
ŠTAI KAIP
VAIAMXB:

METAI IV Kaina 5c.Nor. 41 (137)
X: EVergreen

VALANDOS:

Spalių 9 - Vilniaus Netekom
VALANDOS SKAUDŽIOS ŽINIOS IŠ VILNIAUS KRAŠTO

W. EVergreen 7-7110

VĖL DANCIGO KLAUSI
MAS TAUTŲ SĄJUNGOJ

ISPANIJOS DEŠINIEJI 
LAIMI NAUJAS 

POZICIJAS

ROOSEVELTO SŪNUS GIN
ČE SU FOKKERIU

PANAIKINTA LAISVAMA
NIŲ DRAUGIJA

Entered as Second - Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 PENKTADIENIS, SPALIŲ 9 D., 1936 M.

VALABD08: 
»—13 ryto 
1- 8 rak

Penktadienio uMiiyti 
».:WaireenWM|

VAUBjob;
8-10 ryte

P. P.

LIETUVOJ ATIDARYTA l 
VETERINARIJOS 

AKADEMIJA

A. LIET. KATALIKŲ VISUO
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRAŠTIS 

EINA KAS PENKT APTEIKTI

& J**Mautort| 
lw.: JUaatieid M®

Spalių Paminint. 
Vilniaus centai. 
Gyvybės ratas. 
„Amerikos” amžius. 
Aplinkui besidairant.
Lapkričio 25 — 29 d.d.

VALASDOfl:
>-U ryto 
3-8 nk

Penktadieniais

Namų REpūhhc J-JOfi

DLOWITZ 
vieton, tai yra:

Brooklyn, Nj

f 8ekmdia|: 
n miliny 

ndasl 2220 Avenue I. '

WXAMMMWAMMAAMAMMMiWWW*

IK E BY, Ine.

OGAUS SVEIKATA 
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liausią lletuvliką duoną, teOn 
ei kitokiems pokyliams 
us miestus.

Brooklyn,N.Y.

Šiandien — Spalių Devin
tą — lygiai dvyliktą valan
dą, vienai minutei sustoja 
visas Lietuvos judėjimas: 
raumenys paliauja dirbę, ge
ležis sustoja bildėjus, protas 
atsitraukia nuo kasdieninio 
darbo ir bažnyčių varpams 
skambinant bei dirbtuvių si
renoms garsiai kaukiant — 
visi liūdi Vilniaus ir paverg
tųjų brolių — sesių vilniečių. 
Jau šešioliką metų lietuvių 
tauta liūdi, netekusi savo so
stinės ir kaskart tvirčiau pa
siryžta ją atvaduoti. Mūsų 
priešas yra gausingas, bet jo 
užsispyrimas ir jėga sutirps 
prie mūsų pasiryžimo.
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Minint Spalių 9 reiktų ne

pamiršti vilniečių skurdo, ku 
rį jie turi pergyventi kovo
dami už savo teises. Ar ne
būtų laikas paskelbti „Vil
niaus cento” mėnesį ar ir iš
tisus metus, per kuriuos nuo 
savo maisto ir drabužių kas
dien skirtume po centą į Vil
niaus fondą, kuriuo sušelptu
me pavergtus vilniečius. 
Toks visos lietuvių tautos 
žygis kūju trenktų į paver
gėjų ir diplomatų ausis, b 
vilniečiams priduotų drąsos 
kentėti ir ištverti iki laimė
jimo.

Ispanijos sukilėliai 5 ko- 
lumnoms supa Madridą, ku
riame beviltiškai laikosi ra
dikalai. Tačiau paskutiniu 
laiku radikalai evakuavo mo
teris, vaikus ir ligonius iš 
sostinės, nes numato, kad 
prieš sukilusią kariuomenę 
neatsilaikys ir turės bėgti.

Tuo tarpu sukilėliai skver
biasi į Madridą. Pridengiami 
patrankų ugnies, sukilėlių 
kareiviai įžengė giliai į vaka
rinį Madrido sparną.

Gen. Francisco Franco pul 
kai paėmė svarbius strategi
nius miestelius aplinkui Mad
ridą. Su tuo ir daug svarbių 
kelių atiteko į sukilėlių kon
trolę, kas palengvins jų mo
torizuotų dalių judėjimui 
Madrido link. Jei laiku ne
pasitrauks Madrido vyriau
sybė, ji bus apsupta iš visų 
pusių.

GENEVA. — Tautų Są
jungai vėl teko svarstyti 
Dancigo klausimas. Vokieti
ja, nors ir nebūdama Tautų 
Sąjungoje, priešinasi skyri
mui naujo komisijonieriaus 
Dancige. Ji norėtų, kad tas 
būtų pavesta išspręsti Dan
cigo naciams. Bet Tautų Są
junga nutarė skirti komisi- 
jonierių, nes dabartinis ko- 
misijonierius Sean Lester y- 
ra nacių nepakenčiamas. 
Taipgi Tautų Sąjunga norė
tų Dancigo klausimą pavesti 
Lenkijai, bet ji to nenori.
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Mokslas teigia, kad gam
toj esąs toks gyvybę liečiąs 
dėsnis: Viskas gyvena pen
kis kartus ilgiau, negu jis 
bręsta. Tada išeitų, kad vi
dutiniai žmogus tūrėtų gy
venti 100 metų. Bet mes tu
rime labai maža šimtmečių 
piliečių... Na, bet tai nereiš
kia, kad gamta neleidžia su
laukt to žilo amžiaus... Daž
nai žmogus pats save žudo 
nešvarumu, persivalgymu, 
nedavalgymu, o ypač rūpes
niu. Bet ar mes galim nustot 
rūpintis apie reikalus, kurie 
mūs gyvybę palaiko?... Ot, ir 
išeik iš to užburto rato, ku
ris taip ir sukasi raund and 
raund...

BUDAPEŠTAS. — Mirtis 
premjero Juliaus Goemboes 
iššaukė Vengrijos vyriausy
bės krizę. Tokia padėtis yra 
labai pavojinga Vengrijos 
laisvei, atsižvelgiant į viduri
nės Europos būklę.

PARYŽIUS. — Spalių 4 d. 
ir čia buvo didelės riaušės. 
Pulk. Roques’o fašistai norė
jo atkeršyt komunistams už 
spalių 2 d. fašistų susirinki
mo išardymą. Kada komunis
tų apie 100.000 susirinko de
monstracijai, fašistų jėgos 
puolė juos, kada komunistų 
kalbėtojai didžiulėj Velodro
mo aikštėj smerkė fašistus 
ir Ispanijos sukilėlius.

Policija ir milicija riauši
ninkus numalšino ir areštavo 
apie 1500 asmenų. Riaušėse 
sužeista daug žmonių.

WASHINGTON. — Dide
lis nesusipratimas kilo tarp 
prez. Roosevelto sūnaus Ei
lioto ir lėktuvų išdirbėjo A. 
H. S. Fokkerio. Pastarasis 
sako, kad Elliot Roosevelt 
25 m. amž., 1934 m. tarėsi su 
Rusija, pažadėdamas parduo
ti 50 Fokkerio lėktuvų. Už
tai Elliot Rooseveltas turė
jęs gauti 500.000 ir iš jų 5000 
paėmęs pinigais komiso. 
Rooseveltas tvirtina, kad jis 
niekad nevedė derybų su Ru
sija, o tik su privačia užsie
nio bendrove, kad jis pabrė
žiamai susitaręs, jog tie lėk
tuvai bus vartojami komer
cijai, o ne karui. Jis turįs 
kontraktą, kuriame tas juo
dai ant balto parašyta ir ga
li būti Senato Ginklų komi
sijos patikrinta. Toliau jis 
sako, kad asmeniškai niekad 
nėra gavęs $5.000 komiso iš 
Fokkerio ar jo kompanijos.

KAUNAS. — Rugsėjo 19 
d. valstybinio veterinarijos 
bakteriologijos instituto rū
muose Kaune atidaryta Ve
terinarijos Akademija, kuri 
paruoš Lietuvai aukštojo mo
kslo veterinarijos gydyto
jus.. Iki šiol veter. gydytojai 
buvo paruošiami užsieny, jų 
dabar turime apie 70.

Plečiantis gyvulių ūkiui, 
kuris Lietuvai turi ir turės 
labai didelės reikšmės, reikia 
rūpintis kiek galint geresniu 
veterinarijos gydytojų pa
ruošimu ir jais pakeisti ve
terinarijos felčerius, kurių 
dabar Lietuvoj yra per 200.

LIETUVOS SEIMAS NUSI
STATĖ TVARKĄ

VARŠUVA. — Policija pa
darė kratą Lenkijos Laisva
manių Draugijos patalpose. 
Rasta dokumentų, kurie nu
šviečia laisvamanių veikimą. 
Jie turėjo artimus santykius 
su vietos ir užsienio komu
nistais. Laisvamaniai siekė 
perversmo būdu įgyvendinti 
savo norus. Laisvamanių 
draugija pripažinta kaip pa
vojinga valstybės saugumui 
ir panaikinta.
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ŽENTĄ

ISPANIJOS SUKILĖLIAI 
SUNAIKINO BOMBŲ 

FABRIKĄ

MAŽIAUSIO ATLYGINIMO 
KLAUSIMAS VĖL TEISME

LUNS -
KAS)
iMUOTOJAS 
jllduf gražūs kambariai duodami 
italams Kainos laba! prieinama

Woodhaven, LI
B1W) .

_i_'j-'ryi  ——J 

Bes. H l
ALIKIAB \
- Notary Public 
abeth, N. J.

Pilnas 'patarnsvimas
Visokios apdraudos ir ’ 

bondsij reikalutse 
gausite gerą patarnavimą

ir PLATZ
,ins Justi Namuose

BING
ŠILDYMU, ALIEJINIUS^ 
IBIUS, GAZO PEČIUS 
okėjimai per tris metus

Kalbant apie brendimą ir 
amžių, reikia pasakyt, kad 
„Amerika” 4 metus bręsta. 
Ji bręsta ir auga, auga ste
bėtinai gražiai, nors gimė 
ir gyveno sunkiose sąlygose. 
Šiandien aš 
džiaugt, kad 
ga. Kai aš dar vis tekinas 
bėgioju administracijos rei
kalais ir nervingai karpau ir 
perrašinėju korespondenci
jas prie redakcijos stalo, tai 
mano naujas kolega — re
daktorius adv. Juozas B 
Laučka net iš Kentucky sta
to rašo: „Mielas Kazy: — 
Amerikai užtikau daug sim- 
patizatorių.” Malonu girdėt 
Juozai, jieškok jų kuo (fau- 
giausia, o „Amerikos” am
žius tęsis kelioliką kartų il
giau.

Kitas mūs naujas štabo 
narys Pr. Naudžius „Ameri
kai” rado daug draugų Am
sterdame. Jis iš ten parvežė 
keturioliką naujų skaitytojų 
Apie Amsterdamą daugiau 
sužinosim iš kito „Ameri
kos” numerio, kuriame pra
dėsime 
lumną 
rant.”

BURGOS, Ispanija. — Su
kilėlių lakūnai Madrido prie- 
miestyj sunaikino radikalų 
vyriausybės bombų fabriką. 
Apie 100 asmenų žuvo spro
gime. Sakoma, kad sukilėlių 
lėktuvai išsprogdino ir aero
dromą, kuriame sunaikinta 
10 radikalų lėktuvų.

ANGLIJOS KOMUNISTAI
PRIEŠ FAŠISTUS

galiu tikrai pasi- du
„Amerika” au- mi

Pr. Naudžiaus ko- 
„ Aplinkui Besidai-

—o— 
tarpu vėl prisiminki-Tuo

me, kad lapkričio 25 — 29

LONDONAS. — Spalių 4 
d. fašistų organizacija su
rengė vaikštynes. Komunis
tai puolė fašistus ir dėl to ki
lo riaušės. Abiejose pusėse 
sužeista apie 50 asmenų. 
Oswald Mosley vadovaujami 
fašistai, besigrupuoją para
dui, buvo apmėtyti akmeni
mis.

WASHINGTON. — New 
Yorko ir Illinois valstybės 
kreipėsi į Vyriausią teismą, 
kad jis dar kartą apsvarsty
tų mažiausio atlyginimo 
klausimą darbininkėms mo
terims. Prie šių valstybių 
prisidėjo ir Massachusetts.

Nors pavasarį Vyriausias 
Teismas panaikino New Yor
ko valstybės įstatymą, ku
riuo buvo nustatomas mote
rims darbininkėms mažiau
sias atlyginimas, kad ap- 
draudus jas nuo išnaudoji
mo. Toks teismo nuosprendis 
sukėlė audrą darbininkų tar
pe. Dabar tas teismas turės 
dar kartą klausimą persvar
styti.

ROMA. — Diktatorius Mu
ssolini savo įpėdiniu ruošia 
žentą, 33 m. amžiaus grafą 
Galeazo Ciano, pasižymėjusį 
lakūną Italo-Etiopijos kare.

Politiniuose Italijos sluok
sniuose kalbama, kad Musso
lini žentą tuoj paskirsiąs fa
šistų kabineto pirmininkų. 
Dabar jis jau yra užsienio 
reikalų ministeriu. Mussolini 
pasiliksiąs sau vyriausio va
do titulą (Capo del Gover
nor).

RADIKALŲ TERORAS 
MANILOJ

Lietuvos seimas jau nusi
statė savo tvarką. Visi svar
stomieji dalykai seime bus 
balsuojami viešai, slaptai ir 
ypatingais atvejais vardiniu 
balsavimu. Šiaip'visi klausi
mai sprendžiami atviru bal
savimu, bet jei 5 atstovai 
pareikalaus slapto balsavi
mo, bus balsuojama slaptai. 
Vardiniame balsavime kiek
vienas atstovas bus šaukia
mas pavarde ir klausiamas 
ar prieš ar už. Visi naujieji 
įstatymų projektai bus svar
stomi tris kartus. Visi atsto
vai turės teisę daryti paklau
simus. Lietuvos piliečiai taip 
pat galės duoti įvairius pra- 

‘ šymus.
Nustatyta, kad seimo at

stovai būtinai turės lankyti 
I posėdžiui.

MANILA, Filipinų salos. 
— Čia radikalai įvairiose 
miesto dalyse pradėjo sprog
dinti bombas. Sukelti keli 
gaisrai. Tik viena Parsons 
Hardware kompanija turi a- 
pie pusę milijono dolerių 
nuostolių.

BALTIJOS TAUTŲ VIENY
BĖS KONGRESAS

NARKOTIKO LAUKAS

BALTIMORE, Md. — Fe
deral vyriausybės agentai 
kukurūzos (kornų) lauke už
tiko didelį lauką „marihua
na” žolės, naudojamos gami
nimui narkotiškų cigarečių. 
Derlius vertas apie milijoną 
dolerių. Žinoma, tas derlius 
bus sunaikintas, o jo savinin
kai nubausti.

PASIKEIS RATIFIKACI
JOS DOKUMENTAIS

Pavergto Vilniaus krašto 
lietuviai kenčia baisią oku
pantų priespaudą. Ypač šie
met lenkai ėmėsi žiaurių 
priemonių, kad Okupuotos 
Lietuvos žmones privertus 
pamiršti savo kalbą, papro
čius Okupantai neleidžia 
jiems vaikų mokyti lietuvių 
kalbos, draudžia skaityti lie
tuviškas knygas ir laikraš
čius, atima net radio apara
tus, uždaro paskutines jų or- L VA • • • •5ii i gamzacijas, nors jos yra

- grynai kultūrinės arba ko- 
operatyvinės. Mokyklose mo
kytojai pašiepia ir persekio
ja vaikučius, jei tie drįsta 
išpažinti savo lietuviškumą. 
Lietuvių dvasiškius kelia į 
lenkiškas parapijas, o lietu
viškose parapijose dirba len
kai dvasiškiai, kurie ir baž
nyčioj naikina kiekvieną lie
tuviškumo ženklą. Yra tai 
baisios Vilniaus krašto lietu
vių dienos.

Prieš 16 metų klastingas 
kaimynas išplėšė Lietuvos 
sostinę Vilnių. Buvo tai spa
lių 9 d., 1920 m. kai Želigov
skio kariuomenė įsiveržė 
Vilniun; tai buvo už dviejų 
dienų po to, kai Lietuva ir 
Lenkija pasirašė Suvalkuose 
sutartį, kuria Lenkija pripa
žino Lietuvai Vilnių. Toks 
netikėtas ir nelauktas Len-

RADEKAS AREŠTUOTAS

LIETUVA KALS NAUJUS 
PINIGUS

Šių metų pabaigoj Lietu
vos pinigų kalykla pradės 
kalti naujas sidabrines mo
netas po 10 litų. Pasirodys ir 
naujos sidabrinės penklitės, 
kurios naujus vaizdus piešė 
dail. Zikaras.

RUSIJOJE SUIMTA
RABINŲ

30

LONDONAS. — Daily Ex
press pranešimu, Rusijoje į- 
kalinta 30 rabinų už zioniz- 
mo skleidimą ir už priešbol- 
ševikinę propagandą. Reiš
kia, ten iki šiol rabinai dirbo 
nekliudomai. Tik kai Stali
nas pasisuko į nacionalizmą, 
žydų rabinai „pradėjo sau
valiauti.”

dienomis bus didžiulis „A- 
merikos” bazaras Apreiški
mo salėj. Malonu, kad jam 
taip ruošiasi Federacija, pa
rapijos ir draugijos. Įvyku
siame rengimo komisijos po- 
sėdyj paaiškėjo, kad kai ku-. 
rios draugijos ir net pavie
nės veikėjos nuperka dova
nas, kurias puoš mūs bazaro 
pasisekimą. Tad visi taupy
kime energiją ir laiką, kad 
„Amerikos” bazarui jų ture- ; 
tume užtenkamai. I I

MASKVA. — Oficialaus 
Rusijos vyriausybės laikraš
čio Izvestija komentatorius 
Karl Radek spalių 7 d. areš
tuotas ir kaltinamas dalyva
vęs kontrrevoliuciniam judė
jime. Radekas pradžioj revo
liucijos dirbo su Trockiu ir 
paskui buvo su juo ištrem
tas. Tik laikui bėgant Rade
kas atgavo malonę ir tapo 
žymiausiu Rusijos minties 
skelbėju spaudoj. Pradžioje 
teismo, kuris vėliau baigėsi 
16 nuteistųjų sušaudymu, 
Radekas parašė editorialą, 
siūlydamas nusikaltėlius su
šaudyti. Bet teisme buvo ir 
prieš jį iškelta kaltinimų, 
kad jis žinojęs rengiamą per
versmą. Radekas uždarytas 
kalėjiman.

Rugsėjo 20 ir 21 d. Kaune 
įvyko Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos vienybės kongre
sas. Atidarius kongresą bu
vo sugiedota visų tautų him
nai. Į kongresą iš Latvijos ir 
Estijos buvo atvykę gausin
gos ekskursijos. Skaityta vi
sa eilė paskaitų apie Balti
jos tautų bendradarbiavimą, 
jų praeitį ir kt. Malonu kon
statuoti, kad Baltijos tautos 
kaskart tampriau susidrau
gauja.

LIETUVOS KULTŪRINIAI
CENTRAI PAJŪRYJE

RIAUŠĖS CALIFORNIJOJ

SALINAS, Cal. — čia įvy
ko kruvinos riaušės salotų 
laukuose, kame jau antrą mė 
nesį vyksta streikas. Riaušės 
kilo streiklaužiams užpuolus 
streikininkus. Daug žmonių 
sumušta ir sužeista.

MEXICO CITY. — Sekma
dienio rinkimų riaušėse Hi
dalgo valstybėj užmušta 13 
žmonių.

LISABONA, Portugalija. 
— Apskaičiuojama, kad pi
lietiniam kare Ispanijoje žu
vę jau apie 138.000 žmonių.

Šiais metais Klaipėdoje 
pradėjo veikti amatininkų 
mokykla, kurioje yra jau a- 
pie 200 mokinių. Ši mokykla 
bus naudinga ne tik vietoje, 
bet ir artimesnėms Žemaičių 
apylinkėms, nors tuo tarpu 
daugiausia mokinių yra iš 
Klaipėdos krašto.

Pe'rnai atidarytas Respub
likos Pedagoginis institutas 
šį rudenį pradėjo antrus dar
bo metus. Naujai įstojo 141 
klausytojas. Šiais mokslo 
metais bus 271 klausytojas. 
Prekybos institute šiais me
tais yra apie 200 klausytojų. 
Šie skaičiai rodo kultūrinę 
pažangą ir gražią ateitį mū
sų pajūriui.

Vokietijos pasiuntinys Lie
tuvai dr. Zechelinas šiomis 
dienomis grįžo iš Berlyno į/kijos pasielgimas giliai pa- 
Kauną. Ryšium su tuo ne
trukus bus pasikeista ekono
minio Lietuvos Vokietijos su 
sitarimo ratifikacijos doku
mentais.

KONSULAS KALVAITIS 
ATŠAUKIAMAS

CHICAGO (D.). — Lietu
vos konsulas Antanas Kal
vaitis apleidžia Chicagą lap
kričio mėn. 2 d. Vyksta Lie
tuvon. Amerikon nebegrįš. 
Greičiausia jam teks dirbti 
keletą mėnesių užsienių rei
kalų ministerijoj, kol gaus 
kitą paskyrimą. Teko nugir
sti, kad laikinai A. Kalvaičio 
vietą Chicagoj užims dr. Mi
kas Bagdonas, Lietuvos Pa
siuntinybės Vašingtone se
kretorius.

A. Kalvaitis Lietuvos kon
sulu Chicagoj išbuvo nuo 
1928 m. vasario mėnesio.

žeidė lietuvių tautos jaus
mus. Tada vos iš verguvės 
pančių išsiliuosavus, šimtme
čius išvarginta ir karo veik
smų nuteriota Lietuva nega
lėjo atsispirti prieš dešimte
riopai stipresnį priešą; neat 
ėjo į pagelbą garbingai lie
tuvių tautai ir kitos valsty
bės; atvirkščiai, jos Ambasa
dorių konferencijoj šventva
gišką Lenkijos žygį pateisi
no.

Dėl Vilniaus netekimo lie
tuvių tauta liko kankinė, ko
vojanti už savo gyvybę. 
Skaudus kentėjimo ir paže
minimo jausmas giliai įsmi
go į visos tautos širdį. Kur 
tik gyvena lietuvis — spalių 
9 d. minima kaipo liūdesio 
diena. Tas visoje tautoje auk 
lėja pasiryžimą atitaisyti 
Lietuvai padarytą skriaudą. 
Ir ta skriauda bus atitaisy
ta.

REIKŠMINGA DOVANA
Visi į paminėjimą

MANAGUA, Nicaraguo.— 
Atskridę iš Hondūros res
publikos keleiviai pasakoja, 
kad naujos sukilėlių armijos 
dalys, vedamos kapitono Na
poleono Aguilar, paėmė pen
kis miestus Ochotepeque ir 
Conquira provincijose. Kito
se vietose organizuojasi di
deli sukilėlių būriai.

PAŠKEVIČIUS
BULGARIJOJE

Lietuvis esperantininkas 
A. Paškevičius, prieš keletą 
metų išvykęs su M. šalčium 
aplankyti „40 tautų,” kurį 
laiką gyvenęs ir studijavęs 
Indijoj, dabar grįžta į Lietu
vą. Šiuo metu jis yra Bulga
rijoj, kur renka medžiagą a-

Amerikos lietuvių olimpi
nis komitetas, norėdamas už- 
megsti su gimtuoju kraštu 
geresnius santykius, padova
nojo Lietuvos jaunuomenei 
gražią taurę. Jis įgaliojo da
bar viešintį Lietuvoj adv. 
Bagdžiūną perduoti dovaną 
kūno kultūros rūmams. Do
vanos įteikimas įvyko per iš
kilmingą posėdį rugsėjo 19 
d. kūno kultūros rūmuose.

Reikia manyti, kad Ame
rikos lietuvių sportininkų 
dovana suvaidins bendravi
me su užjūrio broliais didelį 
vaidmenį. Labai daug pasako 
įrašyti taurėje žodžiai — 
„Per sportą į protinį ir fizi
nį tobulumą ir tautos solida
rumą. ”

Ir 
viai, 
me į Apreiškimo salę, kame 
prisiminsime Vilniaus nete
kimo dieną. Išgirsime kalbų, 
kurias pasakys D. G. Lietu
vos vicekons. P. Daužvardis, 
svečias iš Lietuvos prof. S. 
Kolupaila. Dainų programoj’ 
dalyvauja Apreišk. par. cho
ras, vedamas muz. J. Jan
kaus. Susirinkime visi, jauni 
ir seni. Įžanga dykai.

mes, New Yorko lietu- 
spalių 9 d. susirinksi-

PERRY, N. Y. — Per At
lantą išskridęs solo Švedijos 
lakūnas Kurt Bjork vali iki 
šiol nebuvo niekur pastebė
tas. 31 m. amž. komercinis 
pilotas Bjorkvall skrenda 
Belanca tipo monoplanu. Jis 
teturi tik radio priimtuvą.
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RaStus ir žinias ’’Amerika” trumpina sulig reikalo. Netalpinti raštai korespon
dentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklu.

KAZYS P. VILNIŠKIS — Redaktorius.

O VIS DĖLTO VILNIUS BUS ATVADUOTASSpalių 9 diena nepriklausomos Lietuvos ir lietuvių tautos gyvenime viena liūdniausių. Jau šešioliktą kartą visame pasauly lietuviai persi juosia gedulo šydu ir giliai, giliai susimąsto.Nepaprastas Lietuvos likimas. Raskite pasauly kitą nepriklausomą valstybę, kuriai būtų išplėšta jos sostinė. Raskite kitą valstybę, kuri būtų nuskriausta taip negarbin
gu, apgaulingu būdu. Priešas 1920 m. spalių 7 d. iškilmin
gai, kryžiaus ir liudininkų akyvaizdoje pasirašė sutartį, o 
už dviejų dienų šlykščiausiai ją sulaužė.Raskite kitą tautą, kuri tokiu nepaprastu pasiryžimu skelbtų visam pasauliui jai padarytą skriaudą ir visomis savo jėgomis stengtųsi savo sostinę atvaduoti.Vilniaus vadavimo klausimu daug prirašyta, daug prikalbėta. Bet niekada nebus perdaug. Todėl džiugu žinoti, kaip įvairiausiuose pasaulio kampuose, kur tik gyvena lietuvis, Spalių Devintoji minima vienaip ar kitaip.Gali būti ir pesimizmo gandų. Žiūrėkit, šešiolika metų praėjo, o Vilnius neatvaduotas. O iš Vilniaus krašto vis liūdnesnės ir skaudesnės žinios — kiek lietuviškų organizacijų tik praėjusiais metais uždaryta.Bet ar lenkų žiauriosios priemonės neliudija, kaip dar gyva lietuvybė Vilniuje ir jo krašte? šimtai uždarytų organizacijų ar nerodo, kaip plačiai, visame Vilniaus krašte, nusėti lietuvybės židiniai?Lietuvių tauta ne tokių žiaurumų yra turėjusi ir juos iškentusi. Klaipėdos kraštas kelis šimtus metų vergavo, bet yra atvaduotas.

Kol lietuvių tautoje degs didysis savo sostinės Vilniaus 
išsiilgimas, Vilniaus atvadavimas nebus palaidotas. Tas 
reikalas gyvas, ir visuomet bus gyvas.Mūsų tautos nepaprastą atsparumą liudija kad ir dabartinis Lietuvos - Lenkijos laikinasis pasienis. Prieš karą geležinkelio Liepojus — Vilnius — Maskva linija būdavo didžiausis susisiekimo judėjimas. Prabėgdavusieji traukiniai geležinkelių bėgiuose palikdavo tik dulkes...Atvažiuokite dabar traukiniu iš Kauno iki Kaišadorių ir VieTi> Ten traukinys sustoja. Geležinkelio bėgiai (reil- sai) eina ir toliau, bet juose viešpatauja visiška tyluma. O tarp bėgių, kur seniau būdavo smėlis, dabar auga jauni augalėliai. Tie augalėliai yra geriausis liudijimas atvykstantiems, ypač kitataučiams — žiūrėkit, gerbiamieji: čia vyko kadaise didžiausis judėjimas, o dabar auga jauni augalėliai, skelbdami visiems, kokia neteisybė lietuvių tautai padaryta.Taip, lietuvių tautoje atsparumo buvo, yra ir bus. Sun
kiausius kryžiaus kelius išėjusi, bet nuo kryžiaus nenusi- 
gręžusi, lietuvių tauta ir šią skriaudą pergyvens ir bus lai
mėtoja.Senovės Romai buvo didelis pavojus iš Kartagos valstybės. Kartagos kariuomenės vadas Hanibalis ne vieną kartą žvangino ginklais prie Romos vartų. Bet Roma laikėsi. Drebėjo Romos sienos, bet ne romėnų dvasia.Sunkiausioje valandoje, Romos senato nariai savo kalbas senato posėdžiuose visados užbaigdavo tokiais žodžiais: 
O vis dėlto Kartago bus sugriauta! Jų žodžiai išsipildė, nes buvo lydimi darbo. Kartaga buvo sugriauta, o Roma išliko laisva.Ir mes, lietuviai, ne tik šiandien, bet visur ir visados sakysime: O vis dėlto Vilnius bus atvaduotas!Tas šūkis taps tikrenybe, jei visų lietuvių žodžiai bus lydimi atitinkamų darbų.

na, kad užmegstų artimes- i nius ir normalius ryšius su i Lenkija. Nesitverdama neri- : mu ir pykčiu Lenkija ap- : skundusi buvo mus Tarptau- i tiniam Hagos Teismui, ta- i čiau ir ten Lietuva buvo pri- ' pažinta teisi. Turbūt, sunku būtų rasti kur nors istorijoj ’ tokius faktus, kad dvi kąimy ' nės valstybės taip ilgai nesantykiautų, taip ilgai kovo- ' tų, kad ir ne aktyvios kovos : būdu.Šitas, tikrai lietuviškas už sispyrimas, rodo mūsų tvirtą prisirišimą prie savo žemės, prie savo sostinės ir apie mi- : Ii jono atplėštų nuo bendro ' kamieno lietuvių. Šitas kovos būdas, belaukiant kitokių progų, neabejotinai stiprina pavergtus lietuvius. Vi- 1 sam Vilniaus — Seinų Su- : valkų krašte, kiekvienas to krašto gyventojas gerai žino, <ad Nepriklausomoji Lietuva neatsisakė nuo savo teisių prie to krašto. Visi ten diena dienon laukia grįžtant tikruosius krašto šeimininkus. Visi supranta, kad dabartinė Vilniaus — Seinų crašto politinė būklė yra tik aikina. Supranta tai pagaliau ir pati' okupacinė valdžia, kuri nesusigyveno su vietos žmonėmis, kuri nėra tikra jų šeimininkė, neturi pasitikėjimo ir laikosi tik atneštu ginklu, stipria, didele, vietoj laikoma kariuomene ir policija. Lenkija, jusdama savo silpnumą okupuotuose kraštuose, griebiasi įvairiausio teroro: kalina ir žudo vie tos gyventojus, likvidavo organizacijas, likviduoja mokyklas ir vietoj jų pribruko naujos policijos, žandarų ir kariuomenės. Visa tai rodo, kad lenkų valdymas Vilniaus krašte neturi stipraus pagrindo.Lietuvių tauta stipriai ir vieningai Vilniaus reikalu laikėsi ligi šiol, netenka abejoti, kad ji laikysis tos linijos ir toliau. Tačiau, tik laikytis vietoje — būtų perma- ža. Artimoji ateitis lemia į- vairius įvykius. Labai greitu laiku gali Europoje daug kas pasikeisti Ir tokiais, svarbių įvykių momentais, lietuvių tauta ypatingai turi būti aktyvi, gera organizuota ir suprasti, ko ji siekianti. Vilniaus atvadavimo reikalas — visos lietuvių tautos reikalas. Nei vienas lietuvis neturi teisės pasitraukti iš šios kovos fronto. Vilniaus paver girnas yra visų mūsų bendra skriauda, bendra gėda ir visų bendras frontas tai skriau dai atitaisyti. Tik labai siau- ■ rų pažiūrų žmogus, tik visiškai nematąs ir nesuprantąs lietuvių tautos gyvybinių rei kalų, gali pasišalinti iš tos

kovos fronto. Ir tokie, Vii- ; niaus laisvės nesiekiantieji i lietuviai, prof. M. Biržiškos ; žodžiais tariant, yra ne kas i kita, kaip gyvi lavonai, kuriuos reikia išmesti iš lietu- i vių tautos tarpo. 1Nei vienas lietuvis nepri- i valo abejoti Vilniaus išlais- i vinimu. Anksčiau ar vėliau ; — Vilnius bus Lietuvos sos- ; tinė. Tik reikia savo veiklu- ; mu, savo darbu paskubinti < jo, Vilniaus, ir viso krašto išvadavimą.Didžiojo karo pabaigoje Lietuva atgavo nepriklausomybę. Tačiau, ji atgavo ne dėlto, kad karas buvo ir galiūnai kare išvargo, bet tik dėlto, kad lietuvių tauta jau buvo prisirengusi nepriklausomam gyvenimui. Lietuvos nepriklausomybei dirbo visa : lietuvių tauta, tėvynėje sean- ti jos dalis ir išeivijoje, visų tuomet buvo vienas karštas troškimas: Lietuva turi būti nepriklausoma, ir visi tam dirbo. Vieni dirbo ir kovojo ginklu rankose, kiti auka ir plunksna, propaganda, malda ir gyvu žodžiu.Didysis karas praūžė. Lietuva išėjo nepriklausoma valstybe iš jo. Tačiau už ją didesnės tautos, kurios nebuvo pasirengusios, kurios nedirbo vienai idėjai, jos parito pavergtos, suskaldytos.Taigi, ir naujieji įvykiai, ar net ir paprasčiausias, normalus gyvenimas galės mums sugrąžinti prarastas lietuvių tautos žemes, jei tik mes būsime pasirengę, jei mes būsime vieningi ir, svarbiausia, aktyvūs, darbštūs.Tokiomis mintimis vadovaukimės minėdami Vilniaus nelaisvės šešioliktąsias metines. Tvirtas tikėjimas, kad laimėsime, ir vieningas darbas, uolumas, savęs kaip ir lietuvių tautos gerbimas — trumpins mums kelią į1 Vilniaus laisvę.Tiesa, šešiolika metų praėjo. Tai daug laiko. Daug jo žmogaus gyvenime. Per tiek metų žmogus daug ką pergyvena, jaunas subręsta, subrendęs — pasensta ar bent sensteri. Tačiau valstybiniame ir kolektyviniame, tautos gyvenime keliolika metų ne daug tesveria. Ir Vilniaus ne laisvės metus turime matuoti ne žmogaus gyvenimo matu, bet daug platesniu, valstybiniu, tautos matu. Tuomet mes turėsime daugiau■ energijos, daugiau vilties ir , pasitikėjimo savimi.Spalių 9 dieną neliūdėki- me ir nenusiminkime. Būki-■ me stiprūs, vieningi ir darb-■ štūs. Teisybė mūsų pusėje, tai ir tenka. laimėjimu abejoti ne-
Vincus Uždavinis.

J. Žeguniškis.

VILNIUS NELAISVĖJE 
(Spalių 9 d. minint)Jau 16 metų, kai Vilnius pagrobtas, kai gen. Želigow- skis Pilsudskio įsakymu sulaužė tik ką pasirašytą Suvalkų sutartį ir netikėtai įsiveržė į Lietuvos teritoriją, kurią spalių 7 dienos sutartimi patys lenkai pripažino Lietuvai. Per tą 16 metų Lietuva, ir iš viso lietuvių tauta, nepripažino smurto galios, nenusilenkė , klastai ir neteisybei. Nuo pat Vilniaus pagrobimo dienos lietuvių tauta pareiškė griežtą protestą, užkėlė visus vartus, kuriais galima buvo pereiti į lenkus, nukirto visus tiltus, kurie mus junge, nutraukė ir

tariamus giminystės ryšius, kuriuos lenkai mums ne kartą švelniai primindavo.šešiolika metų eina kova dėl Vilniaus laisvės. Niekas pasaulyje nepasmerkė lietuvių kovos, tiesa, ne ginklo, bet protesto ir kultūros kovos. Priešingai, per visą tą laiką pasaulis stebi lietuvių kovas ir moraliai remia lietuvių tautos pastangas atitaisyti padarytą jai skriaudą.Lenkai įvairiausiais būdais stengėsi palenkti pasaulio opiniją, gražumu prašė ir grąsinte grąsino Lietuvai, kad ji pripažintų administracijos liniją tikrąja sie-

GARBINGO VEIKIMO
Dr. M. Plynius 

SĄLYGOSVisokeriopo darbo mūsų tautos gyvenime yra begalės. Istorijos bėgyje mes buvome labai trukdyti, kliudyti, skriausti; dėl to pas mus j daug kas dirvonuoja. Pasaulio padėjimas dabar yra toks, kad visos tautos jaučiasi gyvenančios ypatingai lemiamas savo likimo valandas, ir dėl to įtempia visas savo gyvybės jėgas. Būtų tad be galo pragaištinga, jeigu mes dabar nesistengtume sunaudoti visas galias, visas veikimo galimybes tautos egzistencijos ir jos pažangos reikalams.Tarp būtinų tautos išsilaikymo ir pažangos veiksnių

vieną iš svarbiausių vietų užima idėjinis visuomeninis veikimas. Mums tad turi rūpėti, kad šitas idėjinis visuomenės veikimas būtų kuo plačiausiai mūsų tautoje išsiskleidęs, kad į jį stotų kuo daugiausia tokių žmonių, kurie jaučia esą atsakingi už tautos ateitį, ir kurie tautos klestėjimui nesigaili nei pinigo, nei laiko, nei rūpesčių, nei darbo.Savaime suprantama, kad tokia idėjinė visuomenės ini- cijatyva turi būti kiek galima labiau palaikoma, skatinama ir palengvinama. Laisvos tautos laisvi piliečiai mes turime iškelti iš savo gelmių

geriausių ir kilniausių norų, siekimų ir pasiryžimų energingam darbui idėjinio visuomenės veikimo plotuose.Laisvas idėjinis visuome- i nes veikimas yra tokia didelė tautos brangenybė, kad vi- ; si jo dalyviai turi kuo labiausiai jį saugoti nuo kiekvieno siaurumo, lėkštumo, nesusipratimo ir iškrypimo, šita prasme aš čia noriu padaryti eilę pastabų apie tai, kaip tiksliau suprasti visuomenės idėjinio darbo garbingumą ir iš ko spręsti apie to darbo sėkmingumą visuomenės gyvenime. —o—Svarstant laisvo idėjinio visuomeninio veikimo ypatybes, reikia atsiminti, kad jis gali reikštis ir reiškiasi įvairiomis formomis: organizacijomis, periodine ir neperiodine spauda, sąmoningesnių, daugiau iniciatyvos turinčių, asmenų sukeliama aplink nuotaika ir į-vairių įvykių sugestyvios įtakos plėtimu. Kai tauta yra pabudus, kai jos dvasia yra nepalaužta, tuomet jos idėjinis veikimas kiekvieną sykį randa būdų ir kelių plėsti savo įtaką tautiečių eilėse. Mes gerai žinome, kaip prieškariniais ir paskui okupaciniais metais niekas neįstengdavo sustabdyti ar saviškai pasukti besikristalizuojančios tautos sąmonės, tautos aspiracijų, rūpesčių, siekimų ir idėjinių pastangų. Mes žinome, kad tada ir be viešai veikusių organizacijų, be spaudos pagalbos būdavo perduodamos iš lūpų į lūpas visuomenės idėjiniams nusiteikimams for muoti ir stiprinti reikalingos informacijos, lapidarniai įvykių vertinimai, veikimo nusistatymus sugestyviai iš- reiškiantieji prasmingi paro- liai. Taip buvo praeityje.Šiuo metu tenka kalbėti a- pie garbingumą ir sėkmingumą to laisvo idėjinio tautos darbo, kuris reiškiasi viešumoje, būtent: organizacijose ir spaudoje.Iš įvairių idėjiniame darbe reikalingų ir būtinų garbingumo reikalavimų svarbu čia pabrėžti bent ryškesniuosius.Visų pirma turi būti žymu visame idėjiniame visuomenės darbe dorovinio švarumo bei padorumo arba kitaip sakant, dorovinės sąžinės. Nei asmenų ambicijos, nei grupinis egoizmas, nei asme-■ nims, nei grupei pataikavimas negali duoti tono veiki-. mui, jeigu jis nori turėti gar . bingo laisvo idėjinio visuo- . menės veikimo vardą., Dėl to reikia labai rūpintis, . kad idėjiniame darbe nebūtų laikomi visoki perėjūnai, karjeristai, arivistai, oportunistiški prisitaikėliai, siaurų pažiūrų, be gilesnio pasiaukojimo ir be jautresnio atsakingumo žmonės.Idėjinis darbas gali, kartais, liesti tik tą ar kitą tautos sritį. Bet visada tautoje turi būti ir toks idėjinis veikimas, kuris žiūrėtų visos tautos, visų jos sričių garbingos ateities. Ryšium su minėtu rūpesčiu ypač svarbu pabrėžti, kad būtų garbingai respektuojami ir uoliai remiami moralinės tautos vienybės reikalai. Tautos vienybė yra ne kas kita, kaip laisvas branginimas bendrai pripažįstamų, tautos turimų ir siektinų vertybių. Juo aiškesnis visiems imponuojantis bus tų vertybių vaizdas, juo labiau visos grupės ir srovės jas gerbs, juo mažiau tada

bus pavojaus pakrikti ir susmulkėti.Moralinė tautos vienybė yra moralinės tautos didybės padarinys.Visuomenės judėjimo idėjinė verte galima pažinti, tarp kitko, iš to, kaip, kodėl, kokiomis sąlygomis ateina į jį naujų narių, atsiranda jau naujų šalininkų. Reikia čia žiūrėti, ar garbingais motyvais jie čia atsiranda, o gal tik kokiomis nors duoninėmis karjerinėmis priemonėmis. Kur tautoje įsivyrauja pastaruoju būdu visuomenės grupių ir narių naujais nariais ir šalininkais komplektavimas,' ten įnešama demoralizacijos elementų į tąją sritį, būtent, į visuomenės idėjinio darbo sritį, kurios garbingumą visos save gerbiančios tautos visais būdais stengiasi palaikyti ir apsaugoti nuo išprofanavimo.Kalbėdami apie laisvo idėjinio visuomenės veikimo sėkmingumą, pirmučiausia turime žiūrėti ar laimi dėl jo tėvynės gerovė, laisvė ir garbė, ar ji didina tautoje idėjinių vertybių ir ar kelia jų prestižą. Idėjinis visuomenės judėjimas negali savo laimėjimo pagrindu laikyti fizinių jėgų santykiavime persvarą. Svarbiau čia yra moralinė savisąmonė: ar jaučiama kilnią pareigą atliekant, tėvynei tikrai tarnaujant, visiems piliečiams gyvenimo

............. ....................- 4 sąlygas gerinant. Ar gal toji moralinė savisąmonė yra pakrikusi, pilna prieštaravimų ir nelogikos. Sprendžiant a- pie idėjinio visuomenės judėjimo vertę, tenka labai žiūrėti, kokia vyrauja tautoje apie jį nuomonė. Žinoma, šita nuomonė priklauso nuo visuomenės susipratimo ir nuo dorinio jautrumo laipsnio. Didėjant susipratimui ir jautrumui, gali pasikeisti ir to ar kito įsigalinčio judėjimo vertinimas.Idėjiniame veikime reikia pirmiausia žiūrėti, kad jis būtų padaręs tai, ko reikalauja sąžinė. Negalima tuojau laukti ir norėti apčiuopiamų laimėjimų. Giliausios kilnių veiksmų įtakos paprastai tik iš lėto perskverbia tautos dvasią ir negreit pasirodo išviršiniais ženklais. Neretai yra gera ir tai, kad sąžinės diktuojamas darbas atkreipia kitų dėmesį į tą ar kitą svarbų reikalą, sujudina gera linkme kitų sąžines, sukelia nepasitenkinimo rutina, inercija, esamu nelemtu, tų ar kitų dalykų sutvarkymu.Žmogus nesigaili niekados, jei jis daro tai, kas galima ir esamose sąlygose, nes gerą, kilnių darbų atlikimas neretai atveria vartus net ir tokiems vertingiems darbams bei žygiams, apie kuriuos prieš tai nebuvo drįsta net svajoti.
KAS TIE MASONAI?Jeigu ramiai, nesikarš- čiuodami, pažvelgsime į šių laikų kunkuliuojantį kovomis pasaulį, kur brolis broliui ir net vaikas tėvui ar mo tinai smeigia į širdį' kalaviją pavyzdžiui, šių laikų Ispanijoj, Meksikoj, Rusijoj, nejučiomis kyla mūsų mintyse klausimas, kas visas tas kovas pagimdė? Kas tų kovų iniciatoriai, ko norima tomis kovomis pasiekti? Kai kas mėgina aiškinti, kad tai kova už būvį, už juodos duonos kąsnį, tai noras pagerinti nepakenčiamos darbininkų būklės. Žinoma, yra ir tose mintyse tiesos, bet giliau pagalvojus pastebime toje kovoje dvi pusi, diametraliai priešingas viena antrai, tai kova bedievystės su tikėjimu. Čia yra laipsnių laipsniai. Vienur ta kova gana aiški, ypač kur kairieji paėmę viršų, kitur dar prisidengusi visokiais vardais, kad labiau sužavėjus ir patraukus į savo pusę mažai mąstančius, bet visų, nesutinkančių su Dievo ir Bažnyčios programa, kovotojų tikslas, — kuo greičiausiai ištrūkti iš tikybinio ir dorinio gyvenimo, išsilaisvinti iš Dievo ir Bažnyčios įsakymų, padaryti žmogaus prigimtį aukščiausia viso ko norma. Ne Dievas ir ne tikėjimas turįs kontroliuoti žmogaus
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likusį iš prancūziško žodžio ”macon”. Pirmą kartą tasai žodis pavartotas jau 1375 m. Prancūzijoj, o 1495 metais Anglijoj. Bet masonerijos lopšys yra Prancūzija.Ši organizacija yra labai slaptinga, užsidariusi, nariams yra užgrasinta didžiausiomis bausmėmis ir net mirties bausme, jeigu kokios paslaptys, ar nutarimai bus išnešti viešumon. Dėl to tikslių žinių apie masonus labai sunku gauti. Kai kurie rašytojai: Anderson, Preston, Smith, Calcott ir k. dau giau surašė pasakas ir aneg- dotus apie masonus, bet ne tikras žinias.Iki 1877 metų masonų organizacija turėjo savo programoje įrašytą punktą, jog jie pripažįsta kaž kokį pasaulio Aukščiausią Architektą — Kūrėją, ir Kristus buvęs didis Mokytojas, kuris sukūrė krikščionišką Bažnyčią, dėl to prie masonų galį priklausyti ir krikščionys, tik, žinoma, turi persidirbti pagal masonų reikalavimus. Bendri krikščioniškos etikos dėsniai buvo įvesti į masonų programą. Bet 1877 metais rugsėjo m. 17 d. vadinama: ’’Didžiųjų Rytų” Prancūzijos masonų konvencija išbraukė iš savo programos įvestą 1854 metais paragrafą apie Dievo ir nemirtingos
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Pasirašius tokią programą ' 
masonų organizacija pasida
rė griežčiausią priešininkė 
visai krikščionijai, bet ypač 
Katalikų Bažnyčiai, kuri re
miasi Apreikštu Mokslu ir 
Dogmomis, tai yra tiesomis, 
kurių net pragaro galybės 
negalinčios permainyti. Kri
stus skelbė Liuosybę, Lygy
bę ir Brolybę, bet aukštes- 
niai žmogaus prigimčiai, ku
ri turi ištrūkti iš nuodėmės 
vergijos, dėl to žemesniai 
nuodėmingai prigimčiai skel
biamas karas. Visi žmonės, 
kaipo Dievo vaikeliai, maiti
nami tuo pačiu Kristaus kū
nu ir Krauju, yra lygūs tarp 
savęs ir broliai Kristuje. Ar
timo meilė Kristaus moksle 
pasiekia aukščiausio laips
nio, kur liepiama mylėti net 
savo priešą. Masonai tuos 
gražiausius Kristaus dėsnius 
perdirbo ant savo kurpaliaus 
ir vistiek paskelbė Kristaus 
Bažnyčiai kovą. Dabartinis 
komunizmas, ateizmas (be
dievybė) ir kitos įvairių įvai 
riausios srovės, kurios dabar 
taip biaurina ir kruvina žmo 
nijos gyvenimą, yra, be abe
jo, didele dalimi išsivysčiu
sios iš bedieviškos masone- 
rijos, arba gavusios ir gau
nančios materialę ir moralę 
paramą.

Švelniausi ir mažiausiai 
pavojingi masonai dar buvo 
laikomi iki šiol Amerikos 
masonai, kadangi jie dar ša
lia artimo meilės turi ir re
ligines pratybas, turi savo 
maldos namus, vadinamus 
”Maconic Temple”, bet ir jų 
darbuotė yra labai pavojinga 
ir neaiški. Jie su tavim bro
liškai apsieina, bet nežinai 
ką tuo momentu mano. Dau
gelis spėja, kad baisusis, da
bar surastas, ’’Juodasis Le- 
gijonas” (Black Legion), ku 
ris žiauriausiomis priemonė
mis kovojo prieš katalikus, 
žydus ir juodukus, taip pat 
pagarsėjusi Kuklukų (Kuk- 
Klux-Klan) protestantų or
ganizacija, esančios lyg ma- 
sonerijos šakos ar sektos, 
nors istoriškai sunku tai įro
dytų kadangi tas organiza
cijas supa didžiausios 
griežčiausios paslaptys.

Veikimo būdai
Masonai daugiausia veikia 

patyla ir slapta, iš jų susi
rinkimų kilę ginčai ar nuo
monės ir nutarimai pasilieka 
tik masonams težinomi. Ar
timo meilė yra jų didžiau
sias įrankis pravesti savo 
sumanymus. Masonas pasi
vers geriausiu žmogum, ati
duos kartais net visą turtą 
vargšams, būdamas aukš
čiausioj vietoj, nesisarma- 
tins pavargėliui kojas nu
mazgoti, patarnaus ligoninė
se, už patarnavimus neims 
jokio užmokesnio, žodžiu, vi
sur darys artimo meilės dar
bus, kad prieitų prie žmo
gaus, o kartais ir didžiausios 
minios pritarimo ir pasitikė
jimo.

Masonai skverbiasi į svar
biausias ir įtakingiausias 
vietasl Sakysim, valstybėje 
jų tikslas pasiekti kokio 
svarbaus ministerio portfe
lio ar net prezidento vietos, 
kad paskui, turėdami vald
žią, galėtų dangstydamiesi 
gražiausiais obalsiais, sukir
šinti Bažnyčią su valstybe, 
atplėšti žmones nuo tikėjimo 
suvalstybinti mokyklas, kad 
negalėtų religija ir Bažnyčia 
taip greitai prieiti prie mo
kinių; visokiais gražiausiais

l’e-

ir

kiškas organizacijas, visa lož. 2.020. 
daryti filantropiškai, tai yra 
prisidengus natūralia žmoni- 
jos meile, bet galutinė ir la- . 
bai gudri išvada: dekristani- . 
zacija ir subedievinimas ti
kinčiųjų.

Jiems labiausiai tinka tas 
Kristaus duotas vardas: ”pa 
šaulio sūnūs”, bet tie pasau
lio vaikai, kaip toliau Kris
tus/ išsireiškia yra ’’gudres
ni už šviesos vaikus” (Luk. 
16,8). Masonai savo gudru
mu ir sumanumu stengiasi 
įsiskverbti net į kunigų se
minarijas (senai vienoj se
minarijoj du tokie klierikai 
atsivertė ir prisipažino) į 
universitetus; tapę kunigais, 
stengiasi būti Judais išda
vikais, kad suteikus slapčiau 
šių žinių apie Katalikų Baž
nyčią. Tik ačiū Dievui, kad 
tokie vilkai avių kailiuose 
greitai susekami.

Masonų tikslas yra viso
kiais būdais silpninti Bažny
čios autoritetą, ardyti Baž
nyčios ir valstybės santykius 
proteguoti civilinę metrika
ciją, divorsus; iškelti viešu
mon kunigų ir katalikų ydas 
supjudyti parapijonis su 
klebonais, nes aišku, kad iš 
to kils sumišimas, neapykan
ta ir pagaliau bedievybė. 
’’Nes parašyta: Aš užgausiu 
piemenį, ir bandos avys bus 
išskirstytos” (Mat. 26,31). 
sako Kristus. Sakoma vel
nias moka pasiversti šviesos 
angelu, kad paskui patrau
kus į savo žabangus, bet šim
tus ir tūkstančius sykių ma
sonai tą taisyklę praktikoj 
jau įvykdė. Ir gaila, tūkstan
čiai katalikų, suvadžioti gra
žiausiomis programomis ir 
prižadais, o labiausia ’’arti
mo meilės darbais”, nepas
tebi vilkų avies kailiuose ir 
urmu pasineša į suviliotojų 
pusę, ir net nepasiteisina, ką 
girdi mums katalikai gero 
padarė, žiūrėkite, šie, tai 
bent geradariai! Po kiek lai
ko karštesni katalikai jau 
pradeda susiprasti, bet per 
vėlu, nes dauguma pasinešė 
į anųjų pusę ir nebegrįžta.

Ką Sako Bažnyčia?

Daugybė popiežių pasmer
kė masonų sektas ir griež
čiausiai katalikams uždrau
dė prie jų prisirašyti. Baž
nyčios Įstatymų 2335 Kano
nas šiaip skamba: ’’Kurie 
prisirašo prie masonų sektų 
ir kitokių organizacijų, ku
rios kėsinasi prieš Bažnyčią 
ir teisėtą valstybės valdžią, 
tuo pačiu (ipso facto) įpuo
la į ekskomuniką, kurią tik 
gali nuimti Apaštališkas So
stas”. Masonų sektų na
riams gyviems nevalia teikti 
Sakramentų, o mirusių neva
lia katalikų kapinėse laidoti.

Masonai susiskirstę į tris 
laipsnius: gizelius arba mo
kinius, draugus ir meiste
rius, arba magistrus. Pirmu
tiniai du laipsniai dar nėra 
labai pavojingi, nes jie, ypač 
pirmutinis laipsnis, dar ne
žino giliųjų masonų paslap
čių, dėl to ir Bažnyčia su to
kiais švelniau elgiasi, bet ar
šiausi masonai, tai trečiojo 
laipsnio, kurie daugiausia 
sudaro taip vadinamas lo- 
žas ir jie ima visą masoneri- 
jos vadovavimą įvairiuose 
kraštuose. Pagal naujausią 
statistiką užregistruotų ma
sonų esama:

Europeje paprastų 741.735 
ložėse 8.357; Azijoj papr. 7. 
000, lož. 102; Afrikoj papr. 
(4.500, lož. 86; Š. Amerikoj 
papr. 3.509.000, lož. 18.000 
Vidur. Amerikoj 35.000, lož. 
314; Pietų Amerikoj 50.000,

Kiek Lietuvoj ir visose ki
tose valstybėse yra masonų, 
sunku sužinoti, kadangi jie 
smulkios statistikos vengia, 
nes jiems geriau veikti, kai 
mažai kas žino, kad jie ma
sonai. Bet Lietuvoj ir kitose 
valstybėse jų be abejo yra. 
Kristus tik primena, kad 
’’Jūs pažinsite juos ant jų 
vaisių... ir saugokitės jų, ku
rie ateina pas jus avių rū
buose, viduje gi yra plėšrieji 
vilkai, kadangi kiekvienas 
geras medis duoda gerų vai
sių, blogas gi medis, blogų 
vaisių.. Taigi (antru kartu 
pabrėžia Kristus (jūs juos 
pažinsite ant jų vaisių” (Mat 
7,15-20).

Popiežius Klemensas XII 
masonus vadina gudriomis 
lapėmis, kurios slaptomis įs
lenka į vynuogyną, taip šie 
lyg vagys įsibrauna į žmo
gaus gyvenimą ir jį amžinai 
sugadina. Jau tasai popie-

melstis, o Leonas XIII ypač 
maldas skaitytinių Mišių 
įsakė kunigui su žmonėmis 
kalbėti, kad Dievas apsaugo
tų Katalikų Bažnyčią nuo 
masonų įtakos. Čia ypatingu 
būdu šaukiamasi Marijos už
tarimo, kuri sutrynė velnio 
galybę ir yra visokių sektų 
erezijų naikintoja. Taip pat 
šaukiamasi prie Šv. Mykolo 
Arkangelo, Šv. Juozapo, ku
riam yra pavesta Bažnyčios 
globa ir pagaliau šventųjų 
Apaštalų Petro ir Povilo, 
kaip Bažnyčios galiūnų pa
galbos.

Dabartinis Popiežius Pijus 
XI visą'šių metų lapkričio 
mėnesį skiria maldoms, kad 
Dievas apšviestų tų nelaimiu 
gų Bažnyčios priešų akis, o 
kad katalikai dar labiau 
vengtų visokių neaiškių or
ganizacijų, bet laikytųsi vys
kupų globoj esamų draugijų.

Kun. J. Bružikas, S. J.

NERIS PAS VILNIŲ

Srauni Neris pas Vilnių seną! 
Daug pasakų, vai, daug ji mena 
Iš protėvių laikų!
Ir, nors švelniai vilnis čiurlena, 
Kai ją rytys į Kauna gena — 
Tenai klaiku!

Liudas Gira

Kai tamsumoj paskęsta upė 
Ir tie krantai, kurie apsupę 
Ją glaudžia, tartum močia, 
Ir mato žvaigždžių milijonus — 
Vaikyt norėtų josios monus 
Per nakt siela besočia !..

Taip daug, vai, daug ji, rodos, žino! 
Dievaičių, krivių, Gedimino 
Didžiąsias paslaptis 
Lyg gyvas, rodos, jiji saugo, 
Tiktai neturi brolio draugo, 
Kurs jos įspės mintis...

Tik ji neturi kam išreiškia
Tą mintį slapčią mum, jai aiškią, 
Tas pasakas gūdžias;
Tiktai nėra kas jos klausytų, 
Užburtus žodžius kas vykdytų, 
Kas žygio begeidžiąs !..

Smagiai Neris pro Vilnių plaukia, 
Smagiai gyvybėn šalį šaukia 
Savuoju jaunumu —
Tačiau ant mėlyno jos veido 
Gaili žala lyg nusileido... 
Ramu ir — neramu !...

Bronius Nekrašas
KADA?

Brangioji sostine mūs Vilnius, 
Kada ašaras ir kančias vergijos nelemtos baigsi? 
Gana jau nelaimių žiauriųjų regėjai, 
Gana jau ten kraujo lietuvių praliejai;
ir šalčio ir bado kas gal apsakyti, 
Tyronų žiaurumą kas gal aprašyti? 
Ir vėl rudenėlis be vilties praeina, 
Dar mirtiną žaizdą mūs brolių kankina 
ir skausmą kentėti reikės gal daug metų, 
Kol rūdys sutrupins ryšius pančių kietų. 
Brangioji sostine, mūs Vilnius, 
Kada ašaras ir kančias vergijos nelemtos baigsi?

Žmogus ir Gyvulys
(Tęsinys)

Kitų mokslininkų pažiūros
Kitas mokslininkas vokie

tis B. P. Ehrenreich labai 
paremia Blumenbacho pažiū
rą, bet negali apseiti nepa
taisęs jos. Pataisymų ypatin 
gai reikia dėl to, kad Blu- 
menbachui mirus tapo ištir
ta ne viena šalis ir jos gy
ventojai, kurie ne visai tiko 
į jo padarytuosius žmonių 
veislių suskirstymus. Todėl 
Ehrenreichas dalina žmones 
į septynias veisles: 1. Kau
kazo arba Tarpžemio, 2. Af
rikos nigritų arba juodukų, 
3. mongolų, 4. Amerikos, 5.

Malajų Polinezijos, (Poline
zijos vardu vadinasi daugy
bė salų, išmėtytų jūrose pie
tinėje žemės dalyje apie Aus
traliją), 6. tikroji Australija 
ir 7. laukiniai Papuasai ir 
juodieji Azijos gyventojai. 
Apie kai kurias tautas, bū
tent, apie Dravvdus ir Kola- 
rius, gyvenančius Azijos In
dijoje pats Ehrenreicas gana 
neaiškiai kalbėjo, taip kad 
nežinia, prie ko jis juos skjr 
re.

Prancūzijoje daugiau yia 
branginamas žmonių suskir
stymas į veisles, padarytas 
prancūzo Cuvier ir ištobūlin

tas kito prancūzo J. Topi- 
nard. Pagal to žmonės dali
nasi į baltus, geltonus ir juo
dus, o paskui eina smulkes
nis kiekvienos veislės suskir
stymas pagal nosies, kiaušo 
ir kitų ypatybių. Minėtų 
prancūzų skirstymą pagerino 
anglas W. H. Flower.

Anglas Huxley sustatė sa
višką žmonių dalinimą į veis
les. Pradžioje jis skirstė 
žmones į keturias dalis: aus- 
traloydus, negroydus, ksan- 
tokrojus ir mongoloydus. 
Mongoloydai reiškia žmones, 
kurių protėviai buvo mongo
lai, negroydų protėviai buvo 
negrai arba juodukai, aus- 
traloydų protėviai gyveno 
Australijoje. Painiausias žo
dis ksantokrojai. Jis imtas 
iš graikų kalbos ir reiškia 
šviesiai baltus žmones, arba 
Europos gyventojus. Prie tų 
keturių veislių Huxley vė
liau pridėjo melanakrojus, t. 
y. tamsiai baltus žmones.

Kiti mokslininkai dar ki
taip dalina žmonių veisles. 
Praleidžiame gausią nuomo
nių įvairybę. Jeigu ją čionai 
išdėtume, skaitytojams pasi
darytų didesnis sumišimo įs
pūdis. Užtenka žinoti, kad 
nei praplitusioji Lietuvoje 
per vokiškai rusiškas moky
klas Blumenbacho pažiūra, 
net kitos naujesnėsės toli dar 
nėra galutinai nusistovėju
sios moksle.

Jeigu kas iš to mokslinin
kų nesutarimo išvestų, būk 
nėra tikrų skirtumų tarp 
žmonių, tas padarytų be ga
lo stambią klaidą. Skirtumų 
yra, tik jie nepastovūs. Dėl 
to labai sunku susekti tų 
skirtumų šaknis.

Aišku, kad tų skirtumų 
priežastis nėra gimimo skir
tumas. Tarp žmonių nėra to
kių skirtumų, kaip tarp šuns 
ir katės, kaip tarp arklio ir 
asilo. Asilą suleidus su ku
mele gema mulas. Bet. mulas 
ir mule niekuomet nesudaro 
vaisingos poros. Mulai dau
ginasi tiktai iš arklių ir asi
lų suleidimų. Iš to matyti, 
kad arklio ir asilo veislė ski
riasi viena nuo kitos, nes 
jiedvi negali sudaryti vienos 
bendros ir vaisingos gimi
nės. Tarp žmonių būna as
meninių nevaisingumo prie
žasčių, bet niekuomet tautos 
skirtumas nebūna nevaisin
gumo priežastim. Baltieji ve
da juodukes, juodukės išteka 
už geltonų, geltonieji dėda
vosi į poras su raudonomis, 
rudieji su visomis ir visų gi
minės buvo vaisingos.

Tą žinojo ir Blumenba- 
chas, kuris suskirstė žmones 
į penkias veisles. Dėl to jis ir 
pripažino, kad visi žmonės 
yra iš vienos giminės. Gyvu
lius gana lengva suskirstyti 
į veisles pagal aukščiau mi
nėtos žymės, parodančios tik 
rą arklių ir asilų veislių skir
tumą. Gyvulių rūšys negalin
čios turėti bendros vaisingos 
vaikų eilės vadinasi atskiro
mis veislėmis. Bendri nevai
singieji dviejų atskirų veis
lių vaikai, pav. mulai, vadi
nas hibrydais.

Visiems žmonėms, priklau
sant prie vienos veislės, no
rint sutvarkyti jų skirtumus 
prisieina žiūrėti mažesnių žy 
mių. Vienam mokslininkui 
išrodo, kad viena žymė yra 
svarbesnė, kitam kad kita. 
Dėl to tarp mokslininkų pa
sidaro didelis nuomonių įvai
rumas.

Dvasios įvairumai
Paskutiniais laikais moks

lininkai ėmė pripažinti daug 
svarbos dvasios skirtumams. 
Tat buvo teisinga, nes žmo-

Juokalogija MOKSLAS

Tėvas (žiūrėdamas .pažy
mius) : Ar tau ne gėda būti 
paskutiniuoju klasėje, kurio
je dvidešimt aštuoni vaikai?

Vili: Gali būti blogiau.
Tėvas Kaip gali būti?
Vili: Jeigu pavyzdžiui, 

klasėje būti keturiasdešimts 
vaikų.

—o—
Garsusis gydytojas Vir- 

chovas susiginčijo su savo 
asistentu. Asistentui nenusi- 
leidžiant, Vircncvas šūktelė
jo:

— Po pypkių! Tai arba «š, 
ar tamsta pakvailom!

Jaunas medikas, asisten
tas, nieko nec-'.kęs daugiau, 
nuėjo pas gydytoją savo svei 
katos patikrinti ir kitą dieną 
pi įstatė Virchovui liudijimą.

— Gydytojas konstatavo, 
kad aš įiepaLvailau.

—o—
Bilis Mūr, vietinis 

kirpėjas, susijaudino
skusdamas prieš veidrodį va
kar, ir kol jis pamatė, ką jis 
daro, jis pardavė pats sau 
tris butelius plaukams van
dens ir apgavo pats save su 
grąža.

mūsų 
besi-

Pirkėjas:.— Paukštis, ku
rį tamsta man pardavei kaip 
gerai giedantį, nečiulba vi
sai.

Pardavėjas: — O, jis labai 
protingas paukštis ir žino, 
kad už jį neužmokėta — ir 
jis nenori čiulbėti skolon.

—o—
Mokytojas (į mokinį): — 

Mykolai, sudėk žodį „bana
nas.”

Mokinys: — B-a-n-a-n-a- 
n-a-n-a-n-a-n-a... Aš žinau, 
kaip jį sudėti, bet aš nežinau, 
kuomet sustoti.

—o•—
— Tamstos turite devynis 

vaikus. Jie, žinoma, daug 
kainuoja auginti.

— Taip, bet pagaliau mes 
sutaupome tarnaitės sąskai
tom

— Kaip tai?
— Ar tamsta manai, kad 

bet kokia tarnaitė eis tarnau 
ti ten, kur yra devyni vaikai?

Surinko Arėjas Vitkauskas

gus turi ne vien kūną, bet ir 
dūšią. Kadangi toje pačioje 
šeimynoje pasitaiko tėvas 
mokslininkas ir sūnus tam
suolis, arba atvirkščiai: vie
nas brolis niekšas, kitas 
šventasis, tai šitais dvasios 
skirtumais negalima buvo 
vaduotis darant žmonių tau
tų suskirstymus. Šalę šviesių 
ir brangių dalykų, kaip mok
slas ir dorybė, esančių asme
niniais žmonių turtais, dva-. 
sios srityje yra kalba. Ji 
priklauso ne asmenims, o 
veikiau tautoms. Taigi kal
bos įvairumais galima žymiai 
vaduotis tvarkant žmonų su
skirstymą.

Dvasia graikiškai vadinasi 
psiche, mokslas — logija, dėl 
to mokslas apie dvasią vadi
nasi psichologija. Soma reiš
kia kūną, mokslas apie kūną 
vadinasi somatologija. Dėl 
to suskirstymas žmonių pa
gal dvasios ir kūno įvairybių 
vadinasi psichologiškai so- 
matologišku suskirstymu.

Tas suskirstymas eina 
dviem stambiausiom žymėm: 
veido spalvos varsa ir kalba. 
Šitas suskirstymas, turbūt, 
gana ilgai liks. Jis išrodo tik
riausias, nes stambiosios kai 
bų ribos beveik sutinka, ar
ba nors senovėje sutikdavo 
su veido spalvos ribomis.

(B. d.)

Dabartiniame amžiuje mok
slas dideliais žingsniais pa
žengė pirmyn. Daug išrasta 
įvairių mašinų, plačiai ištir
ta mūsų žemė, daug naujų 
planetų patėmyta, ir net bu
vo mėginta su jomis susisiek 
ti. Vienu žodžiu pasakius — 
daug atrasta visokių slapty
bių gamtoje.

Daug visokių išradimų 
mes matome savo akimis, 
bet apie daugybę iš jų mes 
tik paskaitome knygose, ku
rias parašė mokyti vyrai.

Mes tikime, kad žemė su
kasi apie saulę, o ne saulė 
apie žemę. Taipgi tikime, 
kad ant kai kurių planetų 
tarp daugybės žvaigždžių ga
li rastis ir gyvybė.

Nors tie išradimai yra 
mums nematomi, nes nei 
vienas iš mūsų nebuvo užli
pęs ant tų planetų, ir nema
tome kaip šis žemės kamuo
lys, ant kurio gyvename su- 

nsi, tačiau tikime, nes žmo
gaus mokslu išlavintas pro
tas prie tos išvados priėjo ir 
visam pasauliui tą žinią ap
reiškė.

Užtad perėję per visas 
kultūringas tautas visur at
rasime tą patį tikėjimą į 
4-nos išradimus, ir niekas ne
užginčys, kad jie yra teisin
gi-

Dabar pažvelkime į kitus 
ir labai svarbius dalykus, 
kuriuos tikrai mokyti vyrai 
pripažįsta ir į juos tiki, kaip 
tai Dievo esybę, sielos nemir 
tingumą ir pomirtinį gyveni
mą. Tiki į tai ir dauguma 
žmonių, mokytų ir nemoky
tų, nors kai kurių tas tikėji
mas įvairiai pasireiškia. Bet 
yra ir tokių mokslo vyrų, ku
rie į tai visai netiki. Jie rašo 
ir leidžia knygas ir jomis 
tvirtina kitiems, kad tai tie
sa ir reikia taip tikėti, kaip 
jie tiki. Tačiau jų mokslas 
negali būt pavadintas tik
ruoju mokslu, bet tik jų nuo
mone, nes tikrai mokyti žmo
nės pilnai ištyrę tą jų moks
lą pagal jų parašytas kny
gas, surado, kad jis nėra pa
remtas ant grynos tiesos ir 
neturi tikro pamato. Pavyz
džiui: jie yra parašę, kad 
Dievo ir pomirtinio gyveni
mo nėra, kad žmogus parei
na iš beždžionės, ir kad jo 
gyvenimas lygiai, kaip gyvu
lio, baigiasi su mirtimi: na 
ir kad viską vaido ne Dievas, 
bet gamta. Tačiau, kas yra 
gamta, iš kur ji atsirado ir 
kas ją valdo, tai jau užtylė- • 
ta. nepasakyta ir neįrodyta.

Kaip mes žinome, kad di
delėje dirb avėję sukasi šim
tai įv riru.; ratelių, bet nei vie 
nas iš 'ų nesisuka savaime, 
bet juos suki vienas didžiau
sias latas, arba dinama, taip 
mes turime aiškiai suprasti, 
kad ir šį visą pasaulį turėjo 
kas nors kada pasukti ir be
sisukantį visuomet savo ne
paprasta galybe palaikyti. 
Kadangi tokio sutvėrimo šia 
me pasauly niekad nesirado, 
tai galėtų ir sugebėtų pada
ryti, tai sveikas žmogaus 
protas prieina prie aiškios iš
vados, kad tai turėjo pada
ryti viso pasaulio Sutvėrė
jas, kurį žmonės vadina Die
vu.

Taigi sakyti, kad Dievo 
nėra yra didelė klaida, kaip 
yra didelė kvailystė žmogui 
netikėti į visa tai, ką jis sa
vo akimis nemato ir savo 
rankomis nepalyti.

Pasaulyje gyvenantieji 
žmonės tikisi teisingumo 
moksle. Bet tik tas yra tik
rai teisingas mokslas, kuris 
yra paremtas ant grynos 
tiesos ir kurį pripažįsta visa 
pasaulio žmonija, o ne vienas 
kitas žmonių šimtelis, tūks
tantis arba ir milijonas.
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
Newark, N. J. bos, susipažįsta su Lietuvos 

istorija.

Waterbury, Conn

Keturdešimtės atlaidai
Šiemet Waterburio ketur- 

dešimtė labai pasisekė. Atsi
lankė daug žmonių ir svečių 
kunigų. Visais vakarais baž
nyčia buvo pilna. Pamokslus 
visus sakė kun. prof. Ražai
tis iš Lietuvos. Labai turi
ningi ir pamokinanti pamok
slai.

ANSONIA, CONN.

no j parapijoj labai reikalin
ga organizacija.

Žinutės
Kaip kasmet, taip ir šie

met lapkričio mėnesį bus me 
tinis parapijos bazaras. Visi 
turųtų tam prisirengti. Visi 
turėtų tam padėti. Jeigu visi 
dirbsime, tai bazaras bus į- 
domus ir sėkmingas. Visi tu
rėtų ateiti bent vieną vakarą.

— Vincas Kripas jau pa
sveiko ir grįžo dirbti į A. ir 
P., kur jis yra krautuvės ve
dėjas.

— Petras Labeskis nese
niai atidarė savo gazolino 
stotį. Ji randasi ant Wether
field Avenue. Lietuviai turė
tų jį ir kitus lietuvius biznie
rius remti, nes jie mūs reika
lus remia.

Prasidedant spalių 11 d. 
arba Šv. Antano lietuvių gra
ži ir jauki parapija turės sa
vo metinius 40 valandų atlai
dus. Gerb. kleb. kun. Kar- 
kauskas nuoširdžiai kviečia 
visus lietuvius ne tik iš An- 
sonijos, bet ir iš New Haven 
lietuvių kolonijos, kur jis il
gus metus klebonavo. Kadan
gi newhaveniečių 40 valandų 
atlaidai nebus be kito pava
sario, tai būtų dabar gera 
proga pasinaudoti Dievo 
gausiomis malonėmis, pasi
matyti su savo senu ir myli
mu buvusiu klebonu ir maty
ti, kaip jis gyvuoja naujoje 
parapijoje. Gražus paprotis 
iš tikrųjų, kai lietuviai iš ar
timesniųjų kolonijų lankosi į 
kitų kolonijų lietuvių pikni- del užgrobimo Lietuvos sos- 
kus, šokius ir pan., bet daug tinę; 
gražiau, kai lankosi į jų at- taip apsileista, 
laidus bažnyčioje. 1 '

Kaip paprastai, bus daug 
svečių kunigų.

Baltimore, Md.

— Spalių* 2 d. lietuvių sa
lėse buvo du parengimai: 
Šv. Alfonso parapijos salėj 
kortavimo vakaras parapi
jos naudai ir tą patį vakarą 
lietuviškų draugijų salėj ba- 
zaras su išlaimėjimais. Atvė
sus orui, lietuviai mėgsta sa
lėse linksmintis. Bet nei vie
ni, nei kiti nesirengė minėti 
spalių 9 d., pareikšti liūdesį

Vilniaus. Gailą, kad 
Gal bijoma, 

kad maža ateis į minėjimą? 
Ar iš tiesų baltimoriečiai ne
ateitų, jei būtų keno dirba
ma?

Prie jau paskelbtų perei
tam „Amerikos” numeryj nu 
matytų parengimų, reikia 
dar pažymėti ir daugiau. 

—o—
Priaugančiųjų chorai ren

giasi Kalėdoms. Jie suvai
dins „Venite adoremus” 
(Kristaus užgimimas); bus 
Kalėdų vakarą. Taipgi jie 
turės Kalėdų dieduką, kur 
visus parapijos vaikučius ap
dalins gražioms dovanoms.

Šv. Cecilijos choras jau 
pradėjo mokytis gražias mi
šias Kalėdoms. Jos pirmu 
kartu bus girdimos mūsų 
bažnyčioj.

Taipgi pradėta mokytis 
gražus veikalas „Stepanės 
vestuvės,” tai veikalas vaiz
duojąs čia gimusiųjų ir gy
venančių žmonių. Pirmą kar- Visi džiaugiasi tuomi ir lau- 
tą bus mūsų kolonijoj ir apy- kia jų. 
linkėj. Pridėčkas prie jo bus 
gražus vaizdelis „Kuprotas 
oželis.” Viskas įvyks 1937 m. 
sausio 10 d.

Dar numatyta Verbų sek
madienį pastatyti „Kantri 
Elena.” O po Velykų tą sek
madienį bus operetė „Ado
mas ir Ieva.” Visi pasirašy
kite sau dienas, kad žinotu
mėte ir tomis dienomis nie
ko niekas nerengtumėte.

Taipgi jau prasidėjo sesu
čių pranciškiečių vadovauja
ma vaikučių mokykla, šešta
dieniais ir trečiadieniais 
parapijos salėj. Leiskite visi 
savo vaikučius, tegul pasimo
kina lietuvių kalbos ir rašy-

Jersey City, N. J.

Sodalietės gražiai veikia
Sodalietės prie šv. Onos 

bažnyčios dar visai neseniai 
įsisteigė. Savo pirmutiniame 
susirinkime, įvykusiame spa
lių 4 d., nutarė kiekvieno mė
nesio trečią sekmadienį eiti 
visoms in corpore prie Ko
munijos, dienoje priėmimo į 
sodaliją suruošti eucharisti
nius užkandžius ir tvarkyti 
bei puošti altorius. Gražūs 
pasiryžimai. Dieve padėk 
sėkmingai darbuotis.

—o— 
Misijos

Šv. Onos bažnyčioje lapkri
čio 23 — 28 d. įvyksta misi
jos. Jas ves Tėvas Bružikas.

pardavinėjami po 50 centų 
egzempliorius. WS skyriai, 
pasų platinimo punktai ir ki
ti, norintieji gauti minimą 
veikalą, prašoma atsikreipti 
į Liet. Gen. Konsulą, New 
Yorke (46 Fifth Ave.). Vei
kalą gaus nemokamai tik tie 
skyriai ir punktai, kurie pa
reikš norą jį gauti žodžiu ar 
raštu. Ten pat galima gauti 
(tik už pinigus, 30 et.) vei
kalas vaidinimams tinkamas 
„Vilniaus sūnūs.”

WS D. A.

Jie vartojami 12.626.000 bedar
bių sąskaiton.

Jie vartojami sąskaiton kiek
vieno Amerikos piliečio, Respubli
kono, Demokrato, įNaujadalybi- 
ninko, — lygiai kiekvieno, be 
skirtumo politinių. įsitikinimų — 
kad tik palaikyti p. Rooseveltą 
ir jo Naujadalybininkus užima
mose vietose.

Ar tai dar nelaikąs kąsti tą po
litinę ranką?

West Virginijos skandalas
Makleriškas, neteisingas taksij 

mokėtojų pinigų leidimos paaiš
kėjo West Virginijoj. Tas pat pa-

sirodė ir kitose valstijose.
bus surasta dar ir kitose vietose 

Politinis skandalas jau sups 
Darbų Vedimo Administraciją 
kuri neva buvo sudaryta paskij. 
stymui pašalpos.

Atsiranda kaltinimų, kad prak 
tiškai kiekvienos valstijos pašai, 
po j viešpatauja politika ir poliį 
kieriai gauna dideles sumas, o m 
tie, kurie ant pašalpos.

Daug suktų takų eina pe 
WPA. Nieko verti projektai i 
daro jos programą.

Suktumas juos veda.
Bet politika juos valdo, 

(Skelbimas)

NEW HAVEN, CONN.

Teko girdėti, kad neseniai 
turėtoji newhaveniečių meti
nė vakarienė parapijos nau
dai labai pasisekė. Atsilankė 
daug žmonių ir svečių. Kle
bonas kun. Pankus labai pa
tenkintas ir nuoširdžiai dė- 

. koja visiems ir visoms už at
silankymą, aukas ir prašo, 
kad lietuviai ir ateityj taip 
vieningai ir gražiai dirbtų 
dėl savo parapijos.

Buvo gražus būrelis svečių 
kunigų — kun. dr. Lutkus, 
kun. Ambotas ir Karkaus- 
kas. Kun. Lutkus pagelbsti 
kun. Pankui kas šeštadienį ir 
sekmadienį. Lai gyvuoja 
New Havenas!

Teko girdėti, kad New 
Haveno choras, vedamas pa
nelės Kazakevičiūtės, labai 
sėkmingai veikia.

— Sekmadienį, spalių 4 d. 
sutapo dveji atlaidai: Švč. 
Marijos Panos Rožančiaus ir 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio. 
Iškilmingą sumą atnašavo 
klebonas kun. J. Lietuvnin
kas, pamokslą sakė kun. A. 
Dubinskas. Buvo rinkliava 
bažnyčioj dėl vyskupijos 
našlaičių. Choras, p. J. Či- 
žausko vadovaujamas, gra
žiai giedojo Mišias. J. K.

PATERSON, N. J.

HARTFORD, CONN.

Darbas eina visu greitumu
Bažnyčios lubos jau išmuš

tos. Sienose žiburiai suvesti. 
Labai gražiai viskas atrodo: 
naujausia medžiaga, vidus iš 
puoštas. Artistišką darbą 
pradėjo p. J. Subačius, iš 
Richmond Hill, N. Y. Visus 
altorius bei statulas atnau
jins. Darbą atlieka gražiai ir 
aiškiai.

KIEK KAŠTUOJA
PAŠALPA?

—O—

Rožančiaus pamaldos
Šv. Onos bažnyčioje Rožan 

čiaus pamaldos esti laikomos 
sekmadieniais po Sumai, tre
čiadieniais ir penktadieniais 
7:30 vai. po pietų.

Veikalas pritaikintas 
Vilniaus parengimams

Iš Vilniui Vaduoti Sąjun
gos Centro Kaune gautas 
pranešimas, kad iš ten išsių
stas į Ameriką naujas veika
las „Spalių 9-ji,” tik išleistas 
tos pačios WS-gos. Visi 
VVS Amerikos skyriai veika
lą, po vieną egzempliorių, 
gaus nemokamai. Kiti bus

„Nekąsk tave maitinančios ran
kos.” Tai yra politinis Roosevelto 
Naujosios Dalybos šūkis. Toks jo 
šūkis buvo 1934 m. Jis dabar vėl 
girdimas.

Bet kodėl nekąst?
Kodėl nekąst rankos, kuri tak

sų mokėtojų pinigus laiko tepi
mui Naujosios Dalybos politinio 
aparato, vietoj kad juos duoti ne
laimingiems žmonėms, kurie taip 
labai reikalingi tikros pašalpos?

Yra aišku, ką Roosevelto - Far
ley tamanizuotas politinis apara
tas daro — neduoda pašalpoj 
esantiems pilno kiekio pinigų, ku
riuos taksų mokėtojai — o ne 
naujadalybininkai — jiems sudė
jo.

Dideli pašalpos pinigų kiekiai 
eina Naujosios Dalybos tarnams. 
Jie vartojami padėti nupirkti rin
kimus. Jie vartojami nelaimingų
jų privertimui remti 
Dalybos.

Jie taip neteisingai 
sąskaiton dvidešimt
žmonių, kurie yra priversti būti 
šelpiamųjų eilėse susidėjus aplin
kybėms, nuo jii nepriklausan
čioms.

Naujosios

vartojami 
milijonų'

STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGEMENT, CIRCULATION. 
ETC.. REQUIRED BY THE ACT OF CONGRESS OF AUGUST 24, 1912.

Of ’Amerika’ published weekly at Brooklyn, N. Y, for October 1 1936.

State of New York County of Kings SS.
Before me, a Notary Public in and for the State and County afore

said, personally appeared Charles P. Vilniškis, who having been duly 
sworn according to law, deposes and says that he is the Editor 
of the Lithuanian weekly AMERIKA and that the following W, 
to the best of his knowlege and belief, a true statement of the owner
ship, management (and if dally paper, the circulation), etc., of the 
aforesaid publication for the date shown in the above caption, required 
by the Act of August 24 1912, embodied in section 411, Postal Laws and 
Regulations, printed on the reverse of this form, to wit:

1. That the names and addresses of the publisher, editor, managing 
editor and business managers are: Publisher Lithuanian Universal Bu
reau, Inc., 423 Grand St., Brooklyn, N. Y. Editor Charles P. Vilniškis, 383 
So. 4th St., Brooklyn, N. Y., (Managing Editor None, Business Manager 
none.

2. That the owners are: Lithuanian Universal Bureau. Inc., 423 Grand 
St., Brooklyn. N. Y., its stockholders, holding not less then one per cent 
of total amount of issued stock are: Norbert Pakalnis. 259 No. 5th St., 
B’klyn, N. Y, John Balkunas, 64-25 Perry Ave., Maspeth, N. Y, Silvester 
Remeika, Smithtown, L. I., Joseph Alekslunas. 213 So. 4th St., Brooklyn, 
N. Y; Charles Vilniškis, 383 So 4th St., Brooklyn, N. Y; Joseph 
2ydanavi<Mus, 260 E. Main Street, Amsterdam, N. Y.; Joseph P. Machulis 
86-56 85th St., Woodhaven. N. Y.: Ignatius Kelmelis, 207 Adams St., 
Newark, N. J.: Joseph Simonaitis, 211 Riplev Pl. Elizabeth N. J.; Stan
ley Lukoševičius, 463 Rodney St., Brooklyn, N. Y.; Anthony Stansauskas 
370 Walnut Street, Newark, N. J.; Vytautas Zalnleraitis, 19 Chestnut 
St Brooklyn, N. Y.; George Tumasonls, 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.; 
LRKSA 134 kuopa, 213.So. 4th St., Brooklyn. N. Y, Apreiškimo parapijos 
Rožančiaus draugija, 259 No. 5th St., Brooklyn, N. Y, Apreiškimo Para
pijos šv. Vardo draugija 259 No. 5th St., Brooklyn, N, Y; Plus Lekesls 
64_25 Perry Ave, Maspeth, N. Y.: P?ter Vanagas, 337 Woodward St. Jeresy 
City, N. J.; Joseph Shestokas, 32 Dominic St., New York, N. Y,: Juozas 
Žilevičius, 166 Park Place, Elizabeth, N. J.; Anthony Kazlas, 25 Taylor 
St., Newark, N. J.

3. That the known bondholders, mortgagees, and other security 
holders owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are: None.

4. That the two paragraphs next above giving the names of the 
owners, stockholders, and security holders, if any, contain not only 
the list of stockholders and security holders as they appear upon the 
books of the company but also, in cases where the stockholder or 
security holder appears’upon the books of the company as trustee or in 
any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for 
whom trustee is acting, is giving; also that the said two paragraphs 
contain statements embracing affiant’s full knowledge»and belief as 
to the circumstances and conditions under which stockholders and se
curity holders who do not appear upon the books of the company as 
trustees hold stock and securities in a capacity other than that of a 
bona fide owner: and this affiant has no reason to believe that any 
other person, association, or corporation has anv interest direct or Indi
rect in the said stock, bonds, or other securities than as so stated by him,

CHARLES P. VILNIŠKIS
Sworn to and subscribed before me this 26th day of September, 1936 

(SEAL) Constantine R. Jurgėla
(My commission expires March 30, 1937)
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p0 |engvo tisirūkymo . •

Tai Lengvas Užsirūkymas!

Šv. Trejybės lietuvių mo
kykla jau pilnai įsisiūbavo į 
mokslo metus. Gana gražus 
skaičius vaikučių lankosi, 
bet ne visi, kurie galėtų ir 
turėtų... Vaikučiai, kurie ei
na į mūsų mokyklą, labai 
darbštūs, jie šiemet jau turė
jo dvi pramogėles, kurios iš 
tikrųjų gali tik džiuginti tik
rų lietuvių, ypač vadų širdis.

—O—
Vestuvės

Rugsėjo 17 d. kun. Kinta 
moterystės ryšiu surišo Joną 
Zuriską su Jule Bušniaus- 
kaite. Rugsėjo 20 d. — W. 
Connell su Sofija Sabanaus- 
kaite.

Kada siekiates už vieno 
... po kitam!

Gal būt jūs niekuomet nesate išsėdėję per nuo
bodžią naktį — dirbant ir rūkant valandą po 
valandai, degant vieną cigaretą nuo kito — pasiti
kint ant suraminančio jūsų cigareto dūmo suteikti 
jums draugiškumą ir pagelbą. Tai tokiuose atsiti
kimuose kaip šis, jūs esate dėkingi už. lengvą 
užsirūkymą ... už Lucky Strike! Nes, nors ir 
rūkytute per ištisą naktį, jūs galite pasitikėti 
lengvam užsirūkymui, kad būtų malonus jūsų 
gerklei. Lucky Strike yra vieninteliu cigaretu, 
kuris suteikia jums svarbiąją “Toasting” apsaugą. 
Ir be to, kadangi jūsų Luckies yra pagaminti iš 
minkščiausiųjų, labai išnokusių vidurinių tabako 
lapų, jūs patirsit, jog jie turi gerą skonį — visą 
dieną — ir taipgi visą naktį!

** VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! **

EPOS

Rugsėjo 29 
racijos Apski 
posėdis, kuri! 
kimo reikali 
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būklę, galės a 
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skyriaus, kuris 
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Kur Federacijc 
nėra, kas kitas 
turi pasirūpinti.

Gerb. Kun. Kl' 
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maldas už visu 
\ dirba ir kovoja 

. atvadavimo, kai 
ffl'as laimintų jų 

Keikia parinl 
persekiojamų 
to lietuvių šelp

Bandė be pasekmių 14 kartų
— po to laimi 4 kartus 

iš eilės
Ruth Hoff, stcnografė iš East 
68 th Street, New York, dalyvavo 
“Sweepstakes” nuo pat jų prad
žios, ir nei vieną kartą nelaimėjo. 
Bet mėnesis laiko atgal jai pasi
sekė ir laimėjo keturius kartus iš 
eiles.

Ar jūs jau įstojot? Ar laimėjot 
savo skoningus Lucky Strikes? 
Ant radio yra perduodama muzi
ka. Atsisukite ant radio “Your Hit 
Parade,” trečiadienio ir šeštadie
nio vakarais. Klausykite, spręskite 
ir palyginkite melodijas - tada 
pabandykite Jūsų Lucky Strike

• “Sweepstakes.”
Ir jeigu dar nerūkote Luckies, 

nusipirkit pakelį šiandiena ir pa
bandykite juos taipgi. Gal būt tuo 
ką nors netenkate? Jūs įvertinsite 
Luckies pirmenybę — Lengvą Užsi- 
rūkymą iš turtingo, brandaus- 
kūno tabako.

—o— 
Svečiuose

Teko aplankyti Jersey City 
Šv. Onos par. bažnyčią ir kle 
boną kun. S. Stonį. Bažnyčia 
yra labai graži ir vidus pui
kiai ištaisytas. Vietos para
pijiečiai labai patenkinti 
gerb. kun. S. Stoniu, visi my
li ir gerbia savo gerą ir uolų 
kleboną. Jis yra darbštus ir 
pavyzdingas kunigas, todėl 
nestebėtina, kad visi vienin
gai dirba ir sutaria. Bažny
čion per abejas mišias žmo
nės lankosi ir kiek vėliau at
ėjus nėra vietos atsisėsti. 
Gerb. kun. S. Stonis gerai 
jaučiasi ir puikiai atrodo. 
Linkėtina geram buvusiam 
Patersono klebonui laimės 
ištvermės bei tvirtos sveika
tos.

' — •^zz^-^įį..;.;.;.....;.^:.;.;.

Katkauskaite atvyksta 
gruodžio 6 d.

Hartfordo lietuvaitė p-lė 
Ona Katkauskaite gruodžio 
6 d. atvyksta Hartfordan pir 
mą kartą oficialią programą 
atlikti. Ji atvyksta su Tito 
Scipa. Tai bus jųdviejų pasi
rodymas Bushnell Memorial 
salėje Hartford.

Marijos Vaikelių veikimas
Gruodžio 6 d. vakare Mari

jos Vaikeliai statys mokyk
los salėje šventą veikaliuką. 
Džiaugiamės, kad su šaltes
niu oru Marijos vaikeliai ima 
veikti. Tai graži ir kiekvie-

[rūkymas-lengvas užs
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-"IT'S TOASTED"

T:

Gmūsdurų

Rinktinė mu
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Boutingtono ir 1 
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Rugsėjo 29 d. įvyko Fede
racijos Apskričio mėnesinis 
posėdis, kuriame, be kitų vei 
kimo reikalų, buvo plačiai 
kalbama apie šių metų Spa
lių 9-sios dienos paminėji
mą. Nutarta sudaryti atitin
kamų dainų programą, kurią 
išpildys vietiniai chorai. 
Taipgi bus žymūs kalbėtojai, 
k. t. gerb. konsulas p. Dauž- 
vardis, iš Lietuvos atvykęs 
svetys inž. Kolupaila ir visa 
eilė kitų. Įžangos nebus, o 
tik bus platinami Vilniaus 
pasai ir ženkleliai, tat kiek
vienas, kuris atjaučia šian
dieninę vilniečių skurdžią 
būklę, galės aukoti pagal sa
vo išgalę daromai rinkliavai.

Visa tai įvyks spalių 9 d. 
8 vai. vak. Apreiškimo par. 
salėje, No. 5th ir Havemeyer 
Sts., Brooklyn, N. Y.

—o—
Kiek ALRK. Federacija ir 

mūsų draugijos yra surištos 
su spalių 9 d. minėjimu, aiš
kiai matosi iš Fed. Centro 
laiško, kurio ištrauką čia tal
piname :

„Lietuva Vilniaus neteko 
1920 metais spalių mėn. 9 d. 
Mūsų Federacija buvo pir
moji, kuri savo kongrese nu
tarė spalių devintąją pava
dinti tautos gedulo diena ir 
ją tinkamu būdu paminėti.

Toks Federacijos nutari
mas padarytas 1921 metais.

Šį nutarimą Federacija lig 
šiol tebevykdo ir jį vykdys 
tol, kol Vilnius nebus atva
duotas.

Federacija ir savo kongre
suose ir pats centras atitin
kamais pranešimais spaudo
je ragindavo ir ragina visus 
apskričius ir skyrius rengti 
spalių 9 d. — tautos gedulo 
dienos paminėjimą. Kasmet 
būdavo renkamos aukos Vil
niaus reikalams.

Tas pats ir šiemet. Neturi 
likti nė vieno Federacijos 
skyriaus, kuris nesurengtų 
spalių 9 d. paskaitų, prakal
bų, ar šiaip kokio parengimo. 
Kur Federacijos skyrių dar 
nėra, kas kitas tuo reikalu* 
turi pasirūpinti.

Gerb. Kun. Klebonai prašo
mi surengti bažnyčiose pa
maldas už visus tuos, kurie 
dirba ir kovoja dėl Vilniaus 
atvadavimo, kad Aukščiau
sias laimintų jų žygius.

Reikia parinkti ir aukų 
persekiojamų Vilniaus kraš
to lietuvių šelpimui.

Reikia pardavinėti Vlniaus 
pasus ir ženklelius.

Aukas ir pinigus už pasus 
ir ženklelius reikia siųsti per 
Federacijos centrą.

Mat, kongreso nutarimu, 
Federacijos skyriai yra ir. 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyriai. Dėl to esame užpa- 
reigoti rūpintis visais Vil
niaus reikalais.

Žiūrėkime, kad nepraleis- 
tume tautos gedulo dienos. 
Ypač svarbu šiemet, nes mū
sų tautiečiai Vilniuje neten
ka organizacijų, spaudos, 
mokyklų. Jie reikalingi mū
sų moralės ir materialės pa
ramos.

Paprašykime, kad mūsų 
visuomenės vadai ir juristai 
(advokatai) parašytų tinka
mas rezoliucijas, kurias rei
kia priimti masinuose susi
rinkimuose ir siųsti Tautų 
Sąjungai ir pačiai Lenkijai. 
Juk mes negalime tylėti, kuo 
met mūsų tautiečiai Vilniuje 
persekiojami. Be to, pasaulis 
turi žinoti, kad mes be Vil
niaus nenurimsim.”

—o—
Federacijos Apskričio posė

dyje dalyvavo:

Pirm. — kun. N. Pakalnis. 
Vicepirm. — K. Vilniškis. 
Sekret. — V. Žalnieraitis.

Apreiškimo par.:
Mot. S-gos 29 kp. — Suba- 

tienė.
Susiv. 135 kp. — Ulevičie

nė.
Vyčių 41 kp. — Mažeika.
Amž. Rož. Dr. — Visgai- 

tienė, Janušonienė, Kama
rauskienė, Garliauskienė.

Sodai. Dr. — Samoles.
Šv. Vardo Dr. — Masaitis, 

Vitkus, Žemaitis.

Karai. Angelų par.:
Mot. S-gos 24 kp. — Dum- 

blienė, Daubarienė, Tvaskie- 
nė.

Susiv. 134 kp. — K. Kru- 
šinskas.

Gyv. Rož. Dr. —. Gudam- 
skienė.

Šv. Jurgio par.:
Gyv. Rož. Dr. — Jakubčio

nienė.
Amž. Rož. Dr. — Gerulie- 

nė, Slavinskienė.
Mot. S-gos 35 kp. — Ku- 

činskienė, Brangaitienė.
Susiv. 115 kp. — Spaičys.

Maspetho par.:
Šv. Vardo Dr. — Čiupas.
Gyv. Rož. Dr. — Norkevi- 

čienė.

NAUJAS LIETUVOS GE
NERALINIS KONSULAS

NEW YORĘE

Šį' pirmadienį Amerikon 
atvyko naujas Lietuvos ge
neralinis konsulas New Yor
ke p. J. Budrys.

Prieš didįjį karą p. Budrys 
dalyvavo tautinėje lietuvių 
veikloje, Lietuvoje. Rusų pa
šauktas karo metu, jis tarna
vo kariuomenėje karininku. 
Nepriklausomosios Lietuvos 
gyvenimo pradžioje grįžo 
Tėvynėn ir tarnavo karinin
ku kariuomenės štabe, kur 
jam buvo skirtos atsakomin- 
gos pareigos.

Klaipėdos krašto lietu
viams nepakenčiant perse
kiojimų ir pasiryžus išsiva
duoti ir prisijungti prie lais
vosios Lietuvos, p. Budrys 
savanoriu stojo į Mažosios 
Lietuvos sukilėlių eiles ir 
1923 m. sausio pradžioje bu
vo paskirtas vyriausiu suki
limo vadu Čia J. Budrys pasi
žymėjo narsumu, sumanumu, 
atkaklumu, ir tinkamu va
dovavimu ginkluotoms suki
lėlių jėgoms ir jų veiksmams 
prieš didesnes ir geriau gin
kluotas jėgas. Jis pasirodė ir 
kaip gabus diplomatas. Pa
žymėtinas vienas įdomus is
torinis įvykis, kuris rodo lie
tuvių narsumą ir atkaklumą. 
Sukilėliams paėmus Klaipė
dą ir praėjus savaitei, į uo
stą atplaukė prancūzų, ang
lų ir italų atstovai su karo 
laivais; buvo net ir lenkų ka
ro laivas. Buvusio Klaipėdos 
gubernatoriaus Petisnės kur
stomi, jie kelias dienas tyri
nėjo įvykius ir staiga pasiun 
te ultimatumą sukilėliams 
per 3 valandas išeiti, grasin
dami sunaikinti juos ir mies
tą. Vyriausias sukilėlių va
das su savo padėjėjais nenu
sigando: įsakė ginkluotiems 
savo vyrams užimti pozici
jas, pasiruošti kautynėms ir, 
iš savo pusės, davė tik pusę 
valandos Santarvės atsto
vams pagalvoti. Galingoji 
Santarvė labai nustebo lietu
vių atkaklumu ir, bijodama, 
kad iš to nekiltų didelis ka
ras Europos Rytuose, nusi
leido Budrio vadovaujamai 
savanorių kariuomenei. Bet 
Petisnė vistiek reikalavo, 
kad karo laivai šaudytų į 
miestą. Nei pusvalandžio ne
laukę, Santarvės atstovai at
sakė, kad praneš savo vyriau 
sybėms tokį griežtą sukilė- 

| lių atsisakymą išeiti iš Klai-

III 
pėdos. Toks lietuvių atkaklu
mas daug nulėmė. Naujo ka
ro išvengta. Netrukus prasi
dėjo derybos, kurios ilgai nu
sitęsė, ir pagaliau, Santarvė 
sutiko oficialiai perleisti Lie
tuvai Klaipėdos kraštą, kurį 
sukilėliai savo krauju bei žy
giu atvadavo ir kurį klaipė
diečių konferencija 1923 m. 
vasario 19 d. reikalavo pri
jungti prie laisvos Didžio
sios Lietuvos.

Toks J. Budrio karžygiš- 
kumas ir nuopelnai įrašyti 
Lietuvos garbingų žygių is
torijon. Jo herojiškumo ir jo 
vadovaujamų savanorių dėka 
Lietuva šiandien turi savo 
uostą.

Atsidėkodama už nuopel
nus, Lietuvos vyriausybė pa
skyrė J. Budrį pirmuoju 
Klaipėdos krašto gubernato
rium. Šioje aukštoje tarny
boje išbuvo kelis metus.

1927 m. p. Budrys buvo 
pakviestas aukšton tarnybon 
vidaus reikalų ministerijoje, 
kur vadovavo piliečių apsau
gos departamentui.

Rodos, 1928 m. Budrys bu
vo paskirtas Lietuvos gene
raliniu konsulu Karaliaučiu
je, Prūsijoje. Šias aukštas 
pareigas ėjo ligi šiol. Jo rū
pesčiu ėmė smarkiai plėstis 
Lietuvos prekyba su Vokieti
ja. Kitus jo nuopelnus šioje 
tarnyboje žino tik Lietuvos 
vyrausybė, kuri šį garbingą 
konsulą perkelia į New Yor- 
ką.

Reikia tikėtis, kad tokių 
didelių nuopelnų šis žymus 
mūsų tautos vyras bus tinka
mai įvertintas šiame krašte, 
sudarys gražius santykius su 
Amerikos lietuviais ir suge
bės dar daugiau patarnauti 
bendriems Lietuvos valsty
bės reikalams.

Petras Jurgėla.

Šis lietuvių skyriaus komi
tetas teiks visokią paramą 
republikonų partijos darbuo
tėje, New Yorko valstijoje, 
rengiant masinius susirinki
mus, pildant radio progra
mas, vedant propagandą lai
kraščiuose, per piliečių klu
bus? ir įvairių organizacijų 
susirinkimus, skleis literatū
rą. Kur tik randasi New Yor 
ko valstijoj lietuvių piliečių 
būriai, kreipktės prie šio ko
miteto informacijų tikslais, 
o būsite pilnai painformuoti, 
kur gauti literatūrą, ir kal
bėtojus, ir abelnai pilnas in
formacijas.

Nuolatinis lietuvių sky
riaus reikalų vedėjas, p. J. 
Jokubauskas, paskirtas prie 
Republikonų Centro.

Sekantis pilnas susirinki
mas nutarta laikyti spalių 
12 d. Republikonų Centro 
raštinėje, 41 E. 42nd St., 
New York, N. Y.

APREIŠKIMO PARAPIJA

BAZARAS

Apreiškimo par. Parengi
mų Komitetas dirba visu 
smarkumu, kad šių metų pa
rapijos bazaras būtų ne tik 
pelningas, bet ir įdomus, bei 
įvairus. Jau surinkta daug 
gražių aukų, kurias galėsi
me laimėti ar kitu būdu įsi
gyti bazaro metu — spalių 
23 — 31 d.

Visos draugijos lenktynių© 
ja, kad savo kioskus (būdas) 
kaip galint įvairiau prireng
ti ir tuo būdu patraukti lan
kytojų akį. Iš tikrųjų, šių 
metų bazaras žada būti vie
nas iš didžiausių ir pasižy
mėti savo turtingumu, nes šį 
kartą ne tik draugijos orga
nizuotai dirba, bet ir pavie
niai asmenys gausiai remia.

Tad ne tik šios parapijos 
nariai, bet ir šiaip svečiai, 
kviečiami nuo spalių 23 d. iki 
31 d. lankytis bazare, kur 
taipgi bus ir šokiai. Rep.

vienas iš pasekmingiausių 
apylinkėje. Kun. klebonas 
Pakalnis ir kun. Kartavičius 
piniginiai prisidėjo prie be- 
no ir dabar džiaugiasi, kad 
jų darbas duoda tokių gražių 
vaisių.

Mūsų beno vaikai: Michael 
Vitkevich, Albin Rodavicius 
(Rogers), Vitie Juodzevich, 
Victor Garalauskas, Edward 
Slagus, George Tamulaitis.

Base Drum — Frank Za- 
barauskas.

Symbol player — Paul Lu- 
kasevich.

Bugle player — Alex Sle- 
dzius, Joseph Stelmokas 
(Stelmok), John Lukasevich, 
Norbert Laukaitis, Joseph 
Skabeikis, Joseph Švabas, 
Anthony Vaitekūnas, Albert 
Kuchinski, Bruno Petkunas, 
Dominic Yuskas, William 
Krauciunas, Albert Duda, 
Casimir Klimas, Daniel Ra- 
zanauskas, Peter Pusnik, Al
fred Sinkevich, Edward Mi
siūnas.

Prie beno yra dar daugiau 
vaikų, kuriems instrumentų 
dar neturime. Alex Sledzius, 
pasižymėjęs savo gabumais.

Už kiek laiko įdėsime ir 
beno paveikslą į „Ameriką.” 
Dabar dirbam, kad įsigyti 
uniformas. Apreiškimo para
pijos Šv. Vardo draugija jau 
davė benui $40. Lapkričio 21 
d. Šv. Vardo D-ja turės 
„smokerį” ir laimėjimą, ku
rių pelną duos benui. Labai 
malonu visiems bus pamaty
ti mūsų vaikus, pasipuošu
sius gražioms uniformoms. 
Prašom visų dalyvauti šiame 
Šv. Vardo parengime.

Mūsų benas grieš šį sek
madienį Catholic Boys Bri
gade parodoje. Ateinantį 
sekmadienį Šv. Vardo D-jų 
parodoje. Visų vyrų prašome 
dalyvauti ir tame parade.

Jubiliejinė vakarienė 
šeštadienį, spalių 10 d.

Moterų S-gos 29 kuopa šven
čia savo gyvavimo 20 sukak
tį. Ši kuopa buvo suorgani
zuota 1916 m. spalių 26 d. 
Jaunai ir savo jėgų neužten
kančiai Moterų S-gos 29 kuo
pai tuoj į pagalbą atėjo L. 
Vyčių kuopa, su kuriais bu
vo surengtas gražus vakaras. 
Publikos tiek prisirinko, kad 
net sėdynių neužtekom. Tas 
mus padrąsino tolimesniam 
darbui. Daug vakarų sureng
ta, daug veikalų suvaidinta 
per tą 20 metų gyvavimo lai
kotarpį. Ir šiandien džiaugia
mės savo darbu, nors gerai 
pavargę esame.

Norėdamos pasidžiaugti iš
gyventu laikotarpiu, rengia
me paminėjimą, kurį baigsi
me didele vakariene Apreiš
kimo parapijos salėj spalių 
10 d. Visas nares ir mūsų 
draugus prašome joje daly
vauti. Pelnas bus pusiau su 
parapija, kaip ir kiekvieno 
sąjungiečių parengimo.

LAIMĖJO KONTESTĄ
Jaunas lietuvis Pranas 

Alaburda (gyv. Thames St., 
Brooklyne), lankąs Gailes
tingosios Dievo Motinos mo
kyklą, laimėjo visos mokyk
los kontestą rašyme apie na
mų apsaugojimą nuo gaisro. 
Už geriausį rašinį New Yor
ko Pastatų Taryba paskyrė 
jam medalį, kurį miesto ma- 
yoras La Guardia Pranui už
kabins penktadienį, spalių 
9 d. 12 vai. prie City Hali.

Reikia pažymėti, kad Pra
nas Alaburda yra labai ga
bus mokinys, jis turi dar tik 
11 metų amž., o jau yra 6 
skyriuje, vadinas baigs pra
dinę mokyklą 13 m. amžiaus.

Linkime Pranui laimėti 
dar daug kontestų ir garsin
ti lietuvių vardą jaunųjų sa
vo draugų tarpe.

ŠIANDIEN

Sustok...

Triukšmingas

Gražūs durų laimėjimai duodami kasdieną.

Rinktinė muzika iki vėlumos.

Salė bazarui atidaroma subatomis ir nedėliomis 4 vai. 
kitomis dienomis — 1 valandą vakare.

Bazaro salėn kasdieną įleidžiami visi žmonės.

Visi lietuviai, biznieriai ir darbo žmonės, iš Maspetho, 
Brooklyno, Great Necko, Blissvillės, Port Washington©, 
Huntingtono ir kitų vietų kviečiami atvykti ir su visais 
triukšmingai laiką praleisti. Nepamirškite, kad jūsų visų 
laukiame, visus sutikti esam pasiruošę.

NEW YORKO VALSTIJOE 
REPUBLIKONŲ PARTIJA

Lietuvių skyriaus komitetas
Spalių 1 d. Republikonų 

centro rūmuose, 41 E. 42nd 
St., New York, N. Y. buvo su
šauktas susirinkimas ir su
siorganizavo lietuvių sky
rius.

Išrinktas laikinasis komi
tetas: dr. M. J. Vinikas — 
pirmininku, D. Klinga — vi
cepirmininku, A. B. Stri
maitis — sekretorium, V. F. 
Jankauskas — iždininku, S. 
E. Vitaitis ir J. Valaitis — 
Tarybos nariai.

žiūrėk...

Maspetho

APREIŠKIMO BENAS

Apreiškimo parapijos tė
vai gali pasididžiuoti savo 
vaikučių benu. Benas milži
niškas, ir susidaro vien tik iš 
mūsų mokyklos vaikų. Tik 
ketvirtas mėnuo kaip in
struktoriai duoda vaikams 
pamokas, tačiau jie jau gali 
griežti 7 skirtingas melodi
jas. Kadangi mūsų vaikams 
taip gražiai sekasi, gal ir už 
tai kai kurie turi akį ant jų 
ir kartais nori vieną kitą nu
vilioti nuo mūsų. Mūsų išti
kimi vaikai myli parapiją ir 
už tai jie prie jos pasilks. Iš 
to matyt, kad mūsų benas

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 SALĘ. TEN PAMA
TYSIME IR LIETUVOS VAIZDŲ PAVEIKSLUS.

Paklausyk...

ParapijosBAZARAS
Subatoje, Spalių-Oct 10 d. 4 vai. Nedėlioję, Spalų-Oct. 18 d. 1936

PARAPIJOS SALEJE ir SODNE, Maspethe
LAIMĖJIMUI LEIDŽIAMA:

NAUJAS ELEKTRINIS REFRIDŽIRATORIUS (ŠILDYTUVAS).
NAUJAS RINKINIS LĖKŠČIŲ SETAS 12 ASMENŲ.
NAUJAS DVIRATIS VAIKUI AR MERGAITEI. r

SEREDA skiriama — Jaunimui.

KETVERGAS — Profesionalams ir biznieriams.

PETNYČIA — Šv. Vincento Vyrų Draugijai.

SUB AT A — Great Necko ir viso Long Islando lietuviam.

NEDĖLIA — Išlaimėjimui stambiausių dalykų.

MŪSŲ SŪKIS -
PATENKINTI VISUS

GRAŽIOMIS BAZARO
DOVANOMIS



Karai.. An gely Parap.

MASPETHO ŽINIOS

RADIO KONCERTAS

t ’

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

DR. JOHN WALUK

161 NO. 6th STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpubllo 0-8040

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9105

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

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

Šventadieniais susitariu 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ALDONA ŠLUBAS 
(ŠLIURAITE)

179 So. 2nd Street

VALANDOS: 
1—2 P. P.

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

’’AMERIKA” Spalių 9 d., 1936 m.

tą pačią — lietuvių tautą bei 
tikėjimą.

Tad būsimai gyvenimo po
relei tenka tik palinkėti lai
mingos ateities ir tolimesnės 
ištvermės, kaip šeimyniniam, 
taip ir tautos gyvenime.

Dalyvavęs.

Šv. Teresėlės novena įspū
dingai baigiasi subatos va
kare : Pamokslininkas kun. 
M. Brundza pasakė jaukų už
baigos pamokslą. Tos pašven 
tintos Teresėlės rožės, ku
rias novenų dalyviai su pa
garbą ėmė į savo rankas ir 
ramia nuotaika išsinešė į- na
mus, pasiliks ilgu atminimu.

Didžiulis paradas
Spalių 18 d. įvyksta didelis 

Šv. Vardo D-jos paradas. 
Williamsburgho distrikto 
centru paskirta Karai. Ange
lų parapijos bažnyčia. Para
do pradžia 2 vai. p. p. Nuo
Karai. Angelų bažnyčios bus 
paradas gatvėmis ir po to 
vėl grįš atgal į Karai. Ange
lų bažnyčią, kame bus palai
minimas su Švenčiausiu (a- 
pie 4:30 vai.). Šioj grupėj 
dalyvauja šios parapijos: 
Karai. Angelų, Apreiškimo, 
Šv. Vincento, Šv. Petro ir 
Povilo, Trijų Karalių, Lady 
of Mt. Carmel. Paradui va
dovaus Gabriel. Visackas, jo 
asistentas Jonas Skrodenis. 
Parado priešakyj bus neša
mos Amerikos, Lietuvos ir 
Šv. Tėvo vėliavos. Taipgi 
bus ir Karai. Angelų parapi
jos vaikų benas.

Visi parapijiečiai, ypač 
vyrai ir jaunimas turėtų da
lyvauti šiame didingame pa
rade. Mums reikia didžiuotis, 
kad mūsų, lietuvių, bažnyčia 
paskirta apeigų centru. Pasi
ūdykime, kad mes esame to 
verti.

—o—
Karnavalui užsibaigus

Parapijos karnavalas bai
gėsi sekmadienį. Užbaigtu- 
vėse dalyvavo daug žmonių. 
Visi buvo gerame ūpe, daly
vavo visuose laimėjimuose ir 
beveik nieko neliko.

Visi lankytojai be galo pa
tenkinti šiuo nauju bazaro 
rengimo būdu, kur nieks ne
lenda su tikietėliais. Bet rei
kia pasakyt, kad savanoriai 
visi gal dar daugiau išlei
džia. Iš šio karnavalo para
pijai liks tikrai gražaus pel
no.

Bazaras
Spalių 10 d. (subatoj) 4 

vai. popiet iškilmingai atsi
daro bazaras. šiemet didžiulį 
bazarą parapijai rengė seka
mos draugijos: šv. Vardo, 
Rožančiaus, Moterų Sąjun
gos, Sodalietės, L. Vyčiai, 
par. choras ir altoriaus ber
niukų draugijos. Reikia pa
žymėti, kad šiemet laukiame 
tikrai gražių rezultatų, nes 
visų smarkumu draugijos ki
bo prie darbo. Gražiausių au
kų užkrauti kambariai ir dar 
geraširdžiai žmonės nesusto
ja nešę bazarui dovanas kle
bonijom Ypačiai pažymėtina, 
kad šiemet stambios aukos 
gausiai plaukia iš tolimų 
Long' Island miestukų: Great 
Necko, Port Washingtono, 
Huntingtono, Blissvilio ir 
Long Island City.

Šiemet bazaras bus žymiai 
sutrumpintas: baigsime jį 
spalių 18 d. Bazaro salė bus 
atdara šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 4 vai.; kito
mis dienomis 7 vai. vakare. 
Visi žmonės galės lankyti 
bazarą kiekvieną dieną, tik 
sekamos dienos specialiai 
skiriamos pagerbti atskirus 
asmenis ir draugijas: trečia
dieniai skiriami jaunimui, 
ketvirtadienis — biznieriams 
ir profesijonalams, penkta
dienis — Šv. Vincento vyrų 
draugijai, šeštadienis — 
Great Necko ir viso Long 
Islando lietuviams.

Bazaro salėn įžanga: še
štadieniais ir sekmadieniais 
25 centai, kitas dienas 10 
centų. Per visas dienas duo
dami gražūs išlaimėjimai su 
įžangos bilietais.

Visi skubėkim į Maspetho 
bazarą; ten dideli išlaimėji
mai mūs laukia.

Sekmadienį, spalių 4 d. 
Šv. Rožančiaus D-ja minėjo 
savo metinę šventę: 10 vai. 
ryto atlaikyta šv. Mišios, ku
rias atnašavo kun. P. Leke- 
šis. Po sumos įvyko susirin
kimas, kurį atidarė svetys 
kun. M. Brundza ir pasakė 
gražią kalbą, skatindamas 
prie didesnio pamaldumo. Iš 
raporto paaiškėjo, kad Ro
žančiaus draugija gražiai 
darbavosi, sukeldama gražią 
sumą pinigų ($500) atmokė
ti už didžiojo altoriaus įren
gimą.

Išrinktos darbininkės pa
rapijos bazarui; perrinkta 
valdyba ateinantiems me
tams: pirm. R. Nedzinkienė, 
vicepirm. V. Valantiejienė, 
rašt. liko tos pačios F. An- 
riuškienė ir M. Černeckienė, 
kasininke Ražickienė.

Po susirinkimo 
bendrai rožančius 
pamokslas.

Naujai valdybai 
draugijai linkime 
sėkmių.

terų S-gos 35 kp. rengia 
„Obuolių balių” parapijos 
salėj (207 York St.). Visi 
kviečiami atvykti. Pamatysi
te gražių obuolių, jų galėsite 
ir pasiraškyti. Visiems bus 
smagu pasilinksminti drau
ge. Gros geras V. Berenio or
kestras. Atsilankykite vieti
niai ir iš toliau. Pelnas pu
siau su parapija. Pradžia 7 v. 
vakare.

Sekmad., spalių 18 d. J. 
Ginkus rengia didelį’ Radio 
Koncertą Grand Paradise sa
lėj, Brooklyne. Programą iš
pildys žymūs vietos ir iš ki
tur atvykę solistai — daini
ninkai. Be įvairios ir gerai 
paruoštos programos, bus J. 
Avižonio šokių muzika. Jau
nimas ir suaugę turės progą 
gražiai laiką praleisti. Taigi 
nepamirškite: spalių 18 d. 
Grand Paradise salėj. Pra
džia: koncertas 4:15 vai.; šo
kiai 7:15 vai. vak.

tuvą ir paskui grįžta ir čia 
rodo Lietuvos gamtos ir žmo 
nių gyvenimo nuotraukas — 
judomus paveikslus. Ne visi 
jie sugeba patenkinti žmonių 
norą, šiemet antru kartu vy
ko Lietuvon A. Kazlauskas, 
kuris ten su Tarptaut. Banko 
tarnautoju K. Motuzu pada
rė daug nuotraukų ir dabar 
čia jas rodo lietuviams. Jie 
jau rodė savo paveikslus ke
liose vietose Brooklyne ir 
nepaprastai sudomino žiūro
vus. Kazlausko ir Motuzo 
paveikslai „Lietuva kalba” 
iš tikro visiems verti pama
tyti.

MOKYTOJŲ SUVAŽIA
VIMAS

Pietinių New Yorko stato 
dalių mokytojų sąjungos su
važiavimas įvyks spalių 30 d. 
New Yorke. Laukiama susi
renkant 9000 mokytojų iš 
viešųjų mokyklų. Suvažiavi
mas vyks Madison Square 
Garden, kurį atidarys mayo- 
ras La Guardia.

GRAŽŪS PAVEIKSLAI

kalbėta 
ir po to

ir visai 
geriausių 

O. P.

C. BROOKLYN, N. Y.

Mes turime nemaža fil- 
muotojų, kurie vyksta į Lie-

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

^Tel. EVergreen 7-1312
| Dr. H. MENDLOWITZ

Persikėlė naujon vieton, tai yra:
522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. i

VALANDOS: Į
> 1 iki 8 Ir nuo Sekmadieni: >
> 7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. ryto >
> FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

KOSULYS “ aTcA8iT o"
Yra pasalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

BIos gyduoles yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos sutelkta grei
tą palengvinimą nuo kosulio Ir kitą nesmagumą ryšy su Balčiu.

VIDURIŲ NESMAGUMUS
Galima pašalinti su daktaro Grysz’o GA8TRIT0NE gyduolėmis, 

kurios puifcial veikla vtdurlą reguliavimui; šalina gazą ir nervuotu-

Tel. EVergreen 8-7027

Nulups M1“ I “ 
tetari*** 
Kitu tas**1

drlpliii Jrikwfc 
yižūojMn»«

Rusija, įgavusi ds 
Ukos tarp mažųjų v 
griebėsi ir atvirai 
renurianti Ispanijos 
Stos, jei Italija, Vol 
Portugalija nesilaik; 
liteto Ispanijos nam 
re, Bet mes žinom, k 
n nuo to karo pra 
mis Ispanijos koi 
Bet ar tas sulaikė g

nėjimą? Rusija ver 
fįpMsi savo apsi 
^ponų ir vokiečių, < 

komunistais.

Išjiu seniai ra 
Mtik uždarytų Lk 
litinių partijų centi 
šik Lietuvos un 
reiktų perkelti j

—O—

Bendra Komunija
Šį sekmadienį, spalių 11 d. 

per 9 vai. mišias šv. Vardo 
Draugija eina bendrai prie 
šv. Komunijos. Būtų labai 
gražu, kad visi nariai daly
vautų. J. Mykolaitis.

SUSIŽIEDAVO

Vaikelio Jėzaus D-jos 3 
sk. svarbus susirinkimas į- 
vyksta šį sekmad., spalių 11 
d., tuoj po sumos. Visi nariai 
prašomi dalyvauti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti.

—o—
Gyvojo Rožančiaus D-ja 

sekmadienį laikė metinę 
šventę, kurią minėjo su šv. 
Mišiomis (9 vai.), per kurias 
visos narės ėjo prie Šven
čiausio. Buvo malonu matyt, 
kad narės organizuotai su 
vėliava atėjo iš salės. Gražų 
pritaikintą pamokslą pasakė 
kun. A. Petrauskas.

Sekmad., spalių 11 d. Mo-

STagg 2-4409 Notary Public

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Duodu automobilius vestuvėms 

visokiems pokyliams

ir

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

((Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

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

girdėdami, kad Klai 
beužtenka nei būtų, 
birių. Taip atsitikt 
gelio studentų, kur 
nžiavo į naujas i 
-Jei Lietuvos v 

1 prieš 10 metų būti;
don perkSus kai ki 

| įtąsias mokyklas, 
mis pajūryj būtų 
padėtis.

„Niujoji Romui 
27 d. numerį išleid 
tą ir visą pašven tė 
moters individual 
wikhi nušviesti 
yn Ūk smulkutis 
t|Uuuinų judir

Karalienės Angelų par. 
choro narys Pranas Kizis, šio 
mėn. 3 d. susižiedavo su to 
pat choro žymia dainininke 
p. Adele Jonavičiūte. Sužie- 
dotuvių pouta įvyko Adelės 
namuose, kur susirinko gi
minės bei gražus artimų 
draugų būrelis.

Laike skanios vakarienės 
Pranui ir Adeliukei, besiruo
šiantiems žengti į šeimyninį 
gyvenimą, dalyviai linkėjo 
laimės ir džiaugsmo.

Gražu ir girtina, kuomet 
mūsų jaunimas, nors ir sve
timoje šalyje, tarp įvairių 
tautų mišinio,, vis tik nepa
meta savo lygsvaros ir suge
ba pasirinkti gyvenimui 
draugą, kuris myli ir gerbia

Kada Mąstai Apie Gerus Ceverykus - 
MĄSTYK APIE M ILČIŲ

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

Tokius čeverykus žmogus avėdamas niekuomet nežinos 
— corns, coIouses, 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.

MILCHUS SHOE SHOPS Im.
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, Ine.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avė.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

K8SS33S33335SSZ335SZ33353ZK2SZ3335S33SS5553335J2S3Ž3322S3SSSS3S5Z3333SSSS533SS35S535S3S3SZ3ZS5Z5S3S7

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PAL0C1US
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

' J. GINKUS
; 495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.:

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS)
GRABORIUS LR BALSAMUOTOJAS

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

(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

m pasižymi nepai 
putaBffintelel 
Ik Lietuvė mot 
aongal netiesiog 
lire ir išlaikė ti 
toten turime. I 
tens šimtmečius 
R kalbą nuo žl 
įėjome ir tokių Ii 
taį kurios kūrė 
stybėms istoriją, i 
ui svetimų valdom 
bitma, kad (>N. 
©ėsi darbo supa 
suomenę su mūsų 
ten savumais ir

Po daug kalbų 
pasisekusių bau 
jaunimą matome

rastis. Nedidelis 
išteistas ir vyki 
guotas. Būtų g 
bandymas taptų 
stoviu darbu, 
sumanaus ir t

užsimojimai m

- Republic Liquor Store -
Lietuviškas Monopolis

Persikėle Naujon Vieton
Naujas Antrašas: 415-17 REAP STREET

(Prie pat Grand St. ■ Republic Teatro duris)
NAUJA VIETA DIDESNE, GRAŽESNĖ IR PAPILDYTA ĮVAIRUMU DEGTI

NIU, KONIAKO, ROMO IR VYNO. „„„
TEL. EVERGREEN 7-2089

X. STRUMSKIS, Sav. LIC. 72

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

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

^vei^ata ~ didžimsiis lur- 
taS PaSaUty'

TOvį&įįžf Kas nori Kauno duonos, gali 
^4 C J gauti i stubas Brooklyne.

/ W ®Kreipkite® adresu:

JONAS MIKOLAITIS
V'S 380 So. 3rd Street,

Brooklyn, N. Y.
Jei norit gauti i kitus miestus ar farmas, kreipikUs:
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.

N. MASENAS BAKING CO.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS ŠIL

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

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO j
(Housing Plan)

Mes išvalome Garo Boilerius 
oru už $2.00 ir daugiau.

Klausykite mūsą radio gar
sinimo kasdien iš WMBQ.

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

geros valios i 
Lai jie tą visi 
suprantamesi 
turėtume jiei

Turime gs

S1VAGE & PLATZ
994 Madison St., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. GLenmore 5-8733

n

nepaėstam. 
yra chicagk 
Rakauskas, 1 
jos centro ii 
Akademijos ] 
yra gabus et 
Bėjęs visuon 
ras katalikas 
jam tenka fh 
tėti, bet jis 
ta A Raka 
garsia darni 
nau būdamas 
jubiliejinį Ra

_______




