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Jan pradėjome Naujus 
1936 metus. Ką jie mums at
neš negalime atspėti. Bet k 
ką neštų mums ateitis, 
me visi siekti, dirbti, 
nimas toks, kokiu jį pa 
me. Krikščionis supranta) 
gyvenimą kaip kelią į amži 
natvę. Gera prisiminti metų

ATMINKI!

KAS GRIAUNA TIKYBĄ 

GRIAUNA ŽMONIJOS 

PAMATUS

pradžioje kelis šv. Rašto po
sakius: ”Aš esu kelias, tie
sa ir gyvenimas”. ’’Jei kas 
nori eiti paskui mane, teišsi- 

A 

žada pats savęs, tegul kas
dien neša savo kryžių ir tese
ka mane”. ”’Ką padės žmo
gui, jei jis laimėtų visą pa
saulį, o savo sielai kęstų nuo
stolį”. ”Aš esu pasaulio švie
sa. Kas manim seka, nevaik
ščioja tamsybėje; jis turės 
gyvenimo šviesos”.

—o—

Metę žvilgsnį į praeitus 
1935 metus pastebėsime lai
mėjimus ir pralaimėjimus. 
Mokykimės iš pragyvento lai 
ko. Daug trūkumų turime ka
talikų veikime. Pažįstame sa
vo silpnąsias puses. Rikiuo- 
kimės naujam darbui naujo
mis pajėgomis. Visa atnaujin 
kime Kristuje! Teateinie Jo 
Karalystė! Tegyvuoja Kristus 
Karalius!

—o— >

Kristaus karalystei ant že
mės skleisti jungiasi visi kri
kščionys. Pasaulinė spauda 
praneša, kad keli metai pro- 
testonai episkopalai kelia 
obalsį jungtis su Katalikų 
Bažnyčia.

Dvasininkai ir pasauliečiai 
apgailestauja protestantizmo 
etinio, kultūrinio, moralinio 
ir religinio subankrutavimo. 
Tik Katalikų Bažnyčia, sako 
išlaikė čielybėje moralybę ir 
drąsiai kovoja neopoganiz- 
mą.. Todėl visiems reikia 
jungtis su tikra Bažnyčia, 
motina visų bažnyčių — 
Roma. Episkopalai kelia obal 
sį ”Ut omnes unus int”. TeT- 
ateinie Jo Karalystė!

—4OI—

Kovoti bedievybę reiškia ko
vą prieš komunizmą. Kalėdų 
atostogų metu Chicagoje su
važiavo 15 jėzuitų universi
tetų dekanai iš Vidur-vakarų 
valstybių. Šie sudarė studijų 
planą anti-komunistinėms 
studijoms. Planas bus priim
tas visose aukštose ir aukš
tesnėse bei vidurinėse jėzui
tų mokyklose. 100,000 stu
dentų jėzuitų universitetuo

se turės imti antikomunisti-

MONGOLIJA PRAŠO 
RUSIJOS PAGELBOS

- Maskvoj lankosi Mongoli
jos premjeras Gen-Dun ir ka
ro ministeris Demid. Jie pra
šo Rusijos pagelbos Mongoli
jos apgynimui nuo Japonijos. 
Mongolų manymu, jei japo
nams pasiseks užimti Mongo 
Ii ją, tai tuomet jiems bus 
lengva prisiruošti pulti Ru
siją. Kaip elgsis Maskva, dar 
nežinoma.

GAMTOS NEĮVEIKĖ

Hawaii Salos. — Ilgą laiką 
veržiasi Mauna Loa ugnią- 
kainis. Lava liejasi link Hi
lo miesto vandens rezervua
ro ir paties miesto.

U. S. kariuomenės lakūnai 
bombomis skaldė ugniakal- 
nio žiotis, kad lavos liejimo
si linkmę nukreipus, bet tas 
negelbėjo. •

Zagrebas, Kroatija — Se- 
benico miestely įvyko kroatų 
politinės riaušės. 1 žuvo ir 
keletas sužeista.

nių studijų. Panašias studi
jas priims visos katalikiškos 
kolegijos Amerikoje. Moksli
nės antikomunistinės teorijos 
bus geriausias ginklas prieš 
mokslinį komunizmą.

Sausio 1 d. prasidėjo L. R. 
K. Susivienymo Amerikoj 
naujų narių vajus, kuris va
dinamas jubiliejiniu vajum, 
nes jisai 1936 m. mini 50 me
tų gyvavimo sukaktuves. Va
karuose gyvenę lietuviai ypač 
turėtų susidomėti šiuo va
jum, nes jubiliejinis L. R. K. 
Susivienymo Seimas bus Chi
cagoje.

Gruodžio 29 d. įvyko 2 
katalikų seimeliai: ^rookly- 
ne ir Pittsburghe. Abu buvo 
gausūs ir našūs. Šie seimeliai 
labai naudingi mūsų kat. vei
kimui ir Federacijai. Laukia- 
delphijos ir Bostono apylin- 
me seimelių Chicagos, Phila- 
kių. J, B.

LAVAL VOS IŠGEL
BĖJO VYRIAUSYBĘ

Paryžius. — Franci jos pre- 
mieras Lavai vos išliko su 
savo m misterių kabinetu. 
Dalis parlamento sukilo prieš 
jį dėl jo bičiuliavimo su Ita
lija prieš Etijopiją. Lavalis 
dideliu sunkumu gavo pasi
tikėjimą. Už jį paduota 296 
balsai, o prieš 276. Jo kalba 
buvo tikrai nepaprasta, kad 
apgynus save ir vyriausybę.

Premjeras Lavai ir toliau 
pripažino, kad svarbiausios jo 
pastangos yra apsaugoti Eu
ropą nuo karo. 
f

SMITH NEPRIĖMĖ 
KVIETIMO

Washington. — Būvąs gu
bernatorius* Al Smith Prezi
dento Roosevelto pakvietimą 

1 atsilankyti į Baltuosius Rū
mus, nepriėmė. Seniau Prez. 
Rooseveltas su Al Smith bu
vo geri politiniai draugai. %

NUMATOMAS FILIPI
NŲ SUKILIMAS

. Manila. — Slaptoji polici
ja areštavo 11 žmonių Filipi 
nuošė,- nes prisibijoma naujo 
sukilimo. Sakoma, sukilimas 
turėjęs įvykti sausio pirmo
mis dienomis. Tarp suimtųjų 
yra ir partijos prezidentas 
Felicisimo Lawson.

MUSSOLINI VALDYS 
ITALIJOS BIZNĮ

' Paryžius. — Prem. Musso
lini pasigrobė visą Italijos 
biznį ir darbą, kad galėtų 
tiksliau kovoti sankcijas, ku
rios jau pradėjo stipriai Ita
liją spausti.

Mussolini pripažysta, kad 
karas su Etijopiją bus labai 
ilgas ir daug Italijai kainuo 
sias. Bendrai, italai atvirai 
pasisako, kad karas jiems ne 
siseka.

Vilnius. — Dėl ekonominio 
skurdo pastaruoju laiku žy
dų gyventojų skaičius Vil
niuje sumažėjo visu 40 nuoš.

JAPONAI KALTINA 
I AMERIKIEČIUS 
i ____

Tokio. — Japonų vyriau
sybė aiškina, kad- Anglijos *r 
sybė aiškina, kad Anglijos ir 
Amerikos misionieriai žiemi
nėj Kinijoj kursto kiniečius 
naujas japonų blofas. Kai 
kodėl jie savęs neranda’kal
tai, ad verliasi svetimai! 
kraštan, norėdami jį pas1- 
grobti.

PRIIMTA PABALTI
JO KONVENCIJA

Kaunas, — Ministeriu kabi- A.
netas gruodžio mėn. priėmė 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
konvenciją dėl savitarpio teis 
minių sprendimų civilinėse 
bylose pripažinimo ir vykdy
mo, o taip pat Lietuvos, Lat
vijos ir ąstijos konvenciją 
dėl savitarpio pirmesniojo 
teisėtumo pripažinimo.

35 MILIJONAI KA
REIVIŲ KARUI

Vienna. — Karo veteranas 
ir Austrijos karo ekspertas 
gen. Aleks Alexin apskaičiuo 

| ja, kad žymiausios Europos 
valstybės tuojau gali sumo
bilizuoti 35 milijonus karei- 

’ vių, kilus karui Europoj.

Alexino žiniomis, vien Ru
sija gali sumobilizuoti 13 mi
lijonų kareivių armiją, Ita
lija — 6,500,000, Vokietija 
— 6,000,000, Francija — 5,- 

j 800,000, Lenkija — 3,500,000 
ir pati Austrija 500,000.

Kaunas. — Greitu laiku • 
Lietuvoje bus suruošta fran- 
cūzų kultūros savaitė. Vals
tybės teatras šiai kultūros 
savaitei pasikvies iš Pary
žiaus žymių francūzų artistų 
ir dirigentų.

Patchogue, N. Y. — Robert 
T. Jerrell, jo žmona ir trys 
vaikai rasti žuvę savo na
muose nuo degančiij anglių

z

! Wu Mokslinė, BtbHofek

SPEC FONDAS

Trumpos Žinutės^

—Lietuvos ginklų fondas 
sparčiai auga. Grynais pini
gais, vertybės • popieriais, 
brangenybėmis ir kitais dai
ktais ginklų fondui iki lap
kričio 1 d. suaukota 126.- 
699.56 lit. Per lapkričio mėn. 
dar paaukota 111,845.57 lt. 
tuo. būdu gruodžio 1 d. fonde 
buvo 238,645.53 lt.

— Atsistatydinęs Tautų 
Sąjungos skirtas komisijonie- 
rius rūpintis Vokietijos žy
dais pabėgėliais, pareiškė, 
kad T. Sąjunga turi imtis 
griežtų priemonių, prieš Vo
kietiją, kad ji paliautų per- . 
sekioti tautines mažumas.

— Lenkija iškilmingai mi
nėjo 17 metij nepriklausomy
bę. Gen. Rydz Smigly pra- - 
kalboje pasakė, kad Lenki
jai reikalinga gausngos ir 
stiprios kariuomenės.

. — Lietuvoje, Jūžintuose 
mirė buvęs ’’’Vienybės” re
daktorius Sirvydas.

— Apie 6000 jaunuolių iš 
Lietuvos pasiuntė laiškus A- 
merikos lietuvių jaunuoliams. 
Laukia atsakymų.

— Lietuvos komunistai brU 
zda. Kaune sulaikytas foto
grafas Mejeris Šapiro. Pas 
jį rasta 4000 egz. įvairių ko^ 
munistinių atsišaukimų. Atsi
šaukimuose kurstomi ūkinin
kai, kariuomenė ir kt.

■ — Ir rusai Sovietuose šven
tė Kalėdas. Visoj Rusijoj 
uždraustas eglaičių pardavi
mas ir vartojimas. Tai vis 
progreso vardu.

— Šiemet Betliejuje, kaip 
kasmet įvairiausios tautos 
šventė Kalėdas Užgimimo ba
zilikoje giedodamos savo gie
smes.

New York, gruodžio 20 d. 
Nacionalės industrinės kon
ferencijos tarybos žiniomis, 
lapkričio mėn. Jungt. Vals
tijose buvo 9,177,000 bedar
bių, arba 11,000 mažiau, ne
gu buvo spalių mėnesį.
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SU NAUJAIS METAIS Į DARBĄ!
Rytinių valstijų seimelis sekmadienį praėjo sėkmingai. 

Katalikai veikėjai rimtai atliko savo užduotį. Suėję pasitarė 
aktualiais reikalais ir nustatė veikimo gaires. Daug kalbėta ir 
planuota dėl katlikiškos spaudos, ypač mūsų savaitraščio 
"’Amerikos” paramos. Išrinktas komitetas, kurį sudaro mū
sų keturių parapijų klebonai, po du asmeniu m' tų parapijų, 
ir redaktorius K. Vilniškis su Biuro direktorium p. K. 
Krušinsku. Komitetas rimtas ir visuomenėje turįs pasitikė
jimo. Jisai su Naujais Metais skelbia ’’Amerikos” vajų ir 
kviečia visus į darbą. Vajus baigsis Velykų šventėmis.

Vajaus vaisingumas priklausys nuo komiteto darbų ir 
visuomenės atsiliepimo. Komitetui bus reikalingi bendradar
biai. Jų atsiras iš veikėjų bei draugijų. Apylinkės katalikai 
jau gyvai supranta ’’’Amerikos” užlaikymo reikalą. ’’Ame
rika” neužilgo didins savo formatą. Išeis didesnis ir įvaires
nis. Mes visi turime ’’Amerikai” pagelbėti. Joks lietuviškas 
laikraštis be visuomenės paramos negali gyvuoti. Negalės ir 
mūsų savaitraštis. Tą suprato seimelis, todėl paskyrė mini
mus asmenis laikraščio platinimo ir finansų sukėlimo dar
bui. Kat. Federacijos apskritys jiems padės.

Kiekvieno sąmoningo lietuvio pareiga remti spaudą. 
Spauda tautos gyvenime taip svarbi, kad neįmanomas vals
tybės pastovumas, tautos laivė, žmonijos gerbūvis be geros 
auklėjančios spaudos. Mūsų tauta atgimė, susitvarkė ir at
sistatė spaudos pagelba. Lietuviška išeivija taipgi spauda 
jungėsi, dirbo tautinį darbą, gelbėjo Lietuvai. Mūsų atei
tis, tautinės gyvybės išlaikymas priklauso nuo geros lietu
viškos spaudos. Katalikiškas veikimas visiškai negalimas be 
katalikiškos lietuviškos spaudos. Tad šventas ir tautiškas 
darbas rūpintis spauda, ją platinti ir remti. Su Naujais Me
tais į darbą! , J„

GENEVA AR BETLIEJUS?
Betliejus skelbia ramybę pasauliui. Ir Geneva skelbia 

ramybę pasauliui. Betliejaus ramybė buvo nesuprasta, ne
priimta, net prieštarauta. Genevos ramybė priimta su 
džiaugsmu, bet jinai neilga, neužtikrinta. Tad kur ieškoti 
pasauliui ramybės? Ar Genevoje ar Betliejuje?

Kun. James M. Gillis, C. S. P., radio kalboje prašė žmo
nijos Betliejaus Kūdikėlio ramybę išbandyti. Žydai nesu
prato Kūdikėlio; Jį atmetė, kadangi apvilti pranašų prana
šavimu apie didžiulį, galingą Mesiją tautos išvaduotoją,... 
Bet ar valstybės, tautų diplomatai bando Kristaus ramy
bės? Visai ne! Jie žiūri į Versalles, Geneva, Locarno. Pa
saulis vis dar tiki į Juliaus Cezario metodus, į armijas, į 
karus, barbarų žmonių užgrobimą. Jis tiki karą numalšinti 
karu diplomatiją, gudresne diplomatija. Kiti vėl nežiūri 
nė į Genevą, bet į Maskvą. Neieško naujai užgimusio kūte
lėje, bet negyvo valstybininko, mumijos stikle, kurio praei
tyj stovi devyniolikto šimtmečio filosofas mokinąs proleta
ro diktatūrą, klabės kovą, žiaurumą, žudynes, karą dėl vie
nos klasės ramybės.

Kristaus ramybę nenori bandyti diplomatai, generolai, 
vadai. Krikščioniški principai nenaudingi grobuoniams, že
mių neduoda, valdžios svetimos netvirtina. Kristaus ramy
bė neišriš laivynų lygybę, orlaivių skaičių, armijų didybę. 
Kristaus ramybei tas svetima. Todėl Kristus neieškomas. 

‘ Nors Jo žvaigždė — Bažnyčia matoma, bet nesekama. Pa-

JAU PASKELBĖ LRKSA
- SEIMĄ

’’Garso” 52 num. Lietu
vių R. K. Susi vieny mo Ame
rikoj pirmininkas jau pas
kelbė, kad tos organizacijos 
jubiliejinis seimas bus 1936 
metų birželio 29, 30 ir liepos 
1 ir 2d., Morrison viešbutyje 
Chicago j.

Skelbiant seimą LRKSA. 
kuopos raginamos rengtis, 
kad seimą padaryti gausingu 
dalyviais, vaisingu rimtais 
nutarimais ir įvairioms iškil
mėmis.

TAUTINTNKAI BUOSI
’ ’Draugas ’ ’ rašo:
’’Tautininkai stengiasi kliu 

dyti toms politinėms, kultū
rinėms ir net religinėms gru
pėms, kurios krašte yra įta
kingos. Pirmoje vietoje jie 
imasi darbo, kad visai išnai
kinti katalikų politines par
tijas, nes jos Leituvoje, kai
po katalikiškame krašte, tu
rėjo ir turi pasisekimo, kuo
met tautininkai (taip pat ir 
socialdemokratai) tokio pasi
sekimo neturi.

"’Reikia žinoti, kad tauti
ninkai nepravedė nė vieno 
savo astovo.nei į Steigiamąjį 
Seimą, nei į dų pirmuoju Sei
mu. Į trečiąjį Seimą pateko 
jų trys.

’’Negersnį vardą ir dabar 
tautininkai turi. Dėl to jie ir 
varosi prieš demokratinę tvar 
ką, nešaukia Seimo, nes jau
čia, kad žmonės pasisakytij 
prieš juos. Juk tautininkai 
uždarė krikščionių demokra
tų ir liaudininkų partijas 
vien tik dėlto, kad jų vadai 
pareikalavo šiuo pavojingu 
momentu sutelkti į valstybės 
darbą visas tautos jėgas, pa
reikalavo sušaukti Seimą. ’ ’

- Popiežius išaiškina kunigys 
tės funkcijas religijos ir so
cialiu atžvilgiu ir aukština 
kunigiją už siekimą aukštųjų 
idealų, šventumo ir pasiauko" 
jimo.

Kunigas visados turi būti 
arčiausia Dievo. Jis yra tar
pininkas tarp Dievo ir žmo
gaus. Jis turi būti ’’kitas 
Kristus”. Turi būti sveikai 
moderniškas, nebijoti pažan
gos, net mokslo pažangos, 
jei tas yra tikrasis mokslas.

Celibatas yra sankcijuotas 
kanoniškais įstatymais ir po 
aktualaus praktikavimo rasta, 
kad geistinas ir naudingas. 
Popiežius nieko nemini apie 
rytų Bažnyčios kunigus, ku
riems jungtuvės nėra uždrau
sta.

Kultūrinės klasės ragina
mos kunigystės pašaukimą 
gerbti ir aukštinti. Peikiami 
tėvai, kurie yra priešingi, kad 
jų vaikai taptų kunigais.

besiklau-

atsidusti, 
mūsų as-

ENCIKLIKA APIE KUNI
GYSTĘ

Kalėdoms išleistoje encikli 
ko j e apie kunigystę Popiežius 
Pijus XI rašo, kad katalikų 
kunigo pašaukimas nėra tai
komas žemiškiems dalykams, 
bet dieviškiems ir amžiniems

Enciklika pažymi, kad ku
nigai privalo turėti gilaus 
susipažinimo su šventu mok-

SASNAUSKO JU
BILIEJUS

Sausio 5 d. sukanka 20 
metų kai mirė žinomas mū
sų kompozitorius Česlovas 
Sasnauskas. Apie jį teks dar 
plačiau parašyti kiek vėliau, 
dabar tenka pasakyti, kad 
jojo ’’Kur bėga Šešupė” y- 
ra tautos atgimime suvaidi
nusi begalinę reikšmę. Kas 
nepažįsta Jo ”Jau slavai su
kilo,” arba pseudo liaudies 
motivu pąšarytą ’’Karvelė
lį” su choru tenorui solo, 
kuri nevieną kartą yra pa
saldinusi savo liriškumu nu
vargusią lietuvių sielą, kovo 
se nepriklausomybės keliais. 
Na, ogi kantata "’Broliai”! 
Kas j a ja nesigerėja ir nesi
džiaugia josios gražumu. Tik 
gaila, begalo gaila, kad rotai 
tenka mums Ją girdėti. Žino
mi išeivijoje chorų vadai, 
gerb. A. Pocius, J. Čižaus- 
kas, J. Stulgaitis ir šiomis 
dienomis, skaudaus Jubilie- 
jaus išvakarėse, statė R. Juš
ka, Bostone tą kantatą. Gal 
dar kur buvo statyta, bet 
tuo tarpu, rašančiam šiuos 
žodžius, nėra žinoma. Žodžiu, 
Sasnauskas mūsų sieloje sa
vo kūriniais užsitarnavo ne
mirtinos pagarbos.

Sasnausko ’’Marija, Mari-

ja,” dramatingai skamba į 
Mariją, maldaudama paguo
dos pavargusi tauta rusų 
vergijoj. Jis muzikos garsais 
lyg paveikslą piešia prijung 
tam tekstui. Jo gedulingos 
mišios ’’Requiem” kuteno iš
lepusias sielas rusų didmies
čio gyventojų, Petrapily, lai 
ke iškilmingų laidotuvių. 
Kiek apie jas kalbėta ir ra
šyta rusų ir lenkų spaudoje, 
apie gautuosius įspūdžius ir 
pergyvenimus jas 
sant.

Sunkiai tenka 
kad ir tas brangus
muo, kurio darbais mes di
džiuojamės, koncertuose puo
šiamos — nebegyvena gyvų
jų tarpe. Amerikiečiai labai 
jį vertina. Pav. kun. L.- Vai
cekauskas padengė lėšas par
gabenti jo kūną iš Rusijos į 
Lietuvą. Chicagos muzikų 
grupė suorganizavo jo vardu 
vyrų chorą, o šių žodžių ra
šytojui teko garbės parašy
ti jo biografiją su darini ir 
kūrybos apžvalga ir tų su
kaktuvių proga spausdina
ma.

Dar turim eiti toliau. Ve
lionis ’’Lietuvišką Muziką” 
ir ’’Requiem”' yra leidęs sa
vo lėšomis. Iš sunkiai uždirb 
tų centelių sudėjo tūkstan
čius rublių į leidinius, tikė
damasis nors dolį išlaidų at
gauti. Bet koks buvo nusi
vylimas, kuomet netik nei 
dalis jo išlaidų negrįžo, bet 
dar užvydo apimti jo ”drau 
gai” puolė Jį. Tokį tat atsi
lyginimą už savo
triūsą mūsų tautai, nusinešė 
iš mūsų į amžinastį.

Šiais 1936 metais ture 
tumėm padaryti tai, kad nė 
vienas koncertas, ar būtų 
bažnytinis, ar pasaulinis, ne
apsieitų be velionės kūrinių. 
Atnaujinkime išeivijoje Sas
nausko dvasią su kantata 
’’Broliai’1’!
— . J. Žilevičius, L. M.

amžiaus

VOKIETIJOS VYS
KUPŲ BALSAS

Nors patys atkakliausi kri
kščionybės priešai tarp sa
vęs susiskaldę, kaip tos tau
tos prie Babelio bokšto, bet 
visi jie eina išvien griauti 
katalikų tikėjimo. Tad vys
kupai ragina tikinčiuosius ko 
ištikimiausiai laikytis Kris
taus paskelbtojo
nė vieno žingsnio nešit rauk
ti nuo Kristaus Bažnyčios 
nurodymų; neskaityti knygų 
ir laikraščių, kurie šmeižia 
Katalikų Bažnyčią; nelanky-

tikėjimo;

saulio galiūnai neneša Betliejui! aukso, myro ir kodylo. Jo 
nenori. Veltui ieškos ramybės. Pasaulis jos neturi. Ramybė 
ne Genevoj, bet Betliejuje. . J. B.
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ti tų susirinkimų, kuriuose 
niekinama visa, kas katali
ko širdžiai yra šventa.

Antra, visi tėvai, ypač mo 
tinos, turi visomis išgalėmis 
rūpintis religiniu savo vaike 
lių auklėjimu. Tėvai guli leis 
ti savo vaikams įstoti tik į 
tokias draugijas, kuriose nie 
ku neįžeidžiami tikybiniai 
vaikų įsitikinimai, kur jų 
skaistybei negresia, joks pa
vojus, kur šv. dieną niekas 
nekliudo klausytis šv. mišių 
ir kurios apsaugoja jų są
žinės laisvę.

Trečia, katalikams nevalia 
susidėti su valdžios priešais 
ir ginklo jėga kovoti prieš 
dabartinę tvarką. Už bloga 
turi atsilyginti geru. Turi 
saugotis net piktų kalbų 
prieš valdžią ir ko sąžinin
giausiai atlikti savo pašauki
mo pareigas.

Ketvirta, visų labiausiai 
pabrėžiamas katalikų vieny
bės reikalas. • Vienybė turi 
būti išlaikoma su šv. Tėvu 
ir savo vyskupais. Ypač ku
nigai ir tikintieji turi neklau 
syti tų, kurie, norėdami su
skaldyti katalikus, mėgina 
taip pat kaltinti vyskupus 
dėl jų nenuolaidumo. Nega
li būti jokių, nuolaidų, kai 
reikia ginti švenčiausias ti
kėjimo teises.

Penkta, persekiojamus ka
talikus ragina vyskupai kar
ščiausiai melstis už savo šalį 
ir jos vadus, kad šie nepra
silenktų su Dievo įsakymais. 
Prašo melstis į Jėzaus Širdį 
ir kalbėti šv. Rąžančių, kad 
katalikų Bažnyčia susilauk- 

♦
tų laisvės ir tikintieji ramy
bės. Per kiekvienas mišias 
turi atminti, kad po kančių 
ateina prisikėlimas.

*

RUSIJOS BAŽNYČIOS
Du trečdaliai Rusijos baž

nyčių sunaikinta arba užda
ryta. Maskvoje iš buvusių 
657 bažnyčių liko tik 100. 
Didesniuose miestuose, kur 
bažnyčių buvo po 12 ar 15, 
dabar liko po vieną ir tai 
tik kur nors priemiesčiuose 
ar kapuose. Sibire, Kaukaze, 
Turkestane bažnyčių visai ne 
liko.

Bažnyčias griovė taip: Pa 
skelbus penkmetį, reikėjo 
plytų. Bolševikai, nemokėda
mi pasidaryti naujų plytų, 
griovė bažnyčias. Tai buvo 
Rusijos plytų gamyba.

Būdavo, komunistai su
šaukia darbininkų mitingą ir 
paskelbia projektą griauti 

bažnyčias. Klausia: ar yra

NAUJI METAx
> a v • <-• ♦ \ •’/ "

• Ir džiaugsmo ir vargo patyrėm 
Per metą, kol vėl prisiyrėm 
Prie Naujojo Meto pradžios, 
Tos šventės didžios.

«

Vėl piname naująjį metą,— 
Tarytum gėlių kokį ratą; 
.Kiliu ingai vėl imam pradėt 
Ir daug ką žadėt.

Bet retas kurs pažadus pildom 
Ir blogus jau papročius dildom, 
O daug ir pradėti negal, 
Tad žengia atgal...

Užtenka ranka tik pamojus 
Daugumui, belaukti rytojaus: 
Et,—sako,—gi stumiam metus, 
Kaip žydas ratus...

Tačiau, nors pasaulis ir tokis, 
Likimas žmonių ne vienakis,— 
Sykiu betgi pus mūs kūnai, 
Nors skirias nūnai...

Jei tikrą palaimą turėti, 
Tai metą kilniai reik pradėti, 
Ir veikti doringai tiktai, — 
Taip sakant,—šventai.

J. Steponaitis.

Moderniška Dalilė

priešingų, Žinoma, niekas 
neatsiliepia, nes žino, kad at
siliepusio laukia kalėjimas. 
Arba sušaukiami dvasinin- 
lai, bolševikų viršininkai 
jiems pareiškia, kad čia 
žmonės nenori bažnyčių ir 
jos bus nusavintos. Tie at- 
sako, kad taip nėra, kad 
daugelis lanko bažnyčias. O 
bolševikai sako, ’’tai atneš
kit prašymus su parašais.” 
Aišku, parašų negalima gau
ti, nes pasirašiusieji eitų į 
kalėjimą. Tada prašymo ne
sant, bolševikai vykdo ”žmo 
nių valią, paima bažnyčias, 
sugriauja ir stato, ką nori.

Sekmadienių ir šventadie
nių krikščioniškos šventės 
panaikintos. Skambinimas 
varpais uždrausta. Elektrą 
žibinti bažnyčiose uždrausta. 
Į bažnyčią eiti pavojinga, 
nes bažnyčių lankytojus seka 
ir persekioja. Bažnytinė mo
terystė ir krikštas įstatymais 
draudžiami, tikybos ’ moky
mas griežtai uždraustas. O 
konstitucijoj skelbia tikėjimo 
ir sąžinės laisvę.

REMKIME VIE- 
NUOLES

Pastaraisiais laikais ’ ’Mo
tinėlės” draugijos veikimas 
buvo susilpęs. Kun. M. Pan
kams, kun. J. Amboto, kun. 
V. Matulaičio ir kitų tos 
draugijos pijonierių dėka^ 
jos veikimas tapo atnaujin

tas. Paskutinis draugijos sei 
mas Philadelphia, Pa. rugp. 
21 d., 1935 m. priėmė patai
sytą konstituciją ir nutarė 
jos veikimą išplėsti po visas 
Amerikos kolonijas.

Religijos ir lietuvybės uo
liausios skleidėjos, apart ku
nigų, yra m,ūsų vienuolijos; 
ypač vienuolės-sesutės uoliai 
dirba mūsų parapijinėse mo 
kyklose ir misijose, skiepi
jant mažutėlių širdyse Die
vo ir lietuvybės meilę. Imi
gracijai sustojus, lietuvybės 
silpnėjimas pasireiškė visur, 
ir vienuolynuose. D-ja ’’Mo
tinėlė” nusistatė duoti sesu- 
tėms-mokytojoms kasmet po 
kelias stipendijas, kad jos 
vyktų į Lietuvos universite
tą aukštiems mokslams eiti. 
Jos ten pabuvusios du ar tris 
metus turės progos pažinti 
savo tėvų - protėvių žemę, 
išmoks lietuvių kalbos ir ki
tų mokslų įgys. Šiais metais 
jau suteikėme stipendiją 
dviem sesutėms Pranciško
nėms, ir jos jau yra Kaune. 
Be to, paskyrėm stipendiją 
dviem sesutėm Kazimierie- 
tėms aukštus mokslus eiti 
Washingtone Katalikų Uni
versitete.

Turint omeny ’Motinėlės’ 
draugijos išdėstytus užsimo
jimus, nuolankiai kreipiamės 
į katalikus, kad įsirašytų į 
draugijos narius, kad para
gintų įsirašyti atskiras drau- 
iias bei asmenis. Esame tik

Visi esame susipažinę su Senojo Įstatymo Šv. Rašte pa
saka apie žydų vadą Samsoną ir jo suvedžiotoją Dalilę. Sam
sonui buvo Dievo pavesta valdyti Izraelį ir apginti nuo Fi
listinų. Dievo duota jam nežmoniška jėga. Visi jo bijojosi, ne
galėjo pergalėti. Jis buvo Nazarietis, pasišventęs Dievui nuo 
jaunų dienų ligi mirčiai. Jo ilgi plaukai buvo pasišventimo 
ženklu ir nazariečio kilmės žymė. Kaip Šv. Raštas paduoda, 
jis mylėjo moterį Dalilę, kilusią iš Soreko klonio. Filistinų 
kunigaikščiai įkalbino Dalilę meilumu prigauti Samsoną, kad 
pasakytų, kame glūdi jo jėga, stiprybė. Jai prižadėjo kiek
vienas kunigaikštis po vienuoliką šimtų sidabrinių. Galime 
įsivaizduoti Dalilę savo gražumu, sukrumu, suvedžiojant į 
ją įsimylėjusį Samsoną. Jis apakęs meile duodasi suvedžioti. 
Pamiršęs Dievą, Dalilei pasisakė, kur jo stiprybė glūdi. Jo 
stiprybė buvo jo plaukuose. Tai Dalilė, Samsonui miegant 
nukerpa plaukus ir išduoda jį filistinams. Dievas už nepklu*- 
numą atima jėgas. Filistinai pasigavę išlupa jam akis, suriša 
ir nuveda į Gazą ir įmeta į kalėjimą.

Daug pavojingų šaltinių galėtume prilyginti prie toki** 
moderniškos Dalilės, suvedžiotojos, beširdės ir kraugėrės mo- 
terš. Reikia tik paminėti aistringus teatrus, begėdiškus šo
kius, betikybines mokyklas, kame ne tik atima tikėjimą iš 
jaunų sielų, bet dar įkvepia nemoralybę. Tūkstančiais pa
veikslais nuodėmė mums kaišiojama ir bereikalinga čia juos 
išskaitliuoti. Ankstybuose krikščionybės laikuose buvo sun
ku gatve praeiti ar susirinkime išbūti nesusitikus su nuodė
me, šlykštumu, nedorybe. Katalikas šiandien nemažiau išsta
tytas pavojams ir reikalinga iddelio susivaldymo ir savęs at- 
sižadėjimjo.

Bet turime vieną ypatingą nedorybių šaltinį, kurį suly
ginsime su filistinų moterimi, tai moderniška Dalilė — prieš- 
tikybinė spauda.

Prieštikybinė spauda labai gudriai neutralumu, mokslo, 
informacijos skraiste, iškraipytais faktais, istorinėmis išmis- 
lytomis pasakomis, skaitytojus traukia, apakina nebojimu, 
atšalimu. Begėdiškumus pasakoja ir aprašo be jokio drovu
mo. Kas gera, gražu, pelninga, nežiūrint, kaip prakilnu, tei
singa, niekados nepaduos žinių apie tikėjimą ar bažnyčią. 
Kas priešinga, tikėjimą žemina, pajuokia, niekados neapleis, 
dar su komentarais paduos. Jų metodai labai apsukrūs. Pra
džioje skaitytoją padaro abejingu. Toliau tiesą slepia ir pa
kraipo. Vėliaus iškraipo tiesą ir net nebūtus dalykus ražo. 
Kaipo tiesą įtiki skaitytojai. Na, ir pasiekia savo tikslą. Skai
tytojas netik indiferentiškas pasidaro, bet meta tikėjimą ir 
tampa jo priešu.

Imkim pavyzdžių iš mūsų apylinkės gyvenimo. Turime 
kelius nekatalikiškus, bedieviškus, prieštikybinius laik
raščius Brooklyne. Jie netik neauklėja ir nešviečia liau
dies, bet ją žvėrina, žemina, netik dorą traukia iš skaitytoji 
širdžių, bet nedorybę, nešvarumą skiepina. Ne kartą teko 
viename ar kitame skaityti, kaip jie garbina paleistuvystę, 
žmogžudystę, vagystę' Tiesos, gero vardo gerbimo pas juos 
nėra. Jų nusistatymas—šmeižti, purvais drabstyti. Retas nu
meris leidžiamas be epitepų, pagardinimų. Kalbėti dar apk 
revoliucijas, kraugerystę ir sovietus nereikalinga, nes geriau 
sakant, jie yra sovietų Rusijos, o kiti kitokių pasiuntinybių 
organai.

Kaip senas nazarietis, mes esame pašvęsti Dievui, per šv. 
krikštą mes tapome Dievo vaikais. Ar mes galime save pa
vesti Dalilės suvedžiojimams, kaip apakęs Samsonas? JautM-

• (Pabaiga 4 pusd.)

ri, kad bažnytinės draugi
jos sutiks sumokėti ’’Moti
nėlei” po $10.00 ar $5.00 į 
metus. Apart tos materialės 
pagelbos, mūsų supratimu, 
bus religijos ir lietuvybės i- 
dėjos skleidimas išeivijos tar 
pe. Nario mokesčius reikia z
siųsti sekretoriaus vardu; iž
dininkas prisius pakvitavi

mus pavieniams asmenims ir 
draugijomis. Be to, nauji} na
rių vardai bus skelbiami 
spaudoje.

’’Motinėlės” Draugijos va 
jų nutarėme turėti kasmetfci 
nuo gruodžio 1 d. iki sausio 
15 d.

Visi ’’Motinėlei” į pagal
bą!

Yaldjfca.
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linga, beširdė, apgavikė, ji išplėštų iš mūsų Kristaus tarnys
tę, kuria mes privalome nugalėti filistinų pagonybę mūsų 
dienų ir platinti Dievo karalystę žemėje. Su savo begėdiška 
ir vilinga, taktika, ji tyko išplėšti dorovę iš mūsų širdžių. Ji 
naikintų Dievo malonę, tikėjimo dorybę. Ji apakinti} mus 
prieš tiesą ir Dievo Apreiškimą.

Blogoji spauda, kaip bloga draugystė, priveda prie nu- 
puilimo. Ji gundo žmogų prieš Dievą.

Neutrali spauda nemažiau blėdinga už blogąją. Mūsų 
Viešpaties žodžiai persergsti: ’ ’Kas ne su manimi, tas prieš 
Mane. Kas nerenka su manimi, tas barsto.” ’’Jei esi nei šil
tas nei šaltas, aš išvemsiu tave.” ”Nega]i tarnauti dviem po
nam.: arba vieno neapkęsi, kitą mylėsi, arba vienam tarnau
si, kitam ne.”

Prieštikybinės ir neutraliosios spaudos blėdingumą nu
bodo įvairūs lietuviai vyskupai. Štai vysk. J. Staugaitis rašo: 
’’Nesiteisink, Mylimasis, tuo, kad ir kairiųjų laikraščiuose 
esą daug gerų dalykų. Gali būti. Bet žinok, kad niekas žvirb
lių negaudo pelais, tik į kilpas įbarsto grūdų.. Tu nesi bai
gęs aukštųjų Bažnyčios mokslų. Tavo protas užtaisytų tau 
kilpų išvengti nemokėsi, ir tu tariamuosius grūdus berink- 
lamas, pakliūsi į kilpas, kaip kad nevienas jau yra pakliu
vęs. Nesiteisink ir tuo, kad tu tik norįs pažiūrėti, ką kairie
ji savo laikraščiuose rašo. Juk negersi nuodų tik tam, kad 
išbandžius, kas jie per vieni. Kai pasirodo krašte limpančios 
Jgos, tai gydytojai duoda nurodymų ne tik kaip reikia veng
ti ligos nuodų, bet ir kaip reikia rėdytis, kas reikia valgyti, 
kad mūsų kūnas turėtų savyje atsparumo, jei kartais į mus 
pakliūtų ligos nuodų.” (’’Tiesos Kelias,” kovo mėn., 1928).

Teisingai Šv. Raštas pabrėžia: ’’Saugokitės netikrų pra
našų, kurie ateina pas jus avių rūbuose, gi viduje yra plėš
rieji vilkai.” (Mat. VII, 15).

Dažnai ir plačiai apie antikatalikišką spaudą rašo Pane
vėžio vysk. Kazimieras Paltarokas. ’’Prie blogų raštų pir
miausia reikia priskaityti tokie, kurie ant pažiūros atrodo 
nekalti, bet yra pilni tikybos neapykantos. Jie neaiškiai pa
šiepia tikėjimą, giria bedievius mokslininkus, hipotezes vadi
na mokslo tiesomis, skelbia mokslo grynumą be tariamųjų ti
kybos prietarų, gamtos reiškinius aiškina be Viešpaties Ap- 
veizdos, katalikams sega klerikalų vardus, atmeta visokią 
vyriausybę, kaip dvasinę taip ir pasaulinę, nes kitaip turėtų 
pripažinti Aukščiausį Viešpatį danguje.”

Tokie rašymai tuo pavojingesni, kad savo nuodus teikia 
pasaldintus, pamažėl po lašelį, bet su ta mintimi, kad skai
tytojas nepajustų. Čia duriu omenyje visokias apysakas, ku
riomis dabartinė spauda užverčia visą pasaulį. Jos įsiskver
bia į šeimynas, ypač mėgiamos tų, kurie dar visai nesutraukė 
ryšių su Bažnyčia. Jos įspėtos sakosi skaitančios šitas kny
gas, nes nieko pikto jose nerandančios.

Piktais raštais laikytini neva istoriški aprašymai, kurių 
tikslas iškreipti tiesą, išdėstyt atsitikimus dvasioje, priešin
goje katalikų Bažnyčiai. Tokie raštai kartoja pasakas apie 
.ispanų inkviziciją, Bažnyčios tribunolų manomuosius nuožmu 
mus, apie tariamą viduramžių tamsumą, • kunigų sugedimą. 
Tuq tarpu tyčiomis, dantis sukandę tyli, ką Bažnyčia yra 
gero padariusi našlaičiams, vargšams, ligoniams, kiek prie
glaudų įsteigė, Įdek mokyklų, net universitetų atidarė, kaip 
beveik visų mokslų pamatus nutiesė, kaip laukines tautas 
atvedė į kultūros gyvenimą”.

Toliau vyskupas tęsia: ”Prie blogų raštų priklauso juo
kų kalendoriai, pašaipos žurnalai, kurie dviprasmiais posa
kiais, negražiais paveikslėliais peržengia padorumo ribas, 
darosi lytiškais mėšlynais. Toliau šiaip jau ’naujienų’ bei 
’žinių’ laikraščiai, kurie visokių sensacijų pavidale išmargin
ti pranešimais apie biaurus atsitikimus, į kuriuos drovu net 
žiūrėti. Kaip tai yra pavojinga, ypač jaunuomenei, kurios 
amžiaus karštis daro sukesniu susivaldymą, visi gerai žino
me... Tokios žinios pratina žmogų prie tų nedorybių, mažin- 
damos dorovės, teisybės, pasigailėjimo jausmus, nekartą pa
stumia net į tokius darbus. Žmogaus sąžinė pasidaro, kaip 
koks liūgas, kas kart labiau dvokiantis, kaip visokių purvų 
ir atmatų sąšlavynas.” (Tiesos Kelias, lapkr. mėn., 1927).

Ten pat vyskupas dar priduria: ’’Apaštalas šv. Jonas 
Apreiškime rašo: ’Mačiau žvėrį, kurs turėjo septynias gal
vas ir dešimt ra-gų, ant jo ragų dešimt vainikų ir ant jo gal
vų piktžodžiavimo vardus... Visa žemė stebėjosi ir garbino 

žvėrį, sakydami: Kas yra panašus į žvėrį, ir kas galės prieš 
jį kovot? Jam buvo duoti nasrai, kurie kalbėjo puikybės žo
džius ir piktžadžiavimus... Jis" atvėrė savo nasrus piktžodžia
vimams prieš Dievą, kad piktžodžiautų jo vardui, jo padang
tei ir dangaus gyventojams. Taip pat jam buvo duota ka
riauti prieš šventuosius ir juos nugalėti, ir buvo jam duota 
valdžios ant visų giminių, žmonių kuopų, kalbų ir tautų. Jį 
garbino visi žemės gyventojai.’ (Apr. 13,1-9).

Ištikimųjų, bloga spauda panaši į tą žvėrį, kuriam duota 
didelės valdžios ant žmonių; ji naudojasi savo galia piktžo
džiauti prieš Dievą, jo padangtę — Bažnyčią ir šventuosius, 
tai yra tikinčiuosius. Tačiau žmonės ją tiki, ją mėgsta, ne
pastebi ją esant priešingą visuomenės gerovei. Stebėdamies 
seka ją ir taip duota jai valdžios ant visų giminių, žmonių 
kuopų, kalbų ir tautų, ir garbina ją visi žemės gyventojai.”

Mums, katalikams, privalu blogą spaudą kovoti. Šv. Tė
vas Pijus X pasakė: ’’Šiandien krikščionys klaidinami bedie
viškais laikraščiais. Veltui statysite bažnyčias, rengsite mi
sijas, steigsite mokyklas, darysite visokių gerų darbų; visos 
jūsų pastangos nueis niekais, jeigu nemokėsite naudotis apsi
gynimo ir puolimo ginklu, koks yra katalikiška spauda. ’ ’

Mums reikia gintis prieš blogąją spaudą. Ta kova ir 
apsigynimas gali būti dvejopas: tiesioginis ir netiesioginis. 
Tiesioginis — neskaitant blogos spaudos, ją neremiant ir 
kitus kalbinant mesti skaityti. Netiesioginis — platinant ge
rąją spaudą. Tiesioginiai kovojame dar per gerąją spaudą, 
keliant aikštėn jų šlykštumą, neteisingumą ir klastingas in
tencijas. Katalikui skaityti blogą spaudą yra nuodėmė. Tuo 
labiau nuodėmė ją remti. Todėl pareiga ją kovoti, neskai
tyti ir kitus kalbinti neremti.

Man čia labiau rūpi išdėstyti reikalą ir naudą netiesio
ginės kovos — rėmimą, skaitymą ir platinimą gerosios spau
dos. Kaip tai svarbu, spręskime iš garsiojo Beaudou žodžių: 
"’Duodame lėšų statyti bažnyčioms, našlaičių ir senelių prie
glaudoms, vienuolynams (tiesa, tai didelis patarnavimas), 
bet pamirštame daug didesnį reikalą, būtent, katalikiškos 
spaudos rėmimą. Jeigu zneišplatinsime katalikiškų raštų, tai 
ir tie inūsų gailestingumo darbai bus sunaikinti. Tikėjimo 
priešas atims iš mūsų bažnyčias, o gal ir sudegins jas; išvai
kys vienuolius ir tai tuo grečiau, juo vaisingesnis jų veiki
mas; atims mokyklas ir įstaigas, kurias jie įsteigė. Bus vi
siška permaina; ir nauja, mūsų tikėjimui priešinga, teisda- 
vystė gal sunaikins viską, tikinčiųjų triūso vaisius panau
dos savo tikslams. Ir tuščios bus katalikų pastangos, kol 
spauda liks netikinčiųjų rankose”. Teisingai pasakyta. Ar ne 
to susilaukė Rusijoj, Meksikoj, Ispanijoj, dalinai ir mūsų 
Lietuvoj, Vokietijoj ir kitur? Jasys.

o

TB?

Rašo Eleonora Bartkevičiūtė

Šį sezoną sueina 15 metų 
nuo Valstybės Teatro įsikū
rimo Lietuvoje. Šias sukaktu 
ves Brooklyne minės. Lietu
vių Meno Teatras, scenoje 
statydamas įspūdingą trijų 
veiksmų dramą ’’Lietuviai, 
Pabuskit!” Drama, teatras, 
—visiems yra girdėti ir pa
žįstami vardai. Daugeliui y- 
ra žinoma ir teatro pradžia 
ir kam jis tarnauja, ir t.t.

Graikija, — pasaulio me
ninės literatūros lopšys, vie
ta, kur dramos ir teatro sėk
la, iš kur pradeda savo vys
tymąsi ir augimą. Pats dra
mos amžius, galima sakyti, 
siekia apie tris tūkstančius 
metų. Nors istorikai žymes
nius išsivystymo faktus skai 
mūsų baletas šiek tiek vaiz-

to maždaug nuo 631 m. prieš 
Kristaus, gimimą. Pats žodis 
’’drama” yra kilęs iš graikų 
kalbos ”Dran,” — kas reiš
kia, vaidinti. Kai graikų d ra 
nitas užuomazga užtinkama 
tai vienoj, tai kitoj Graiki
jos vietoj, jos aukštesnį išsi
vystymo laipsnį pasiekia A- 
tėniečiii tarpe. Atėnų drama 
ir buvo originali pradžia vi
sai • meno literatūrai. Pačios 
dramos protaplazmą, — buvo 
taip vadinami baladė - šokiai 
susidedanti iš kalbų, muzikos 
ir tam tikrų reikšmingų ju
dėsiu. Žodis ’■’šokiai,” kaip 
mes jį vadinam šiais laikais, 
neatstoja reikšmės graikų 
vartotų judesių. Graikų me
niškas šokis yra dingęs, nors 
duoja tuos senovės judesius.

Balade - šokių buvo švenčia
mi religiniai, kariniai ir so-
cialiniai įvykiai. Dramos iš- n Daug
sivystymas vedamas tiktai iš saulis t
vienos baladės—šokio, kuris karalių
buvo skiriamas gerbimui die- žemė, k
vaičio Dionyzo, plačiau, žino- nebežim
mo, kaipo Bacha. Tų laikų ta1 neįl{
graikų dievų garbinimas jau •šios žei
savaimi buvo dramatinio po- baigs. I
būdžio. Pačioj pradžioj dau- šiame p
giau lyrinis. Dalyvaudavo bė ūži
taip vadinamas choras, ku- tam la
rio dalyviai vilkėdavo žvė- pamažu
rių kailius ir veidus prideng- Kas D
davo savotiškomis kaukėmis. /I krauna
Chorui pritardavo orkestras. gys iši
Kada, su laiku, choras lieka (Luk.
padalintas į dvi dalis, įsi- Pav.
viešpatauja dialogo forma. Į- būtų i
vedamas pirmasis vaidila, ku / tikslą,
ris turi pasikalbėjimą su cho- juos i
ru. 535 m. prieš Kristaus gi- skelbi;
mimą jau atskiriama orkest- iki p£
ras nuo choro. Tarpe 468 ir juos
406 m. pr. K. įvedama du, dažnis
vėliau trys vaidilos, artistai. sa
Šiai pertvarkymo formai pa- jr tar
sidarbuoja tų laikų ..drama- skaitj
turgai Echylas ir Sofoklis.

f bai s<
Jų laikais ir dramos siuže- nes š;
tas kitėja. Vietoj mjtologi- iemę,
nių, barbariškų, įvedama * jiems
daugiau švelnumo, reiškiama ti M
religijos įtaka, žmogaus gy- kianc
vėmimas, misterija ir t.t. Eu- •f išvyd
ripidas praplatina dramą turėj
daugiau žmonių reikalams, ti M,
išvysto naują formą, iš kur člaus
ir kyla evoliucija uni versa- sveik
lei dramai. liU.

Romėnai jau daug vėliau
savo dramos pradžiai skoli- kelio
naši iš graikų. Pradžioj veik Nes
gryna imitacija. Tolesnis vys tima
tymąsis duoda šiek tiek pa- smili
našumo į mūsų modernišką- ra
ją dramą. liaui

Vėliausiais laikais drama IŠ I
lyg ir nustoja savo egzista- liaut
vimo. Tais laikais daugiau į- 1 

k lių,
sigali pasakojimai apie įvai- kai!
rius nuotikius, įvykius, dau- nuk
gumoj teisingus atsitikimus. jimi
Vidurinių amžių pabaigoje eiaif
kyla taip vadinama populia- ■ r si t
ri dram)a, kuri yra sujungi- sa <
mas senosios dramos su vi- kėji
duramžių pasakojimais. Po tiksi
to užeina renesansai, — gi- ti g
mimas naujo intelektualio iš- ir K
si vystymo. Kyla Elizabėtinė

AT

drama, vėliau Šekspyro. Se- N-

ka romantinė drama. negi

Bus daugiau. mus
aisk

—----—----------------------------- - šveu
—Mes vakar žaidėme ”miib 

čių skaitymą.” Jurgis pa
slėpė adatą ir tėvas jos 
ieškojo.

—Taip, kaip jis sėdosi.

vo I 
dėtu 
akis 
ir p 

vę <

$
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TRYS KARALIAI

Daug jau permainų pa
saulis turėjo, daug vadų ir 
karalių priglaudė kantrioji 
žemė, kitų net vardų niekas 
nebežino. Bet ir kurių žino, 
ta1 neUgam, ateis laikas, kad 
šios žemės ‘ garbė visai pasi
baigs. Dėl ko taip? Mat, kas 
šiame pašauly gyvena, to gar 
bė užmokesnis' trunka tik 
tam laikui, o mirus, viskas 
pamažu išnyksta, lyg nebuvę. 
Kas Dievui gyvena, tas su
krauna turtą, kur*o ne1 va
gys išplėš, nei kandys suės. 
{Luk. XII, 38)7

Pav. Trys Karaliai, apie 
būtų ne Dievą apsirinkę už 
tikslą, senai jau būtų apie 
juos pamiršta. 0 dabar yra 
skelbiama jų garbė ir bus 
iki pasaulio pabaigai apie 
juos kiekvienais metais ir 
dažniau sakoma ir rašoma. 
Ką sakau, net šventė įsteigta 
ir tarp d1džiųjij švenčių pa
skaityta. Nors jų -gyventa la. 
bai senais laikais, kada žmo
nės šaukė tai į dangų, tai į 
žemę, prašydami, kad duotų 
jiems Išganytoją. Trys Ka
ti Mesijo užgimimą, kuogrei- 
kiančiųjų skaičiaus. Ir vos 
išvydo naują žvaigždę, kuri 
turėjo, pasak pranašų, reikš 
ti Mesijo užginamą, kuogre1- 
č1ausiai iškeliavo, kad pa
sveikinti naujai gimusį Kara 
bu.

Kiek jie turėjo vargo savo 
kelionėje, sunku apsakyti! 
Nes eiti per nežinomas sve
timas šalis, kur tyrumos ir 
smiltynai vien barkšo ir nė
ra vandens nei lašo, — ke- 
liauniaknms amžinas vargas. 
Iš Indijos į Palestiną atke
liauti be geležinkelių, be ke
lių, be vadovų, tai ne juo
kai! Be to, kiek jiems teko 
nukentėti pajuokimų, tyčio- 
jimusi, gal kas ir nepilnapro- 
čiais juos pavadindavo. Vi
si trys išminčiai pernešė vl- 
sa didžiausia kantrybe ir ti
kėjimu, by tik pasiekti savo 
tikslo: atlankyti ir pagarbin 
ti gimusį Pasaulio Atpirkėją 
ir Karalių. 

I

Ne vienam iš mūsų darosi 
negražu už mūsų apsileidi
mus, kai mes nenorim arba 
aiškinamės esą labai sunku 
šventadienį nukeliauti į ar
timą bažnytėlę pagarbinti sa 
vo brangų Išganytoją. Kur 
dėtumę akis, jei prieš mūsų I 
akis atsistotų Trys Karaliai 
ir papasakotų, kaip jiems bu 
vę sunku atlikti tolima ke-

Į Tėvų Žemą
-------- oOo--------

Vaiva
tį. Taip mes ir per visą sa
vaitę nepasieksim New Yor- 
ko. Take the brakes of. A?

Rašo J.
Gražus liepos mėnesio ry

tas; saulė žeme riedinėja. 
Nors imk ir šauk visu bal
su: ’’Toks gražus pasaulis! 
tiek jame gyvybės ir lai
mės!’1’ Aš šiandien jau ir 
valgyti mažai benoriu. Kur 
tu, žmogus, valgyti norėsi, 
kai štai prie durų laukia 
automobilius, kuris tave iš
veš toli, toli...

—Gee, tu lucky,—tarė at
sisveikindamas man drau
gas. —Boy, oh boy, ir aš 
važiuočiau, kad tik galėčiau. 
Tiek daug tėvai pripapasa- 
kojo apie .Lietuvą, kad, jei 
tik galėčiau, tai ir pėsčias 
nuvykčiau. Gaila, kad per 
vandenyną negali ”hikit.” 
Nepamiršk, parašyk, kaip 
Lietuvoj viskas. Ar gražios 
merginos, ir t.t.

—Gerai gerai, — atsakiau 
ir niekaip negaliu sulaukti, 
kada kun. V.... išsirengs va
žiuoti. Rodos rengias jau ke 
lios valandos... Jau mane ir 
pyktis ima.

Pagaliau sėdam į automo
bilių. Keturiese. Fordukas 
•nebenustovi vietoj. Lšvažiuo 
jam. Fordas lekia, kaip pa
trakęs cemento keliu. 65... 
7j0... 75 mylios, o man vis 
rodos,, kad mes tik tik sleir 
kam.

—Tėveli, paspausk trupu- 

lionė? O visgi, kai norėjo ir 
atliko.

Be to, jie neapsakomai 
džiaugėsi atradę Kūdikėlį Jė
zų ir Mariją. O ką brangiau 
šio turėjo, atidavė. Jie davė 
auksą, kad Kristuje pagerbti 
Karalių; jie aukojo kodylą, 
kad pagarbinti Kūdikėlį Jė
zų, ka^o Dievą; ir jie sudė
jo mirą, kad pareikšti, jog 
Jėzus Kristus yar kartu mū
sų brolis, mūsų draugas ir 
bičiulis, nes Jis yra tikras 
žmogus, kaip ir visi k*ti žmo 
nės y ’

Už tą jų darbą visas krikš 
čioniškas pasaulis juos mini, 
jiems dėkoja, jų pavyzdį se
ka. O Išganytojas juos pager
bė tuomi, ko nei akis nere
gėjo, nei ausis negirdėjo, nei 
į žmogaus širdį neįėjo, ką 
prirengia Dievas tiems, kurie 
Jį myli (I Kor. II, 9). Ir 
neveltui šv. Augustinas ge
rai pasakė: Jei Dievą myli, 
—Diavas esi, jei žemę myli— 
žemė esi.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis.

—Taip taip, bet kai pa- 
teksim policijai, tai ir per 
dvi savaites nepamatysime 
New Yorko.

Ką padalysi, — sėdžiu ir 
laukiu. Kenčiu dantis su
kandęs.

—Say, listen, kaip ten 
toj Lietuvoj? Sako, kad la
bai daug blusų yra ir visur 
purvina. Aš buvau pas dak
tarą ir kokius keturis kar
tus leidaus skiepinamas, kad 
tik nesusirgčiau, — kalba 
susirūpinęs Bronius.

—Nuvažiuosi ir pamatysi, 
—trumpai atkertu. —Ką gi 
aŠ žinau?

Ir vėl lekiam. Praslenka 
Hartfordas, štai ir New Ha- 
venas. O jau tų automobi
lių, lyg tyčia, daugybė. Tar
tum iš visos Amerikos su
važiavo, kad tik mus su
trukdyti. Laukiam ir pyks
tam. Tik staiga kaž kas smo 
gė į užpakalį ir sukliuvom 
su prieky stovėjusiu.

—Kad tave!...—netyčia iš
spruko. Štai ir vėl kokia de- 
šimt minučių šuniui ant uo
degos...

Minutės bėga, o valandos 
.tik, tik slenka., lyg vėžiai. 
Dvi, trys, trys ir pusė. Na, 
ačiū Dievui, jau po truputį 
matos ir New Yorko dango- 
rėžų viršūnės. Kaž kur toli 
už New Yorko skęsta saulė 
ir New Yorko bokštai dažo- 
si raudonai. Štai ir New 
Yorko priemiesčiai. Aiškina 
man, kad štai čia Fordham 
universiteto rūmai, čia vėl 
kas nors, lyg man visa tai 
rūpėtų.

Hudsonas apsidengęs rū
ko šydu ir visas miestas 
skęsta paslaptingose miglo
se. Ant Hudsono krantų sė
di įsimylėjusių porelės ir 
žiūrėdamos į raudoną saulę 
kažką svajoja. Ir aš svajo
ju, žiūrėdamas į rūkus.

Štai rytoj jau išplaukia 
laivas, kuris ir mane išveš į 
tėvų žemę, o aš tos žemės 
išsiilgęs, kaip senovės žydai.

Važiuojam.
Liepos trečia. Tai mano 

visus metus lauktoji diena. 
Važiuojam į uostą, o aš vis 
dar nenoriu tikėti, kad iš- 
tikrųjų važiuosiu. Viskas, 
kaip pasakoj. Uuoste tikrai 
kaip skruzdėlyne. Vieni įei-

*____________________ __ _—.______________________ »

Baltimore, Md.
—Kalėdų šventėje, Berne

lių mišiose (11 vai. naktį), 
buvo daug žmonių prie Šv. 
Komunijos. Kun. J. Lietuv
ninkas atnašavo šv. mišias, a- 
sistavo kun. A. Dubinskas ir 
kun. K. Keidošius. Nuo 6 va
landos ryto mišios buvo kas 
pusvalandis iki 12 vai. die
nos. J. Čižauskas su savo 
choru ir orkestru žavėjo Ka 
ledų giesmėmis. Švenčių iš
kilmes apvainikavo muzika.

—Ir vėl tie patys muzikai 
J. ir M. Čižauskai 5 d. sau
sio, sekmadienį, šv. Alfon
so salėj laikys koncertą ir 
vaidins labai juokingą ope
retę. Pamatysim, kaip ”Kar 
pus” taps Lietuvos milionie- 
rium. Choras puikiai pasinio 
šęs svečius palinksminti.

—Retai kada būna Balti- 
morėj pastovus oras. Jau an 
tra savaitė šaltis laikosi be 
atmainos ir .pirmą dieną Ka
lėdų buvo labai šalta. Pagal 
senų žmonių sprendimą, tu
rėtų būt visa žiema šalta. At 
eitis parodys, ar oras seks 
Kalėdų dienos orą.

—Mirė žymi šeimininkė a. 
a. Marė Karalienė. Nors pir
miau jautėsi lyg sveikesnė, 

na į laukiamąjį, kiti išeina. 
O jau nešikų, — Dieve ap
saugok! Griebte griebia iš 
rankų nešulius. Ypač iš pir
mosios ir tūristinės klasės 
keleivių. Mat, jie tiki, kad 
čia važiuoja patys turtingie 
ji. Tikiu, kad jie dažnai ap- 
sivilia... Štai, kad ir mano 
kišenių j e, vos keli atlieka
mi doleriai skamba.

Uoste susitinku daug pa
žįstamų, kurių dauguma kar 
tu važiuojančių studentų.

(Bus daugiau)

poi Kalėdų penktadienį gavo 
plaučių uždegimą ir šešta
dienį ligoninėj mirė. Dar ♦
Prez. Clevelando sunkme
čiais atvažiavę ’’grinoriai”, 
negaudami darbo, pas ją 
gaudavo valgyti ir pabūt, 
nežiūrint, ar turėjo kuo už- 
simokėt, ar ne. Visą laiką 
jos stalai buvo apkrauti val
giais vargšams ir turtinges
niems, — visi lygiai buvo 
vaišinami. Mieste jos krikšto) 
sūnų ir dukterų yra šimtaiL 
Retos buvo laidotuvės, kad 
ji nepalydėtų į kapus, šie 
sunkmečiai ir velionę labai 
buvo palietę. Jos šermenyse 
buvo susirinkę daug pavar
gėlių ir žiūrėjo galvas nu
leidę, kad jų geradėjA jau 
guli ant lentos ir negali jų 
paguosti, juos sušelpti. Lai
dojimo apeigomis rūpinosi 
grab. Grebliauskas.

Duok, Viešpatie, jai amži
ną atilsį. J. K,

LINDEN, N. J.

Prieš Kalėdas mūsų kolo
nijoj buvo surinkta aukų ir

> pasiųsta kun. M. Kuliavui, > 
kuris gydosi ligoninėj, Cle
veland, O. NežnJa, kodėl .ta 
žinutė netilpo ’’’Amerikoj.” 
Parapijos fondas dėl to ne
patenkintas.

— Šį penktadienį, sausio 
3 d., Lindeno Liet. R. K. 
Parap. fondas su A. Zigu ren 
gia lietuviškus judamus pa
veikslus, kurie bus rodomi 
Linden Hall. Pradžia 7:30 
vakare,

— Šiaip pas mus Fetuvhj 
judėjimas garia gyvas dėka - 
darbštesnių veikėjų, ypač p.. 
Liudvinaičių. Gaila tik, kad 
daug lietuviij yra nesusipra
tusi}, kur*e maišosi su kita
taučiais.

VIDURIŲ

UŽKIETĖJIMAS
Per ilgus metus tyrinėjimo Che

mijos ir Botanikos srityse man pa
vyko surasti kombinaciją iš 12-kos 
žolelių, medelių, žiedelių, grūdelių 
žievelių ir šaknelių, turinčius Vita
minus ir Organines Minerales Drus
kas, kurios yra būtinai reikalingos 
žmogaus kūno dalimis, dėl normalio 
veikimo. NEW YORKO MIESTO 
SVEIKATOS SKYRIUS ištyrė ir pri
pažino, Jog NATURAL-LAX-HERB 
TEA yra viena iš geriatfsių paliMo
savimui ir sutvarkymui pairusio va-

JOHN W. THOMSON’AS yra suradėjas NATURAL—LAX—HERB 
TEA ir kuriose nėra DRUGS, NARKOTIKO. Taipgi nėra kitokių nuo
dingų ELEMENTŲ Pakelis prekiuoja 50c., taipgi prisiųskite Money 
Order už 50c., o mes už tai Jums pasiųsime per paštą pakelį NATU
RAL—LAX—HERB TEA. Rašykite šiaip: JOHN W. THOMSON, P. O. 
BOX 186, BROOKLYN, N. Y. IP. S. Registracijos No. 121<3.
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KAS BUS SEKANTIS? ’’AMERIKOS” VAJUS

Sausio 3 dieną, 1936 m.
Sausio

FED. Ai
8 vai. vžtk. įvyksta pirmas bendrai prie Šv. Komandos 
vajaus komisijos susirinki- ir bus atnaujinimas prižadų.

.Kvočiami atsilankyti ir pri-

mano maršrutas

nias. Susirinkimas bus ”A- 
merikos” redakrijoj. Bus ap
tarta vajaus vykdymo pla
nai.

Pertvarkius ir naujam ad
ministratoriui paėmus vesti 
”Am!erikos” ir Lietuvių U- 
niversalįo Biuro reikalus, nu 
matoma ’’Amerikos” forma- 
dinimu, būtinai reikalinga 
tą padidinti. Bet pirm nei 
pradėti daryti kitas išlaidas, 
surištas su laikraščio padi- 
pirkti naujų, tinkamų rai
džiu seta. Tam tikslui admi- c.
nistracija jokiu būdu negali 
sudaryti pinigų, nes šiuo lai
ku ji vargiai ginasi nuo ki
tų reikalų. Taigi būtų kilnus 
ir girtinas darbas, kad drau
gijos, kurios tiek nuoširdu
mo parodė ’’Amerikai,” iš 
savo iždo paskirti} po kelio
lika dolerių. Būtų taipgi be
galo girtinas pavyzdys, jei 
ir privačiai kas prisidėtų 
prie naujų raidžių fondo. 
Pirmuoju savanoriu jau pa
sirodė gerb. muz. Pranas Dul 
kė, kuris raidžių fondui pa
skyrė $50.00!

Ar tai ne kilnus pavyzdys ? 
Taigi, kas bus sekančiu ”A- 
merikos” prieteliu?

I
.Amerika* stovi tikėjimo, tei
sės ir lietuvybės sargyboje

Gruodžio 29 d. įvykusiame 
Apylinkės Katalikų Seimely 
buvo svarstyta ir ’’Ameri
kos” vajaus reikalas. Seime
lis išrinko net specialę to va
jaus komisiją iš kun. N. Pa
kalnio, kun. J. Balkūno, 
kun. K. Paulonio ir kun. J. 
Aleksiūno, kurie sau į pa- 
gelbą pasikvies po 2 veik
liausiu asmenis savo parapi
joj ir visu smarkumu imsis 
vajaus darbo.

’’Amerikos” naujų skaity
tojų vajus prasideda su Nau
jais Metais. Tikimasi, kad 
prie vajaus prisidės ir New 
Jersey valstija. Reikia pasi
džiaugti, kad jau vėl pradė
jo darbuotis ’’Amerikai” p. 
Pavalkienė, iš Elizabeth, N. 
J. Ji viena pereitą metą su
rinko apie 200 prenumera
tų. Liudvinaitis, iš Linden, 
N. J., kuris atstovavo New 
Jersey valstiją šiame seime
ly, irgi pasižadėjo užrašinė
ti ’’Ameriką.” Taigi ir New 
Jersey išsijudins, nes tiki
me,kad jiems pagelbon ateis 
ir kiti.

Vajaus komisijai
Šį penktadienį, sausio 3 d.

SVEIKINIMAS Iš UŽJŪRIO
SVEIKAS, š. AMERIKOS JAUNIME, SU 1936 METAIS!

Lietuvos Vytauto Didžiojo Universiteto studentija, susi
būrusi į V. D. U. Akademinį DULR skyrių, su dideliu malo
numu prisimindama Pasaulio Lietuvių Kongreso proga Jūsų 
Apsilankymą, iš savo puikios -gelių, gintaro ir dainų šalies

Lietuvos siunčiame Jums nuoširdžiausius sveikinimus "kiek
vienai Amerikos lietuvaitei ir kiekvienam Amerikos lietuviui.

Sveikiname Jus lietuvės studentės visuose Amerikos uni
versitetuose, Chicagos, Pittsburgh©, Newtono lietuvaičių A- 
kademijose, įvairiuose kursuose ir mokyklose. Sveikiname 
visas baigusias mokslus, o baigiančioms linkime geriausio 
pasisekimo!

Sveikiname Jus kolegos visų Amerikos universitetų, Ma- 
rianapolio Kolegijos, High School ir k. aukšt. mokyklų lie
tuviai studentai,' lietuvių ir amerikiečių mokyklų ir kursų 
mokiniai!

Sveikiname Jus lietuvių jaunimo organizacijų narės ir 
nariai, Jus garbingos organizacijų valdybos ir prezidentai su 
Kalėdomis ir Naujais 1936 Metais!

Mes linkime Jums visiems Kalėdų ir Naujų Metų proga 
tokios kloties, kokios mūsų studentiška širdis linkėti gali. 
Kartu norime mes su Jumis arčiau susipažinti, susirašinėti 
laiškais, pasikeisti albumais.

Mums gaila, kad Jūs ne visi Pasaulio Lietuvi;} Kongre
so proga praeitą vasarą pamatėte gražiąją Lietuvą. Tad, šia 
proga mes kviečiame visus Amerikos lietuvaites ir lietuvius 
ateinančią 1936 meti} vasarą atplaukti į Lietuvą atostogas 
praleisti, atlankyti mus, mūsų jūrą ir Nemuną.

Jus gerbiąs
Vytauto Didžiojo Universiteto Akademinio DULR Skyriaus

........... Pirmininkas M. Ruseckas.
Sekretorius E. Dauknytė.

GALIMA PADARYTI 
PRAGYVENIMĄ

Be formalaus posėdžio,., va 
jaus komisija pasitarė ir pri
ėjo išvados, kad šiemet vi
siems vajuje dalyvaujan
tiems asmenims už surinktas 
prenumjeratas bus duodama 
ne kokios nors menkos ver
tės, bet piniginės dovanos. 
Tos dovanos 'bus taip su
skirstytos, kad jų teks kiek
vienam vajaus dalyviui Tai
gi, skubėkite tapti vajinin- 
kais, nes darbštesnieji galė
site padaryt net pragyveni
mą. Bet reikia nepamiršti, 
kad ’’Amerikos formatas ne
trukus bus padidintas ir pre
numerata bus žymiai pa
branginta. Dabar visiems ge
ra proga atsinaujinti ar nau 
jai užsirašyti ’’Ameriką”, 
kol jos kaina metams tik 
$1.50. Pigesnio katalikiškai 
tautiško savaitraščio nėra vi
soj Amerikoj.

Karai. Aaęalf Parap.

Kalėdų švenčių visi laukė: 
vieni su aukomis ir gerais 
linkėjimais, kiti laukė kitko; 
vieni laukė Dieduko, kiti gi
minių atsilankymo. Bet ka
talikai Kalėdų laukė su di
džiausiu džiaugsmu, nes tai 
yra Kristaus į šį pasaulį at
ėjimas. Mūsų bažnyčioj Kris 
taus atėjimo laukta iškilmin
giausiai, Jau apie 11 vai. nak 
ties žmonės būreliais rinkosi; 
šviesos kaskart didėjo; alto
riai žibėjo papuošti ir gražiai 
šviesi} apšviesti; nauji likto
riai traukė akį; visur išva
džiota kalėdiniais vainikais. 
Pasigirdo švelnus vargonų 
balsas ir išsiliejo džiaugsmo 
giesmė: ’’Tyli Naktis.” Su
švito žvakės, suskambėjo var 
pePa1 ir prasidėjo Bernelių 
Mišios, kurias giedojo kun. J. 
Laurinaitis. Jos buvo begalo 
įspūdingos. Bažnyčia buvo už 
sikimšus žmonėmis.’ Klebonas 
kun. J. Aleksiūnas pasakė 
gražų pamokslą. Šios Kalė
dos paliko gild* įspūdį visiem, 
kas nepatingėjo atsilankyti į 
mūsų bažnyčią.

1 sirašyti naujų narių, nes tą 
dieną įvyks naujų narių pri 
ėmimas.

’’Bunco Party”
‘ Moterų Sąjungos 29 kuo

pa rengia ’’Bunco” — rie
šutų balių su šokiais. Kas 
daugiausia gaus riešutų, tas 
lahnės pirmą dovaną. Prie 
kiekvieno stalo bus duoda
mos dovanos. Bus Jr durų 

I dovana.
Vakaras bus sausio 12 d., 

parapijos svetainėje, 5 valan 
dą vakare. Įžanga 35c.

Gros Juozo Avižonio or
kestras. Kviečiame kuo dau
giausia į šį taip puikų balių 
atsilankyti. Rast.

PAGELBSTI DIRBTI.

Persitvarkant administra
cijoj, visas darbas sugulė 
ant vieno asmens pečių. Ir 
prie dideliausių pastangų tą 
viską vienam negalima at
likti. Todėl ’’Amerikos” re
dagavimą daug savu noru 
pagelbsti gerb. kun. Jonas 
Balkūnas, Maspetho klebo
nas. ’’Amerika” ypač jam 
dėkinga, nes žino, kad tos 
redagavimui pašvenčiamos va
landos yra nutraukiamos nuo 
miego, kadang1 !r parapijos 
šimtai reikalų kun. Balkūnui 
tenka atlikti. Žmogaus kilnu 
mas matuojamas pasišventi
mu, o jo ypač netrūksta 
kun. Jonui.

Bendra Šv. Komunija
Sausio 5 d. yra Jėzaus a- 

pipiaustymo - krikšto šyen- 
te. Taigi tą dieną mūs Šv. 
Vardo vyri} draugija eis

Nuo sausio 5 iki 12 d.— 
St. Vincent de Paul Church, 
Girardville, Pa.

Nuo sausio 13 iki 26 d.— 
P. O. Box 383, St. Clair, Pa.

Nuo sausio 27 iki vasario
2 d.—St. Louis Church, P.O. 
Gilberton, Pa.

Nuo vasario 3 iki 10,—624 
Main St., Sugar Notch, Pa.

Nuo was. 10 iki 23,—3230 
So. Auburn Ave., Chicago.

Nuo vas. 23 iki 25, — 1076 
W. Roosevelt Rd., Chicago 
(poilsis).

Nuo vas. 26 iki kovo 8,—
5 Highfield Rd., Worcester 
Mass.

Nuo kovo 9 iki 22, — 46 ' 
Congress Ave., Waterbury, 
Conn.

Nuo kovo 23 iki 29,—105 
Main St., Athol, Mass.

Nuo kovo 30 iki balandžio 
12,—20 Webster St., Brock
ton, Mass.

Nuo balandžio 13 iki 18,— 
Keyser Island, So. Norwalk, 
Conn, (poilsis).

Tėvas J. Bružikas, S.J.

’’ŽIDINYS”
Jau 12 metų einąs Lietuvoje li

teratūros, mokslo, meno, visuome
nes ir akademiškojo gyvenimo mėne 
Kinis iliustruotas žurnaals ’’židi
nys” nuo pat jo leidimo pradžios 
turėjo ir turi nemažą Amerikos 
lietuvių eavo r?mėjų

1936 met. "židinys” dar atpigin
tas ir jo prenumeratos kaina bus 
tokia: metams $7.00, pusnį. $3.50; 
Studentams ir moksleiviams: met 
$5.00, pusm. $2.50.

Adresas: "Židinys” Kaunas, Lais
vės Al. 3b, Lithuania.
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MICHAEL SALIKLIS
Real Estate — Insurance— Notary Public 

120 Broad St., Elizabeth, N. J.
Apkalimoj a, parduoda Pilnas patarnavimas 

nejudomas nuosavybes, • Visokios apdraudos ir
Sukolektuoja rendas bondsų reikaluose

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

i

Jau 17 metų sąžiningai pa
tarnauja savo kostumeriams 
remia lietuviškas draugijas. 
Kodėl nepirti pas savą, są
žiningą ir patyrusį parda
vėją. Užeikite

STALKUS DEPARTMENT 
STORE

69-46 Grand Avenue, 
Maspeth, N. Y.

Ypatingai didelis pasirinki
mas šventėms dovanų.
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Sausio 3 dieną, 1936 m. ’’AMERIKA”

FED. APSKR, DARBUOTĖ

Gruodžio 27 d. 1935 m. Di- 
k

džiojo New Yorko Federa
cijos Apskrities įvyko susi
rinkimas Apreiškimo par. sa
lėje. Susirinkimą malda ati
darė pirm. Kun. N. Pakalnis.

Svarstoma raportas ’’Ame
rikos” vakarienės reikalu, 
p. Klimienė prašo atidėti 
kitam susirinkimui, kuriame 
bus paprašytas p. Mačiulis 
paaiškinti kaikurius neaišku
mus.

Raportai pirmin. ir propa
gandos sekret. priimti.

Nauja valdyba išrenkama 
ta pati, būtent: Kun. N. Pa
kalnis — prez., K. Vilniškis
— vice pirm., J. Tumasonis
— raštin., V. Žalnieraitis — 
propagandos sekret., V. Vit
kus — iždininku.

Pirmininkas pasiūlo su
rengti vakarą Apskričio nau
dai. Tam reikalui sekamame i 
susirinkime bus svarstomi / 
pasiūlymai.

Pirmininkas sveikina visus 
delegatus su Naujais Metais 
ir linki visiems geriausių sė
kmių. Ragina sekančiais me
tais uoliau darbuotis.

Vasario 16 d. klausimas. 
Nutariama minėti Vasario 
16 d. Sekmadienį Vasario 16. 
Parengimas bus Apreiškimo 
salėje. Komisija minėjimui > 
surengti išrinkta iš sekamų: 
St. Lukas, V. Daubaras, J. 
Tumasonis, M. Brangaitienė, 
ir K. Baltrušaitis. Rap.

PADĖKA

Dėkoju Gyvojo Ražančiaus 
draugijos narėms ir gerb. 
mūši} pirmininkei p. Stagniū 
nienei už surengtą man taip 
gražią ’’surprise” puotą sek 
madienį, gruodžio 29, Apr. 
mokyklos salėj. Dėkoju di
džiai gerb. klebonui kun. N. 
Pakalniui, kun. Kartavičiui 
ir misionieriui Tėvui Žvirb
liui bei visoms draugėms už 
gražius linkėjimus. Prof. J. 
Jankui už gražų koncertėlį 
ir gražias daineles panelėms 
Marijonai ir Onai Stagniū- 
naitėms, Kazlauskaitei ir p. 
Mackevičiui; už gėlės, Gyvo
jo Ražančiaus narėms, pane
lei R. Miliauskaitei ir p. Zell
way; už gražias dovanas 
Gyvojo Ražančiaus narėmis: 
Stagniūnienei, Zvinienei ir 
už gardų pyragą p. Krasaus
kienei. Širdingiausiai dėko
ju darbininkėms ir visiems, 
kurie kokiu nors būdu pri
sidėjo prie šio taip netekėto 
parengimo.

Petronėlė Draugelienė.

MASPETH, L I.

Žinutės
—Gruodžio 30 d. palaido

ta Pranciška Leonavičiūtė iš 
Blissville, L. I.

—Šventėmis svečiuojasi
Maspethe kun. Pr. Skruode- 
nis, MIC. iš Marianapolio ko
legijos, Thompson, Conn.

—Sausio 5 d. susituoks 
Howard J. Wisker ir Ona 
Černiauskaitė. Sausio 12 d. 
susituoks Thomas Abuzzo ir 
Ona Balčikonytė.

—Sunkiai serga p. Navic
kienė nuo Hill St. Prižiūri 
Dr. Petrauskas.

—Sausio 5 d. Ražančiaus 
draugija turės savo pirmą ba
lių Naujais Metais. Bus šo
kiai prie geros Berėnio orke-' 
stros. Pradžia 7 vai. vakare.

—Susirinkimai įvyks: sau
sio 5 d. Ražančiaus draugijos, 
sausio 9 d. metinis šv. Vardo 
draugijos. Berods vyčiai lai
kys mėnesinį susirinkimą sau" 
šio 6 d. savo klūbo kamba
riuose.

—SLA. 250 kuopa ruošia
si prie metinio baliaus pa
rapijos salėje sausio 19 d. 
Dalyvaus apylinkės Susivieni
jimo- kuopų nariai.

—Trijų Karalių šventėje 
sausio 6 d., Maspetho baž
nyčioje pamaldos bus 8 ir 
8:30 vai. ryto. Vakare pa
maldų nebus.

— Naujų Metų dieną kri
to nuo aukštų trepu Albinas 
Siplis ir sunkiai susižeidė. 
Buvo ilgą laiką be žado 
Greenpoint ligoninėje.

—Nauji} Metij išvakarėse 
Klaščiaus salėje Moterų Vie
nybė turėjo didelį pokilį. Da
lyvavo virš 300 žmonių. Lie
tuviškai sutikti Nauji Metai.

į šį komitetą išrinkti perei
tą sekmieda iaamo— nlėč.ptr 
pylinkės katalikų seimely. 
Susirinkimas bus ’ ’Ameri
kos” redaklijoj, 423 Grand 
St., Brooklyne. Pradžia 8:30 
vakare. Bus pasiskirstymas 
pareigomis ir trumpas, bet 
labai svarbus pasitarimas.

SUSIRINKIMAS

Apreiškimo parapijos Šv. 
Vardo draugijos men. susirin
kimas įvyks šį sekmadienį, 
sausio 5 d., 1936, tuojaus po 
sumos. Bus renkama antra 
dalis draugijos valdybos ir 
daug svarbių reikalų taria
ma. Todėl visi nariai esate 
kviečiami dalyvauti šiame 
svarbiame susirinkime.

K. Kazlauskas, sek.

METINIS SUSIRINKIMAS

. Moterų Sąjungos 30 kuo
pos Maspethe, metinis susi
rinkimas įvyks sausio 8 d. 8 
vai. vakare, Atsimainymo 
parapijos salėje, 64-25 Perry 
Ave, Maspeth. Visos narės 
esate kviečiamos atsilankyti, 
nes bus aptarta daug svar
bių dalykų. Valdyba.

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
ORAEORIU3 IB BAiSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N Y.

Telephone: Evergreen 8-7027

GARSAS BAKERY, Inc.
SAVININKAS—A. SHRUPSK1S

Gera Duona—žmogaūs Sveikata
Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tik

rą Lietuvišką Duoną. '’GARSO” KEPTUVE kepa geriausią Lietu
višką Duoną, Keiksus ir Pyragaičius vestuvėms ir kitokiems po- 
kihams. Siunčia ir į kitus miestus.
68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2—6043 NOTARY PUB LI ( S

M. P. BALLAS, Inc. I
BIELIAUSKAS |

GRAB0RIU8 IR BAL8AMU0T0JAB J
660 Grand Street, Brooklyn, NYC

I
 Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC (

ALEKS. RADZEVIČIUS
GBABORIUS IPriešais Apreiškimo Bažnyčią ' >

Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam i402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N Y <

SUSIRINKIMAS, ĮSIDĖ
MĖKITE !

Šį pirmadienį, sausio 6 d. 
įvyksta pirmasis Septintąja] 
Lietuvių Dienai rengti ko
miteto posėdis. Būtinas da
lyvavimas visų narių, kurie

GRAŽŪS MUZIKOS 
VEIKALAI

’’AMERIKOS” knygyne gaunami Šie 
gerb. J. ŽILEVIČIAUS, L. M., vėles
nieji muzikos kūriniai:
”UŽ VILNIUI” Graži, Patriotinga 

nesunki perstatyti operetė. Vi
si chorai bei teatralės grupės 
turėtų ŠĮ žavingą veikalą įsi- 
gyti ir suvaidinti. Įeina 12 ža
vingų dainų, solo ir chorui. Są
siuvinio kaina $3.00. Atskiros 
dainos po 25c. Choram^ didelis 
nuplginimas. Vaidinant reikia 
gauti autoriaus leidimą.

’’LIETUVAITE.” Labai graži opere
tė. Įeina 23 dainos: solo, duetai 
ir chorui. Vaidinimas užima a- 
ple puStreėlos valandos. Sąsluvl 
nlo kaina $6.00. Choro visos 
dainos parsiduoda ir atskirai po 
25c. Imant nemažiau 100 kopi
jų—po 6c. su prisiuntimu. Yra 
ir drkestraclja.

’’DIDIS VYTAUTE!’’ Graži, nesun
ki chorui išpildyti kantata. Po 
vieną numeri perkant, 25c. Per
kant nemažiau 100 kopijų,— 
po 10c.

Kiekvienas muzikoj mylė
tojas turėtų papuošti savo kny
gynus šiais puikiais muzikos 
veikalais. Pinigus reikia siųsti 
su užsakymu.

3 Tel NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER

REAL ESTATE 
i' GENERAL INSURANCE

54.41 _ 72nd Street, Maspeth, N Y

Tel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
107 Union Avenue, 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
tas pasauly.
Kas nori Kauno duonos, gali 
gauti į stubąs Brooklyne.

Kreipkitės adresu:

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

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

N. MASENAS BAKING CO.

SALDOKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMU 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATOR] US 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokė jimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANU 

(Housing Plan) ,
Mes išvalome Garo Boile
rius oru už $2.00 ir dau
giau Klausykite mūsą Ra
dio garsinimo kasdien Iš 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis nlekuom. Tik pašau, 
kite ar parašykite adresu o 

darni:

SAYASE & PLATZ
994 MADISON ST., 

BROOKLYN, N. Y.
Tel: GLtnmore 5-8733

Standard"

l



Apreiškimo Porap.
—o—.

Pagerbė narę
Gruodžio 29 d. Apreiškimo 

P. Šv. pmrap. kambariuose 
Gyvojo Ražančiaus draugija 
surengė ’’Suprizo Parę” pa
gerbimui draugijos raštinin
kės Petronėlės Draugelienės, 
įvertinant jos uolų darbą to
je draugijoje.

Parengimas buvo labai 
gražus ir publikos prisirin
ko pilni kambariai. Celeb
rante buvo labai sujaudin
ta, nes dovanų gavo daug ir 
muz. Jono Jankaus choro so
listai sudainavo gražias dai
nas. Šio vakaro dainininkais 
buvo: sesutės Ona ir Marijo
na Stagniūnaiiės Kazlauskai
tė ir J. Mackevičius. Vadova
vo ir akompanavo muz. J. 
Jankus.

Labiausiai sujaudino ce
lebrant ę gražios kalbos. Pir- 
min. p. Stagniūnienė, prade
dant vakarą, perstatė gerb. 
kleb kun. Pakalnį vakaro ; 
vedėju. Kun. Pakalnis tam 
darbui ir tinka. Visa vakaro 
publika klausės, kartais visi 
kambariai skambėjo juoku, 
kartais visi nutilo 
nę.

Kalbėjo: kun. 
kun. Kartavičius, 
rius Tėvas Žvirblis, O. P., 
pirmin. p. Stagniūnienė, vi- 
ce-pirm. p. Žalnieraitienė, p. 
Kivytienė, p. Klimienė, Šert- 
vitienė, Trašauskienė, Janu- 
šonienė, Kazlauskienė, p-le 
Miliauskaitė, celebrantės mo 
tina p. Valatkevičienė 
Jankienė.

susijaudi-

Pakalnis, 
misionie-

ir p.

Vakarą surengė p. Stag
niūnienė padedant p. Mise
vičienei, Trašauskienei, Am
brose vičienei, Juškienei, Ke- 
rušienei, Laukaitienei, Kru- 
zienei ir p. Žalnieraitienei.

i'en Buvęs.
Bernelių Mišios

Kalėdų naktį Apr. bažny
čioj buvo labai iškilmingos 
Berneliu Mišios. Už tai ten- v
ka muz. J. Jankui didelė 
garbė. Didelį įspūdį darė 
bažnyčiom naujų miširr gie- 
d./jimas ir stygų orkestras.

Reiktų nepamiršt padėkot 
ir p. Kivytai, Juozavitui, p. 
Gaigalui. Beganskui ir Dir- 
ginčiui už smuikų orkestro 
sudarymą.

Susirinkimas
Apreiškimo parap. choro 

m/etinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, sausio 3 d. Visi 
nariai turi dalyvauti, nes bus 
renkama nauja valdyba 1936 
metams.

METINIS SUSIRINKIMAS
DORIŲ

’’’Amerikos” raštinėj ga
lite gauti gražiausių lietuvis 
kų ir angliškų kalendorių. 
Nepatingėkite užeiti nusi
pirkti savo giminėms pasiųs
ti į Lietuvą. Šiais metais tu
rime labai didelį pasirinki
mą sieninių kalendorių.

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

z Tel.: STagg 2-2306 “

Į FALOCIUS SALDAINIŲ Į
= KRAUTUVE j
= GERIAUSIOS RŪŠIES E■■s Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 3

Pietūs išanksto susitarus. E
E AIS'KRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iŠ E 
E geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: E
E J. GINKUS, E
E 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. E

REPUBLIC LIQUOR STORE
LIETUVIŠKAS MONOPOLIS 

431 Grand Street
Šalę ’’Amerikos” redakcijos

' KŪČIOMS, KALĖDOMS IR 
NAUJIEMS METAMS

Mūsų tradicija yra, kad Kūčių vaka
re reikia turėti nevien žuvies ir sližikų, 
bet reikia turėti ir saldaus vyno arba 
geros degtinės bonką.

Kalėdoms, geriausia ir prieinamiausią 
dovana savo draugams ir giminėms 
yra ieros degtinės arba vyno bonka, o 
visų geriausia ir įdomiausia dovana, 
Lietuvos valstybinė.

Mūsų krautuvė tapo padidinta skaitlium skirtingų 
rūšių degtinių, Konjakų, vynų ir Jamaica Rum. 
Tūkstantis rūšių visokių gėrimų su žemomis kainomis.
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TeL: STagg 2—7177GeriausiaiA prupinsit ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

219 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y.
Williamsburgh Bridge Plaza

Pirkdami bile rūšies 
čeverykus (avalynę) lie
tuvio Milčiaus krautuvė
se, geriausiai aprūpinsit 
savo šeimynas, nes čia 
parduodami Over Globe 
čeverykai

yra lietuvių prityrusių specialistų stipriai ir elegantiš
kai pasiūti, iš geros ir minkštos odos, stipriais padais. 
Parenkame bile pločio kojoms. Over Globe čeverykais 
avėdamas jausis smagiai ir dėvėsi ilgai.
MOTERIMS BATELIAI madni, gražūs, lengvus, su Arch Sup- 

. port ir Air-tred. čeverykų viduje yra minkštos gurno paduškaltės 
BERNIUKAMS IR MERGAITĖMS čeverykai geriausiai tinka Ge
nuine Goodyear Welt pasiuvimo, dėlto, kad geriausiai tinka ko
joms, gražiai atrodo ir Ilgiau dėvisi.
DABAR ŽIEMOS LAIKAS. APRUPINKIT SAVO KOJAS—RUB
BERS, GOLASHAIS IR BOOTAIS, IŠVENGSITE ATŠALIMO, SU- 
ŠLAPIMO KOJŲ IR DAUG KITŲ NEMALONUMŲ.
(Milčiaus krautuvėse avalynė yra išstudijuota ir parinkta Iš ge
riausių fabrikai šioje šalyje. Dėlto prekių ne tik išorinė gera iš

vaizda, bet taip pat gera ir kokybė.
Kviečiame kiekvieną geros valios lietuvį kooperuo
ti avalynės reikale Milčiaus krautuvėse, nes čia ge
ros prekės, žemos kainos ir mandagus patarnavimas

S. A. Milčius.
----- SAVAS PAS SAVĄ!------

MILCHIUS SHOE SHOPS, INC.
197 GRAND STREET , BROOKLYN, N. Y. 
66-31 GRAND AVENUE, MASPETH, L L, N. Y. 
56_27 CLERMONT AVENUE, MASPETH, L.I..N.Y 
69-21 GRAND AVENUE, MASPETH, L I.,N.Y*.

TEL Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS 

(BRONIUS P. ŠALINSKAS) 
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kam
bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems rei
kalams. Kainos labai prieinamos.

84’02 Jamaica Avenue, Woodhaven, L. I.
PRIE FOREST PARKWAY

LIETUVIŠKA MESIHYČIA - BUCERNE- 
ANTANAS NUOBARA, Sav.

449 Grand Street, (arti Keap St.) Brooklyn, N. Y. 
Čia galima gauti gardžių lietuviškų skilandžių, dešrų, 
kumpių ir kitų valgomri reikmenų. Parems išpildomi spe
cialūs užsakymai. Viskas užlaikoma švariai moderniškai 
įrengtoje krautuvėje. Čia perkantys yra patenkinti pre
kėmis ir patarnavimu.

LRKSA. 134 kp. metinis 
susirinkimas įvyks sausio 5 
d. tuojau po sumos, Kara
lienes Angelų par. salėje. 
Visi nariai prašomj skaitlin
gai dalyvauti, nes bus ren
kama nauja 1936 metams 
kuopos valdyba ir kiti svar
būs reikalai tariami.

J- Tumasonis, sekr.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Sausio 3 dieną, 1936 m.

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
1—2 P. P. 
6—8 vak. 
Ir pagal sutarti 

Tel.: MAnsfleld 6-8787
1114 FOSTER AVENUE

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIURAITE)

”179 So. 2nd Street

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

VALANDOS:
DR. A. .PETRIKĄ 9—12 ryte
(DANTŲ GYDYTOJAS) 1— 8 vak.

221 SO 4th STREET•
Penktadieniais uždaryta

Tel.: EVergreen 7-9105

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706

Namų REpublic 9-3040

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND STREET

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

65—23 Grand Avenue, Maspeth, N. Y. 
(Prieš Mount Olivet kapines) 

Tel.: JUniper 5—0259

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

šios gyduoles yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos suteikia grei
tą palengvinimą nuo kosulio ir kitų nesmagumiĮ ryšy su šalčiu.

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

kurios puikiai veikia vidurių reguliavimui; šalina gazą ir nervuotu- 
mo priežastis, gelbsti pašalinimui viduriuose, subarusių išmatų.

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai Iš:

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