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Bereikalingas grąsinimas.
Teisingas kelias į uostą.
Lietuvė moteris.
Kitas bandymas.
Dr. Rakausko kampelis.
Grigaičio „dvikova.”
Važiuojam...

Rusija, įgavusi daugiau į- 
takos tarp mažųjų valstybių, 
griebėsi ir atvirai grasinti 
remsianti Ispanijos komuni
stus, jei Italija, Vokietija ir 
Portugalija nesilaikys neitra 
liteto Ispanijos naminiam ka 
re. Bet mea žinom, kad Mask
va nuo to karo pradžios re
mia Ispanijos komunistus. 
Bet ar tas sulaikė gen Fran
co pulkus nuo sėkmingų lai
mėjimų? Rusija verčiau tegu 
rūpinasi savo apsauga nuo 
japonų ir vokiečių, o ne Ispa
nijos komunistais.

—joi—
Aš jau seniai rašiau, kad 

ne tik uždarytų Lietuvos po
litinių partijų centrai, bet ir 
dalis Lietuvos universiteto 
reiktų perkelti į Klaipėdą. 
Šiandien jau džiaugiamės, 
girdėdami, kad Klaipėdoj ne
beužtenka nei butų, nei kam
barių. Taip atsitiko dėl dau
gelio studentų, kurie čia su
važiavo į naujas mokyklas.
— Jei Lietuvos vyriausybė 
prieš 10 metų būtų Klaipė- 
don perkėlus kai kurias auk
štąsias mokyklas, šiandien 
mūs pajūryj būtų visai kita 
padėtis.
. —o—

„Naujoji Romuva” rugs.
27 d. numerį išleido padidin
tą ir visą pašventė lietuvės 
moters individualybei ir jos 
veiklai nušviesti. Nors tai 
yra tik smulkutis bandymas 
tą klausimą judinti, bet jis 

. sveikintinaa „L^uvę mote
ris pasižymi nepaprastu ori
ginalumu ir intelektualia ga
lia. Lietuvė moteris išeivė, 
nors gal netiesioginiai, susi
kūrė ir išlaikė tą, ką mes 
šiandien turime. Lietuvė mo
teris šimtmečius išsaugojo 
mūsų kalbą nuo žlugimo. Tu
rėjome ir tokių lietuvių mo
terų, kurios kūrė kitoms val
stybėms istoriją, ištekėjusios 
už svetimų valdovų. — Svei
kintina, kad „N. Romuva” 
ėmėsi darbo supažindinti vi
suomenę su mūsų tautos mo
ters savumais ir ypatybėms.

—o—
Po daug kalbų ir mažų ne

pasisekusių bandymų mūsų 
jaunimą matome vėl dirbant. 
Iš Chicagos atėjo „Jauni
mas.” Tai anglų kalba lei
džiamas dvisavaitinis laik
raštis. Nedidelis, bet gražiai 
išleistas ir vykusiai sureda
guotas. Būtų gražu, kad šis 
bandymas taptų rimtu ir pa
stoviu darbu. Turime daug 
sumanaus ir tikrai norinčio 
dirbti jaunimo, kurių norai, 
užsimojimai nebesutampa su 
mūs linija. Tačiau juose yra 
geros valios ir lietuviškumo. 
Lai jie tą viską reiškia jiems 
suprantamesnėj formoj. Mes| „Anykščių šišelyj” apdainuo 
turėtume jiems padėti.

—o—
Turime gabių ir išmokslin

tų vyrų, kurių ir patys gerai 
nepažįstam. Vienu iš tokių 
yra chicagietis dr. Antanas 
Rakauskas, ALRK Federaci
jos centro ir A.L. Daktarų 
Akademijos pirmininkas. Jis 
yra gabus chirurgas, pasižy
mėjęs visuomenininkas, atvi
ras katalikas. Nors dėl to 
jam tenka finansiniai nuken
tėti, bet jis nepaiso. — Su 
dr. A. Rakausku ir ponia, 
garsia dainininke, susipaži
nau būdamas Chicagoj per 
jubiliejinį Kat. Susiv. seimą. 
Pas p. Rakauskus patyriau

GENEVA. — Anglijos ir 
Prancūzijos pastangomis su
daromas santarvės valstybių 
blokas, kad pasipriešinus Vo
kietijai, kuri nori atgauti ka
ro metu prarastas savo ko
lonijas. Bet Vokietija užtai 
grąsina ekonominiu karu Eu
ropai. Tą pareiškė Hitlerio 
ministeris be portfelio Hess. 
Jis sako, jei į Vokietijos rei
kalavimus nebus atsižvelgta 
— Vokietija užversianti Eu
ropos rinką prekėmis piges
ne kaina, nei jų gamyba kaš
tuoja.

TEISMAS ATSISAKĖ PER
SVARSTYTI ALGŲ NUO

SPRENDĮ

WASHINGTON, D. C. — 
Jungtinių Valstybių aukš

čiausias teismas atmetė New 
Yorko, Massachusetts ir Illi
nois valstybių prašymą dar 
kartą persvarstyti savo nuo
sprendį dėl New Yorko val
stybės minimum algų. Teis
mas atsisakė tai padaryti, 
bet vis dėlto jis turės svars
tyti panašius Washington© 
valstybės moterų mažiausio 
atlyginimo "įstatymą.

Lapkričio 3 d. įvykstan- 
tiems Amerikos prežidento 
ir kitų valdininkų rinki
mams smarkiai ruošiasi vi
sos politinės partijos. ■ Jau 
dabar kova yra smarkiai įsi
svyravusi. Respublikonų kan 
didatas Landonas, nors jo 
partija rinkimams žada iš
leist 8 milijonus dolerių, turi 
mažiau progos laimėti rinki
mus. Demokratų partija ža
da išleist 5 milijonus dolerių 
propagandai už Roosevelto 
perrinkimą. Iš karto atrodė, 
kad Rooseveltas gali pralai
mėti, kadangi turčiai ir gel
tonosios spaudos magnatas 
Hearstas labai varosi už 
Landoną. Bet dabar už Roo- 
seveltą išėjo keletas rimtų 
laikraščių, kaip tai „New 
York Times,” „N. Y. World- 
Telegram” ir kiti, kurie įro
do Roosevelto nuopelnus per 
tvarkant J. A. V. biznį, fi
nansus ir sureguliuojant ki
tas sritis. Už Rooseveltą pa
sisako ir kai kurie Wall stry- 
to tūzai, nors Roosevelto ad
ministracija ir suvaržė jų

MUNICHAS. — Vokieti
jos provincijoj Bavarijoj vie
tos autoritetai atleido iš 1675 
viešųjų mokyklų 600 vienuo
lių mokytojų. Ta proga vie
tos švietimo vyriausybė pa
skelbė, kad nepoilgo bus pa
šalintos iš viešųjų mokyklų 
visos katalikės vienuolės. 
Nacių įstatymai reikalauja, 
kad vienuolės, jei jos nori ir 
toliau mokytojauti, turi atsi
žadėt vienuolinio gyvenimo 
ir išlaikyt specialius valdžios 
egzaminus.

Per 400 mergaičių mokyk
lų, kurias vedė katalikės vie
nuolės, nacių įsakymu, ati
mamos iš vienuolių; kurį lai
ką tikyba ten dar bus dėsto
ma, kad palaikius seną mo
kyklų antspalvį.

PARYŽIUS. — Prasidėjus 
fašistiniam bruzdėjimui, 
Prancūzijoj iškilo keistas 
skandalas: valstybės proku
roras iškėlė kaltinimus 
Jacques Lehideaux, kuris y- 
ra prezidentu vyriausios ban 
kininkų draugijos, finansuo
jančios pulk. De la Roque,, 
fašistų judėjimo vadą. Kiti 3 
kaltinami yra žymūs finansi
ninkai: grafas de Vogue, 
graf. Jouvencel ir Tamplier. 
Visi 4 kaltinami išeikvoję le
galų „Urbane” apdraudos 
bendrovės kapitalą ir davę 
neteisingas metines apyskai
tas. Tas iškeltas kaltinimas 
gali virsti dideliu politiniu 
ir finansiniu skandalu, kuris 
atsilieps ir užsienyj.

GREITO SPRENDIMO

PALESTINOS ARABAI 
NUSILEIDO

Kaina 5c.

LONDONAS. — Aštriu ul
timatumu Sov. Rusija parei
kalavo, kad Tarptautinė nei- 
tralumo komisija skubiai da
rytų žygius izoliuoti Ispani
jos vidaus karą, šis antras 
savaitės bėgyj sovietų ulti
matumas įteiktas Britanijos 
neitralumo grupės pirminin
kui lordui Plymouth. Rusijos 
ultimatumas baigiamas ši
tokiu posakiu: „„.Jeigu ne, 
tai...” .

BUTŲ STOKA KLAIPĖDOJ

KLAIPEDA. — Ryšium su 
didėjančiu miesto gyventojų 
skaičium, Klaipėdoje didėja 
ir butų stoka. Ypač ši stoka 
jaučiama šį rudenį, kai suva
žiavo moksleiviai į naujai į-
steigtą amatų mokyklą ir į 
pedagoginį institutą.

AVIACIJOS ŽINOVŲ SU
VAŽIAVIMAS BERLYNE

Pirmas

Juozas yra gimęs Ameri
koj, Broktone, Mass, iš tėvų 
Antano Laučkos ir Konstan
cijos Kemėšytės. Mažas iš
vežtas į Lietuvą, kame su tė-

nepaprastą nuoširdumą. — 
Negana to, tada su daktaru 
susitariau ir dėl nuolatinio 
sveikatos skyriaus įvedimo 
„Amerikoj.” Tas reikalas 
kiek užtruko, ^et nepoilgo, 
tikiu, turėsime nuolatin 
sveikatos kampelį „Ameri
koj,” kurį ves dr. A. Rakaus
kas.

Gaila, kad Al Smith nuėjo 
su respublikonais; tuo jis 
save, kaipo demokratą, labai 
sukompromitavo.

Toki karšti rinkimai yra 
pirmi krašto istorijoj. Jie vi
soms partijoms atseis apie 
20 milijonų dolerių.

VILNIUJ MIRĖ INŽ.
BIELSKIS

—o—
„Naujienų” Grigaitis nuo

lat įrodinėja komunizmo blė- 
dį ir smerkia jo nevykusias 
teorijas. Bet kai aš pasakiau, 
kad Komunizmas — Žmoni
jos Nelaimė, tai Grigaitis 
prisispyręs klausė, kodėl aš 
taip pasakęs. Grigaičio žiniai 
turiu pranešt, kad žodis žo- 
din apie komunizmą pasakė 
ir Brazilijos liet. kat. savait
raštis „Šviesa” (1936 m. 
rugs. 19 d.). Gal ir „Šviesos” 
redaktorių Grigaitis užtai 
šauks į „dvikovą.” Bet juk 
Grigaitis yra žmogus, kuris 
matydamas juodą, sako, kad 
tai baltas, o vėliau tą patį 
jis jau vadina raudonu. Su 
juo ginčytis gali tik tas, ku
ris smėlį pilstydamas ir iš jo 
košelę minkydamas pralei
džia ištisas saulėtas dienas...

—o—
Na, o dabar... Dabar ir aš 

važiuoju smėlio barstyt... Va
žiuoju ten, ktir meškos, brie
džiai ir kiti Baranausko

ti miškų gyventojai nervin
gai klausys medžiotojo rago. 
Po ilgo ir įtempto darbo, va
žiuoju trumpam, maloniam, 
bet irgi įtemptam darbui; 
bet ten dirbsiu ne protinį, o 
tik po kalnus ir pakalnes 
laipiojimo ir akylaus klausy
mo darbą. Mano pirštai grai
bys ne rašomosios mašinėlės 
klavišius, o šautuvo spaustu
ką. Taip, tai nuotykių ir už- 
mirštin viską paskandinan
tis medžioklės laikas. — Bet 
kai aš laiposiu po kalnus, tai 
prie mano stalo jau sėdės 
adv. J. Laučka, kuris jums 
pabers naujų minčių, pradė
damas su „Štai kaip.”

Varšuvos stotyj, grįžda
mas iš Zakopanės, staiga mi
rė žymus lietuvių veikėjas 
inž. Vaclovas Bielskis. Velio
nis Zakopanėj kurį laiką gy
dėsi.

LONDONAS. — Palesti
nos arabai atšaukė generali
nį streiką, kuris prasidėjo 
balandžio 9 d. ir buvo iššau
kęs daug kruvinų riaušių.

Streikas atšauktas paragi
nus aukščiausiam arabų ko
mitetui iš keturių arabų ka- 
ralių-princų. Palestinos ara
bai princai tai padarė tikėda
mi anglų gera valia.

Anglai, kurie neseniai į 
Palestiną atgabeno apie 20.- 
000 kareivių ir ruošėsi kovo
ti arabus, ruoštasi taikiai iš
spręsti arabų žydų kivirčą.

Ir Anglijos parlamento ko
misija yra išvykusi į Pales
tiną tirti padėtį. Ji veikiau
sia nors dalinai patenkins 
arabų reikalavimus, apribo
dama žydų imigraciją į Pa
lestiną.

BERLYNAS.
mokslinis Lilienthalio Aero
nautikos Tyrimo Draugijos 
suvažiavimas vyksta Berly
ne. Šios tik pereitą birželio 
mėnesį suorganizuotos drau
gijos suvažiaviman susirinko 
per 1000 aviacijos žinovų. 
Suvažiavimo tikslas — pasi
keisti mokslą žiniomis apie 
aviacijos naujus išradimus. 
Tarp keleto valstybių atsto
vų yra ir amerikiečiai avia
cijos ekspertai.

SUSIRĖMIMAI TARP JA
PONŲ IR RUSIJOS KA

REIVIŲ

BELGŲ DARBININKAI 
PRIEŠ „FRONTĄ”

Teisininkas Juozas B. 
Laučka nuo spalių 18 d. pra
deda darbą kaipo „Ameri
kos” redaktorius. Jo asmeny j 
susilauksime nuoširdaus dar
bininko.

ESPERANTO KALBA 
MOKYKLOSE

NUTEISTI JUODOJO 
LEGIONO NARIAI

TOKIO. — Korėjos armi
jos štabas praneša apie du 
pasienio susirėmimus tarp 
Mandžukuo ir Rusijos karei
vių, kuriuose užmušta pora 
Rusijos ir Mandžukuo karei
vių.

BRIUSELIS. — Belgų dar
bininkų partijos vienybė Briu 
sėlio rugsėjo 17 d. susirinki
me svarstė, kaip sudaryti 
liaudies frontą Belgijos, 
Prancūzijos ir Ispanijos pa
vyzdžiu. Kalbėtojų dauguma 
pasisakė prieš liaudies fron
tą. Prieš liaudies frontą pa
sisakė ir partijos pirminin
kas, sveikatos ministeris 
Vanderveldė, kurį smarkiai 
parėmė ir užsienių reikalų 
ministeris. Po ilgesnių disku
sijų dėl Belgijos laikymosi 
neitraliai Ispanijos pilietinio 
karo atžvilgiu, susirinkimas 
baigėsi nepriėmęs jokių re
zoliucijų.

IŠRADO BŪDĄ SUŠALDY
TI PIENĄ

Kai kuriuose kraštuose 
Zamenhofo sugalvota espe
ranto kalba įvesta į aukšt. 
mokyklas. Dabar Prancūzi
jos Lyono univ. profesorius 
ir parlamento narys Andre 
Philipo išsiuntinėjo įvairių 
šalių atitinkamom įstaigom 
ankietas, kviesdamas į pra
džios mokyklas įvest espe
ranto. Jau keletas valstybių 
atsakė palankiai.

VOKIETIJOJ KYLA
DŪKTŲ KAINOS

PRO-

BERLYNAS. — Vokietijoj 
jaučiamas produktų trūku
mas. Kai kurios parduotuvės 
ar gamybos įmonės kelia 
maisto produktų kainas. Vie
na didžiųjų Berlyno mėsos 
parduotuvių kompanija, tu
rinti net 72 parduotuuves vi
sam mieste, policijos nubau
sta $400 per vieną dieną už 
pardavinėjimą mėsos aukš
tesne nei nustatyta kaina.

LENKIJA NORI IŠTREMTI 
ŽYDUS

GENEVA. — Tautų 
jungos posėdyje Lenkija 
siskundė žydais, kurių 
didelis pervišius, ir jie suda
rą didelę naštą Lenkijai, Len 
kijos atstovas iškėlė reikala
vimą surasti žydams naują 
koloniją, nes į Palestiną jie 
labai nenoromis vyksta.

Są- 
nu- 
esą

DETROIT, Mich. — Septy
ni Juodojo Legiono nariai 
nuteisti kalėti iki gyvos gal
vos už žmogžudystę. Jie nu
šovė bedarbį Charles Pool 
(gegužės 12 d. neva už muši
mą žmonos.

Vienas nuteistųjų teisme 
pareiškė: „Šioje žmogžudys
tėje aš visiškai nekaltas. 
Teismo prokuroras pats yra 
Juodojo Legiono narys, dėl 
to jo pareikštieji kaltinimai 
negali būti legalūs.”

Paskelbdamas sprendimą, 
teisėjas Moynihan pasakė: 
„Mes esame tolerantai, bet 
negalime toleruoti tokios gru 
pės, kurioje priklausote jūs. 
Jūsų laimė, kad šioje valsty
bėje panaikinta mirties bau
smė.”

KINIJA NESILEIS INTER
VENCIJOS

NANKINGAS. — Kinijos 
diktatorius Čiang-Kai-sek 
pareiškė 25 metų respublikos 
įkūrimo sukaktuvių išvaka
rėse, kad siūloma svetimų 
valstybių intervencija dėl Ja
ponijos konflikto Kinijai ne
reikalinga.

Po Čiang-Kai-šek pareiški
mo buvo surengta oro jėgų 
demonstracija. Nankinge 
skraidė naujausio tipo 80 Ki
nijos kariškų lėktuvų. Į ne
priklausomybės minėjimo iš
kilmes susirinko Nankinge 
visų šalių ambasadoriai.

JUODASIS LEGIONAS 
KALIFORNIJOJ

LOS ANGELES, Cal. — 
Vietos policija pradėjo tyri
nėti Juodojo Legiono veiki
mą pietinėj Kalifornijoj. In- 
vestigacija prasidėjo po to, 
kai prie vieno garsaus vieš
bučio rasta dėžė su „Juodojo 
Legiono” uniformine skrais
te ir instrukcijomis, kad 
.broliai” į susirinkimą vy’

WASHINGTON, D. C. — 
Žemdirbystės departamentas 
paskelbė, kad surastas ir už
patentuotas būdas sušaldyti 
pieną, kurį bus galima siųsti 
ir į šilčiausius pasaulio kra
štus, nesunaikinant maistin
gumo. Sušaldytas pienas ga
lima laikyti labai ilgai.

ISPANIJOJ VYKSTA 
SMARKŪS MŪŠIAI

broliai” į susirinkimą vy’ HENDAE. — Prie Oviedo 
tų naujon vieton'ir apsigin- verda smarkūs mūšiai. Vy- 
klavę. riausybės šalininkai mainie-

riai turi apsupę 1000 karių 
garnizoną sukilėlių. Tas gar
nizonas tai dalis 2.500 vyrų, 
kurie prieš 3 mėnesius už
ėmė Oviedo miestą. Sakoma, 
sukilėliai sutraukę į Oviedo 
apylinkę 2000 savo kariuo
menės.

ŽUVO KARO LAKŪNAS

KAUNAS. — Netoli Kė
dainių rugs. 25 d. rytą, per 
karo manievrų pratimus, ore 
susidūrė 2 lėktuvai naikinto
jai. Nelaimėj sunkiai sužeis
tas karo lakūnas Įeit. A. 
Skaržinskas, kuris netrukus 
ligoninėj mirė. A. a. Skar
žinskas buvo puikus lakūnas 
ir taiklus šaulys. Jis yra lai
mėjęs net 13 įvairių šaudy
mo rungtynių. Jis buvo vos 
27 metų amžiaus.

VIESULAS FILIPINUOSE

MANILA. — Spalių 9 ir 
10 d. d. siautė smarkūs vie
sulas su audra Luzon saloje, 
kur žuvo 109 žmonės. Apie 
400 gyventojų nesurandami. 
Manoma, kad užliejusios sa
lą bangos nunešė juos į jū
rą. Sakoma, viesulas buvęs 
didžiausiąją šių salų istorijoj.

DANCIGE AREŠTUOTA
100 SOCIALISTŲ

BERLYNAS. — Dancigo 
policija ėmėsi smarkios akci
jos prieš socialistų organiza
ciją, kuri buvusi apsiginkla
vus ir rengėsi sukilimui. Sa
koma, kad areštuota apie 
100 asmenų, ryšium su pada
ryta krata, kurios metu so
cialdemokratų patalpose ras
ta ginklų.

J. A. V. PAVESTA AUKSO 
KONTROLE

vais apsigyveno Vabalninke, 
Biržų apskrityj. Jaunystėj 
Juozas parodė palinkimą mo
kslui ir už tai tėvai nesigai
lėjo ne lėšų nė klapato. 1928 
m. Juozas laimingai baigia 
Panevėžio valst. gimnaziją. 
Būdamas gimnazijoj, kuri 
buvo vedama tokių žymių 
Lietuvos darbuotojų — pe
dagogų, kaip a. a. Prof. Dr. 
J. Yčas, ipž. K. Šakenis, ra
šytojas a. a. kun. J. Lindę— 
Dobilas, Juozas Laučka pa
milo organizacinį darbą ir 
pasižymėjo kaipo sumanus 
visuomenininkas. Jis akty
viai dalyvavo ateitininkų 
meno ir Vilniui Vaduoti Są
jungų kuopose, užimdamas 
įvairias valdyboj ir komisi
jose pareigas, neaplenkiant 
nei pirmininko. Be to, tuo pa
čiu laiku Juozą matome ak
tyviai veikiant ir su pavasa- 

(Tęsinys 2 pusi.)

tarp Anglijos, Prancūzijos ir 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių, Vokietijos finansinių 
ekspertų nuomone, atiduos 
aukso kontrolę Jungt. Amer. 
Valstybėms. Nes prie dabar
tinių aplinkybių nebuvo gali
ma atsiekti tikros pinigų sta- . 
bilizacijos. Tačiau ta sutar
tis yra mažos reikšmės, nes 
nuo jos galima pasišalinti 
per 24 valandas.

MASKVA REMIA 
MADRIDĄ

BERLYNAS. — Nauja va
liutos pasikeitimo sutartis pagalba.

MASKVA. — Iš Sov. Rusi
jos jau ketvirtas laivas iš
vyko Ispanijon, prilioduotas 
maisto, drabužių ir kitko. 
Laivai teikia pagalbą Ispani
jos radikalams. Sakoma, kad 
tie laivai gabena ne vien 
maistą, bet ginklus ir amu
niciją, kuri naktimis iškrau
nama ir siunčiama Madri
du!. Pranešama, kad Rusija 
pasiuntusi ir keletą trans
portinių bei greitųjų karo 
naikintuvų lėktuvų.

Tuo tarpu Rusija kaltina, 
kad Vokietija, Italija ir Por
tugalija remia Ispanijos su
kilėlius. Į tą kaltinimą visos 
trys valstybės atsakė, kad tą 
patį daranti ir Rusija. Vadi
nas, Ispanijos vidaus karas 
vedamas užsienio valstybių
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STARHEMBERG Į ROMĄ

—---- Šiomis dienomis Austrijos
-subscription Rates: " I sostinė j Vienoj įvyk© didelis 

u h 'a T ■""■■■ J?.°? politinis perversmas; Premje- 
In U. S. A. six months .......... 01.10 1 r v z J
Other. Countries one year W.; ‘ W.7« ras Shušhnigg panaikino pri- 
other countries six months .. $1.50 vačią karinę Heiniwhero or-

Advertlslng rates on application |ganizaciją, kuriOS Vadu.buVO 
i von Star- 

hemberg. Shushniggas pasi
naudojo pasireiškusią viduji
ne Heim where koya tarp va
dų ir, uždaręs organizaciją, 
pats liko pilnu krašto valdo
vu. Starhemberg pasidavė ir 
Heimwherui įsakė išsiskirsty

• i ti. Esą, taip padaryta su
reiškia šmeižtuose, kitaip manančio žmogaus purvais Mussolinį pritarimu. Tačiau 
rfv’tikcfxrma ■vipnn Iritn rtaonlronHmn ir na n Viaa t-ai orali_l; . ■ •'

princas von Starhemberg, sa
koma, vykstą Romon pasi
skųsti Mussoliniui dęl jo nu- 

kiek ten ne-1 ginklavimo.

- Prenumeratos Kaina:- -
Suv.. Valat. metams. $2.00
Suv. Valst. pusmečiui .............. |L1O
Užsieny] metams ...................... $2.75
Užsieny] pusmečiui .................. $1.50

Skelbimų kainos sulig susitarimo

Lindbergai - pasiliksią už
sienyje, kol Amerikoj bus 
galutinai pamiršta jų sūnaus 
Charles išvogimas ir. jo tra
giškas . nužudymas, \ ,....

DYMŠA Į KARALIAUČIŲ

RaStus ir žinias "Amerika” trumpina sulig reikalo. Netalpdntd raštai korespon- fašistas princas 
dentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislundlama pašto ženklų.

KAZYS P. VILNIŠKIS — Redaktorius.

DAUGIAU ŽMONIŠKUMO
> ■ T'. • .. . . , ,.

Mūsų spaudoje, musų visuomeniniuose santykiuose ir 
šiaip viešajame gyvenime dabai daug kartumo, kurs pasi-

drabstyme, vieno kito neapkentimu ir, pah. Visa tai galį-Į^ 
riia trumpai pavadinti nežmoniškumu. Pavartyki kai ku 
riuos mūsų laikraščius ir plaukai turės pasišiaušti, ir vei
dai paraudonuoti, ir širdis dažniau plakti 
švarumo. ’ _________
£ Žmoniškumo trūksta daigiausia dėl to, kad žmogus ne- AUGA PRISIKĖLIMO 
gerbia žmogaus. ^Nepagarba kyla svarbiausia gal dėl šių ' ' BAŽNYČIA 
priežasčių: žmogus nepažįsta žmogaus; -žmogus nenori ki-  
to žmogaus pažinti; žmogus kitame, žmoguje mato vien tik KAUNAS, 
bloga.'. \ l-.'f •; r ••

, Kad lietuvių'visų grupių santykiavimas ar nors tik 
egzistavimas įgytų švelnesnes formas, reikią, kad tų įvai- 
riaip manančių grupių žmonės pažintų, ar norėtų pažinti 
vadinamu^ savo priešus.
. ,0. pažinti žmogų nelengva. Jei nevisuomet pavyksta 
tiksliai Ištirti žmogaus išorę, tai ką kalbėti apie- žmogaus 
vidaus pasaulį, kurs labai, ir sudėtingas ir paslaptingas.

Lietuvoje leidžiamame mėnesiniame žurnale „Židinyje, ”1 tilps apie 5000 žmonių, 
nr. 7, žmogaus pažinimo.klausimu Alfonsas -Grandys yra —1------ -—■*
parašęs įdomų, gilų straipsnį, kuriame savo1 mintis parėmė PERMAINOS BRAZILIJOS 
įžymių-rašytojų mintimis. To straipsnio kai kuriomis min- LIETUVIŲ GYVENIME 
timis,. savaip suvirškintomis, ir jame; tilpusiais įvairių ra- ----- —
šytojų išsireiškimais ir norisi čia pasidalinti, -.r II Spaudos žiniomis, Sao Pau- 
; Didysis rašytojas Goethe yrą- pasakęs: „O, kaip šitame lo (Brazil.) liet, gyvenimas 
pasauly sunku žmogui suprasti kitą žmogų,” o dr. Klugos 
pažymėjo, jog žmogaus, dvasios esmės su jos visais palin
kimais peršvietimas- ir pažinimas nėra žemėje galimas. 
Jeigu yra, sunku ir net negalima visai suprasti žmogų, ta
čiau visados galima gryniausia intencija nors mėginti jį1 
.suprasti;-,. :< ■■■: . i-;’’--’ .< ’• . |

Blogiausia žmogų pažinti, jei iš anksto apie jį susidarai 
savo nuomonę, kuri dažnai kyla pasiremiant kokiu nors 
vienu to žmogaus išoriniu elgesiu. ’Reikia žinoti, jog žmo
gų veikė ir veikia jo auklėjimas, o dabartinės gyvenimo są
lygos, jo draugai, jo igimtas būdas, jo tėvų ir net protėvių! 
turėti pergyvenimai ir kitoki veiksniai. . - r |

... Daugiausia žalos žmoniškumui padaro apsitvėrimas ne
susitikimo tvora, visiškas, ne^rip’ąžihinias kitaip mąstan
čiam teisės gyventi, visiškas nenoras su kitaip nusiteiku
siu žmogumi susitikti.
. Į šį tvirtinimą daugelis atsakys, jog nėra reikalo susi
tikti su žmogumi, nes jį galima pažinti iš jo kalbų, iš jo raš
tų, iš jo priklausymo atitinkamoms organizacijoms.

Bet šios trys priemonės gali labai ir labai apgauti. ‘ Nevi
suomet žmogus kalba tai, ką jis mano. Čia daug įtakos tu
ri jo laikinis susierzinimas, jo karštas būdas. Tolstojus sa
vo viename veikale taip yra pasakęs: „Tu taip užgauta, 
taip sujaudinta, kad daugelį dalykų matai ne taip, kaip jie 
yra.” Nemažai yra žmonių, kurie kadaise buvo giliai įžei
sti ir jie to niekados negali pamiršti ir negali to šaknų iš
rauti nei iš savo minčių, nei iš šavo* kalbos. Dr. Klūgas 
tvirtina, jog „yra žmonių, kurie sykįi sužeisti, visada krau
juojančią širdį kenčia.” • ■

■ Negalima visiškai pažinti žmogaus ir iš jo raštų, nes pa
rašytas žodis vis dėlto nevirpa žmogaus gyvos širdies tvak
sėjimu. Kas parašyta, gali būti neretai visaip suprantama.

Ęagaliau ir žmogaus priklausymas organizacijoms dar 
neparodo, koks tas žmogus yra. Juk yra daugybė žmonių, 
kaip tvirtina indų įžymusis rašytojas Tagore, kurie „liki
mo ironijos yra verčiami rodytis tuo, kuo jie nėra.” Nega
lima užmiršti ir tai, jog į žmogų, be jokios jo kaltės, veikė 
ne jo paties pasirūpintas jaunystėje auklėjimas, kurs, be 
abejonės, paliko pėdsakų visai žmogaus ateičiai.

Labai daug žmogaus gyvenime paveikia ekonominės są
lygos, o už jas gal dar labiau bendroji žmogaus aplinkuma. 
Rašytoja Ožeškienė pažymi, jog „yra žmonių, kurie gyve
nimas, kaip takelis be saulės ir gėlių, vingiuoja vienumoje 
tarp įvairių šios žemės kelių. Pavasario rožės neša jiems 
ilgesį, rudens miglos pučiamiems ašaromis.”

Bet svarbiausia sąlyga žmogui pažinti
parodysi meilės savo artimui, kaip gi jis atvers tau sielą ir 
kaip tu jį pažinsi. Kaip rytmečio saulės spinduliai atiden
gia gėlių per naktį pridengtus lapelius', taip meile atiden
gia žmogaus sielos slaptas.

Ir ar nebūtų gražu, jeigu išnyktų iš lietuviškosios spau
dos nešvarūs ginčai, jei nebūtų juose vietos šlykštiems 
šmeižtams. Į tai galima tikėti,' jei tikėsime į žmčgaus kil
numą, nes, kaip drąsiai prancūzų rašytojas Mauriac sako, 
„žmOnėš niekados nėra taip žemai puolę, kaip kad vaizduo- 
jamasi. ’ 

‘ Taigi, daugiau žmoniškumo.

Žaliajame 
Į Kalne visu smarkumu kyla 
mūsų tautos paminklas — 
Prisikėlimo bažnyčia. Jau 
baigiamos vesti sienos. Tai 
bus gražiausia visoj Liėtuvo; 
bažnyčia. Ant jos bokšto vir
šūnės nuolat vakarais žibės 
kryžius. Pačioj bažnyčioj

I neina tokia sklandžia vaga, 
kokia turėtų eiti. Taip sun
kiose svetimo, nepažįstamo 
krašto gyvenimo spaudžiami, 
lietuviai turėtų vieni kitus 
gerbti ir susiklausyti. Tačiau 
Čia, taip nėra: perdaug pavy
do,' perdaug intrygų, per
daug blogos valios; ir gal dėl 
to, kad čia gyvena keletas 
asmenų, kuriems Lietuvoj 
nebebuvo vietos.

į Ilgus metus pas mus dir
bęs kun. Sugintas, Suorgani
zavęs parapiją, pastatęs baž
nyčią, ant galo liko nepaken
čiamas; ir, pagaliau, išvyks
ta į Lietuvą. Jo vieton pa
skirtas naujas kun. P. Raga- 
žinskas, kuris vietos vysku
po pripažintas lietuvių kolo
nijos kapelionu. Ar kun. Ra- 
gažinskas sugebės išsisukti 
painių intrygų — parodys at
eitis. Tuo tarpu visi laukia 
jo gražių norų su visais gra
žiai sugyventi ir dirbti kul
tūrinį bei religinį darbą Bra
zilijos lietuviuose.

Brazilas „Lietuvio” 
redaktorius

Sao Paulo mieste išeinan
čio savaitraščio „Lietuvis’ 
oficialiu redaktorium pa
kviestas ir sutiko būti brazi
las dr. Egaz Muniz, dienraš
čio „Folha da Manha” redak
torius. Bet taip padaryta tik 
todėl, kad Brazilijos naujas 
parėdymas reikalauja, jog 
redaktorium gali būti tik to 
krašto pilietis. Faktinuoju re 
daktorium pasilieka tas pats 
St. Vęncevičius.

meile. Jei ne- LINDBERGAS PASILIKS 
ANGLIJOJ

Spaudos žiniomis,, pulk. 
Lindbergas ir jo šeima ilges
nį' laiką nemano grįžti į A- 
meriką. Jie gyvena Anglijoj. 
Tačiau jie nemano ten nuo
latiniai apsigyventi. Lind- 
bergai džiaugiasi, kad jų ne
liečiamybė Anglijoj yra tik
ra, kad jų sūnelis Jonas au
ga sveikas.

Lietuvos . ' pasiuntinybės 
Latvijoje patarėjas L. Dym- 
ša paskirtas generaliniu kon
sulu Karaliaučiuj.

Latvijos vyriausybė p. L. 
Dymšą apdovanojo Trijų 
žvaigždžių ordinu 3 laipsnio.

Kaip žinoma, iki šiol buvęs 
generaliniu konsulu Kara
liaučiuje J. Budrys paskirtas 
generaliniu konsulu New 
Yorke.

LIETUVIS Į VENESUELĄ

Šiomis dienomis į Pietų 
Amerikos valstybę Venecue- 
lą išvyko Bronius Jurkštas. 
Jis ten dirbs, kaipo .mokyto
jas — misijohierius. Tai bus 
behė pirmas ’ lietuvis šioje 
valstybėje.

CtEVELANDO LIETUVIŲ 
DARŽELIS

Štai kaip atsiliepia apie 
Cleveland© Lietuvių Kultū
rinį Darželį Lietuvos studen
tai — sportininkai, pasaulio 
keliautojai, Stepas Juodval
kis ir Vladas Vęrbavičius, 
kurie atvykę į Clevelandą ap 
lankė Lietuvių Darželį:-
.;. • ’ - , - <

Rašo Stepas Juodvalkis.
Kaip tik atvažiavom į Cle

velandą, pirmiausia papra
šiau nuvesti mus į tą vietą 
apie kurią dar būdamas Lie
tuvoj girdėjau —. Cleveland© 
Lietuvių Kultūrinį Darželį.

Maloni ir simpatiška ponia 
O. Karpienė lydi per Rocke
feller Parką, Einam gražaus 
parko takeliais, aš dairaus 
apjink, kad pamatyti ką nors 
pažįstamo, savo, lietuviško. 
Tuo gi tarpu mūsų palydovė 
vis saką,; štai Žydų darželis, 
štai Vokiečių, ten Italų ir ei
lė kitų. Toks jos rodymas 
pirma svetimų darželių man 
nepatiko, nes aš noriu grei
čiau iš jos išgirsti: ’’Štai 
Lietuvių Darželis”. Bet rei
kėjo iki Lietuvių Darželio 
oraeiti pro šalį kitų. Ir dar 
valandėlė ir mes jau stovė
jom prie dr. Jono Basanavi
čiaus biusto ir Gedimino stul 
jų ir skaitėme akmenyje iš
baltą užrašą:,

LITHUANIAN GARDEN
Apie 15 darbininkų karštą 

dieną sunkiai dirbo baigda
mi Lietuvių Darželyje dar
bus. Vieni rovė sudžiūvusius 
medelius ir į jų vietas sodino 
kitus, antri sunkvežimiais ve 
žė juodžemį, kiti tašė akme
nis. Matyt, kad Darželio sta
tymo ir užbaigimo darbai ėjo 
oilnu tempu ir atrodė kad 
darbo padaryta apie 75%.

. Įrengimui . savų darželių, 
žemės yra gavusios apie 23 
tautos ir iš jų jau, rodos, aš- 
tuonios yra įrengusios arba 
žadėjusios įrengimo darbus 
Taigi iš to matyti, kad lietu
viai, kurie yra priskaityfi 
prie mažųjų, gyventojų at
žvilgiu, tautų, neatsilieka, ir 
užpakalyje savęs paliko eilę 
kitų didesnių tautų, -kurios 
čia Amerikoje sudaro daug 
didesnį gyventojų procentą, 
bet savo darželių dar neįs
tengė įrengti. i .....

Ne Lietuvio akim žiūrint, 
šiandien mūsų Darželis atro
do gražiausias, o jei ne, tai

vįenas iš gražiausių tikrai;
'Karų, gi mes. lietuviai tu- 

r'im būti dėkingi, už-šitą di
delį ir Šimkų darbą, kuris 
yra-atliktas • statant šį Lie
tuvių Kultūrinį Darželį? Ai
šku, kad-pirmoj eilėj Cleve
land© lietuviams, o ypač 
darbščiai to Darželio Sąjun
gai, kūrią sudaro patriotinių 
Lietuviškų draugijų atsto
vai ir pavieniai veikėjai.

; Nors šiam darbui ir buvo 
gauta iš Federates valdžios 
viešų darbų fondo pinigų, 
bet toli gražu ne. tiek, kiek 
yra reikalinga galutinam 
Darželio įrengimui. Tat šios 
Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungos darbas yra sunkus 
nes jai tenka ieškoti pajamų 
šaltinių ir kad iš visuomenės 
surinktos aukos būtų kuo 
tiksliausia sunaudotos, šis 
darbas turi būti remtinas vi
sų Lietuvių.

Ištikrųjų kartais būna sun 
ku remti kokį darbą nuo ku- 
rio esi kiek toliau, bet šiame 
atsitikime toks galvojimas 
yra klaidingas. Juk šis dar
želis neatstovaus vien tik 
Cleveland© Lietuvius, jis yra 
statomas visų Amerikos Jun 
gūnių Valstybių Lietuvių 
vardu ir galų gale šis Dar
želis atstovaus ir visą Lie
tuvių Tautą.

Kaip yra malonu atvažia
vus į Clevelandą ar tai iš ki
tų Amerikos miestų ar tai iš 
Lietuvos aplankyti šį Darže
lį, kuris daug ką pasako, ku
ris liudiją' ir kitiems, kad pa
saulyje gyvena sena, turinti 
garbingą 'praeitį Lietuvių 
Tauta. • i.. ■
- Ateis laikas, kada Ameri
kos Jungtinėse Valstybėse iš 
nyks tautų pasiskirstymas, 
kada būsimos lietuvių kar
tos jau nebekalbės lietuviš
kai, iri kai jie aplankys šį 
Darželį, jie. ir kiti prisimins, 
kad čia, Dėdės Šamo tėvynė
je, tarp pasaulio tautų miši
nio gyveno ir lietuviai ir kad 
jie buvo dėkingi tikrąjai sa- 
vo tėvynei ir: -didžiavosi savo 
lietuviška kilmę ir paliko 
amžiną paminklą — LITHU
ANIAN GARDEN.

? <’» ' •

Rašo VJadąs Vęrbavičius
Pasaulyje yra daugybė is

torinių paminklų karžygių, 
poetų, karalių ir pan. garbei. 
Bet, nedaug, yra tokių pa
minklų, kurie būtų pašvęsti 
visai tautai, kurie atvaizduo
tų tautos praeitį. ...

Tarp pastarųjų, gal būt, 
pirmą vietą užima Clevelan- 
do Rockefeller Parko Tautų 
Darželiai. Kiekviena tauta 
stengiasi pagerbti savo tau
tinius didvyrius, pastatant 
jų biustus, apsodinti gauta iš 
miesto valdžios žemės ' skly
pą gėlynais, » medžiais, krū
mais, kad darželio lankyto
jai rastų malonų ir jaukų 
prieglobstį medžių pavėsyje.

Iš šių darželių išsiskiria 
Lietuvių Darželis, kaip savo 
grožiu, taip ir originalumu. 
Be to, savo didele simbolika, 
kuri slepiasi beveik kiekvie
name to Darželio daikte, at
vaizduoja mūsų Tautos pra
eitį nuo pagonizmo iki prisi
kėlimo. • . . ;. •• <

Viso Darželio lyros pavi
dalas — dainų šalis, Lietuva. 
Vandens čiurkšlis (fonta
nas), Baltijos jūra. Besikei
čianti čiurkšlio srovės spal
vos primena mums vaidilu
čių kūrenamą ugnį Birutės 
kalne Palangoje. Busimieji 
Kudirkos ir Maironio biustai
— mūsų realizmas ir roman
tizmas. Basanavičiaus stovy- 
la primena išsivadavimo ko
vas ir prisikėlimą. Gedimino

t • ’5 A z i • 5 T >

Bronius Nekrašas
RĄŽANČIUS f ,

Kiek kartų su tavim meldžiuos,
Šaltini mano paguodos, *

.. .. . , ", 7 , • ».i

Tavyje tirpsta mano nuodėmės;
'* tu vainikėli Marijos..

’ Kaip laimes valandos perlai, 
Kartoju Sveika Marija, ; •< z •- 
ir baigdamas rąžančių jau1 

prie kryžiaus artinuos...
Marija, Dievo motina,

I • * ■ l . . ■

melskis už mus, už mus kaltus.
Palengvink kančias mirties valandoj 

mes.vaikai tavo, o Marija! ,■

U'

, Spali^

Pranas Naudžius

Dažnai „Amerik 
tau apie kolonijai 
niekad nebuvau, ku 
lietuvių gražiai gyi 
tariau jas aplank; 
^Amerikos’ keliauj 
tas. Pirmąja „mane 
pasakų vieta” p 
Amsterdam, N. Y.

JUOZAS B. LAUČKA zaminus. Grįžęs į Lietuvą, 
nors labai nepatogiose sąly
gose, vėl stojo prie organi
zacinio darbo 1934-35 moks
lo metais jis buvo net Stud. 
Ateitininkų S-gos pirminin
ku. 1934 m. rudenį jis pirmi
ninkavo pirmajai Pavasari
ninkų vyrų konferencijai.

Jau pereitą metą buvau 
pradėjęs susirašinėti ’ ’su p. 
Laučka; tikslu jį pakviesti į 
Ameriką atgal ir pakviesti 
redaguoti ’’Ameriką”.' Ta
čiau tas reikalas buvo kiek 
atidėtas; kai paaiškėjo, kad 
p. Laučka buvo numatomas 
siųsti į Ameriką du Pavasa
rininkų delegacija pas Liet. 
Vyčius. Ir' ištikrųjų, š. m. 
kovo m., kaip visi žinome,' su 

1 - Dr. J. Leimonu atvyko Juo-
prieik laiko buvo palikęs 2as Laučka sU PavaskAih. 
Ir 1930 m rudeų Jis atvyks- kų misija> kajpo revįzitu

L. Vyčius. Čia jie per 5V2 
mėri! lankė įvairias lietuvių 
kolonijas Amerikoj, *plačiai 
susipažindami su visu mūsų 
veikimu ir aktualiausiomis 
problemomis. Po trumpo pa
sikalbėjimo tik po atvykimo 
vėliaū ėmefiTrimtai su p. Juo * 
zu Laučka tartis. Jis galuti
nai nutarė pasilikti Ameri
koj. Įvykūšiam MąrianapO- 
lid Kolegijoj Stūd. ir Prof. 
S-gos metiniam seime, adv.
J. Laučka išrenkamas tos są
jungos pirmininku, su speci
alia jaunimo organizacijų 
konsolidavimo misija daly
vauja L. Vyčių seime, Provi
dence, R. I.

Po seimų J. B. Laučka ku
riam laiku) apsistojo pas. sa
vo didelį prietelių kun. Pr. 
Jurą, Lawrence, Mass. liet, 
parap. kleboną.

Rugsėjo mėn. įvykusiame 
L.U.B., Ine. direktorių posė
dy] išdėsčiau reikalą ir ga
vau visų direktorių pritari
mą adv. J. B. Laučką pakvie
sti .’’Amerikos'’ .redaktorium 
Ir, spalių 4 d.. pasakęs pra
kalbas Pittsbųrghe, Pa., o po 
to dalyvavęs. Louise will, Ken 

* tucky Prąncįskonų orderio 
suvažiavime^ Juozas Laučka 
nuvyko į Mąrianapolio Kole
giją, kurio į turi dalyvauti 
Stud, ir Prof. S-gos Centro 
posėdyj. Spalių 19 d. jis jau 
sėda prie’’Amerikos”’ redak
cijos stalo,. pilnas gražių min 
čių, pasiryžimų ir planų..

Reikia, pastebėt, kad J. B. 
Laučka yra . aplankęs New 
Yorko ir New Jersey koloni- 
,jas su ”Darb-ko” maršrutu. 
Jis mūsų apylinkėj daugeliui 
gerai pažįstamas. .

Jo pakvietimas į ’’Ameri
kos”; štabą bus. dideliu mūsų 
laimėjiinu. Jo. visuomeniniai 
gabumai, organizacinis paty
rimas-ir. mūsų reikalų paži
nimas pakels ’’Amerikos” 
moralį ir ekonominį lygį, šia 
proga džiaugdamasis sulau
kęs naujo kolegos, širdingai 
sveikinu ir įlinkiu - geriausių 
sėkmių. • ' . . ..r...

Kazys P. Vilniškis

(Tęsinys iš 1 pusi) 

rininkais. 1928 metų rudenį 
Juozas Laučka atvyksta į 
Kauną ir įstoja į V. D. Uni
versiteto teisių fakultetą. 
Jau įpratęs '■ dirbti- organiza
cijose, Juozas ir naujose apy 
stovose ^nenuleidžia rankų, 
jis čia tuoj parodo aktyvu
mą tarp studentų ateitinin
kų ir išrenkamas Moksleivių 
Ateitininkų Sąjungos centro 
sekretorium, o sekančiais mo 
kslo metais Moksleivių Atei
tininkų Sąjunga jau džiaugė
si Juozu, kaipo .energingu sa
vo vadu - pirmininku.

Tačiau Juozas panoro pa
matyti naująjį pasaulį, kurį

ta į Ameriką. Čia tuoj buvo 
pakviestas į ’’Darbininko” 
redakciją. Sekančiais metais 
išrenkamas L. K. Darbinin
kų S-gos centro sekretorium. 
Abejas pareigas ėjo iki 1933 
m.' Per tą laiką buvo veiklus 
orgariizacjųoįe, dalyvavo K. 
Federacijoj, (buvo net So. 
Bostono Apskr. pirminipku) 
ir L. Vyčiuose; 1932 m. ka
da kūn. Dr. J. Navickas ėmė
si organizuoti ALRK. Stud, 
ir Prof. Sąjungą, Juozas bu
vo vienas iš pirmųjų tos 
idėjos vykintojų. 1933 m. ru
denį, gavęs iš ’’Motinėlės” 
D-jos paramą, p. Laučka iš
vyko atgal į Lietuvos Uni
versitetą ir iki šių metų pa-

stulpai, kampuoti takai, bū
simos Perkūno galvos ir kiti 
papuošalai pątys . kalba už 
save. ...

Teko mums praleisti kele
tą valandų Cleveland© Lietu
vių Kultūriniame Darželyje, 
ir tą įspūdį, kurį pergyve- 
nom laikas nepajėgs ištrinti 
iš atminties. Jaučiaus persi
kėlęs į senąją gadynę kada 
mūsų bočiai, didžiose giriose 
garbino Perkūną ir ugnį, ka- ' 
da amžina ugnelė ruseno gra 
žiu vaidilučių saugoma Bi
rutės kalne... Prisiminiau 
Lietuvos galybę Gedimino 
laikais, kada Lietuvos var
das skambėjo visam- pasau
lyje, Basanavičiaus, mūsų 
Tautos atgimimo pa.triarko, 
gyvenimą ir . jo didžiuosius 
darbus. ... .. ... i

Ir daug, daug minčių gimė 
apie mūsų Tėvynės praeitį, 
iš kurios:’’stiprybę šėmiam’’

Manau, kad kiekvienas lie
tuvis apsilankęs tame Dar
želyje jaučia . tą patį. : Tas 
Darželis ne tik gaivina ir 
stiprina Lietuvio lankytojo 
Tėvynės meilę, ne tik sukelia 
nusistebėjimą kitataučių a- 
kyse, bet ir palieka ateinan
čioms kartoms atmintį apie 
Lietuvių tautą; apie jos sū
nų kovas ir laimėjimus, 
vasario baigė Teisių Fakul
tetą, išlaikydamas visus eg- •

neturėdamas. Pirmi 
buvo puikiausias; ti 
ankščiau „Amerikoj 
Amsterdamas yra ' 
norės mažas Br 
East Main St, prad 
berty St yra pradi 
visko miestelio. Či 
ausį pagauna lietui 
ba ir širdį pralinks 
langą vienur kitur 
lietuviška daina ai 
Krautuvių lietuvis! 
gi nemaža ir jose sk 
tuvių kalba. Pasiji 
Lietuvoj, įsigeidžiai 
kur ir lietuviškų 
kvapo; bet mano n 
tyt, nebuvo pa! 
jautri... Gal tą pati

| Vietos lietuvių i 
I miero parapija, kur: 

1 pu metus veda k

yra taisomi Kun. 
nariėius čia dirba 
nenorint, kad jau 
70 m. amžiaus, e 
dirba, remdamas 
pažų sumanymą Ji 
daug energijos ir 
švenčia gaivindama 
bę, rašydamas poe 
mes, vaidinimus i 
dirba ir dirba be pi 

Parapijos choras 
raktų irgi pagii 

dirba parenj 
koncertams, čia v 
stebėtinai graži 
nuotaika. Ir kas 
jaunimas skiriasi 
W, tegu atvyksta 
damą pažiūrėt! Ji 
rara ir pasišventi 
ra, tad jų darbai 
tinamas... Kleboną 
senesnieji remia 
darbą, asmeniška: 
lyvauja. čia jaun 
si ir basketbolu 
įdomiausia buv 
kaip jaunas vyr 
kalbėjo, kad Iii 
jau niekad nei 
tiems ir sostinė 
čiau ar vėliau, 
iš lenkų. Tas i 
žiūrint, jog me 
riko j girnų ir j 
garsūs šio 1 
mumyse tek 

kraujas.

Aš atvykau 
su entuziazmu 
daugiau su juo

tiek lietuviško 
kad juo esu suj 
pač noriu pad 
Žydanavičiui ir 
viams, kuriuos 
ir susipažinau.

Bet niekad ne] 
ardomo C. Unce 
naus Jono (21 
kurie mano buvii
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įdėtas,1 kai paaiškėjo, hi 
Laiička buvo Wtas 
isti į Ameriką du Pans- 
inkų delegacija ta 
čius.' * Ir''ištikryjiįi'i 
ro m„ kaip'visi anonu

JrLeimonu atvyko J» 
Laučkasu Pavasari® 

misija, kaipo revizitu pu I 
Vyčius. "Čia jieper5V 
i! lankė įvairias 'Hetuvią 
inijas Amerikoj, plačiai 
pažindami su visu mūsą 
imu ir aktualiausiomis 
(lemomis. Po trumpo pa- 
Ibėjimo tik po atyyho
ii ėmeflĖTHitai su p. Juo 
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seimų į B. Laučka ku- 
laikui apsistojo, pas sa- 
lėlį prietelių kum ft. 
Lawrence, Mass, liet 
kleboną.' ' 

sėjo men. įvykusiame 
, Inę/direitorių posė- 
iesciau (reikalą ir ga
isų direktorių pritari- 
r, J. B. Laiičkąpakvie- 
oęrikos^ .redaktorium 
ilį ) X pasakęs pra- 
^biirghe, Pa., o po 
lįs. Louisewill, ,Ken 

’jąnčigkonų prdeiio 
ime/ Juozas Lauč^a 
VMąrianapolio Kole- 
rioy turi dalyvauti 
r. Prof., S-gos Centro 
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Dažnai „Amerikoj” skai
tau apie kolonijas, kuriose 
niekad nebuvau, kuriose tiek 
lietuvių gražiai gyvena. Nu
tariau jas aplankyti, kaipo 
,',Amerikos’ ’keliaujanti agen 
tas. Pirmąja „mano girdėtų 
pasakų vieta” pasirinkau 
Amsterdam, N. Y.

Nuvykau jokių pažįstamų 
neturėdamas. Pirmas įspūdis 
buvo puikiausias; tikrai kaip 
aukščiau „Amerikoj” rašyta. 
Amsterdamas yra tikras se
novės mažas Brooklynas. 
East Main St., pradedant Li
berty St. yra pradžia lietu
viško miestelio, čia dažnai 
ausį pagauna lietuviška kal
ba ir širdį pralinksmina pro 
langą vienur kitur girdima 
lietuviška daina ar muzika. 
Krautuvių lietuviškų čia ir
gi nemaža ir jose skamba lie
tuvių kalba. Pasijutęs lyg 
Lietuvoj, įsigeidžiau pajusti 
kur ir lietuviškų kopūstų 
kvapo; bet mano nosis, ma
tyt, nebuvo pakankamai 
jautri... Gal tą patirsiu kitą 
kartą.

Vietos lietuvių Šv. Kazi
miero parapija, kurią per il
gus metus veda kleb. kun. 
Juozas Žydanavičius, dabar 
yra taisoma. Kun. J. Žyda
navičius čia dirba 33 m. ir 
nežiūrint, kad jau susilaukė 
70 m. amžiaus, energingai 
dirba, remdamas kiekvieną 
gražų sumanymą. Be to, jis 
daug energijos ir laiko pa
švenčia gaivindamas lietuvy
bę, rašydamas poeziją, gies
mes, vaidinimus ir t.t. Jis 
dirba ir dirba be paliovos.

Parapijos choras ir klubas 
reiktų irgi pagirti, nes jie 
daug dirba parengimams ir 
koncertams. Čia viešpatauja 
stebėtinai graži lietuviška 
nuotaika. Ir kas sako, kad 
jaunimas skiriasi nuo lietu
vių, tegu atvyksta į Amster
damą pažiūrėt! Jie dirba su 
noru ir pasišventimu, nes ži
no, kad jų darbas yra įver
tinamas... Klebonas ir visi 
senesnieji remia jaunimo 
darbą, asmeniškai su jais da
lyvauja. Čia jaunimas domi
si ir basketbolu bei futbolu. 
Įdomiausia buvo klausytis, 
kaip jaunas vyrukas karštai 
kalbėjo, kad lietuvių tauta 
jau niekad nebevergaus ki
tiems ir sostinė Vilnius, anks 
čiau ar vėliau, bus atgauta 
iš lenkų. Tas rodo, kad ne
žiūrint, jog mes esame Ame
rikoj gimę ir gal kada būsim 
garsūs šio krašto piliečiai, 
mumyse teka lietuviškas 
kraujas.

Aš atvykau Amsterdaman 
su entuziazmu ir išvykau 
daugiau su juo susipažinęs ir 
susijaudinęs. Aš čia radau 
tiek lietuviško nuoširdumo, 
kad juo esu sujaudintas. Y- 
pač noriu padėkot kun. J. 
Žydanavičiui ir visiems lietu
viams, kuriuos aš aplankiau 
ir susipažinau.
"~Bet niekad nepamiršiu nuo 
širdumo C. Uncerių ir jų sū
naus Jono (2 Trinity PI.),

» AMERIKA” 3

Žmogus ir Gyvulys
(Tęsinys)

Baltojo veido veislė dali
nasi į tris dideles šeimynas. 
Tarp jų pirmutinė vieta ten
ka arijams. Vokiečių ir ang
lų mokslininkai juos vadina 
indo-germanais. Kitų tautų 
mokslininkai — indo-euro
piečiais. Anglų ir vokiečių y- 
ra bendra kilmė iš Germani- 
jos, dėl to jų mokslininkai ir 
teikia savo vardą visai tautų 
šeimynai. Kadangi prie ari
jų priklauso daug negerma- 
niškų ir ne indiškų tautų, bet 
jos gyvena Europoje, dėl to 
teisingesnis yra indo-euro
piečių vardas. Reikia atskir
ti arijus nuo airių, kurie sa
ve-vadina Irishmen.

Arijų arba indo-europiečių 
šeimyna dalinasi į dvyliką 
šakų: 1) graikai. Jie yra žy
miai susimaišę su slavais. 
2) slavai, šitie dalinasi į a) 
rytų slavus: rusus, gudus, 
ukrainus, b) vakarų slavus: 
lenkus, čekus, slavokus, ven
dus, c) pietų slavus: bulga
rus, serbus, kroatus, slovė
nus. 3) Lotyniškos arba ro
maniškos tautos: italai, 
prancūzai, ispanai, portuga
lai, romancai, rumunai ir ki
ti. 4) Teutoniškos arba ger
maniškos tautos: vokiečiai, 
anglai, švedai, danai su nor
vegais, fryzai, olandai. 5) 
Keltiškos tautos: Jos jau žy
miai suprancūzėjusios arba 
suanglėjusios: bretonai, ai
riai, škotai ir velšai. 6) aiš- 
čiai arba Baltijos pajūrio 
tautos: latviai, lietuviai. 7) 
Irano tautos: persai, kurdai, 
afganai, baludžiai. 8) indai. 
9) asmėnai. 10) albanai. 11) 
sartai. 12) dardai. ;

Antroji baltveidžių šeimy
na vadinasi semitais, arba 
šėmaičiais, anot kun. Jau
niaus. Jų veidas tamsiai bal
tas; veido linijos smarkiai 
atsikišusios į priešakį, nosis 
didelė ir siaura. Šita šeimyna 
apima tik penkias šakas, po 
vieną tautą kiekvienoje, bū
tent: žydus, arabus, syrus, 
kurdus ir maronitus.

Trečiąją baltveidžių šei
myną kai kurie vadina cha- 
mitais. Jų veida^ tamsus, 
ūgis nedidelis, dantys ir lū
pos atsikišę pirmyn. . Prie 
dvi šakos po kelias tautas. 
Pirmoje šakoje yra berberai, 
kobylai ir tuaregai, keletas 
Nubijos tautų.

Prie baltveidžių dar pri
klauso įvairių maišytų tau
tų ir tokių, ant kurių tebėra 
žymės, pastebimos ant labai 
senų iškasamų kaulų.

Geltonveidžių minėsime tik 
šeimynas, nes jie yra mums 
tolimesni ir jų yra labai 
daug. Didžiausia jų šeimyna 
yra mongolai. Prie gelton
veidžių priskaitomi taipgi 
turko-totoriai ir Tibeto gy
ventojai. Abieji pastarieji la
bai lengvai galima būtų pri- 
skaityti prie baltveidžių, jei 
ne jų kalba. Prie geltonvei
džių taipgi skaitosi suomiai 
ir vengrai. Bet suomių vei
das taip baltas, kaip ir kitų 
Europos šiaurės gyventojų; 
ypač jų plaukai lyg lininiai, 
o akys mėlynos. Vengrai žy
miai tamsesni. Prie gelton
veidžių skaitosi samojiedai, 
tunguzai, eskimai ir kitos to-

dame padarė be galo malo
niu.

Jei kas iš amsterdamiečių 
norėtų manęs ko paklausti 
ar „Ameriką” užsirašyti, ra
šykite Pr. Naudžius, „Ameri
ka” 423 Grand St., Brooklyn,

kurie mano buvimą Amster- N. Y.

limų šiaurių tautelės. Prie 
geltonveidžių yra priskaity- 
ti ir Amerikos indėnai, kurių 
veidai beveik raudoni, ir ma
lajai, kurių veidai tamsiai 
rusvi. Blumenbachas buvo 
padaręs atskiras žmonių vei
sles iš amerikiečių ir mala
jų, o vėlesnieji tyrinėjimai 
parodė artimą jų giminystę 
su geltonaisiais. Matyt, gel
tonieji plito iš Kinijos vieni 
per šiaurius į rytus. Tie pa
siekė Ameriką ir tapo raudo
ni. Kiti per vandenis keliavo 
į pietus. Tie tapo tamsiai 
rusvi.

Kaip prie baltveidžių yra 
maišytų giminių ir tautų, 
taip pat ir prie geltonvei
džių.

Juodveidžių yra vienuoli
ka įvairių šeimynų, prie ku
rių priguli po kelias tautas. 
Paminėsim tik šeimynų var
dus : bantų, arba kafrai, koi- 
kojai, arba hotentotai, buš- 
menai, arba sabei, Sudano 
negrai, negritai, mažieji afri
kiečiai, malanėzai, australai, 
dravydai, vedai, singalai. Ir 
prie juodųjų yra daug mai
šytų.

Pastebėtina, kad Australi
joje, matyt, susidūrė ateiviai 
iš dviejų pusių: geltonvei- 
džiai ten pateko iš Azijos ir 
pajuodavo. Juodveidžiai at
vyko iš Afrikos ir pagelto.

Visi žmonės Nojaus vaikai
Į šituos dalykus galima 

žiūrėti ir tikėjimo akimis. 
Taip darant kyla trys klau
simai: apie žmonių išsiplati- 

(nimą po tvano, apie susida
rymą varsos skirtumo veide, 
apie žmonių atvykimą į Ame 
,riką seniai prieš Kolumbą.

Jeigu chamitai ir semitai 
telpa tarp baltveidžių, tai ša
lia jų stovintieji arijai, yra, 
turbūt, Jafeto vaikai. Tokiu 
būdu visa žmonių giminė iš
siplatinusi po tvano nuo No
jaus yra tarpe baltveidžių. 
Jeigu taip, tai geltonveidžiai 
ir juodveidžiai yra nebe No
jaus vaikai.

Šv. Rašte yra pasakyta: 
Visa, kas gyvą dvasią turėjo 
sausumoje, tai numirė. Taipo 
prapuolė visa, kas buvo ant 
žemės, pradėjus nuo žmonių 
iki galvijų ir iki kirmėlių ir 
iki paukščių po dangumi. 
Tat vislab tapo išgaišinta 
ant žemės. Tik vienas Nojus 
išliko su tais, kurie su juomi 
buvo laive. (Gen. 7, 22. 23).

Kai kurie mokslininkai 
mintijo, būk šitie žodžiai 
reiškia, jog tvanas išnaikino 
tas šalis, kur Nojus gyveno 
ir tuos žmones, kuriuos jis 
žinojo. Tie mokslininkai su
rado Šv. Rašte daug vietų, 
kur žodžiai „visa žemė,” reiš 
kia vien žydų žemę. Iš to jie 
išvedė, būk Nojaus laikais 
ne visi žmonės nuskendo, o 
tik tie, apie kuriuos Nojus 
žinojo. Bet remdamiesi Šv. 
Tėvų užrašytu palikimu, mes 
sakome, kad tvanas apėmė 
visą žmonių apgyventą pa
saulį, ir kad visi dabar gy
venantieji žmonės yra vaikai 
trijų Nojaus sūnų ir marčių.

Be abejonės, visi baltvei- 
džiai semitai yra Šerno vai
kai, bet negalima tvirtinti, 
kad Šerno vaikų nebūtų tarp 
juodveidžių ir geltonveidžių. 
Be abejonės, kad tarp balt
veidžių yra chamo vaikų, bet 
negali sakyti, kad jų nebūtų 
tarp kitokios varsos žmonių. 
Arijai, greičiausia, yra Jafe
to vaikai, bet šv.. Raštas sa
ko, kad jie išsiplatino ant 
salų (Gen. 10, 5). Veikiausia

KENO TAI YRA
REIKALAI?

KATALIKO AKIMS

Kas valdo tamstos reika
lus? Tamsta? • ■

Tamsta buvai šeimininkas 
savo reikalų. Tamsta galėjai 
vesti savo reikalus, kaip no
rėjai; pirkai, ką manei galė
si parduoti; išstatei savo 
prekes, kaip matei tinka
miausia; nustatei kainą, ko
kia manei buvo teisinga; 
tamsta buvai laisvas savo 
pelną išleisti, ar jį taupyti, 
ar vėl įdėti atgal į apyvartą. 
Niekas negalėjo tamstai pa
sakyti, ką turi daryti su sa
vo pinigais. Bet kaip tamsta 
dabar esi laisvas?

Spalių mėnesio „Catholic 
World” žurnalo numeris, 
kaip priprasta, gražių minčių 
kupinas, kurios verčia žmo
gų giliau pagalvoti, štai jų 
keletas vertime.

Ar tamsta atmeni NIRA ir 
jo suvaržymus? Ar tamsta 
atmeni laiką, kai prekybinin
kas, kuris dėl techniškų 
kliūčių negalėjo išstatyti 
mėlyno aro, buvo neremti- 
nas ?

Kas pašalino NIRA? Ne 
Roosevelto administracija, 
kuri ją primetė valstybei. 
Tai padarė U. S. Vyriausias 
Teismas, kuris saugo konsti- 
tucionalumą tiesų ir žmonių 
gerovę, kuris Amerikos pre
kybą išliuosavo iš NIRA 
priespaudos. Bet gubernato
rius Lehman, atsižvelgda
mas į kitų valstybių (statų) 
žmones, ir iki šiol laiko pri
dedamus taksus ant visų rū
šių biznio, net ir mažiausių 
biznių.

Bet viešpatavimas kitų 
suvaržymų dar tebekliudo 
prekybininkams. Roosevelto 
administracija nurodo jam, 
kaip jis turi vesti savo reika
lus, ką pirkti, ką parduoti, 
kiek įkainuoti, ką paimt į 
darbą, ir ką veikti su savo 
uždarbiu — tai yra, jei yra 
pelno, kada taksai ir suvar
žymai atsiima savo dalį.

Mūsų pinigai sumažinti, 
biznis supančiotas, iniciaty
va suvaržyta, taip kad Roo
sevelto administracija gali 
pasigriebti jėgą, ir dar dides
nę jėgą. .

Jungtinės Amerikos Vals
tybės, daugiau nei kuri kita 
valstybė pasaulyj, yra tauta 
laisvų prekybininkų. Kiek
viena didelė įmonė šioj vals
tybėj (state) turėjo mažą 
pradžią. Amerikos biznierius 
žino, kad sunkus darbas ir 
geri sumanymai visuomet 
galima paversti į tikrą pini
gą — ir taip bus galima vėl 
daryti, jei respublikonų kan
didatas bus išrinktas lapkri
čio mėnesio balsavime.

Respublikonų partija yra 
progreso partija, — partija 
pasisekimų. Landonui ir 
Knoxui vadovaujant vyriau
sybei, mes vėl žengsime pir
myn į laimėjimą, ir teisę val
dyti savo reikalus senu ame
rikonišku būdu.

(Skelbimas)

„Krikščionybė visuomenę 
veikia, kaip pats Viešpats pa 
lyginime pranašavo, it mie
lės. Staigių permainų nėra, 
visuomenės sudėtis neapver- 
čiama. Senoji visuomenė, į 
paviršį pažiūrėjus, pasilieka 
nepakeista. Tačiau, laipsniš
kai permaina įvyksta. Mielės 
savo darbą dirba tylomis, ir 
visuomenė pasikeičia. Taip

sai kitas. Tikyba keturiomis 
idėjomis atsiremia — Die
vas, siela, Jėzus Kristus, am
žinybė. Šios keturios idėjos 
ganėtinai bendros susibėgti į 
vieną šviesią teoriją dėl žmo 
gaus gyvenimo tikslo. Ir 
kultūra prasideda, kada šitas 
dvasinis supratimas prote iš
aušta. Atmintis gali nugalė
ti ir atminti visas katekizmo 
smulkmenas, bet tai bus nu
samdyto berno rankomis ki
tos šeimynos priklauso tik 
to uogas rinkti. Mokymas nė
ra pasiekęs mūsų sielos vi
durį. Tai ne kultūra, bet in
formacija. Tačiau, tegul tik 
mūsų katekizmo smulkme

nas tikrojo dvasinio suprati
mo liepsna perbėga, ir kas 
paviršiniu padabinimu rodė
si pavirsta gyva duona. Kiek 
vienas žodis, kiekviena pa
moka, kiekvienas šv. Rašto, 
istorijos ar teigiamos tiesos 
faktas pajunta esąs santyky
je su sielos gyvenimo vidu
riu, su jos pradžia, gyveni
mu ir likimu. Tada begali
nės teologiškos smulkmenos 
tampa sielos kultūra.” — 
Vyskupas Hadley knygoje 
„Evolution and Faith,’'’

V. Š.

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

tat kalbama apie Indijos oke-

ano salas, kuriose yra daug 
juodų arba tamsiai rusvų 
žmonių.

Dar reikia atsiminti, kad 
žmonių paskirstymas į semi
tus ir nesemitus pagal kal
bos, visai neatitinka jų per
skirstymą pagal gimimo. Ba
bilono ir Asirijos gyventojai 
buvo Chamo vaikai (Gen. 10. 
8. 10), o betgi kalbėjo semi
tiškai. Juk Lydos ir Ašme
nos gyventojai yra gimę iš 
lietuvių, o kalba baltgudiš- 
kai.

Iš to, kad tarp baltveidžių 
yra visų trijų Nojaus vaikų 
giminės, galime spėti, jog 
baltoji veido oda yra pirmu
tinė arba seniausia žmonių 
veido varsa, kitosgi varsos 
pasidarė vėliau dėl įvairių 
priežasčių. (B. d.)

nutiko vergijos persunktai 
senąjai romėnų visuomenei... 
Didžiosios (Šv. Tėvo) enci
klikos „Rerum No varum” ir 
„Quadragesimo Anno” pa
sauliui (it naują mielių žiup
snį) skelbia teisingą turto — 
ypatingai žemės — padalini
mą, teisingos algos mokėji
mą, ir gildijų įkūrimą (gildi
jos tai viduramžiais gyvavu
sios pirklių ir amatininkų 
sąjungos). Tai katalikiškos 
pažiūros į visuomenės surė
dymą pagrindinės dalys. ” — 
D. Marshall, „A Social His
tory of Christianity.”

„Bažnyčia tai tikroji pa
saulio visuomenė — tai žmo-/ 
nijos siekis ir vienintelė pa
grindiniams žmogaus, sielos 
reikalavimams atsakanti vi
suomenė. Tai vienintelis su
rėdymas, kuriam lemta su
gerti savyje viską, kas žmo
nijos istorijoje amžinesne 
vertybe pasižymi. Jos neriša 
nei laiko, nei tautos, nei svie
tiškos kultūros sienos. Ji gy- 
von bendri j on suriša praeitį 
su dabartimi, ir tokiu būdu 
visados galime gyvybės pasi
semti iš visų amžių nema
raus tikinčiųjų veikimo. — 
Chris. Dawson, „Religion and; 
the Modern World.”

—o—
„Dar jokia valstybė nė pen 

kioms minutėms savo veiki
mo nėra pagrindžiusi many
mu, kad Kristus nejuokavo, 
kada tarė, ką tarė; arba, jei 
ir nejuokavo, tai ne tikslu, 
kad į Jo žodžius būtų dėme
sio kreipiama.” — C. E. M. 
Joad, filosofijos profesorius 
Londono universitete.

—o—
„Katalikišką kultūrą, reiš

kia vieninteliai vertą kultū
rą, galima sakyti, sudaro ge
ras tikybos smulkmenų pa
žinojimas, kada tas ne be- 
raizgis mišinys, bet tvarkus 
žinojimas. Kultūringas kata
likas tai tas, kuris jau perėjo 
taku pro kalnynus, pro ku
riuos mūsų dar daugelis ne
pražiūri, ir jau įžengė į pla
čią, derlingą tirštai gyvena
mą lygumą. Ir šitokią kelio
nę jis ne tada pradėjo, kada 
akys jau pavargę ir protas 
atbukęs, bet jaunatvėje, ku
rioje prisigėrė minčių, kada 
tos mintys įstengė su kūnu 
sutapti. Tikybinės tiesos 
smulkmenas žinoti, jis su
prato, reiškė jas tikrai ir ži
noti. Jokiam pašaliniam rei
kalui, ar proto darbui, jis ne
leido gaišinti susipažinimą 
su atidengta tiesa. Pirmuti
nis tikros ir nuodugnios ka
talikiškos kultūros pareika
lavimas tai — teprasideda ji 
ankščiausioje gyvenimo pra
džioje. Katekizmas dabar ge
riau dėstomas ir, gali būti, 
išmokstamas. Tačiau, vien 
katekizmą išmokti, net jį aiš
kinti ir gilinti mokėti, dar ne 
tikybinė kultūra, nei kultū
ros pradžia. Tikybos smulk
menos tikybinei kultūrai tik 
medžiaga. Dvasia dalykas vi-

KOSULYS
Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

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

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

kurios puikiai veikia vidurių reguliavimui; šalina guzą ir nervuotu- 
mo priežastis, gelbsti pašalinimui viduriuose, susldaruslų Išmatų.

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai Iš:

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

Kada Mąstai Apie Gerus Ceverpkus - 
MASTYK APIE MILCIŲ

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, colouses, bunions ir daugel kitų kojų nesmagumų.

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

MILCHUS SHOE SHOPS Inc.
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.)

Lucky Strike Uždeda Miestus Ant Žemėlapio

'4..

/'"HA parodyta žemėlapių keistenybė.
_ Nors figūroje taškai atspausdinti 

be jokio pirmykščio žemėlapio brai
žinio, jie sudaro beveik teisingą 
Jungtinių Valstijų žemėlapį. Kiekvie
nas taškas atstovauja miestą, kur 
žmonės dainų “sweepstakes” yra 
laimėję dovanų. “Sweepstakes” yra 
daroma kas savaitė podraug su jūsų 
“Hit Parade”, susidedančio iš penkio
likos populiariškiausių šalies dainų, 
perstatomų Lucky Strike cigaretų 
išdirbėjų per du radio tinklu — 
National Broadcasting Company tre
čiadienio, ir Columbia Broadcasting 
System šeštadienio vakarais.

Dainų “sweepstakes” tapo šalies 
naujausia pramoga, kur kas savaitė 
gaunama tnilionai įstojimo blankų.

Istojančiųjų randasi iš kiekvienos 
valstijos šioje šalyje.

Nekurie taškai atstovauja šimtus 
laimėtojų, kadangi nuo lošimo pra
džios gegužės mėnesį, daugiau, kaip 
1,300,000 dovanų buvo išdalinta 
Vyrams ir moterims užtenkamai 
gabiems išvardinti tris populariškiau- 
sias savaitės melodijas. Laimėtojai 
gauna Lucky Strike cigaretų, lengvą 
užsirūkymą iš turtingo, brandaus- 
kūno tabako.

Žemėlapis suteikia tikrą praplitusio 
visuomenės jdomavimosi šių dienų 
muzika įrodymą, ir lošimo sėkmingu
mas parodo, jog žmonės žino, kas 
reikalinga, kad padarius dainas popu- 
lariškomis, ir kas raikalinge, kad 
padarius cigaretą geru.

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
.Telefonas: EVergreen 7-1661
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
Waterbury! Conn

Maloni žinutė
Norbertas Aleksis, plačiai 

žinomo kompozitoriaus Alek
sandro Aleksio sūnus, šio
mis dienomis susilaukė gar
bingos vietos Notre Dame 
universitete, kur jis jau ant
rus metus mokosi. Norbertas 
dabar yra universiteto radio 
stoties vedėju—direktorium 
Sveikinam. Mes nei kiek ne- 
sistebim, nes jaunasis Nor
bertas turi prityrimo. Jauna
sis Norbertas pereitą vasarą 
dirbo Waterburio W1XBS 
stotyje, kur dabar lietuviai 
kas savaitę turi lietuvišką 
pusvalandį. Tai jaunikaitis, 
kuris turi tuziną prityrimų. 
Mes sveikiname Norbertą ir 
linkime jam neabejotinų pa
sekmių radio pasaulyje. 
Džiaugiamės irgi su jo ga
biu tėvu komp. Aleksiu, ku
ris šiomis dienomis apvaikš- 
čioja 50 metų savo gimimo 
sukaktuves. Valio Aleksai! 
Tai skaistūs lietuviai ir ža-. 
dina lietuvių Amerikoje išei
vijos lietuvybės viltį. Lietu
viai, visur sekime šių kilnių 
garbingų asmenų gražų pa
vyzdį. Ir tegu jie gyvuoja 
ilgiausius metus. •

Greičiausiai tas atsitiko per 
lietuvių neapsižiūrėjimą, o 
ne iš kokios ten blogos va
lios prieš valdžios įstatymus.

Žinutės
Matas Kripas su savo sū

numis Mykoliuku ir Jonuku 
buvo nuvykę spalių 11 d. į 
Waterbury, transliuoti per 
radio iš stoties W1XBS. Kvie 
te juos gerb. kompozitorius 
Aleksis. Jiems akompanavo 
Izabelė Jenkeliūniūtė iš New 
Britain.

— Kas norite šią žiemą 
basketbolą lošti su Lietuvos 
Vyčiais, kreipkitės pas Kazį 
Šimkų, o kas norite „bowly- 
ti” — pas Joną Gaučą.

— Hartfordo Vyčiai siun
čia tris delegatus į CLC su
sirinkimą, kuris bus New 
Havene spalių 18 d.

— Eina kalbos, kad lietu
vis aptiekininkas Bajerčius 
(kuris išrado Bier’s Therapy 
ir mostį) eis rinkti skelbimų 
lietuvių radio pusvalandžiui 
kas sekmadienį popiet. Prie 
gerų norų būtų iš tikrųjų ga
lima turėti savo lietuvišką 
valandą kas sekmadienį.

suvaidins juokingą vaizdelį.
Visiems žinomi mėgėjai 

Letkauskas, Pautenis ir Ivoš- 
ka savo šposais žada visus 
prijuokinti.

Vaškevičius, Miliauskas, 
Pečiulis, Kairys, Čeplinskas, 
Dubinskas ir Adomaitis tik 
taisosi, kad savo dainomis ir 
vaidinimu visus patenkinti.

Mūsų gražiosios lyties na
rės irgi nepasiduos. Ponios 
L. Stankevičienė ir Payne- 
Grajauskaitė savo balselius 
miklina, kad jų duetai ir solo 
gerai skambėtų. O, Edvardas 
Bakeris tik tepa gerklę, kad 
jo drūtbalsis už visus geriau
siai skambėtų. P. Veronika 
Paulionienė iš priežasties ne
sveikatos negalės dalyvauti, 
tai jos vietą užims dukrelė 
su piano solo.

Taigi, vakaras bus įdomus 
ir gražus, tik reikia visiems 
jį paremti. Po programos 
bus šokiai, gros geras orkes
tras. Įžanga visiems prieina- i 
ma ir pelnas skiriamas para- i 
pijai. Tat kas neateis, gailė
sis. Būsiu ir aš.

HARTFORD, CONN.

Iš Lietuvos Vyčių veikimo
Spalių 6 d. įvyko mėnesinis 

Hartfordo Lietuvos Vyčių 6 
kp. susirinkimas. Kalbėta a- 
pie spartą — atletiką... Hart
fordas laimėjo Conn. Lith. 
Catholics arba CLC metinę 
taurę ir dabar rengiasi prie 
basketbolo, „bowling” ir t.t. 
sezono. Numatyta turėti „Ū- 
kininkų vakarą.” Bus ir Hal
loween šokiai. Gerb. klebo
nas kun. Ambotas ragino tu
rėti rimtesnius vakarus, kaip 
tai lietuvių kalbos pamokos, 
debatai (ginčai), paskaitos, 
„open forum,” kuriame visi 
hartfordiečiai galėtų daly
vauti. Be to, mergaitės žada 
turėti siuvimo ir kt. vakarus. 
Dabar rengiamasi prie teat
riuko, kuriuo rūpinasi dra
mos komisija.

Po susirinkimo buvo gar
dūs užkandžiai ir paskui 
dras padainavimas. Vyčiai 
turėtų visuomet taip susi
rinkti ir veikti. Valio vyčiai 
ir vytės!

Nutarta turėti pirmą pa
skaitą spalių 23 d. (penkta
dienio vakare), vyčių kamba
riuose. Taigi, atsilankykite 
ir po kelis svečius, kad ir ne 
vyčius, atsiveskite. Kun. Kri
pas žada teikti įdomią pa
skaitą apie lietuvių istoriją 
ir kalbą.

—o—
Iš parapijos Gildos (moterų) 

veikimo
Spalių 13 d. mokyklos sa

lėje lietuvių Švč. Trejybės 
par. Moterų Gildą turės me
tinį bankietą. Jos turi gra
žų narių skaičių ir manoma, 
kad daugiau prisirašys.

—o
Nesmagi žinutė

Šiomis dienomis keli lietu
viai buvo suimti už pardavi
nėjimą svaiginančių gėrimų 
pikniko metu. Sugautųjų pa
vardės buvo įdėtos į anglų 
kalba einančius laikraščius, 
Žinoma, dėl savo kišenės ne
pardavinėjo, bet dėl draugi
jos. Draugija užtai turėtų 
imti atsakomybę ir pati tu
rėtų būti kitą kartą atsar-

Baltimore, Md.

ii-— Siuvėjų darbavietės 
gina darbo valandas, jau dir
bama nuo 8 ryto iki 6 vai. va
karo. Darbdaviai skubina ga
minti ,sampalus”; matyt, jie 
prisibijo, kad laimėjęs Roo- 
seveltas vėl neįvestų NRA., 
nes jiem tada brangiau kai
nuotų pasiuvimas drabužių.

— Spalių 9 d. muz. pp. Ol
šauskai vėl dainavo porą lie
tuviškų dainų per radio.

— Spalių 9 d. 5th Regi
ment didžiulėj salėj National 
Union for Social Justice su
rengė prakalbas kun. C. E. 
Coughlinui. Įžanga buvo nuo 
40 c. iki $1.00. Visgi publikos 
suėjo 8000; kiti per radio 
klausėsi prakalbų. Salėj pub
lika nepaprastai triukšmin
gai plojo.

— Saplių 10 d. ryte bažny
čioj per šv. Mišias Šv. Vardo 
Draugijos vyrai gausingai 
ėjo prie Komunijos. Kun. L. 
J. Mendelis nori labai rūpes
tingai prisirengti spalių 18 
d., kada įvyksta 40 valandų 
atlaidai.

— Spalių 10 d. buvo mote
rų surengta vakarienė. Per 
200 žmonių apsėdo stalus ir 
pasikalbėdami laukė užkan
džių. Kaip būtų buvę tinka
ma tą vakarą tarti porą žo
džių apie Vilnių; gaila, kad 
viskas buvo surengta tik pa
silinksmint, pašokt ir tuomi 
vakaras baigėsi. J. K.

Įsisteigė Šv. Rožančiaus 
draugovė

Spalių 11 d. įvyko steigia
masis Rožančiaus draugovės 
susirinkimas. Atsilankė gra
žus moterų būrelis. Klebo
nas kun. S. Stonis paaiškino 
draugovės tikslą bei parei
gas. Po to susirinkusios pa
reiškė savo norą į ją įstoti ir

išrinko valdybą, kurion pir
mininke įėjo Verbickienė, iž- 

• dininke — Černiauskienė ir 
i sekretore — Janušienė. Nu
tarta kas pirmą mėnesio sek
madienį eiti prie Komunijos 
ir tuojau organizuoti gyvojo 
Rožančiaus vainikėlį bei da
ryti vajų naujų narių pri
traukimui. Sveikinamenaujai 
įsisteigusią organizaciją ir 

linkime išaugti į didelę drau
govę ir pasekmingai darbuo
tis.
Atsidarė katekizacijos ir lie

tuvių kalbos mokykla
Spalių 11 d. Šv. Onos pa

rapijos salėje prasidėjo ka
tekizacijos ir lietuvių kalbos 
mokyklėlė. Mokyklėlę veda 
pranciškietės seserys iš Eli- 
zabetho. Vaikučiai bus mo
komi kas sekmadienį nuo 
9:30 —10:30 vai. ryto. Nori
ma, kad vaikai pramoktų sa
vo tikėjimo ir gimtosios kal
bos. Manoma, kad tėvai tai 
įvertins ir savo vaikelius siųs 
į tą mokyklėlę.

Vedybos
Šv. Onos bažnyčioje spalių 

10 d. moterystės Sakramen- 
tąpriėmė Zigmuntas Saro 
činskas ir Jozefina Janušytė. 
Linkime jaunavedžiams ilgo 
ir laimingo gyvenimo.

Vyčių parengimas
Spalių 17 d. 8 vai. vak. Uk- 

rainų salėje įvyksta vietinės 
Vyčių kuopos metiniai šo
kiai — balius. To parengimo 
metu įvyks populiarumo kon 
testas. Laukiame daug sve
čių.

LIETUVIŠKOS PRAKAL
BOS IŠ DIDŽIŲJŲ AME

RIKOS RADIO STOČIŲ

Lietuviškas prakalbas a- 
pie demokratų partiją ir jos 
kandidatus galėsime girdėti 
spalių 17, 24 ir 31 d. Wilkes 
Barre, Pa. ir apylinkėje iš ra
dio stoties WBRE 5:30 — 
5:35 vai. vakare, o Philadel
phia, Pa. ir apylinkėje iš sto 
ties WDAS 11:00—11:05 
vai. vakare. Spalių 18, 25 dd. 
ir lapkričio 1 d. 12:25 — 
12:30 vai. ryto iš stoties 
Pittsburgh, Pa. ir apylinkėje.

26 d. Tikresnes žinias gali
ma sužinoti iš Š. A. L. rašti
nės arba bile kurioje laiva
korčių agentūroje. Norį pasi
tikti keleivius privalo gauti 
”Pier Pass” iš Custom House 
Room No. 219.

V. P. Mučinskas

KUN. J. BRUŽIKO J. S.
ADRESAS

„SENI GIESMININKAI,

Muzikui J. čižauskui vado
vaujant, sparčiai ruošiasi 
prie savo vakaro, kuris į- 
vyks šio mėnesio paskutinį 
sekmadienį, spalių 25 d., pa
rapijos salėj, Baltimore, Md.

Programa bus įdomi todėl, 
kad dalyvaus ne tik pavie
niai dainininkai ir daininin
kės, bet, pasirodo, kad mūsų 
tarpe yra ir muzikališkų šei
mų. Pavyzdžiui, p.p, Onuliai, 
tėvas prie bažnytinio choro 
jau daug metų gieda, o moti
na seniai žinoma kaip gera 
giesmininkė. Duktė Margari
ta priklauso parapijos cho
rui ir žinoma kaipo gera 
kontraltas ir pianistė, šis pa- 

gesnė, nes toks pasielgimas vyzdingas trio minėtam va- 
žemina lietuvių gerą vardą, kare ne tik dainuos, bet ir

GRĮŽTA IŠ LIETUVOS 
AMERIKIEČIAI

Gautomis žiniomis iš Kau
no Švedų Amerikos Linijos 
Skyriaus pranešama, kad 
laivu GRIPSHOLM grįžimui 
į Ameriką užsisakę vietas se
kami lietuviai:

Turistine klase: D. Matu
lis su žmona Izabele, Athol, 
Mass. L. Grumbinaitė, Chi
cago, Ill., Dubinka, Spring
field, Mass.

Trečiąją klase: J. Stasilio- 
nis, Kearney, N. J., O. Ko- 
caitė, Detroit, Mich., O. Sta- 
sikaitienė, Detroit, Mich., B. 
Dailydėnas, E. White Plains, 
N. Y., A. Lukoševičiūtė, New 
York, N. Y. A. Samsonaitė, 
Cicero, III. ir S. Lukaševi- 
čaitė, Brooklyn, N. Y.

Iki laivo išplaukimo kelei
vių skaičius gali pasikeisti. 
Numatoma, kad laivas at
plauks į New Yorką spalių

Nuo spalių 5 iki 18 d. — 50 
W. 6th St., So. Boston, Mass.

Nuo spalių 19 iki lapkr. 1 
d. — St. Andrew's Church, 
Church St., New Britain, 
Conn.

Nuo lapkr. 2 iki 8 d. — St. 
Ann’s Church, 337 Wood
ward St., Jersey City, N. J.

Nuo lapkr. 9 iki 15 d. — 
259 N. 5th St., Brooklyn, N. 
Y. (poilsis).

Nuo lapkr. 16 iki 22 d. — 
151 Rogers St., Lowell, Mass.

Nuo lapkr. 23 iki 29 d. — 
36 St. George St., Norwood, 
Mass.

Nuo lapkr. 30 iki gruod. 13 
d. — 4400 So. Fairfield Ave., 
Chicago, Ill.

Nuo gruodžio 14 iki 27 d.
— 1515 So. 50th Ave., Cice
ro, Ill.

Nuolatinis adresas: Rev. J.
Bružikas S. J., 259 N. 5th St., i 
Brooklyn, N. Y.

turi laikraštį Žvaigždę, tife 
prisiunčia 50 c., o kas nai 
jai užsisako — atsiunčia^ 
„žvaigždę” $1, o 50 c. už šy 
Raštą, tai viso $1.50 ir gau
na per metus nepaprastai 
gražų Jėzaus širdies laikrai- 
tį „žvaigždę” ir Šv. Raštį 
susidedantį iš 4 E vangeliu 
Apaštalų Darbų, 14 šv. į 
vilo laiškų, Apreiškimo Kny. 
gos, šv. Jono, šv. Petro, šv. 
Judo laiškų, žodžiu, visą 
Naujo Testamento šventraš
tį, kuris ypač šiais laikais 
turėtų rastis kiekvieno kata
liko grinčioje. Atskirai per
kant toji knyga (800 pusla
pių) kainuotų gana brangiai, 
o prie „žvaigždės” tik 50 c. 
Užsakymus siųskite šiuo ad
resu : Rev. J. Bružikas, S. J, 
259 N. 5th St., Brooklyn,

Lietuviai, skaitykite rim
čiausią Tautiškai katalikiš
kos minties savaitraštį —

’’ A MT? D T V A »

JAU 5000 UŽSISAKĖ 
ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ

Visi skubinasi užsisakyti 
Šv. Raštą per „žvaigždę.” 
Jau 5000 užsisakė. Kas jau

Savaitrašty ’’AMERIKA" 
jūs rasite daug juokų ir įvai
rių žinių iš viso pasaulio 
jei Lietuvos.

’’AMERIKA,, metams kaš
tuoja tik $2, pusmečiui $1.10 
Nepamirškite savo giminių 
Lietuvoj. Rašykite:

’’AMERIKA”
423 Grand St. Brooklyn, NY. 

—o—
Kiekvienas biznierius, ku

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

vi
jjyty buvo baznyčipse p 
L uf žuvusius Lietuv 
^nepriklausomybės 
jįjos kovose. Ypatinga 
lidelj įspūdi 1 
tyčioj gedulihgos j 
Ci au egikvijom. I 

tyto grabo buvo 81 
puotų kareivių sargyl 
įitininko giesmė kvi 
įu pakelti dvasią pi 
Irusiojo už. tuos, 
mirė už tėvynę. ■.

j Per lietuvių radio 
į^irgibuvo paminė 
na Vilniaus užgrobi]
toktis. Per muz. P. 
programą, 10:15 vai 
ties WMBQ buvo’pe 
mos liūdno turimo - 
ir patriotinės dainos 
karną karštą kalbą

SVARBIEMS ATSITIKIMAMS 
Lengvas Užsirūkymas!

Vestuvių varpai — jausmingi, 
w daug rūkymo, Įvykiai. Imkit 
dėmesin savo gerklę ir pasi
dėkit už lengvo užsirūkymo

■Tai Lengvas Užsirūkymas! 4

’Amerikos" redakt 
p, Vilniškis, Per J. 
programą kalbėjo 1 
svečias Prof. S.-Kol]

l Vakare salėse i 
prakalbos su atiti 
dainom. D. N. Y. Ę; 
racijos Apskritis _ 
minėjimą Apreiškia 
Muzikai? programą 
parapijos choras, v 
j. Jankaus. Minėju
pa kalba atidarė Ap
pirm. K. P. Vilniški 
pasakė Federac. A] 
mininkas kun.’NU 
(svečias iš Lietuvos 
fonas Kolupaila, ki 
įkoįp daug nąujiei 
iŠ Lietuvos' ekonc 
Mūrinio gyvenin 
imančia kalba, ypj
a jaunimas, kaip t 
ti. LietuvosTyice.-k( 
P. Daužvandfe’ pas; 
ir šaunią kalbą ap

Kada Jaudinanti įvykiai Veda Prie 
Nuolatinio Rūkymo!

Kada jūs esat susijaudinę ... nervuoti. .. laimingi 
ir linksmi, jūs rūkote daug cigaretų apie tai visai 
negalvodami. Lai būna jūsų pasirinkimu lengvas 
užsirūkymas. Rūkykit Luckies — nes Luckies yra 
lengvas užsirūkymas iš turtingo, brandaus-kūno 
tabako. Jie yra pagaminti iš puikiausio viduriniųjų 
lapų tabako, kokį tik pinigai gali pirkti. Ir jie yra 
vieninteliais cigaretais, kuriuose jūs rasit tą didžiai 
svarbią “Toasting** proceso gerklės apsaugą. Taip, 
vieninteliai cigaretai. Lucky Strike . . . puikaus- 
skonio cigaretai , . . cigaretai, kurie yra malonū.3 
jūsų gerklei.

★ ★ "SWEEPSTAKES" NAUJIENOS!**
17 Laimėtoju Alaskoje Ir Honolulu MiesteI

Vienuolika vyrų bei moterę toli
mame Honolulu mieste ir šeši toli
moj šiaurėj, Alaskoj, savo popula- 
rišką muziką žino taip gerai, kad 
jie galėjo išvardinti žinomiausias 
Jūsų Lucky Strike “Sweepstakes” 
dainas be jokio sunkumo — 1-2-3. 
Sveikiname ... ir linkime didelės 
laimės daugeliui kitę toli gyvenan
čių “Sweepstakes” mėgėju.

Ar jūs jau įstojo!? Ar laimėj A 
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 Striko 
“Sweepstakes.”

Ir jeigu dar nerūkote Luckies, 
nusipirkit pakelį šiandiena ir pa
bandykite juos. Gal būt tuo k.3 
nors netenkate.

lengvas užsirūkymas
Iš TURTINGO, BRANDAUS-K0NO TABAKO-’IT’S TOASTED"

reikšmę Lietuvai, 
jos lietuvių var 
priespaudoj. Jis k
dfrbfi, kol’ Viinii 
grąžintas Lietuva 
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tos nebuvo. Iš 
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iš kurių likus 
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Taipgi po prakali 
darinėjami Viki; 
ženkleliai. Pamir 
Federac, Apskr. 
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♦ 
h

\ Gramdau
I I ,

! Rinktine n 
i

Salė bazaiu
Intomis dieno]

Bazarosalė

Visi lietuvi
Brooklyno, (



SpalhjMjjĮĮ,
Spalių 16 d., 1936 m.

prisiunčia 50 į, ,0 
jai užsisako — 
.Žvaigždį” JI, o 50 a 
Jaštą, tai viso Im 

per metus

„Žvaigždę” ir & 
įsidedantį iš 4 
paštalų 
Jo 
)s, šv. Jono, šv.

injo Testamento 
kuris ypač šiais 

retų rastis kiekviea 
o grinčioje. Atskirai į^. 
nt toji knyga (800 p< 
į) kainuotų gana braigį 
prie „žvaigždės” tik 50t 
sakymus siųskite šiuo iį 
iu: Re v. J. BružikaąSj, 
) N. 5th St., Brooklyn 
Y.

-ietuviai, skaitykite rim- 
įsią Tautiškai katalM 

minties savaitraštį - 
’’AMERIKA”

Savaitrašty ’’AMERIKA" 
rasite daug juokų ir įvai- 
žinių iš viso pasaulio 
Lietuvos.
AMERIKA,, metams kas- 
a tik $2, pusmečiui $110 
imirškite savo giminių 
ivoj. Rašykite: 
’’AMERIKA” 
Jrand St. Brooklyn, NY.
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VIETOS ŽINIOS

VILNIAUS MINĖJIMAS

‘ Brooklyno visuomenė Spa
lių 9 d. apvaikščiojo Vilniaus : 
netekimo šešioliktą sukaktį. ; 
Rytą buvo bažnyčiose pamal
dos už žuvusius Lietuvos ka- 
rįus nepriklausomybės ir Vii 
niaus kovose. Ypatingai darė 
didelį įspūdį Karai. Angelų 
bažnyčioj gedulingos pamal
dos su egzekvijom. Prie iš
statyto grabo buvo 8 unifor
muotų kareivių sargyba; tri
mitininko giesmė kvietė vi- 
sus pakelti dvasią prie Au
kščiausiojo už tuos, kurie 
piirė už tėvynę.
Į. > . \

iii Per lietuvių radio valan
das :.irgi buvo paminėta liūd
na Vilniaus užgrobimo su
kaktis. Per muz. P. Dulkės 
programą, 10:15 vai. iš sto
ties WMBQ buvo ’ perduoda
mos liūdno turinio giesmės 
ir patriotinės dainos; atitin
kamą karštą kalbą pasakė 
’’Amerikos’ ’ redaktorius K. 
P. Vilniškis. Per J. Valaičio 
programą kalbėjo Lietuvos 
svečias Prof. S. Kolupaila.

1 Vakare salėse surengta 
prakalbos su atitinkamom 
dainom. D. N. Y. Kat. Fede
racijos Apskritis surengė 
minėjimą Apreiškimo salėj. 
Muzikalę programą išpildė 
parapijos ohoras, ved. muz. 
J. Jankaus. Minėjimą trum
pa kalba atidarė Apskr. vice
pirm. K. P. Vilniškis. Kalbas 
pasakė Federac. Apskr. pir
mininkas kun,’N.! Pakalhiš, 
švečias iš Lietuvos inž. Ste- 
(ponas Kolupaila, kuris papa
sakojo daug naujienų ir šiaip 
įš1 Lietuvos ekonominio ir 
kultūrinio gyvenimo. Jo įti- 

• kinančia kalba, ypač domėjo
si jaunimas, kaip teko girdė
ti. Lietuvos Fyice-konsul. gerb 
P. Daužvardis pasakė karštą 
ir šaunią kalbą apie Vilniaus 
reikšmę Lietuvai, apie Vilni
jos lietuvių vargus lenkų 
priespaudoj. Jis kvietė visus 
dirbti, kol Vilnius bus vėl 
grąžintas Lietuvai.

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Penktadienį', lydimas Dr. 
Paulonio, mūsų redakciją 
aplankė garbingas svetys iš 
Lietuvos prof. Steponas Ko
lupaila, kuris su inž. Čiurliu 
dalyvavo Pasaulinėj Energi
jos Konferencijoj Washing
tone. Be to, inž. S. Kolupaila 
aplankė daug žymių vietų A- 
merikoj, padarydamas net 
16.000 mylių kelionės. Tai re
kordas! Prof. Kolupaila yra 
didelis Lietuvos gamtos my
lėtojas — keliautojas. Jis 
yra daug kelionės gražių ap
rašymų patiekęs skaityto
jams. Šia proga ir ’’Ameri
ka” gavo profesoriaus asme
nį sutikimą atspausdinti jo 
išleistą brošiūrėlę ’’Lietuva 
Gintaro ir Kryžių Šalis”. Pro 
fesorius S. Kolupaila šią sa
vaitę išvyko atgal į Lietuvą.

. —o—
Dailininkas Petras Rimša, 

kuris penktadienį grįžo į 
New Yorką iš vakarinių Val
stijų, lankėsi redakcijoj. Pet
ro Rimšos kurinių paroda 
Chicago, III. ir kitur turėjo 
didelį pasisekimą. Dabar jo 
kuriniai bus išstatyti ir New 
Yorke, kame visi galėsime 

1 pamatyti.

svarstyta, kaip Klubas galė
tų prisidėti prie palaikymo 
lietuvių kalbos Columbia Uni 
versitete. Priimtas p. Vilniš
kio sumanymas Klubo vardu 
įsteigti stipendijas. Dr. J. 
Valukas ir Dr. Misevičius 
tuoj pasiūlė po $25.00 sti
pendijų fondan. Nutarta da
ryti ir parengimą tam tiks
lui, darbas paliktas specia
liai komisijai.

Brooklyno Prof. Klubas 
gražiai veikia. Dabar kalba
ma apie bendrą ■ veikimą su 
New Jersey Liet. Profesio
nalais; jų atstovas komp. J. 
Žilevičius dalyvavo šiame su
sirinkime. Rep.

DRAUGIJŲ VALDYBOMS

„MOTINĖLĖS” SEIMAS

, Į paminėjimą įžangos jo
kios nebuvo. Iš padarytos į • •
^rinkliavos smulkioms išlai
doms padengti surinkta $14.
74, iš kurių likusi nuo išlai
dį dalis bus pasiųsta V.G.F. 
Taipgi po prakalbų buvo par
davinėjami Vilniaus pasai ir 
ženkleliai. Paminėjimą vedė 
Federac. Apskr.. sekretorius 
Vytautas Žalnieraitis.

Be šitų įžymybių dar da
lyvauja labai daug užsitar
navę mūsų šie dainininkai — 
solistai: A. Liutkiūtė, A. Pan 
kevičiūtė, V. Tamkiūtė, K. 
Hoffmanas, P. Dulkė, A. 
Tamkus ir Juozo Avižonio 
orkestras. Prie to dar bus gi
taristai V. Bekeris, J. Vede- 
gys; muz. R. Kurdinaitis, vy
rų choras ir radio kvartetas.

Tad nuoširdžiai kviečiame 
gerb. visuomenę atsilankyti į 
mūsų šį didžiulį koncertą.

Juozas Ginkus.

Šiuomi skelbiame Lietuvių 
Romos Katalikų Apšvietos 
D-jos „Motinėlės” seimą lap
kričio 11 d., 2 vai. po pietų, 
Hotel New Yorker, 34th ir 
8th Ave., New York City.

Iškilmingos Mišios už gy
vus ir mirusius draugijos ge
radarius bus laikomos tą die
ną 9 vai. Aušros Vartų baž
nyčioje, Holland Tunnel Pla
za, New York City.

Su sprendžiamu balsu sei-

Kaip jau žinote, lapkričio 
25 — 29 d. d. įvyksta pirmas 
„Amerikos” bazaras. Jis ren
giamas Apreiškimo par. sa
lėj.

Mes neturime galimybės 
atsilankyti pas kiekvieną at
skirą draugiją ir paprašyti 
išrinkti bent po 2 žmones į 
mūs bazaro komitetą. Užtai 
prašome valdybų, kad savo 
nuožiūra paskirtų ar per ar- 
timiausį susirinkimą išrink
tų po porą darbščių narių ir 
priduotoj mums jų adresus. 
Bazaro Rengimo Komitetą 
sudaro 3 žmonės iš „Ameri
kos” štabo, 8 žmonės iš Fed. 
Apskrities ir po 2 asmenius 
iš kiekvienos draugijos.

PROFESIONALŲ SUSIRIN
KIMAS

MASPETH. L I.

racijos jau 5 savaitės guli 
Marry Immaculate ligoninėj. 
Jo sveikata gerėja labai pa
mažu ir gali dar ilgai trukti 
kol sustiprės. Ligoninėj darb 
štų mūsų visuomenininką 
gausiai lanko jo draugai. Ir 
ligoje kun. J. Balkūnas nenu
stoja rūpinęsis visuomeniniu 
darbu. Jis sielojasi, kad ne
gali veikti ir kai kuris dar
bas stovi vietoj. Linkime 
gerb. kun. Jonui Balkūnui 
greito pasveikimo.

Iš sąjungiečių 30 kuopos
Spalių 7 d. Moterų Sąjun

gos 30 kuopa laikė mėn. susi
rinkimą, kurį atidarė dvasios 
vadas kun. P. Lekešis. Buvo 
apkalbėta bėgamieji reikalai. 
Išrinkta darbininkės parapi
jos bazarui ir nutarta iš kuo
pos kasos nupirkti 
dovanų.

Kuopon įsirašė. 2 
narės: D. Janlonienė 
Balčiūnienė.

Nutarta remti „Amerikos”' 
bazarą visu smarkumu: dar
bu ir aukomis. Išplatinta vi
sos „Amerikos” bazaro lai-

gražių

naujos

me galės dalyvauti visi, ku-|mėjimo knygutės, kurios bu-
rie yra užsimokėję bent už 
1935 m. nario mokestį.
Kun. dr. J. Končius, pirm.
Kun. J. Vaičiūnas, vicepirm.
Kun. J. Balkūnas, sekret.
Kun. N. Pakalnis, iždininkas.
Kun. A.Jurgutis, kasos glob.
Kun. F. Juras, kasos glob.

Spalių 8 d. Brooklyno Pro
fesionalų Klubas turėjo susi
rinkimą, kuriame garbės sve 
čiu buvo pakviestas inž. S. 
Kolupaila, kuris kalbėjo apie 
Lietuvą, Vilnių, Klaipėdą ir 
bendrai savo įspūdžius iš ke
lionių Europoj ir Amerikoj. 
Be kitų dalykų, susirinkime

Sustok

Triukšmingas

■ Gražūs durų laimėjimai dubdąmi kasdieną.
’ ■ ■’ --------------------

. Rinktine muzika iki vėlumos.
i ' '■ ! : ' ■
1 —

‘ Salė bazarui atidaroma subatomis ir nedėliomis 4 vai., 
kitomis dienomis — 7 valandą vakare.

i 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.

I • t ■

PAKVIETIMAS

Lietuvių radio, vad. Juo
zo Ginkaus, metinis koncer
tas bus spalių 18 d., Grand 
Paradise salėje. Koncertas 
prasidės 4:15 vai. po pietų. 
Šokiai nuo 7:15 vai. vakare.

Kaip per radio, taip ir sa
lėse metinius koncertus mes 
stengiamės duoti geriausius, 
kokius tik lietuviuose išgali
ma. Tai gerbiamieji pripažin- 
site, nes iki šiol jau turėjote 
progos įsitikinti.

Šiemet mūsų koncerte pro
gramą pildys, be kitų, A. 
Stoškiūtė ir J. Olšauskas. 
Artistė Stoškiūtė New Yorko 
apylinkėje pasirodys antru 
kartu. Pirmu kartu ji daina
vo gerb. J. Žilevičiaus, L. M. 
Gedimino ordino įteikimo po- 
kilyje, Victoria viešbuty; ant 
ru kartu ši Amerikos lietu
vaitė pasirodys mūsų meti
niame koncerte, spalių 18 d.

Apie art. Juozą Olšauską 
nereikia daug kalbėti, nes jis 
visų mūsų yra mylimas dai- 
nininkas-kanklininkas ir spa 
lių 18 d. Grand Paradise sa
lėje linksmins susirinkusius, nas ,po sunkios vidurių ope-

vo įteiktos mūsų kuopai. Pa
geidauta, kad mūsų vieninte
lis laikraštis „Amerika” aug
tų ir bujotų, nešdama gau
sius vaisius plačiai visuome
nei.

Linkime geriausių sėkmių 
„Amerikos” leidėjams, kurie 
aukoja ne tik savo darbą, bet 
ir sveikatą palaikymui kata
likiško lietuviško laikraščio 
„Amerikos”.

Grįžo iš Lietuvos
Šiomis dienomis Manhattan 

laivu iš Lietuvos sugrįžo K. 
Lubinas iš Lo&Angeles, Cal., 
kuris prieš porą mėnesių iš
vyko su savo sūnum F. Lubi
nu, Pasaulinės olimpijados 
basketbolo komandos vadu 
Berlynan. Jie aplankė ir Lie
tuvą. Jaunasis sporto vadas 
turėjo pasilikti Lietuvoj il
gesniam laikui dėlei nelai
mės žmonos sesers, kuri gu
li Kauno ligoninėj. Jai sulau
žyta koja.

Serga
Darbščios mūs veikėjos — 

sąjungietės B. Karolienė ir 
P. Paulauskienė susirgo. Lin
kime greitai pasveikti ir vėl 
darbuotis parapijos, draugi
jų ir „Amerikos” naudai.

TEBĖR LIGONINĖJ

MASPETHO BAZARAS 
SĖKMINGAS

Maspetho), M. Brangaitienė, 
Mrs. Nedzinskienė, P. Drau- 
gelienė, p. Janušonienė, Nor- 
kevičienė, Vitkaitienė, V. 
Žalnieraitis. Aptarta bazaro 
rengimo būdai. Numatyta, 
kad kiekvienos parapijos vi
sos draugijos turės vieną at
skirą būdą, o „Amerika” tu
rės savo. Jau paaiškėjo, kad 
kai kurios draugijos iš savo 
kasos pripirks ir narės sudės 
ar aukomis surinks dovanų 
savo parapijos būdai įrengti. 
Tas darbas jau dabar prasi
deda.

Kiekvienas dalykas bus re- 
korduojamas, ir matysime, 
kurios draugijos ir kurie na
riai ar narės daugiausia pa
gelbėjo „Amerikos” Bazarųi.

Per susirinkimą buvo išsi
dalinta knygutės dulkių 
siurbliui (vacuum cleaner) 
įaimėti. Pirmoji darbščiausia 
pasirodė maspethietė 'p. O. 
Valantiejienė (p. A. Valan- 
tiejaus žmona), kuri už po
ros dienų grąžino 5 jau iš
parduotas knygutes. Teko 
girdėt, kad jau ir p. Subatie- 
nė išpardavė keletą knygu
čių. Sveikiname visas, kurios 
jau pradėjo darbą. P. Drau- 
gelienė iš savęs pažadėjo pa- 
aukot dovaną ir išleist kaipo 
laimėjimą. — Manome, kad

Sekmadienį, spalių 18 d. 
vakare, Maspethas užbaigia 
savo par. bazarą. Stambiausi 
išlaimėjimai paliekami pa
skutinei bazaro dienai. Visi 
dalyvaukite.

— Šv. Vardo D-jos metinis 
paradas 27 distrikto įvyksta 
spalių 18 dieną 2 vai. po pie
tų. Parado užbaigai pamal
dos bus lietuvių bažnyčioje, 
Maspethe. Maspethas su 
džiaugsmu tą garbę priėmė

•j ir tikimasi, kad Maspetho vy
rai toj šventėje pasirodys sa
vo asmeniniu dalyvavimu ir 
parade ir pamaldose.

Parado pamaldos bažny
čioje prasidės 3:30 vai. po 
pietų. Pamaldų tvarka bus (atsiras ir daugiau, kurie no- 
atskirai įduota bažnyčioje 
ant spausdintų programų. 
Pasižymėjęs pamokslininkas, 
misijonierius pasijonistas sa 
kys pamokslą. Maspetho vy
rai — būkite vyrais.

Kun. Vienybės Pirminin
kas, Maspetho parap. klebo
nas gerb. kun. Jonas Balkū-

žiūrėk

Maspetho

PAKEISTA PAVEIKSLŲ 
RODYMO DIENA

Paveikslai iš Lietuvos, ku
riuos rodys M. Motuzas ir 
A. Kazlauskas Maspetho lie
tuvių parapijos salėj, įvyks 
šeštadienį, spalių 24 d. (o ne 
spalių 25 d., kaip skelbta). 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Motuzai šį kartą jums pa
rodys ir pasakys šį tą naujo 
ir apie „Ameriką.” — Nuei
kite pažiūrėti. Tiesa, ten pa
matysite ir buvusį šv. Vin
cento D-jos pirmininką, ku
ris prieš 15 metų apleido 
Maspethą ir dabar ūkininkau 
ja Lietuvoj.

JAU PRADĖJO DARBĄ

Nežiūrint, kad dienomis 
skaitant atrodo dardaug lai
ko iki „Amerikos” bazaro. 
Bet darbščios mūs veikėjos 
žino, kad tas laikas nemato
mai prabėgs ir jei dabar ne- 
padėsim dirbt — liksim ne- 
prisiruošę. Spalių 5 d. įvyku
siame Bazaro Rengimo Ko
misijos susirinkime dalyva
vo: K. Krušinskas, S. Suba- panavo muz. J. Jankus, 
tienė, O. Valantiejienė (iš Vakarienės programą vedė

rėš paremti mūsų pirmąjį 
bazarą.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Garbingos sukaktuves
Praeitą sekmadienį Aprei

škimo par. salėje įvyko Mot. 
S-gos 29 kuopos 20 metų gy
vavimo sukaktuvių vakarie
nė.

Atsilankė gana daug publi
kos, daugumoj įvairių orga
nizacijų moterys ir šiaip vei
kėjai.

Čia, prie skanios vakarie
nės, prisiminta daug garbin
gų darbų iš šios kuopos pra
eities gyvenimo ir pareikšta 
gražių linkėjimų jos ateities 
darbuotei. Kalbas pasakė: 
Mot. S-gos 24 kp. pirm. K. 
Dumblienė, 30 kp. — Bran
gaitienė, Vaik. Jėzaus D-jos 
pirm. Klimienė, Mot. S-gos 
Apskr. pirm. Subatienė, Tre- 
tin. D-jos pirm. Palubinskie- 
nė, p.p. Šertvytienė, Bielevi- 
čienė, Dobrovolskienė, Mi
kulskienė, kun. Kartavičius, 
„Amerikos” red. Vilniškis, 
Šert vytis, Dobrovolskis ir ki
ti. Šios parapijos mokyklos 
mergaitės, scenoje dainuoda
mos, gražiai pašoko. Be to, 
solo dainavo: p-lė Sabaliaus
kaitė, sesutės Stagniūnaitės, 
Lašaitė, Kazlauskaitė ir Šert 
vyčiūtė; joms pianu akom-

BAZARA
Sukatoje, Spalių-Oct. 10 d. 4 vai. Nedėlioję, Spalų-Oct. 18 d. 1936 

PARAPIJOS SALEJE ir SODNE, Maspethe
LAIMĖJIMUI LEIDŽIAMA:

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

šios parapijos mylimas kle
bonas gerb. kun. N. Pakal
nis.

Iš pasakytų kalbų matosi, 
kad ši kuopa, savo gyvavimo 
bėgyje, yra nuveikusi milži
niškus darbus. Jos duosnią 
ranką yra pajutusi parapija, 
taipgi daug pasidarbuota 
kuriantis Lietuvos nepriklau 
somybei ir bendrai, 20 metų 
gyvavimo bėgyje, atlikta ne
apskaičiuojamai daug kilnių 
darbų. Kas svarbiausia, tai 
malonu buvo čia matyti il
gametes darbuotojas — šios 
kuopos organizatores p.p. 
Šėrtvytienę, Dobrovolskienę 
ir Mikulskienę, kurios ir šian 
dien energingai šioj kuopoj 
darbuojasi.

Linksmoj nuotaikoj pralei
dus vakarą, pabaigoj visi su
giedojo Lietuvos himną ir po 
to programa užsibaigė.

Garbingai sulaukusiai 20 
metų jubiliejaus, Mot. S-gos 
29 kuopai, linkima laimingai 
sulaukti dar didesnio džiaug
smo — 25 metų, sidabrinio 
jubiliejaus.

Kur santaika ir meilė — 
ten nuolat spindi džiaugs
mas, laimė. Viešpatie jus lai
mink! Ž.

Bazaras
Mūsų parapijos bazaras 

jau visai netoli. Kas turi ką 
nors bazarui aukoti ar šiaip 
norėtų prie jo rengimo prisi
dėti, maloniai kviečiami 
kreiptis į Parengimų komite
tą arba tiesiog klebonijon. 
Jau gavome daug gražių au
kų, už kurias aukotojams šir
dingai dėkojame.

Daugelis iš mūsų turime 
savo namuose įvairiausių da
lykėlių, kurie, kaipo mums 
nereikalingi, visai nevarto
jami ir nepaisomi, be naudos 
nyksta, tačiau tuo pat laiku 
kitiems gal jie yra labai nau
dingi ir reikalingi, kuriuos 
bazare turėtų progos įsigyti. 
Tokiais atsitikimais aukoki
te bazarui, atliksite gerą 
darbą.

Šių metų mūsų bazaras ža
da būti labai šaunus. Visos 
draugijos subruzdo savo bū
das viena už kitą gražiau, 
turtingiau papuošti.- Bus šo
kiai, užkandžiai, gėrimai ir 
visokių „funių.”

Nepamirškite, kad tai pra
sidės šio mėnesio 23 d. ir tę
sis iki 31 d. Apreiškimo par. 
salėje.

Parengimų K-to posėdis
Šiandien įvyksta mūsų pa

rapijos Parengimų Komiteto 
svarbus posėdis, kurin kvie
čiami visi k-to nariai atsi
lankyti. Posėdis įvyks, kaip 
paprastai, parapijos salėj, po 
vakarinių pamaldų. Sekr.

Paklausyk

Parapijos

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



Spalių 16 d., 1936 m.

šv. Jurgio Pa ra r p. Karai. Angely Parap,

Moterų S-gos 35 kp. „Obuo 
lių balius” spalių 12 d. pa
vyko labai puikiai. Obuoliai 
kabojo raudoni, o žmonių 
smalsumas buvo dar raudo
nesnis: nežiūrint sargų, obuo 
Jin „raškytojų” buvo daugy
bė... Sugauti atsidurdavo 
„kalėjime,” per kurio langus 
nekartą žiūrėjo ir kun. A. 
Petrauskas. Bet jis vis išsi- 
bėlavo. Ne kitaip buvo ir su 
p-le Paulionyte, klebono se
sute. Svečių irgi turėjom ke
letą, kurių tarpe buvo muz. 
P. Dulkė su žmona ir vaiku
čiais, Moterų S-gos 24 kp. 
pirm. K: Dumblienė ir p. 
Daubarienė, taipgi p. Paže- 
reckienė, iš Maspetho. Vi
siems esame dėkingos.

—o—
Kitas parengimas

Vietinė SLRKA. 115
pa rengia kepurių balių, ku
ris įvyks lapkričio 22 d. pa
rapijos salėj. Čia turėsime 
progos laiką gražiai praleis
ti mūsų gražioj salėj.

Koresp.

kuo-

40 VAL. ATLAIDAI 
REKOLEKCIJOS

IR

Šv. Jurgio bažnyčioje, 
Brooklyne, 40 Valandų šven
čiausio Sakramento Garbini
mo atlaidai prasidės spalių 
25 d. per 11 valandos sumą, 
ir tęsis iki antradienio vaka
ro, gi nuo trečiadienio va
karo, spalių 27 d. iki lapkri
čio 2 d. įvyks rekolekcijos. 
Pamokslus per 40 vai. atlai
dus ir tas rekolekcijas ves 
svečias, Vilkaviškio Semina
rijos profesorius kun. dr. M. 
Ražaitis.

Apvaikščiojimas
Šį sekmadienį, spalių 18 d. 

įvyksta iškilmingas Kristaus 
Karaliaus šventės apvaikš
čiojimas. Tai diena, kurioj 
kiekvienas krikščionis kata
likas turi progos ir privalo 
viešai pasirodyti, kad jis yra 
Kristaus pasekėjas — paval
dinys.

Apvaikščiojimui, kaip vi
suomet, vadovauja Šv. Var
do Draugija. Visi parapijos 
vyrai, seni ir jauni, yra kvie
čiami dalyvauti. Apvaikščio
jimas prasidės lygiai 2 vai. 
po pietų su eisena gatvėmis, 
kurią pradėsim nuo mūsų pa
rapijos bažnyčios.

Šiemet mūsų distrikto ap- 
vaikščiojime dalyvauja še
šios parapijos. Mūsų parapi
ja paskirta centru ir po mar- 
šavimo gatvėmis visų šešių 
parapijų dalyviai sueis į mū
sų bažnyčią, kur bus tam pri 
taikytos pamaldos ir duoda
mas palaiminimas švč. Sa
kramentu.

Pereitais metais mūsų pa
rapija apvaikščiojime gana 
gražiai pasirodė, todėl šiemet 
ir teko jai garbė tapti išrink
tai centru. Pasirodykime gra 
žiai ir šiais metais. Svar
biausia tai skaičius dalyvau
jančių. Todėl tegu nei vienas 
mūsų parapijos vyras nepa
silieka nedalyvavęs apvaikš
čiojime. Jeigu vadiname sa
ve Kristaus pasekėjais tai 
nebūkime jais vien iš vardo, 
bet pasirodykime viešai ir pa 
reiškime Jam savo pagarbą 
ir ištikimybę. „Kas išpažins 
mane žmonių akivaizdoj, t
ir aš išpažinsiu savo Tėvo Į dos rengime.

Dangiškojo akivaizdoje,” sa
ko pats Kristus.

J. Mykloaitis.

MOTERŲ S-GOS 24
SUSIRINKIMAS

KP.

Moterų S-gos 24 kp. 
rinkimas įvyko spalių 5 d., į 
kurį atsilankė daug narių. 
Prisirašė nauja narė p. Ne- 
vitskienė.

Serga Ynūsų narė p. Stro- 
gienė.

Moterų Sąjunga širdingai 
dėkoja visiems atsilankiu
siems į mūsų „Obuolių ba
lių”' rugsėjo 25 d., kuris buvo 
parengtas kaipo dalis karna
valo. Sąjungietėms tikrai y- 
ra linksma, kad tokia gausi 
minia atsilankė į mūsų balių.

—o—
„Surprise party”

Spalių 13 d. įvyko „sur
prise party” dėl p. A. Ma- 
jauskienės jos namuose. Su
sirinko gražus būrelis lanky
tojų. Linkime p. Majauskie- 
nei laimės ir sveikatos.

M. S.

susi-

RENGIA p. RIMŠOS KURI
NIŲ PARODĄ.

New Yorke sudarytas Ko
mitetas rengti žymaus Lietu
vos dailininko Petro Rimšos 
kurinių parodai. Paroda bus 
Roerich Museum patalpose 
nuo laukričio 1 d. iki 14 d. 
Reikia pasakyti, kad daili
ninko Rimšos kuriniai žavi 
netik paprastus meno mėgė
jus, bet ir menininkus. Lietu
viams ypač reikėtų tą paro
dą aplankyti. Taipgi Komi
tetas kviečia į talką visus, 
kas tik gali pagelbėti paro-

Radio Artistu Koncertas

PRANAS DULKE, 
Tenoras.

RENGIA LIETUVIŲ RA
DIO DRAUGIJA 
VADOVAUJANT 

J. GINKUI

KONCERTE DALYVAUJA:

Apolonija Stoškiūtė, Wor
cester, Mass. — sopranas, V. 
Tamkiūtė — mezzo-sopranas, 
A. Pankus — solistė, Juozas 
Olšauskas, Amsterdam — ba
ritonas, F. Dulkė — tenoras, 
K. Hoffmanas — tenoras, A. 
Tamkus — baritonas, R. Kur- 
dinaitis — kompozitorius, V. 
Bekeris ir J. Vedegis, Brookly- 
no Vyrų Choras, Radio Kvar
tetas.

APOLONIJA STOŠKIŪTĖ,
Worcester, Mass.

*

Sekmadienį, Spalių-Oct. 18 d., 1936 
Grand Paradise Svetainėje,

315 GRAND ST., KAMPAS HAVEMEYER ST., BROOKLYN, N. Y.
ĮŽANGA:

Koncertui ir šokiams 50 c.
Rezervuotos Vietos 75 c. ir $1.00

Koncerto Pradžia 4:15
Šokių 7:15

-.1 '•

- Republic Liquor Store -
Lietuviškas Monopolis

Persikėle Naujon Vieton
Naujas Antrašas: 415-17 REAP STREET

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

NIŲ, KONIAKO, ROMO IR VYNO. TEL. EVERGREEN 7-2089

X. STRUMSKIS, Sav. LIC. 72

VAŽIUOK SAUGIAI 
Police Dept. Pct. K

Daug nelaimių įvyksta dėl 
pergreito važinėjimo. Prie
žastys : — viena, ne taip svar 
bi, tai pergreit važiuojant 
visos automobilio dalys būna 
apkrautos ir dažnai, kaip tai 
padangos (gumos) sprogsta. 
Bet svarbiausia — tai greit 
važiuojant nebūna laiko ne 
laimės išvengti, nes laiku ne
galima automobilio sustab
dyti. Nors dravfcris ir spė; 
laiku stot ant stabdžių, be: 
dėl didelės inercijos aute 
greit nesustoja. O ypač, jei 
kartais stabdis būna nenure- 
guliuotas ar padangos sudi
lę. Visuomet reikia apsvar
styt, ar tas laikas, kurio no
rima sutaupyt greit važiuo
jant, yra vertas nelaimės, 
kuri mus graudins visą am
žių.

saulės patekėjimą, kada va
žiuoja, turėti bent 2 šviesas 
priešaky, kurios būtų mato
mos nors iš 500 pėdų atstu
mo. Prie to, dar raudona švie 
sa, matoma iš 500 pėdų, turi 
būti ir užpakalyje, virš re
gistravimo lentelės (plate), 
kad jos šviesa apšviestų nu
merį ir padarytų jį matomu 
už 50 pėdų.

Patrolm. Kosowsky

IŠKRAPŠTĖ KOMUNISTĄ

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

270 BERRY -STREET

DR. JOHN WALUK

161 NO. 6th STREET

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS 
io—a p. p.

Evergreen 8-8707

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 p. p.

Sventadlenlala nultania 
Tel.: Evergreen 8-9329

VALANDOS:

IT pagal nutarti 
Tel.: MAnaHeld 8-8787

Bendras to

Amerikos redaktorių 
administratorius, ilgan 
jos tvarkytojas, sunkios 
delią pareigą naštos neš

AUTO ŠVIESOS 
N. Y. Police Dept. 

Pct. 92

Netinkamas apšvietimas 
dažniausia būna priežastim 
nelaimių. Per pereitus metus 
50% nelaimių daugiau įvyko 
tamsumoj, negu kad dienos 
šviesoj. Statistika rodo, kad 
netinkamos šviesos, viena 
lempa, neturėjimas šviesų už 
pakaly (stoplight), netinka
mas šviesų nureguliavimas ir 
šviesų žarstymas (dazling)1 
yra didžiausia priežastis ne
laimių. Kiekvienas vežimas 
turi nuo y2 vai. po saulės nu
sileidimo iki y2 vai. prieš

Kaip girdėjote, buvęs Liet. 
Siuvėjų ’’bosas” K. Jankaitis 
pridarė šunysčių siuvėjams 
ir už tai suspenduotas net iš 
unijos. Tas pats K. Jankai
tis buvo ir Šv. Jurgio D-tės 
kasierius. Jau senai buvo ke
liamas klausimas, kad Jan
kaitis pas save laiko daugiau 
pinigų, negu jo, kaipo iždi
ninko, kaucija garantuoja. 
Šiame bertaininiam draugys
tės susirinkime paaiškėjo, 
kad pas jį draugystės pinigų 
yra daugiau už kauciją net 
ant $375. K. Jankaitis pasi
žadėjo perviršių išlyginti... 
bet susirinkimas išrinko 
naują iždininką, kuriam’ šio 
susirinkimo pinigai jau įteik
ti.

K. Jankaitis buvo labai 
veiklus komunistas, kol pa
aiškėjo jo darbeliai. Turime 
draugystėj ir daugiau komu
nistėlių, kurie lenda į viso
kias vietas. Nariai turėtume 
apsižiūrėti, kad vėliau nerei
kėtų gailėtis... Narys

STagg 2-4409 Notary Public

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Duodu automobilius vestuvėms 

visokiems pokyliams

ir

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

(Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

Tel. JUniper 5-0259 > Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDA
RAPOLAS KRUCHAS | 

FOTOGRAFAS

Laisniuotas Graborius ir 
Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

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

(Prieš Mount Olivet kapines) > tvarkymu pamainytas numeris bu-

vusio 107 Union Avė.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?

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

Sveikata — didžiausias tur- 
tvJSEK tas pasauly.

Kas nori Kauno duonos, gali
-I gauti I stu*3as Brooklyne.

N Kreipkitės adresu:

J0NAS mikolaitis
So. 3rd Street, 

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

N, MASENAS BAKING CO.

8

DR. ALDONA ŠLUBAS 
(ŠLIURAITE)

179 So. 2nd Street

VALANDOS 
1—2 P. P. 
6—8 rak. 
Sekmadieniais susitariu 
Tel. EVergreen 7-7110

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
0—12 ryte 
1— 8 vat. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-0108

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
0—12 ryte 
2—8 T&k.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0708 

Namų REpubllo 0-8040

Tel. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ 

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

VALANDOS: 
1 iki 3 Ir nuo 

7-8 vai. vakaro
Sekmadieni:

10 Ud 12 vai. ryto

■ Tel. EVergreen 8-7027

šiame Amerikos numery 
statė įžodžių rašytoją 
loniems skaitytojams 
naują Amerikos štabo n

Naujasis štabo narys 
be iškilmingą žodžių pr 
savo darbą, kurį jis 
gerbia. Jis nori pas ve: 
visus Amerikos skaity 
bei visus draugus, pra 

' mas nuoširdžiausios 
mos bendrame darbe. B( 
griaus santykiavimo 

h Amerikos leidėjų-v 
ir jos skaitytojų nebus 
soma Amerikos pažang 
Amerika tikrai nori tol

Skaitytoją bei bendi 
bių nuomonės, patarim: 
siūlymai, sveikos ki 
žodžiai visados bus lau 
Nepašykštėkit jų. Jei 
besime patys, iš savo 
menės vidaus, reikšti 
langą kritiką, tai tas 
dys mūsą sveikumą, 
risi Amerikos draugą 
omui į bendrą kūrybt

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTU VE kepa geriausią lietuvišką duoną, keiksiu 

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

68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.■

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

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

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.^

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinama 

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

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja renčias

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS ŠIL

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

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan) 

Mes išvalome Garo Boilerius 
oru už $2.00 ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien iš WMBQ. 

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

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

Tel. GLenmore 5-8733

//<

Išvykdamas į tikrai 
ratą poilsį, Kazys P. 
kis pasisakė važiuoją 
lio barstyti... Taip, v 
barstom ir mindžiojai 
aimo smiltyną. Bet

mėlyje, per kurį pr 
Turėdami progos, 

te kaip vaikšto vasa 
sto^ įtarpio suli

mu braidžiote br 
smilčių laukus. Jie b 
smėlį ir smėlyje pali 
pėdsakus. Bet tie 
ne visą vienodi Vi( 
< ilgiau išsilaiko, 
ūk įžiūrimi ir veikis

hip . ir žmonių į 
fei pasitraukia i 
m į amžinatvę, pali

pėdsakus. Ir tie pė 
aomet primena 
fe juos paliko. > 
Išį bene dauguma, 
jokiųžymių. -

Dabar atostoga 
Mis, be abe; 
^bo palikti žy 
išeivijos lietu 
te Katalikų vist 
ibar, nežiūrint; 
^amžiaus, gali s 
M reikšti savo 
K. Vilniškiu! už 
Mus. Kas žino

raščio Amerikos 
ir jo tobulėjime, 
pelnai neabejoti

I didžiu raginimu

takos red

Mraštj visiem 
jams artimą ir b: 
^c’io programą 
®ai ateičiai gal 
ti šiais žodžiais 
talikybės ir Lit 
gyboje. šiai pre 
dyti nebus pa

kiamą Jūsų 
Skaitytojai bei 
širdaus pritari




