet štai jau mėnuo 
laiko, kaip jį vaikaus.

— Ir ką, negauni?
— Kur čia gausi. Jis toli

mų distancijų bėgimo čempi- 
jonas, o aš per tą laiką pasi
dariau tik vidutinių nuotolių 
bėgikas.

—o—
Optimistas kalbasi su pesi

mistu :
—: Niekada nereikia nusi

minti. Žinok, kad ir už tam
siausių debesų šviečia saulė.

— Kas man iš to? Ir gi
liausia jūra turi dugną, bet 
ką jis padės, jeigu įkrisi ir 
paskęsi?

—o—
Motociklistas: — Tamstai 

reikėtų pirktis motociklą.
Ūkininkas: — Aš geriau iš 

leisiu savo pinigus karvėms.
Motociklistas: — Bet tam

sta atrodysi negudriai, vyk
damas į turgų ant karvės.

Ūkininkas: — Ir aš dar 
negudriau atrodysiu, bandy
damas milžti motociklą.

—o—
— Kas gali būti blogesnio,

— tarė mokytoja, — kaip 
žmogus be šalies?"

— Šalis be žmogaus, — 
' atsakė maloni mokinė.

Susitiko pietų metu kriau- 
čiai. Karpauskas į Lukošių 
sako: „Turbūt, pasivėlinai, 
kai Dievas plaukus dalino??” 

„Taip, truputį pasivėlinau. 
Kai atėjau, jau buvo tik ru
daplaukiai ir plikiai. Nuta
riau geriau būti plikiu, negu 
rudaplaukiu,’ ’ atsakė Luko
šius.

Juokalogija
Blogos pasėkos

— Aš jai ištisus metus kas 
dien rašydavau po laišką.

— Ir kokios to pasėkos ?
— Ji susituokė su laiška

nešiu.
—o—

Bausmes sušvelninimas
Teisėjas: — Ar tamsta ga

li rasti tokią aplinkybę, kuri 
tamstos bausmę sušvelnin
tų?

Kaltinamasis: — Taip, po
ne teisėjau, jei leistumėte į 
kalėjimą man sofą pasiimti.

Didysis mokslininkas New- 
tonas aiškino savo moki-

Žmogus ir Gyvulys
(Tęsinys)

Evoliucijos pertarai
Gamtoje yra evoliucija, 

bet ji nežengia iš negyvos 
medžiagos į gyvąją. Veikiau
siai ji nežengia iš gyvulio į 
žmogaus kūną. Todėl remiant 
savo protavimą faktais išro
do veikiausia, kad šalę evo- 
liucijinės pasaulio jėgos yra 
dar kita jėga, šitoji turėjo 
duoti buvimo pradžią apribo
ta] ai medžiagai. Ta antroji 
jėga pakylėjo negyvą medžią 
gą. į gyvybę, ir nekas dau
giau, kaip ta pati jėga, išsi
tobulinusią gyvybę pakėlė 
taip, kad taptų žmogumi.

Žmogaus kūno tipas nesi
skiria nuo gyvulių tipo dėl 
to, kad turi gyventi ant tos 
pačios su jais žemės, naudo
tis tuo pačiu vandenim ir o- 
ru, nešioti tą pačią gravita
cijos (žemės traukimo) naš
tą. Jei žmogaus kūno tipas 
būtiį visai skirtingas nuo ki
tų gyvybės tipų esančių ant 
žemes, tai žmogus negalėtų 
naudotis jais.

— Kiek ilgai reikia tam
stai vykti iš Vienos į Buda
peštą dviračiu?

— Keturias valandas.
— Negalimąs dalykas.
— Tikrai taip. Aš važiuo

ju traukiniu, o dviratį ati
duodu į krovinių skyrių.

— Kodėl tamsta toks ne
ramus? Ar tamstą graužia 
sąžinė?

— Ne, tai mano žieminiai 
baltiniai.

—o—
Iš salės, kurioje pirklių 

posėdžiauta, plaukė banga po 
bangos plojimų rankomis.

— Kam tas visas triukš
mas ? — paklausė policinin
kas.

— Kažin kas tik perstatė 
žmogų, kuris pardavė Mus- 
soliniui knygą apie tai, kaip 
įsigyti savimi pasitikėjimą, 
— atsakė užklaustasis.

— Bičiulis: — Paskolink 
man penkis svarus sterlin-

Autorius: — Aš paskolin
siu juos, kai grįšiu iš Pary
žiaus.

Bičiulis: — Ar tai tu vyk
sti į Paryžių?

Autorius: — O, ne.
—o—

Nepatenkintas tėvas: — 
Aš nepatenkintas sūnaus pa
žymiu iš prancūzų kalbos. 
Aš esu laikraščio ekspertas 
ir galiu matyti iš tamstos 
rankraščio, jog tamsta nega
li mokyti mano sūnaus. Ar 
tas nustebins tamstą?

Mokytojas: — Ne, aš esu 
pats rankraščio ekspertas ir 
aš galiu matyti iš tamstos 
sūnaus rankraščio, kad jo tė
vas yra tikras asilas.

kias veisles, arba rases: o) 
Kaukazo baltoji, b) mongolų 
geltonoji, c) Afrikos juodoji, 
d) Amerikos raudonoji ir e) 
Australijos juodrusvė.

Šitas žmonių suskirstymas 
pagal išvaizdą mums einant 
klases rodėsi tvirtas ir amži
nas mokslo žodis. Paragavus 
aukštesnių už gimnaziją 
mokslų teko patirti, jog tat 
yra tiktai Jono Fridricho 
Blumenbacho pažiūra.

Tas mokslininkas buvo vo- 
kietys, gimęs 1752 m., miręs 
1840 m. Jo pažiūros labiau
siai įsigyveno Vokietijoje. 
Rusija visą savo mokslą ėmė 
iš vokiečių, dėl to ir Blumen
bacho pažiūra tapo įtraukta 
į Rusijos gimnazijų progra
mas. Blumenbachas buvo 
rimtas mokslininkas, bet jo
jo pažiūra ne taip smarkiai 
viešpatavo tarp mokslininkų, 
kaip mokyklose.

Kaukazo veisle jis pavadi
no žmones, gyvenančius Eu
ropoje ir Azijoje bemaž ko 
vienaip toli į visas puses nuo 
Kaukazo kalnų. Nors tos vei
slės didžiausioji žymė yra 
balta oda, tačiau tas baltu
mas nieku nepaneši į sniegą, 
o visur žymiai krypsta į gel
tonį, kuris yra šviesesnis 
šiauriuose, o eina kaskart 
juodyn pietų kraštuose.

Kitos kaukaziečių ypaty
bės yra aukšta kakta, tiesiai 
gaubtas kiaušas, siauri 
skruostai, stačia viršutine 
žiaunė.

Mongolų veislės oda beveik 
aiškiai geltona, kampuotas 
kiaušas, žema nosis, atsikišę 
skruostų kaulai ir .aukštai 
kylanti oda po akimis.

Mongolai gyvena Europos 
šiauriuose, Azijos šiauriuo
se ir rytuose. Labiausia žino
mos tautos tos veislės yra 
suomiai, lapai, senieji Sibiro 
gyventojai, kinai ir japonai.

Amerikiečių oda raudona, 
aukšta kakta, smarkiai gaub
ti antakiai, į šalis kyšo 
skruostų kaulai, giliai įsmu
kęs nosies tiltelis, didelė, 
stipri, apvali ir į pryšakį at
sikišusi apatinė žiaunė. Jų 
plaukai visuomet juodi. Šitų 
žmonių veislė gyveno Ame
rikoje prieš europiečiams čia 
atsikraustant. Dabar tik kur 
nekur jos liko. s

Afrikos veislė turi juodą 
odą, dažniausia trumpus gar
biniuotus plaukus, vyrai be 
ūsų ir be barzdos, storos la
bai atsikišusios lūpos. Viršu
tiniai ir apatiniai dantys su
sieina ne stačiai, bet įkam- 
piai. Juodųjų tėvynė yra Af
rika, nors jų daugybė nuo se
niai tapo atvežta į Ameriką. 
Yra juodukų ir Azijoje, ku
rių Blumenbachas nežinojo. 
Jie tapo atrasti vėliau.

Penktoji veislė vadinasi 
malajai. Jų oda tamsiai rus
va. Jie gyvena Azijos pakraš 

• tyje, vadinamame Malaka,

II. ŽMONIŲ VEISLĖS
Lietuvis atvažiavęs. į Ame

riką labai stebisi išvydęs juo 
dą žmogų. Iš pradžių kišasi 
mintis, kad pajuodėlis yra 
tik išsitepęs veidą ir rankas; 
patyrus, kad ne, kišasi min
tis ar tai ne velnias. Begy
vendamas ilgiau su juodu
kais, bevargdamas su jais 
prie vieno darbo lietuvis įsi
tikina, kad ir juodieji yra to
ki pat žmonės, kaip baltieji. 
Tada kai kurie ima suopti: 
„Mat, Lietuvoje nebuvo juo
dų žmonių, tai kunigai pra
mane velnius. Iš tiesų gi nė
ra velnių visai, o yra tik juo
dų vyrų ir moterų, tokių jau 
žmonių, kaip visi. Aš dabar 
jau mokintas žmogus, aš ma
čiau juodukų, dėl to netikė
siu, kad yra velnių, atmetu 
ir kitus kunigų prasimany
mus.”

Šitaip protauti gali tik 
žmogus, nebuvęs nei pirmoje 
gimnazijos klasėje. Daugely
je vietų net pradinėse mo
kyklose jau kalbama apie į- 
vairias žmonių veisles ir jų 
ypatybes. Kas yra buvęs to
kioje mokykloje, tas žino, 
kad juodukai su-velniais ne
turi daugiau bendro už bal
tuosius. Šiek tiek apsišvie
tęs žmogus taipgi žino, jog 
mokslas apie nedoruosius an
gelus neturi nieko bendro su 
žinia apie juoduosius žmo
nes. Juk kunigai aiškiai sa
ko, kad velnias nėra nei bal
tas nei juodas, nes jis yra 
dvasia, neturinti kūno išvaiz
dos prieinamos akims. Kas 
drauge su būsiančiais kuni
gais ėjo mokyklas, tas drau
ge su jais iš vienų mokytojų 
patyrė apie žmonių veisles, iš 
kitų — apie dvasias.

Blumenbacho pažiūra
Iki pabaigai devyniolikto-į 

jo šimtmečio Rusijos gimna-1 Didžiojo bei Indijos vande- 
zijose mokindavo, kad visa’nyno salose ir Australijoje, 
žmonių giminė dalinasi į pen- (B. d.)

Nobelio premijos laurea
tas W. V. Yeats visuomet la
bai domėjosi savo dramų pa
statymu. Kartą Dubline jis 
kalbėjo su teatro direkto
rium ir pastebėjo jam, kad 
permaža šviesos. Po keletos 
bandymų kilo gaisras. Visai 
to nepastebėdamas, rašyto
jas sušuko:

— Pagaliau turime visai 
gerą apšvietimą!

— Taip tai taip, — tarė 
direktorius, — tik gaila, kad 
jis yra perdaug brangus!

PER 13 METŲ 57 KARTUS 
OPERUOTAS

Buvęs Kanados karališko
sios raitosios policijos valdi
ninkas Roy Nicholas, pasau
linio karo metu beveik visą 
laiką kovojo fronte, bet ne
buvo nė kartą sužeistas. Grį
žęs iš apkasų, įstojo raitojon 
policijon. Čia ir prasidėjo ne
laimės. Penkis kartus buvo 
arklio išmestas ir sunkiai 
sužalotas. Pasveikęs po vie
nos operacijos, prasidėdavo 
kokia nors vidaus liga plės
tis ir kasmet tekdavo po ke
letą kartų gulti ant operaci
nio stalo. Per paskutinius 13 
metų jis buvo net 57 kartus 
operuotas. Nuo 1927 m. vos 
keletą mėnesių yra palikęs 
ligoninę.

PLUNGĖJE PAKARTAS 
RUSŲ CARAS MI

KALOJUS

O taip buvo ištikrųjų. Kai 
rusai kariavo SU japonais, 
tai ir tuomet žmonės pasis
kirstė, kaip ir dabar, į dvi 
dalis: rusų ir japonų šalinin
kus. Kaip nepersenai kare 
italų su abisinais (arba kaip, 
dabar raušių metu Ispani
joj), net laikraščiai pradėjo 
peštis, taip tuo metu susipe
šė Plungėje piemenys. Daly
kas aiškus-vieni buvo ’’japo
nais” kiti ’’rusais”. Japonai 
turėjo savo imperatorių Mi- 
kadą, o tie tariamieji rusai 
irgi išsirinko savo carą Mi
kalojų. Prasidėjo aštri kova, 
piemenų kova su mietais ir 
akmenimis, kova smarki ir 
didelė — taip, kaip iš tikrų
jų buvo toje smarkioje kovo
je rusų ir japonų. Tie, kurie 
japonus atstovavo, pradėjo 
kaskart smarkesnę ataką. 
’’Rusai” spyrėsi, kaip įma
nydami, bet neišlaikė. Pradė
jo bėgti, japonai vytis, ir 
dar smarkiau bombarduoti. 
Piemenų ’’rusų” caras Mika
lojus veltui ragino savuosius 
nepasiduoti ir kovojo pirmo
siose eilėse — jis vargšas 
buvo sugautas ir paimtas ne 
laisvėn. Carui teisti ten pat 
sudarytas ’’japonų” karo lau 
ko teismas. Karo lauko teis
mas vienbalsiai nusprendė, 
kad šitokiame atsitikime ca
ras turi mirti. Pradėta tar
tis, kokią mirtį carui pasky
rus. Balsų dauguma krito 
už tai, kad caras turi būti 
ant berželio pakartas. Spren
dimas be apeliacijos. Nežiū
rint didelio ’’caro” spurdėji
mo, pavyko ’’japonams” už
nerti Mikalojui ant kaklo

A Š Arėjas Vitkauskas
Vienatvė su lopšiu mane jau sūpavo. 
Užaugus širdis nepaliko dar jos — 
kiek siek dvasia, tiek skaudžiai apsigavo, 
nejuto švelnios, rūpestingos rankos... 
Išėjęs į žmones, brendu be bičiulio 
gyvenimo purvo vingiuotais keliais — 
vien siekio liepsningas siekimas didžiulio 
apsaugoja gryną mane spinduliais...
Aš trokštu, kad jausmu vien širdys kalbėtų, 
veidmainio nebūtų, klastingo žmogaus, 
kad auksas mažiausiai ausyse skambėtų — 
nętemdintų dvasios pasaulio gražaus...
Aš noriu, kad lauko kiekvieną gėlelę 
galėtų pasveikinti žmonės ramiai, 
kad geiduliai savo nerytų dalelę, 
dalužę kitų — jiems padėtų švelniai... 
Aš trokštu, ko trokšti mažiausiai tegali 
kiekvienas, kam sako dar gyva širdis: 
per dvasios gyvenimą — kelias į šalį, 
kurioje diena vis, kur mirė naktis... 
Kas eidamas vienas pratars man kelyje, 
„Vienatvė tejungia — našlaičiai abu!” — 
tam, širdį užkūręs kaitriai, ateityje 
žinosiu: laimingas, tikrai gyvenu!..

VISUR IR VISAME TEBŪ
NA TAU GARBĖ

Kiekvienas žmogus susi
dedąs iš kūno ir nemirtingos 
sielos, privalo tų dviejų bū
čių palaikymui užsidirbti 
maisto ir viso to, kas reika
linga jų gyvybei palaikyti.

Tiesa, visi žmonės dirba, 
bet kai kurių darbas taip ski
riasi nuo Kitų, kaip dangus 
nuo žemės. Vieni visą savo 
gyvenimą pašvenčia tam, 
kad patenkinus savo kūno 
norus, mažai rūpindamiesi 
savo sielos reikalais. Jų tiks
las šiame pasauly — tai lai
kinieji turtai; jų dievas -- 
tai jų kūnas. Amžinos švie
sos jie nemato nes nenori 
matyti, ir elgiasi su Dievu 
taip, tartum Jo visai nebūtų 
Kas tenka pamanyti apie to
kius žmones? Greičiausiai 
reikia atsakyti Išganytojo žo 
džiais, kad šiame pasaulyje 
„Jie atsiėmė savo užmokes
tį” (Mat. VI, 2.) Kitigi, rū
pindamiesi savo kūnu, net 
savo darbo nenori įdėti jo 
palaikymui, bet biauriausiu 
būdu kitus išnaudoja, laužy
dami visus Dievo įsakymus 
ir nepaisydami apie savo sie
los išganymą. Jų likimas yra 
visų baisiausias.

Kodėlgi žmonės daugiau 
įdeda jėgos ir darbo savo 
kūnui palaikyti, negu sielai? 
Dėlto, kad jie neapmąsto a- 
pie savo amžinąją Tėvynę — 
Dangų.

Gal kas pasakys: „Gerai, 
aš mąstysiu apie dangaus Ka 
ralystę, bet kas man uždirbs 
duoną?” Dalis tiesos yra, bet 
argi ne geriau ir ne naudin
giau mums būtų, jei mes 
prieš kiekvieną darbą pakel- 
tumėm savo mintis prie Die
vo, tardami: „Visur ir visa
me tebūna Tau garbė. Visą 
savo darbą aukoju Tavo di
desnei garbei! ”

Kiekvienas biznierius, ku
ris skelbiasi „Amerikoje,” 
vertas mūsų skaitytojų pa
ramos.

Biznieriai, skelbkitės sa 
vaitraštyje „Amerikoje.”

LANDONAS IR ROOSE- 
VELTAS

Dvi ekonominės sistemos var
žysis už Amerikos gyventojų bal
sus prie urnų Lapkričio 3 d. Vie
na — yra istorinė Amerikos lais
vo veikimo sistema, ir antroji — 
Naujoji Dalyba, tai centralizuota 
biurokratiško valdymo sistema. 
Viena numato ateitį pasiryžimo 
dvasioj, tikinti, kad laisvas vei
kimas išneš mus iš depresijos, 
ir dar nuves mus prie daug ge
resnių laikų ir malonumų. Kitos 
ateitis yra netikra, betvarkinga, 
nustojusi pasitikėjimo laisvam 
veikime ir pasiryžime šios didin
gos tautos.

Alfred M. Landonas, kaipo 
Kansas valstijos gubernatorius, 
pažada, kad: ’’Kiekvienas viene
tas turi gyventi sulig jo įeigų ir 
turi susilaikyti nuo išleidimo, 
kiekvienais metais, daugiau negu 
jis per tuos metus turi pajamų. 
Skolų negalima daryti perdėtai 
tikintis ant pajamų.”

Lengvas švaistymas pinigų yra 
geriausia Roosevelto administra
cijos charakteristika. Nuo Kovo 
4, 1933 iki Birželio 30, 1936. Nau- 
jadalybimhkai išleido viso dau
giau kaip dvidešimt penkis bili
jonus dolerių.

Kokios asmeninės charakteristi
kos yra Landono, kuris stovi už 
vyriausybės saugumą, protingu
mą ir taupumą, ir Roosevelto, ’ di
džiausio žmonių pinigų švaistyto
jo tautos istorijoj.

Joki du kandidatai j preziden
tus nebuvo taip skirtingi asmeny
be, temperamentu ir politine ma
niera, kaip Alfred M. Landon ir 
Franklin D. Roosevelt. Landon 
išdirbo pats sau karjerą ir per 
sunkų fizinį bei protinį darbą iš
ėjo į laimėjimą. Rooseveltas gi
mė perteki iuose ir gyveno tur
tingoj šeimoj. Landonas, geru 
biznišku išrokavimu, subalansavo 
Kansas biudžetą ir savo valstiją 
privedė prie padėties — ’’išleisk 
tiek, kiek turi”. Rooseveltas, du 
terminus buvęs New Yorko gu
bernatorium, paliko valstiją su 
padvigubinta skola.

Redaktorius Detroito ’ ’Free 
Press’ taip sulygina abu vyru: 
’’Rooseveltas yra nepastovus, ar
tistiškas, siekiąs įspūdingų, ne
paprastų įvykių. Landonas yra 
tylus, nedaro nieko be tikslo, kai-. 
ba tik tada, kai turi ką pasakyti. 
Netikrumas jį labai jaudina. Roo
seveltas visuomet šypsosi ir juo
kiasi. Landonas tik tada, kai pra
juokinamas. Roosevelto draugai 
jaučia pasitenkinimą pasakoti 
kaip gudriai ir sukriai jis apeina 
savo oponentus. Landono drau
gai sako, kad didžiausia jo ypa
tybė yra nuolankumas ir papras
tumas ; jis nebando apgauti nė sa
vo draugo nė oponento.”

Taupumas prieš Išlaidumą — 
Landonas prieš Rooseveltą — A-. 
merikoniška Tvarka—prieš Nau
jąją Dalybą.
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RIUS SVEIKSTA

Tie, kurie per metų metus yra rūkę — prityrę 
rūkytojai — jie yra tais, kurie visų geriausia žino, 
kodėl tai yra tokia puikia idėja prisilaikyti lengvo 
užsirūkymo . . . visuomet! Tikras rūkymas yra 
parodęs tą ypatingą džiaugsmą Lucky Strike ciga
rete ... pagamintame iš rinktinių puikiausio tabako 
vidurinių lapų, kokius tik pinigai gali pirkti. Ir 
tikras rūkymas yra jiems įrodęs, ką Luckies išskirti
nas procesas, “It's Toasted,” reiškia gerklės apsau
goje nuo knitėjimų ir kosulio. Jei jūs dar nerūkot 
Luckies, nusipirkit pakelį ir pabandykit juos. Jūi 
patirsi t, kodėl prityrę rūkytojai pataria lengvą 
užsirūkymą — Lucky.

lietuj kalbą studijuoti 
nelietuviai

APSAUGA IR MALONU* 

MAS...Gerekltes oblejoii 

lengvom*? užslrūkyme

Geras sprendimas - ly
giai, kaip ir geras skonis 
- primena lengvą užsirii- 
kymą. Net atsiminkit 
. . . jog Lucky Strike 
garsus "it's Toasted" 
procesas suteikia jums 
gerklės apsaugą prieš 
knitėjimus, prieš kosulį.

Aukos Šv. Kazimiero 
bažnyčios išpuošimui 
plaukia. Štai naujų aukotojų 
sąrašas: p. S. Jackevičius 
(anglių biznierius) $25; Miss

Virš 6,500.000 "Sweepstakes” 
dalyvių vienoje savaitėje!
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Pereitą savaitę buvo susir
gęs kolegijos rektorius kun. 
dr. J. Navickas. Jį paveikė a. 
a. kun. Kulikausko mirtis. 
Dabar jau rektorius taisosi.

—o—
Geras ūpas

Šiemet Marianapolio kole
gijos studentai atrodo labai 
rimti. Jie iš pat rudens ėmė
si mokslinio darbo. Kasmet 
kolegijoj matosi pažanga 
tiek studentuose, tiek visoj 
tvarkoj.

suteiks jums daug žinių ne 
tik iš lietuvių gyvenimo, bet 
ir iš viso pasaulio.

Indiana, Illinois ir Wiscon
sin valstybėse girdėsite 6 va
landą.

Spalių 4 d. (sekmadienį) 
klausykitės 5:15 vai. popiet.

Iš šios kolonijos retai ten
ka pastebėti korespondenci
jų. Kai kas gali manyti, kad 
šioje kolonijoje visai lietuvių 
nėra, arba jie nieko neveikia. 
Čionai yra nors nedidelis lie
tuvių būrelis, bet gražiai gy
vena ir veikia, turi savo pa
rapiją, ypač nuo Naujų Me
tų, atvykus į Daytoną gerb. 
kun. L. Praspuliui, pagyvėjo 
veikimas, nes paskutiniais 
laikais, kuomet lietuvių pa
rapija neteko savo kunigo, 
vietos vyskupas, neturėda
mas lietuvio kunigo, pasky
rė vengrą, kuris atėjęs į lie
tuvių parapiją užsimojo lie
tuvius sujungti su vietine 
vengrų parapija,' lietuvius 
pradėjo niekinti ir jų vardą 
žeminti. Taip elgdamasis 
daugelį lietuvių išvaikė iš pa
rapijos ir parapiją privedė 
prie bankroto. Geresni lietu
viai, gailėdamies, kad para
pija nežūtų, pradėjo važinėti 
pas vyskupą ir įrodinėti vys
kupui, kokią skriaudą daro 
lietuviams ne jų tautos kuni
gas. Tada ir vyskupas suieš
kojęs kitoj diecezijoj kun. L. 
Praspalių, paskyrė į Dayto
ną už kleboną prieš pat Nau
jus x936 metus. Gerb. kun. 
L. Praspalius, užėmęs klebo
no vietą Daytone, tuojau 
ėmėsi tvarkyti iširusią para
piją. ir pakrikusias draugi
jas. Savo švelnumu ir gra
žiais pamokslais vėl visus su
traukė atgal prie parapijos 
ir su visais iš vieno pradėjo 
veikti ir darbuotis. Pasek
mės > buvo tokios gražios, 
kad po šešių mėnesių vienin
go veikimo ne tik visos ne- 
njokėtos sąskaitos apmokė
ta, salė atnaujinta ir klebo
nijoje rakandų nupirkta, bet 
dar ir skolos $2.000 atmokė
ta. Dabar visi parapijonai 
labai džiaugiasi, turėdami to 
kį darbštų ir gerą kleboną.

• Jie pasitiki tad Dievui pade
dant ir išvien su klebonu 
darbuojantis trumpu laiku 
mano ne tik skolą užbaigti, 
bet ir savo mokyklą pasista
tyti, kurios visi labai pagei
dauja ir kuri yra labai rei
kalinga. Aš tikiu, kad tai jie ! 
galės įvykdyti, turėdami sa
vo priešaky tokį darbštų ir 
energingą kleboną kun. Pra
spalių, kurį visi labai myli ir 
gerbia. Svečias.

— Sekmadienį, rugsėjo 20 
d. New Yorke buvo suvažia
vę daug katalikų vyrų Šv. 
Vardo draugijos narių. Balti- 
moriečiai savo gausingumu 
viršijo kitų miestų grupes. 
Jie pasižymėjo, kadangi dau
guma nešė Maryland valsty
bės vėliavukes ir iš tolo bu
vo matyti, kad mūsų miesto 
vyrai. Ir Šv. Alfonso lietuvių 
parapijos dalyvavo 30 vyrų. 
Brooklyn© Apreiškimo Pane
lės Šv. parapijos vyrai buvo 
arti mūsų. Stadijonas ir jo 
takai pasidarė ankšti, kai 
minios užsikimšo. Milžiniš
kos minios vyrų suvažiavo į 
New Yorką atiduoti garbę 
Saldžiausiam Jėzaus Vardui.

Iš Baltimore, Md., ir Phila
delphia, Pa. buvo gausingiau 
sios grupės vyrų, su muzika. 
Viduryj stadijono buvo alto
rius, kur stovėjo didelis kry
žius; iš vienos pusės buvo 
kardinoliškas sostas, iš ant
ros arkivyskupo. Buvo kar
dinolų ir vyskupų. Per palai
minimą Švenčiausiu Sakra
mentu kareiviškos draugijos 
saliutavo, radio vargonai gro 
jo. Palaiminimus kalbant 
šimtatūkstantinė minia vyrų 
garsiai atsakinėjo. Kardino
lų ir kitų kalbos buvo aiškiai 
girdėt.

— O Baltimore j rugsėjo 
20 d. lijo nuo 11 vai. ir po
piet. Parapijos piknikas dėl 
lietaus nepasisekė. Muz. p. J. 
Čižauskas ruošia senų gies
mininkų gražų vakarą kitą 
mėnesį.

— Vienos baldų krautuvės 
radio paliokai dainuoja; per
eitą savaitę vieną vakarą gir 
dejom ir p. J. čižauskas su
dainavo iš tos vietos lietu
višką dainelę, ponia M. Či- 
žauskienė kitą sudainavo ar
tistiškai. Pagarsinta lietu
viams, kad ten geriausia nu
sipirkti visokį baldai.

Jeigu lietuviai per laiš
kelius pageidaus, tai bus pla
tesnės ten lietuviškos progra 
mėlės. Būtų gerai, kad visuo
menė remtų, tai muzikų pp. 
Čižauskų pasidarbavimu į- 
vyktų nors viena radio pro
grama lietuviškai. J. K.

Š ir labai didelį darbą atliko su 
mūsų jaunimu. Parapijos sa
lė buvo aplūžus, apleista. 
Jai išpuošti būtų reikėję 
daug pinigų. Bet kun. Keme
žis, kuris su visais maloniai 
elgiasi ir be pasididžiavimo 
juokauja, susiorganizavo pa
rapijos jaunimą, pats su jais 
apsivilkęs prastom drapanom 
dirbo — dažė, pleisteriavo. 
Negana kad jie atnaujino sa
lę, bet ir naujas, iki šiol ne
matytas elektros šviesas su
dėjo. Garbė mūs jaunimui, 
kuris su pasišventimu dirbo 
ištisus kelis mėnesius per di
džiausius karščius. Čia yra tų 
pasišventusių jaunuolių są
rašas: A. Navickas, S. Na
vickas, J. Zalapukas, A. Sta
škevičius, Juozapavičius, A. 
Matulevičius, J. Matuzas, P. 
Matuzas, A. Bunis, J. Zuozai- 
tis, K. Oškutis, W. Petrušo- 
nis, J. Andriškevičius, S. Jo- 
naišis, W. Knejaris ir V. Jor- 
kūnas.

Mūs darbštus jaunimas da • 
bar ruošiasi ištaisyt ir apa
tinę salę. Kiekvienos draugi
jos nariai turėtų ateit pažiū
rėt, kaip mūs jaunimas dar
buojasi. Reikia juos pagirti 
už tokį pasišventimą. Valio 
mūs jaunimas!

Žilvitis.

i T. U. $10; A. Vycienė $5. 
. Iš viso jau yra suaukota 

$1900. Viena biznierė paau- 
. ko j o atnaujinimui altoriaus 
. lempos ir vieniems metams 

žvakių. Klebonas taria šir- 
, dingą ačiū. Prašomi ir kiti 
prisidėti prie šio gražaus 
darbo.

Obuolių balius
Šv. Onos klubas turėjo gra 

žų obuolių balių. Daug buvo 
svečių, gražiai linksminosi 
su Onomis. Ir pelno buvo ne
mažai, visas skiriamas 
nyčios išpuošimui.

—o—
Tridienis

Šv. Kazimiero par. bažny
čioj Tridienis prie šv. Teresė
lės ketvirtadienį. Visą tvar
ką ves pats klebonas. Pabai
ga šeštadienio vakare 7.30 v. 
Po pamaldų bus klausoma iš
pažinties. Rožančiavos narės 
visos privalo eiti išpažinties, 
nes bus jų jubiliejinės šv. mi
šios sekmadienio rytą ir ben
drai eis prie Dievo stalo, pa
sipuošę ženkleliais.

—o—
Jubiliejinis balius

Rožančiavos draugijos ju
biliejinis balius bus parapiji
nėj salėj sekmadienį, spalių 
4 d. Ta draugija yra sena ir 
gerai veda savo reikalus. Die
vas jai padėjo susilaukti sa
vo 25 metų jubiliejinės puo
tos. Visi raginami atsilanky
ti į tą jų pasilinksminimą. 
Maloniai kviečiamos moterys 
ir mergaitės prisirašyti ir 
padidinti pavyzdingą drau
gystę.

Katekizacija
Šeštadienį, spalių 3 d. pra

sidės vaikučių katekizacija. 
Vaikučius atveskit 1 vai. po 
pietų parapijos salėn. Mokys 
pats klebonas lietuviškai ir 
angliškai.

Mergaičių Sodalicijos me
tiniai šokiai bus lapkričio 28 
d. Mergaites reikia taipgi 
remti, kad palaikytų savo 
gražią draugiją.

Nugirdęs.

Serga
Žymiam parapijos darbuo

tojui Juozui Andriušgevičiui 
ligoninėje padaryta operaci
ja. Ligonis jaučiasi gerai. 
Linkime kuo greičiausiai pa
sveikti.

Naujas radio laikraštis
Nuo spalių mėn. „Margu

tis” pradės leisti naują radio 
laikraštį iš didžiulės radio 
stoties WIND (560 kyloc.), 
kas vakarą, lygiai 7 vai. 
(Chicagos laiku). WIND sto
tis girdima Indiana, Illinois, 
Wisconsin ir Michigan vals
tybėse. Vsi lietuviai pasiklau 
sykite šių programų, kurios

Prasidėjus veikimui po 
vasaros atostogų, pramato- 
mi šie darbai mūs kolonijoj 

Neužilgo prasideda parapi
jos bazaras, tai bus spalių 16 
d. ir baigsis lapkričio 2 d. 
Laike bazaro bus visokių pa
rengimų, vaidinimų. Spalių 
18 d. bus suvaidinta „Nepa
vyko,” spalių 25 d. lažybos, 
lapkričio 1 d. bus lietuviškų 
daktarų patarimai, ir jei bus 
daug žmonių, bus suvaidinta 
graži komedija „Kuprotas 
oželis.” Būtų gerai, kad kuo 
daugiausia parapijonų ir sve 
čių iš apylinkės dalyvautų 
per visus bazaro vakarus.

Spalių Devintos paminėji
mas įvyks spalių 11 d. vaka
re Šv. Jurgio draugijos salėj 
Bus kalbėtojų iš Lietuvos — 
svečias kun. M. Brundza, ge
neralinio konsulo sekretorius 
J. Simutis ir kiti. Taipgi bus 
suvaidinta ištrauka iš „Mir- 
gos” antras aktas — „Vytau
tas kalėjime.” Suvaidins šv. 
Cecilijos choro vaidilos ir 
choras padainuos kelias pa- 
trijetiškas dainas.

Lapkričio 14 d. šv. Cecili
jos choro metiniai šokiai, 
kur jaunimas ir tėveliai turi 
dalyvauti.

Choras pradeda veikti
Šv. Onos parapijos choras 

savo mitinge rugsėjo 28 d. 
persiorganizavo ir nustatė 
gaires tolimesniam savo vei
kimui. Tame mitinge choris
tai išrinko sau valdybą, ku
rios pirmininku tapo Lapins
kas, sekretorium — M. Žvirb
lienė ir iždininku — M. An- 
driuškevičiutė, priėmė kon
stituciją ir nutarė padaryti 
šokius — balių nupirkimui 
gaidų ir kitiems savo būti
niems reikalams. Choristų 
dvasia pakilusi ir daug nau
jų narių prisidėjo. Gero pasi
sekimo.

—o—
Išrinktas parengimų komit.

Šv. Onos par. parapijonai 
yra nutarę klebonijoje įdėti 
moderninį apšildymą. Lėšų 
sukėlimui tam reikalui išrin
ko Parengimų komitetą, ku- 
rin įėjo: A. Žvirblis, Lapins
kas, Kelsienė, žvirblienė, 
Minkuvienė, Stanionienė, An
driuškevičius ir Stulpinaitė. 
Komitetas yra nusistatęs pa
daryti didesnių parengimų ir 
tokiu būdu paremti parapiją. 
Dieve padėk sėkmingai dar
buotis.

Tariu širdingą ačiū Jums, 
Bayonne, N. J. Lietuviai, Ka 
talikai, kad taip gražiai ir iš
tvermingai lankėtės per dvi 
misijų savaiti. štai jau misi
jos arti pabaigos, šio sekma
dienio spalių 4 dieną popieti- 
name laike jos užsibaigs 2 
vai. merginoms ir moterims, 
o 4 vai. vaikinams ir vyrams 
Prašau visus uoliai dalyvau
kite, nes ne tas vadinamas 
čempijonu, kad .gražiai pra
dėjo, bet kas gražiai užbai
gė. _

Taip pat prašau visų šei
mynų, kad ryte organizuotai 
artintumėtės prie Dievo Sta
lo. Suoluose prašau susėsti 
šeimynomis: tėvai iš kraštų 
ir vaikai vidury, tokioj tvar
koj prašau ir prie Dievo Sta
lo suklaupti. Bus iki ašarų 
graudinantis reginys. Vaikai 
prižadės mylėti tėvus, o tė
vai vaikus ir vedusieji at
naujins savo moterystės 
priesaiką.

Jūsų tarnas Kristuje,
Kun. J. Bružikas, S. J.

įfarianapolio kolegi 
fesoriusdr.^1

getaispridedu 
riį kalbi Colmbia t 
jitete, lankėsi

Universiteto busįsteiį 
nuolatinė lietuvi? kalto 
tedra. žinoma, tik reikia 
patys lietuviai, ypač kol 
Rentai, tuo susidoi

Rimavimus sako, ka

fcys Motuzas, prie 
aaįitvykęs iš Lietuvo 
įįi redakcijoj P.M< 
ga Kaune, Tarpiau t 
luh Čia atvyko į si 
pc brolius. P. Motuzas 
Imely gyveno Masį 
Išvykęs į Lietuvą su t 
taapsigyveno. Sako, I 
rare! grįš po pusu 
fodabarsup, A Kazla 
rodys paveikslus, kuriuc 
^nutraukė įvai 
litas vietose.

f

Rugsėjo 18 d. apie 12 vai. 
buvo užėjus didelė audra, ku
ri tęsėsi iki vidurnakčiui. 
Padarė daug nuostolių. Ant 
3rd St. vėtra nulaužė medį, 
kuris virsdamas apardė rusų 
cerkvę ir kleboniją.

Staigi mirtis
Rugsėjo 6 d. Moterų pa

rengime par. salėj staiga mi
rė darbšti parapijos veikėja 
Ona Martin (gyvenusi 221 
Clark PI.). Nuvežus į ligoni
nę konstatuota, kad galvoj 
įvyko kraujo išsiliejimas. 
Velionė išaugino gražią ir 
pavyzdingą šeimą. Laidotu
vės buvo labai iškilmingos iš 
Šv. Petro ir Povilo par. baž
nyčios į Kalvarijos kapus.

—o—
Darbštus jaunimas

Jaunas'parapijos vikaras 
kun. Kemežis tikrai netikėtą

Daugiau, kaip 6,500,000 įstojimo 
blanką j Jūsų Lucky Strike “Sweep
stakes” buvo gauta vienoje savaitėje. 
Iš šio didžio tautinio cigaretę lošimo 
žmonės visoje šalyje gauna tikrą malo
numą. Gi kaipo tiesioginė to pasėka 
tūkstančiams kitu buvo duota darbas.

Ar jūs jau įstojot? Ar laimėjot savo 
skoningus Lucky Strikes? Ant radio 
yra perduodama muzika. 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, pa
bandykite juos taipgi. Gal būt tuo ką 
nors netenkate? Jūs įvertinsite Luckies 
pirmenybę — Lengvą Užsirūkymą H 
turtingo, brandaus-kūno tabako.
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TaųTpat prašantį 
mynų, kad ryte o J 
art intumėtės prie uįy 
lo. Suoluose prašau J 
šeimynomis: tėvai išbl 
ir vaikai vidury, totyJ 
koj prašau ir prie M 
lo suklaupti. Bus iki J 
graudinantis reginys. B 
prižadės mylėti fer.į 
vai vaikus ir vedifejl 
naujins savo motei 
jriesaiką.

Jūsų tarnas Krim

Kum J, BnM

Marianapolio kolegijos pro
fesorius dr. Rimavičius-Ray- 
mond, kuris su šiais mokslo 
metais pradeda dėstyti lietu
vių kalbą Columbia Univer
sitete, lankėsi „Amerikos” 
redakcijoj. Dr. Rimavičius 
turi viltį, kad prie Columbia 
Universiteto bus įsteigta ir 
nuolatinė lietuvių kalbos ka
tedra. Žinoma, tik reikia, kad 
patys lietuviai, ypač kolegijų 
studentai, tuo susidomėtų. 
Dr. Rimavičius sako, kad pu
sė dabar užsiregistravusių 
lietuvių kalbą studijuoti yra 
nelietuviai.

LANKĖSI SVEČIAS IŠ 
LIETUVOS

Vietoj pirkti „Ameriiį' į 
vieniais numeriais-fe 
syk ją visiems metanu

Kazys Motuzas, prieš mė
nesį atvykęs iš Lietuvos, lan
kėsi redakcijoj. P. Motuzas 
dirba Kaune, Tarptautiniam 
banke. Čia atvyko į svečius 
pas brolius. P. Motuzas prieš 
15 metų gyveno Maspethe, 
parvykęs į Lietuvą su tėvais 
ten apsigyveno. Sako, Lietu
von vėl grįš po pusmečio. 
Čia dabar su p. A. Kazlausku 
rodys paveikslus, kuriuos jie 
šią vasarą nutraukė įvairiose 
Lietuvos vietose.

SVARBUS PRANEŠIMAS

:yma$!
jai žino kodll

to yn rūkę — prityrę 
kurie visą geriausia žinoį 
idėja prisilaikyti lengvo 

1! Tikru rūkymai yn 
igsmę Lucky Strike eiga* 
iktinią puikiausio tabako 
k pinigai gali pirkti. Ir 
rodęs, kę Luckies išskirti- 
t” reiškia gerklės apsau- 
Jio. Jei jūs dar nerūkot 
ir pabandykit juos. Jdi 
kytojai pataria knpį
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ro puta vienoje uvaitėje.
io tautinio dpnty loUme 
>je šalyje puna tikrą milo- 
kaipo tiesioginė to paseka 

nu kitą buvo duota darbas, 
auįstojot! Ar laimėjo! som

Lucky Strikes! Ant radio 
indama muzika. Atsisukite 
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, brandaus-kūno tabako.
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Pirmadienį, spalių 5 d. 8 v 
vakare „Amerikos” patalpo
se įvyks pirmas svarbus „A- 
merikos’ ’ bazaro rengimo ko
miteto susirinkimas. Visų 
parapijų organizacijų atsto
vai ir Federacijos bei biuro 
išrinkti bazaro komisijon na
riai kviečiami šian posėdin 
atvykti. Posėdis bus trum
pas. Tik prašome visų daly
vauti. Posėdyj bus pranešta 
ir naujų dalykų, liečiančių 
„Ameriką,’' jos štabą ir ba- 
zarą. K. P. Vilniškis.

GRAŽUS PAVYZDYS

• Turime tykių, bet be galo 
kilnių ir veiklių žmonių, apie 
kuriuos mažai kas žino. Vie
nu tokių yra kun. Jonas Lau- 
rynaitis, kuris savo sumanu
mu ir nenuilstančiu darbu 
laimi žmonių simpatiją. Kun. 
Jonas Laurynaitis, Karai. 
Angelų parapijos vikaras, 
pirmas suprato reikalą suor
ganizuoti vaikučių orkestrą. 
Jo pavyzdį pasekė ir kiti. 
Kun. Laurynaitis savo su- 
taupom įsteigė ir vaikams 
vasaros stovyklą (camp), 
kurioj per vasarą daugybė 
parapijos vaikų gražiai ir 
sveikai praleido laiką.

Nors kun. Laurynaitis Lie
tuvos nėra matęs, bet jos rei
kalais, lietuvių kalba, savais 
laikraščiais jis sielojasi ne
mažiau už tuos, kurie Lietu
voj gimė ir augo. Tai gražus 
pavyzdys.

Kun. Jono Laurynaičio ge
rą širdį patyrė ir „Amerika.” 
Jis jai paklojo $40.00. Tai 
graži dovana, kurią jis skyrė 
iš savo gautų bonų, kuriuos 
gavo kaipo Amerikos didž. 
karo veteranas. Negana to, 
jis planuoja dar „Amerikai” 
padaryt siurpryzą nauju, kaž 
kokiu sumanymu, kuris žada 
būti „Amerikai” pelningas. 
Taigi esame be galo dėkingi 
kun. J. Laurynaičiui ir džiau 
giamės turėdami jį savo prie- 
telių tarpe.

„Amerikos” red.

DIDŽ. NEW YORKO LIE
TUVIAI REMIA ROO- 

SEVELTĄ

Artėjant prezidento rinki
mams, smarkiai sujudo ir lie 
tuviai Amerikos piliečiai. 
Rugp. 25 d. prie Vyr. De
mokratų Priešrinkiminio Ko
miteto New Yorke įsteigtas 
Lietuvių Skyrius, šio skyr. 
pirmininkai yra adv. Alfre
das J. Vencius ir Ksaveras 
Strumskis, sekretorius kap. 
Petras Jurgėla. Šis skyrius 
sudarė ryšius su lietuvių ko
lonijomis, kur steigiami lie
tuvių demokratų komitetai 
Rooseveltui perrinkti. Tal
kon stojo liet, demokratų ir 
kiti politiniai klubai, kitos 
organizacijos ir žymūs vei
kėjai. Lietuvių skyrius ga
mina priešrinkiminės litera
tūros lietuvių kalba; jau iš
versta Demokratų Partijos 
Platforma ir biuletenis apie 
demokratų vyriausybės dar
bus. Šie leidiniai jau spaus
dinami ir bus paskleisti po 
visas lietuvių kolonijas.

Lietuvių Skyrius tarėsi su 
Didžiojo New Yorko liet, po
litiniais klubais ir veikėjais 
ir rugsėjo 25 d. sušaukė gau
singą susirinkimą, kur daly
vavo kelios dešimtys asme
nų. Demokratų centro atsto
vai adv. Vencius, K. Strums- 
kis ir P. Jurgėla paaiškino 
susirinkimo tikslą ir ragino 
sąmoningai pasirengti rinki
mams. Yra žinoma, kad dau
gumas lietuvių 1932 m. žy
miai prisidėjo prie Roosevel- 
to išrinkimo Prezidentu. Šie
met lietuviai turi dar geriau 
susiorganizuoti ir parodyti 
savo politinį svorį, kad galė
tų laimėti viešą pripažinimą 
politiniame Amerikos gyve
nime.

Apsvarstę šiuos reikalus, 
susirinkimo dalyviai nutarė 
stoti į darbą. Komiteto val- 
dybon išrinkti: pirm. adv. S. 
Briedis, vice-pirmininkais — 
J. Draugelis, P. Šlapikas, S. 
Masiulis ir Karpus, iždin. 
inž. K. Buivydas, sekr. Ch. 
Labanas. Finansų ir paren
gimų komisijon išrinkti: pir- 
min. Wm. Shedlow, A. Alek
na, B. Mockus, J. Puidokas 
ir J. Petersonas. Kalbėtojai 
pakviesti pavesta J. Mačiu
liu!.

Visi komiteto nariai pasi
žadėjo plačiai skleisti propa
gandą Prez. Roosevelto per
rinkimui ir nutarė spalių 
mėn. pabaigoj surengti dide
lį mitingą, kviečiant demo
kratų partijos vadus ir žy
mius lietuvių kalbėtojus. 
Taip pat nutarta pagelbėt 
Brooklyn© ir Maspetho liet, 
demokratų ir piliečių klu
bams, kad kuo daugiausia 
lietuvių atsilankytų į šių klu 
bų mitingus ir vakarienes 
spalių mėnesį.

Brooklyn© Liet. Am. Pilie
čių Klubas maloniai sutiko 
skirti savo rūmuose kamba
rį Didžiojo New Yorko Lie
tuvių Demokratų Komiteto 
raštinei, kur bus galima gau
ti visokios literatūros lietu
vių ir anglų kalbomis, Pre
zidento paveikslų ir segtu
kų (buttons). Rep.

įvedimas reiškia, kiekvienas 
supranta. Tai įvykis mums 
lietuviams ypatingai svar
bus. Reiškia, kad Amerikoj 
mūsų kalba ir literatūra ly
giai įvertinama su kitomis 
kalbomis ir literatūromis. 
Mūsų dauguma prasimušė iš 
skurdo į šviesesnį gyvenimą. 
Lygiai išeina mūsų kalba iš 

I siaurų ribų, iš mokslininkų 
kabinetų į šviesų, platų pa
saulį.

Svetimtaučių tarpe šitais 
kursais susirasim prietelių. 
Turėsim kuo pasididžiuoti, 
ko nekiekviena tauta gali pa
siekti. Atsiras daugiau mūsų 
išsilavinusių žmonių, tokių, 
kurie supras savo tautą ir jai 
dirbs.

Daug laiko ir darbo padė
ta iki šitie kursai buvo įves
ti. Verti aukštos garbės tie, 
kurie jais rūpinosi. Tą darbą 
įvertindamas, dėkoju inicia
toriams ir šiuomi pasižadu 
visomis jėgomis tęsti tą dar
bą taip sėkmingai pradėtą.

Juozas Rimavičius, Ph. D.

puikių blanketų, šiltų, storų 
kaldrų, kuriuos galima laimė 
ti už dešimtuką, ir tai čia pat 
prie stalo, ilgai nelaukiant.

Paskutinės dienos, spalių 
3 ir 4 dienomis, bus ypač įdo
mu lankyti
bus dar daugiau, brangesnių 
laimėjimų. Reporteris.

SAUGUMO PASIUNTINYS

Karnavalą, nes' eina

Karai. Angelų Parap.

Karnavalą aplankius
Kaip iš „Amerikoj” tel

pančio skelbimo matote, pa
rapijos karnavalas yra labai 
prašmatnus. Kaipo „Ameri
kos” reporteris galiu pasa
kyti, kad man be galo patin
ka šis naujas būdas ruošti 
bazarus — karnavalus. Kaip 
paprastai, būdavo įeini į sa
lę, tuoj tave užpuola kelios- 
dešimtys „selsmenų” ir „sels- 
leidžių,” kurie nulupa iki 
kaulo. Taigi žmogus, eida
mas į bazarą, dažnai atsineš
davo gerai pateptą liežuvį, 
kad galėtų savo kišeniuj išsi
nešt nors ant „karfero.” šie
met Karai. Angelų parapijos 
karnavale nieks su tikietu- 
kais tavęs neužpuls. Bet už
tai ten pridėta daugybė ir 
labai naudingų, brangių da
lykų, kuriuos galima laimėti 
savu noru perkant tikietus 
prie stalo. Taipgi yra pritai
syta visokių laimės ir gudru
mo bandymui vietų, kuriose 
visada pilna savanorių lai
mės bandytojų, žodžiu, viską 
galima daryt, pradedant šo
kiais, kontestais, baigiant 
„cash” pinigų laimėjimais, 
viską savo laisvu noru. Ir tu
riu pasakyt, kad ne tik vi- 
visiems lankytojams, bet ir 
man tas karnavalo rengimo 
būdas be galo patiko... Ir iš
einant pajutau, kad kišenius, 
kuriame ateinant plakė kele
tas dolerių, pasidarė apysau
sis...

Pastebėjau, kad be gražių, 
brangių lempų, brangios skal 
bimo mašinos, yra daugybė

MASPETHO ŽINIOS

LIETUVIŲ KALBA 
COLUMBIJOJ

Šiomis dienomis Columbia 
Universitetas įveda lietuvių 

j kalbos kursus. Ką tų kursų

1. — Klebono kun. J. Bal- 
kūno sveikata gerėja. Jis. 
kaip ir visuomet, pilnas ener 
gijos ir geram tūpe, rodos, ir 
skausmų nejaučia po sunkios 
operacijos. Jis jį aplankan
čius jau linksmai pašnekina. 
Jo visi gailisi, ne tik parapi
jiečiai, bet, kaipo didelio vei
kėjo, ir plačioji visuomenė, 
užtat kasdien susilaukia 
daug lankytojų. Jo draugai 
— kunigai ne tik vietiniai jį 
dažnai lanko, bet ir iš toliau 
atvyksta. Rugsėjo 23 d. kar
tu jį aplankė kleb. kun. Am- 
botas, kleb. kun. Končius, 
kleb. kun. Kelmelis, kleb. 
kun. Aleksiūnas, ■ kun. Leke- 
šius, kun. Brundza ir kun. 
Drazdys. Mūsų veiklusis kle
bonas, kad ir ligoje, bet rūpi
nasi visais parapijos reika
lais. Ypač jis dabar susirū
pinęs bazaro reikalais, kuris 
prasidės spalių 10 d.

Visi jo pasiilgę ir laukia 
sveiko sugrįžtant.

2. — Klebono pareigas da
bar eina jo vikaras kun. P. 
Lekešius. Tai taip pat veiklus 
ir nenuilstamos energijos 
kunigas, užtat visi parapijie
čiai jį labai myli ir prie jo 
prisirišę. Jis stengiasi visur 
ir visame klebonui padėti ir 
jį pavaduoti.

Jis yra pavyzdingas kuni
gas ir darbuojasi visose drau 
gijose ir atjaučia visus para
pijos reikalus.-Kaip jis dabar 
uoliai darbuojasi bazaro ren
gime : nei dieną, nei naktį ne
turi poilsio, važinėja ir važi
nėja per dienas rinkdamas 
bazarui aukas. Mes, parapi
jiečiai, dėkingi esame kun. 
P. Lekešiui už jo didelį rūpe
stį ir pasišventimą parapijos 
reikalams.

Jis rūpinasi ir visuomeni
niais reikalais, ypač katal. 
spaudos rėmimu ir jos plati
nimu.

Jis yra laikraščio „Ameri
ka’’.valdybos direktorius ir 
jo žymus ir uolus rėmėjas.

Dieve duok daugiau tokių 
uolių ir gerų kunigų.

3. — Rugs. (Sept.) 25 d. 
prasidėjo pas mus novena 
prie šv. Teresėlės 'kūdikėlio 
Jėzaus, kurią veda svečias iš 
Lietuvos kun. M. Brundza. 
Tikimasi, kad jas parapijie
čiai gausingai lankys.

Parapijietis.

N. Y. C. Police Dept. Pct. K
Dauguma mūsų gatvėmis 

vaikščiojančių nevisai gerai 
supranta, kokian pavojun jie 

gatves pereidami, kai
jose būna didelis automobi
lių judėjimas. Ypač anksti 
rytą ir vakare, jie išlenda iš 
po stovinčių automobilių, per 
bėga didelio judėjimo tarp- 
gatvius.

Judėjimo šviesos įtaisytos 
ir operuojamos lygiai dėl 
automobilistų, kaip ir dėl 
pėščiųjų saugumo. Jei vienas 
automobilistas pervažiuoja 
šviesas, tai net keliolika pėš
čiųjų, nepaisydami šviesų, 
bėga prieš važiuojančius au
tomobilius.

Dėl to yra daugelyj mies
tų vadinama „Jay-walking” 
(neatsargaus vaikščiojimo) 
parėdymai. Ir nereikia stebė
tis, kad New Yorke jas nori
ma įvesti, kad lygiai ir pės
tieji būtų baudžiami už nesi
laikymą trafiko taisyklių.

Norint sumažint nelaimes, 
[reikia griežtai laikytis judė
jimo taisyklių.

SAUGUMO VAJUS

nierius prašome savo biznį 
skelbti „Amerikoj.”

Lietuviai pirkėjai ir par
davėjai, nusistatykite visur 
ir visada remti savuosius.

ATOSTOGOMS
PASIBAIGUS

Kaip tie meteliai greitai 
bėga. Čia buvome jauni, čia 
jau seni. čia valandėlę 
džiaugėmės, čia jūra karty
bių. Dar rodos visai neseniai 
buvome Lietuvoj, savame 
kaimelyj, mokinomės, darba
vomės, džiaugėmės ta gražia 
gamta. Apleidome savo bran
gius tėvelius, savo gimtą ša
lį, mylimą ir brangią tėvynę. 
Atvykome į nežinomą Ame
riką, manydami, kad čia ra
sime antrą tėvynę, didesnę 
laimę, geresnę ateitį. Begy
vendami mažai tos laimės 
radome; nors tikėjom greit 
vėl sugrįžti į tėvynę, bet čia 
tiek kentėjome, tiek vargo
me bažnyčios ir tėvynės ge
rovei ir pamilome draugijas.

Dabar jau sunku viską pa
likti. Mes sielojamės, svars
tome, kalbame, kaip sustip-' 
rinus katalikišką lietuvišką 
veikimą, svarbiausia, kaip 
mūsų jaunimą prie Federaci
jos prirašius, išmokius juos 
būti kilnesniais, siekiančiais 
aukštesnio tikslo.

Praėjus atostogoms, mes 
vėl turime stoti darban, kvie
sti mūsų jaunimą ir savo vie
tas jiems užleisti visame vei
kime, kaip mums užleido mū
sų tėveliai. Nauji medžiai, 
nauji lapai. Mūsų tėvelių.mo
tinėlių seniai jau nėra. Mūsų 
jaunimas mus seneliais šau
kia, o darbo dirbti jis nebus 
pratęs. Taigi rūpinkimės juos 
pratinti prie darbo, prie or
ganizacijų, ypač prie Fede
racijos.

Brangusis jaunime, linkiu 
jums didesnio supratimo, 
kaip save valdyti ir pasiekti 
garbingos ateities, kad tas 
trumpas gyvenimas būtų 
jums pilnas gražių vilčių.

O. Petrulienė.

Gamtos jėgų taisyklių mes 
pakeisti negalim. Jei tamsta 
nesumažinsi automobilio 
greičio ant pasisukimo, ne
matoma gamtos jėgos ranka 
tamstos automobilių gali 
parblokšti. Dalelė sekundės 
gali atimti iš tamstos auto
mobilio kontrolę ir ant vieš
kelio gali sutikti nelaimę ar 
mirtį. Be to, smarkus važinė
jimas ant pasisukimų greit 
išdėvi padangas (thes). To
dėl visuomet važinėk saugiu 
greičiu, kad išvengtum ne
malonumų.

Policijos Departamento
92 Pect.

ĮSITĖMYKIT

Mūsų rėmėjo p. Milčiaus, 
kurio skelbimas randasi pas
kutiniam šio laikraščio pus
lapy j, viena krautuvė (iš 193 
Grand St., Brooklyne) per
kelta į naują vietą. Dabar 
krautuvė randasi gražioj, pa
togioj vietoj: 235 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

VISUR IR VISADA SU 
SAVAIS

Ateina ruduo, su juo ir 
šventės ir visokį pirkimai. 
„Amerika” ragina savo skai
tytojus pirkti viską, ką tik 
galima gauti, pas savus, lie
tuvius. Pirmoj vietoj remkite 
tuos, kurie skelbiasi „Ame
rikoj.” Jie yra verti mūs 
skaitytojų paramos. — Biz

Spalių 9,1936 m.
Vilniaus Pagrobimo

MINĖJIMAS
ĮVYKS

Apreiškimo par. Salėje
8 valandą vakare.

KALBĖS LIETUVOS GEN. KONSULAS P. DAUŽVAR
DIS, SVEČIAS IŠ LIETUVOS INŽ. S. KOLUPAILA IR KT. 
VISI SPALIŲ 9 D. į APREIŠKIMO SALŲ. TEN PAMA
TYSIME IR LIETUVOS VAIZDŲ PAVEIKSLUS.

M. MOTUZAS ir A. KAZLAUSKAS
RODO

LIETUVA KALBA
DIDELĖ FILMĄ NATŪRALINĖMIS SPALVOMIS PA

GAMINTA ŠIĄ VASARĄ KELIAUJANT SKERSAI IR IŠ
ILGAI PO VISĄ LIETUVĄ.

Tai pirmoji kultūriška ir etnografiška filmą apie Lietu
vą, kuri buvo pagaminta bendradarbiaujant su įvairiomis 
organizacijomis ir Lietuvos kariuomenės štabu.

Visi didieji centrai, įvairios didelės iškilmės, Lietuvos 
gamtos vaizdai ir ūkio darbai, sudaro šios didelės filmos 
turinį.
CPAT ITT 9 ‘ Q J Lithuanian citizens club 
vlALiy L ir u U. ■ 280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

SPALIŲ 4 d.
SPALIŲ 2S d.

C. BROOKLYNO PAR. SALĖJE 
207 York St., Brooklyn, N. Y.

MASPETHO PARAP. SALĖJE
64-25 Perry Ave., Maspeth, N. Y.

Pradžia 7.30 vai. vakaro.
Įžanga suaugusiems 35 c. Vaikams 15 c.

Naudokitės Proga Paskutines Dienos
AR ŽINOTE, KAD BROOKLYNE YRA DIDŽIAUSIA NAUJANYBĖ

PIRMAS KARNAVALAS—
— RENGIA— . ----- '

KARAL. ANGELŲ PARAPIJA - PARAPIJOS SALEJE, 1XS*

Rugs.-Sept. 26 iki Spalio-Oct. 4 d. 1936
SPALIŲ 3 IR 4 D. BUS IŠLEISTA BRANGIAUSIOS SUNEŠKITE VISI LAIMĖJIMO KNYGUTES, O KAS

DOVANOS. jų NETURITE — ĮSIGYKITE.



APREIŠKIMO PARAPIJA

EUN. DR. ŠIMKAUS IŠLEI
STUVIŲ VAKARIENĖ

Apreiškimo par. parapijo
ms, norėdami parodyti savo 
dėkingumą Didžiai Gerbia
mam kun. dr. Šimkui už jojo 
uolų pasidarbavimą dvasiš
kuose reikaluose per pusę 
metų, surengė išleistuvių'po- 
1 ilį, įvykusį rugsėjo mėn. 24 
d. Nors buvo vos tik pora 
(•ienų pokiliui surengti, nes 
nervėlai sužinota apie išva
žiavimą, vienok, dėka ener- 
ringam pasidarbavimui Onos 
rtagniūnienės ir Petronėlės 
Draugelienės, vakarienė pa
vyko puikiai visais atžvil
giais. Žmonių buvo beveik 
minutėlė didžioji mokyklos 
salė. Vakarienė buvo labai 
kukli, persivalgyti nebuvo 
pavojaus, bet užtai p. Ona 
Stagniūnienė įteikė nuo va
karienėje dalyvių kun. Šim
kui dovaną pinigais. Progra
ma buvo ' graži. Pasakyta 
daug kalbų, linkint kun. Šim
kui gerų pasekmių naujoje 
vietoje. Be to, buvo dainavi
mų ir solo. Pianu skambino 

- nauja mūsų parapijos meno 
žvaigždę Elzė Stanytė, įžy
maus biznieriaus iš Jamaicos 
dukrelė. P-lė Elzytė nors dar 
jaunutė, bet nepaprastai vik
riai ir įspūdingai pi j anų 
skambina gana sunkius, kla
siškus kūrinius. Akomponuo- 
jant p. Jankui, labai gražiai 
padainavo p-lė Maslauskaitė, 
p. Mockevičius ir kt. Vakaro 
vedėju buvo kun. N. Pakal
nis. Tarp kitų kalbėtojų bu
vo ir kun. J. Kartavičius, 
kurs savo gražioje kalboje 
išreiškė nuoširdžius linkėji
mus kun. dr. Šimkui, kad 
jam klebonaujant Uticos lie
tuvių parapija sustiprėtų.

Nepaprastai įspūdinga o- 
riginali ir galinga tai buvo 
paties kun. dr. Šimkaus atsi
sveikinimo kalba. Apibūdin
damas kunigo pašaukimo 

. idealą, tarp kitko pasakė, 
kad žmonės visi yra geri, tik 
jų ydos yra blogos, žmonės 
ydų nemyli ir jų nenori, tik 
vieni be pagalbos neįstengia 
ydų atsikratyti. Reikalingas, 
kas galėtų sujudinti, pastū
mėti žmones prie kilnesnio 
gyvenimo. Tam darbui reika
lingas kunigas.

Kun. dr. J. Šimkus yra 
mokslo vyras, nepaprasto 
kuklumo, nusižeminimo ir 
dievotumo kunigas. Jis ir da
bar savo liuoslaikį pašven
čia šventojo Rašto studijai. 
Syracuse vyskupo keliais at
vejais kviečiamas sutiko už
imti klebono vietą Uticos lie
tuvių parapijoje. Linkime 
jam Dievo malonių naujoje 
Kristaus Vyndaržio vietoje.

ParapijonaS.

MOTERŲ S-GOS 29 KP.

Moterų S-gos 29 kp. ren
giasi paminėti savo 20 metų 
jubiliejų, kuris įvyks spalių 
10 d. (šeštadienį) 8 vai. vak. 
Rengiama vakarienė su pro
grama. Įžanga į vakarienę 
tik .$1. Tikietų jau galima 
gauti pas sąjungietes,

Rast.

IŠ APREIŠKIMO CHORO

atsimenate gražią

Apreiškimo parapi-

Visi
operetę ’’Sylvia”, kurią su- 

, vaidino
jos choras praeitą metą. Ka
dangi taip visiems patiko, 

. mūsų vadas muz. Jonas Jan
kus darbavosi visą vasarą 
surengti kitą, gražesnį vei
kalą.

Spalių 2 d., 1936 m.

Choras jau pradėjo moky
tis ’’Klaipėdos Julė” ir cho
ristai ypatingai mėgsta W. 
Rhys-Herberts gražias me
lodijas. Šioj operetėj yra 29 
triukšmingos ir gražios dai
nos, kurias dainuoja ir so
listai ir choro grupė.

Pradedant šį didelį darbą, 
mes norime prakalbėti į jau
nimą. Nors choras ir dabar 
sienas griauna, bet galėtume 
gerai užtraukę ir lubas nu
kelti.

Jei jūs mėgstate dainuoti 
ir mylite muziką, šios įdo
mios melodijos jums patiks. 
Galite ateiti į parapijos salę 
antradieniais arba penkta
dieniais 8 vai. vak. Ypatin
gai norime pamatyti choris
tus, kurie nustojo lankyti 
praktikas. Nuoširdžiai 
čiame visą jaunimą.

—o—
Sodalietės

Su šiuo mėnesiu prasideda 
susirinkimai Marijos Dukte
rų. Pirmadienį, rugsėjo 21 d. 
įvyko pirmas rudeninis mi
tingas. Toks gražus būrelis 
sodaliečių atsilankė, kad nu
džiugo mūsų širdys.

Visos narės prižadėjo dirb
ti daugiausia dėl parapijos 
ir dėl bazaro, kuris įvyks at
einantį mėnesį. Jau dabar 
pradeda ruoštis pardavinėti 
knygutes.

M. Mališauskaitė, mūsų 
narė, atsisakė atstovauti 
mus Federacijos susirinki
muose, ir jos vietą užims Ju
lia Samolis.

Pradedant spalių mėnesiu, 
po mitingų sodalietės turės 
užkandžius.

Mūsų sodalietės turės pa
mokinančias prakalbas kiek
vieną susirinkimą. Pirma to
kia pradžia buvo per šį susi
rinkimą. Šie skaitymai yra
ne tik įdomūs,’ bet ir naudin- S-gos 35 kp. įvyksta susirin- 
gi. Olga Čižauskas.

kvie-
Kor.

IŠ VAIKELIO JĖZAUS
D-JOS 1 SKYRIAUS

V. J. D-jos 1 skyrius ren
gia arbatėlę spalių 9 d. Ap
reiškimo par. salėje. Kvie
čiam visus dalyvauti. Bus 
daili programa. Įžanga tik 25 
centai. Savo atsilankymu su
šelpsi! vargdienius našlai
čius. Kviečiam visus daly
vauti. Būsim dėkingi atsilan
kiusiems.

Susirinkimas
V. J. D. 1 skyriaus mėne

sinis susrinkimas įvyksta 
spalių 2 d. Malonėkit narės 
dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų apsvarstyti. Ma
lonėkit atsivesti ir naujų 
narių. Susirinkimas įvyks | 
tuoj po vakarinių pamaldų 
Apreiškimo parapijos salėje.

„Bunco”
Spalių 6 d. pas p. Zemec- 

kus (333 So. 3rd St, kampas 
Keap St.) V. J. D. rengia 
„Bunco” parengimą. Visos 
narės ir svečiai kviečiami 
dalyvauti. Pažaisime ir gra
žiai laikų praleisime.

narės kviečiamos dalyvauti. 
Reikia gerai prisiruošti „0- 

jbuolių baliui.”
—o— 

Prakalbos
Pereitą sekmadienį kuopos 

rengtos prakalbos. Gaila, na
rių ir svečių atsilankė ne
daug, bet vis vien laimėjom 
2 naujas nares, tai T. Gaudė- 
šienę ir P. Mažonienę. Svei
kinam naujas nares. Labai

gražiai reikalus išdėstė kal
bėtoja p. S. Subatienė, Ap
skrities Moterų pirmininkė 
ir T. Klimienė.

—o—
Aplankė ligonę

Paskui abi kalbėtojos su 
mūs kuopos 2 narėm nuvyko 
aplankyti mūs narės Samuo- 
lienės, kuri jau 3 savaitė ser
ga, susižeidus koją. Ligonei 
linkime greit pasveikti.

geriausios rūšies 
. ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų ’kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. anglii ir 
patenkinti. KodS jums nepa
sekti ji) pavyzdžiu.

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ)

179 So. 2nd Street

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

GRĮŽO IŠ LIGONINES

Kostas Kazlauskas, ku
riam prieš mėnesį sutrinta 
dešinioji ranka, dirbant vie
noj amerikonų spaustuvėj, 
jau grįžo iš ligoninės. Po 
sėkmingos operacijos ir at
sargaus prižiūrėjimo, ne tik 
rankos, bet ir pirštų nereikė
jo pjauti. Tikimasi, kad Kos- 
tanto ranka visai susitaisys. 
K. Kazlauskas yra energin
gai jaunuolis, nemaža padė
jęs ir „Amerikai,” dirbda
mas spaustuvėj. Linksma 
matyt jį sveikstant.

C. BROOKLYN, N. Y.

Sekmad., spalių 4 d., 4 vai. 
(tuoj po mišparų) Moterų

kimas parapijos salėj. Visos

ŠTAI KAI)

Spalių H^minint 

Vilniaus centai 
Gyvybės ratas. 
,Amerikos” amžiui 
Aplinkui besidaira 
Lapkričio 25 — 2?

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9105

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
.9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-07OT

Namų REpubllc 0-3040

TRU-EBBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

KOSULYS ” 7l TiT
Yra pašalinamas sn daktaro Grysx’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

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

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

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

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai Iš:

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

STagg 2-4409 Notary Public

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Duodu automobilius vestuvėms Ir 

visokiems pokyliams

I
RTel. E Ver green 7-1312 

Dr. H. MENDLOWITZ
Persikėle nanjon vieton, tai yra:

522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.;
a VALANDOS: 
s 1 Ikl 3 Ir nuo Sekmadieni:
> 7-8 vai. vakaro 10 Iki 12 vai. ryto i
< FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

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

P-lė Apolonija Stoškiūte, pasižymėjusi dainininkė, so
prano. Kilimo iš Worcester, 
Mass., dabar gyvenanti New 
Yorke.

Šią mūsų dainos žvaigždę 
linksminant Brooklyno ir 
apylinkės lietuvius turėsime 
progos girdėti ir matyti 

Spalių - Oct. 18,1936
GRANO PARADISE SALĖJE 

Grand ir Havemeyer Sts., 
Brooklyne, Radio vedėjo

GINKAUS KONCERTE 
kuris prasidės 4.15 vai. p. p. 
Šokiai, grojant Juozo Avižo
nio Radio Orkestrui, prasi
dės 7.15 vai. vakare.

Įžanga tik 50 c. Rezervuotoms vietoms kainos 75 c. ir $1.00.
Koncerte bus ir Brooklyno Vyrų Choras, ved. P. Dulkės, 

Adelė Pankiūtė, Albertas Tamkus, R. Kurdinaitis. V. Beke- 
ris ir G. Vedegys, A. Liutkiūtė, Violeta Tamkiūtė ir Juozas 
Olšauskas.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

(Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

Tel. JUniper 5-0259

RAPOLAS KRUCHAS
FOTOGRAFAS

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

(Prieš Mount Olivet kapines)

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avė.

Kada Mąstai Apie Geras Ceverykus - 
MĄSTYK APIE MILČIŲ

Gerų čeverykų sudėtis yra tokia : Pirmos rūšies — Rack- 
Oak padai, Am-0-FIex vidpadžiai, Kid Kangaroo arba Calf, 
odos viršeliai ir stipriai pasiūti.

Tokius čeverykus žmogus avėdamas niekuomet nežinos 
— corns, colouses, bunions ir daugel kitų kojų nesmagumų.

Avalinės reikale prašomi kooperuoti lietuvio S. A. Mil- 
čiaus krautuvėse, nes čia didelis pasirinkimas visokių sty- 
lų, geros prekės, žemos kainos ir mandagus patarnavimas.

MILCHDS SHOE SHOPS Ine.
69-21 Grand Ave., Maspeth, L. I.
56-27 Clermont Ave., Maspeth.
66-31 Grand Ave., Maspeth, L. I.

235 Grand St., Brooklyn, N. Y.
(tarpe Roebling ir Driggs Ave.)

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

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

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

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

Ouftj Sveikata — didžiausias tur- 
tas pasauly.

K sfĄf Kas nori Kauno duonos, gali
r gauti i stu^as Brooklyne.
Tk fi wVy Kreipkitfts adresu:

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

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

N. MASENAS BAKING CO.

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU.PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, 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, Brooklyn, N. Y.t

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS ŠIL

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

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO i
(Housing Plan)

Mes išvalome Garo Boilerius 
oru už $2.00 Ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien iš WMBQ.

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

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

Tel. GLenmore 5-8733

Standard"

Šiandien — Spa 
tą — lygiai dvyli! 
dą, vienai minutei 
visas Lietuvos ji 
raumenys paliauja < 
ležis sustoja bildėju 
atsitraukia nuoka 
darbo ir bažnyčių 
skambinant bei dirb 
renoms garsiai kai 
visi liūdi Vilniaus ii 
tųjų brolių - sesių 
Jau šešioliką metų 
tauta liūdi, netekusi 
stinės ir kaskart tvi 
šryžta ją atvadut 
priešas yra gausingi 
užsispyrimas ir jegi 
prie mūsų pasiryžin

pamiršti vilniečių si 
ij jie turi pergyve 
darni už savo teises

niaus cento” mėnesį 
tisus metus, per ku 
savo maisto ir drat 
dien skirtume po ce 
niaus fondą, kuriuo 

ne pavergtus i 
Toks visos lietuv 
žygis kūju trenktų 
gėją ir diplomat) 
vilniečiams priduo 
kentėti ir ištverti i

Mokslas teigia, 1 
tojesąstoks gyvy 
fenis: Viskas gy 
tetartus ilgiau, 
toęsta. Tada išeitų 
(fotai žmogus i 
venti 100 metų. Be 

rime labai maža s 
piliečių... Na, bet t 
te, kad gamta nei 
laukt to žilo amžis 

nai žmogus pats s 
ramu, pers 
nedavalgymu, o yi 
niu. Bet ar mes gal 
rūpintis apie reika 
mūs gyvybę palaiki 
Miš to užburto 
ris taip ir sukasi;:

Kalbant apiebi 
amą reikia pai 

i me 
h bręsta ir auga 
būtinai gražiai, 
ir gyveno sunkio

džiaugi, kid ,4i 
giKai ašdar v 
bėgioju administn 
kaisis ir nervingai 
perminėjo korė 
jas prie redakcijo 

w naujas kol 
diktorius adv.
Laučka net iš Kei 
terašo: „Mielas 
Amerikai užtikau 
patizatorių." Mal 
Juozai, jteskok 
giausia, o „kmę 
žios tęsis kelioli 
gin

Kitas mūs n 

; wys Pr. Naudži 
; hi” rado daug ( 

sterdame. Jis iš 
keturioliką nauji

> Apie Amsterdai 
mžinosim iš 1 
h” numerio, k 
dėsime Pr. Nw 
huą „Aplink

_o- 
Tuo tarpu vėl 

^.kad lapkric




