
VAUUjob:

*'****'***wwwm*

tY, Ine.
į

LIETUVIAI NELAIMĖSE

OCIUS FAŠIZMUI 15 METŲ

RIAUŠĖS BELGIJOJE

KARALIAUS DRAUGĖ 
LAIMĖJO PERSKYRIMĄ

ŠIAURINĖS EUROPOS 
VALSTYBĖS VIENINGOS

dar šie- 
naujoji 

supažin-

55 MILIJONAI BALSUOTO
JŲ RINKS PREZIDENTĄ

-

TRAUKINIŲ NELAIMĖJE 
UŽMUŠTI 3 ŽMONĖS

Uenlala uždaryta
7-M08

z Brooklyn, N. Y.

PRANCŪZŲ MILIJONINĖS 
SUMOS ORLAIVIAMS

NUBAUDĖ 25 SUVALKIE
ČIUS ŪKININKUS

SVEIKATA
Jie valgo titrą Lietoj 
nrtiką duoną, keta 
16 pokyliams

EKONOMINĖ KONFEREN
CIJA ROMOJE

VALANDOS;
4 P. P.

Wwn 8-8707

t ęhocolate
Geriausiu puUinMmu 

tonos. ALUS Ii geriausių 
mai Kreijkitto:

BrooMyn NJ.
Sekmadienį

10 W U vai ryto 
Avenue J.

VALANDOS: 
Oryto 
1 P. P. 

rak. 
dtotols simurm

B-0230

VALANDOS: 
P. P/ 
"K 
'M gutarų
L^leld 6-8787

VALANDOS 
>. p.

rualtorue

LEIDŽIA
BIURAS, INC., 423 GRAND ST.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. STagg 2-2133

GYDYTOJAI ŠTAI KAIP
Balsavimas
Komunistų laisvė 

yba tik bažnyčioje 
ėl neatšaukė

Kam pirmenybe 
dų patarėjas

A. LTET. KATALIKŲ VISUO
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRAŠTIS 

ETNA KAS PENKTADIENĮ.

Entered as Second - Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 8 5S J •

KETVERUKAI LIETUVOJ

METAI IV PENKTADIENIS, SPALIŲ 30 D., 1936 M. Nr. 44 (140) Kaina 5c.

VALANDOS; 
ryto 

rak. 
leninis uždaryta 

2-0706 
iĄJUblto 8-3040

NSURANCE
Maspeth,KY

NOTARY PUBLI

JUS

Brooklyn, N. Y.

IS

OTOJAS 
gražūs kambariai 

ns. Kainos labai
Woodhaven, LI’S

•D

1 Elizabeth M
KUS
y Public

is 'patamūmas 
iosapdraudos ir 
jondsą reikaluose 
te gerą patarnavai

>LATZ
ūsų Kainuose

UNG ,
)YMĄ ALIEJINIUS^ 
j8tQAZ0PECIUS 
jimai per tris meto 
iNDIAMSPbANO

Šį antradienį, lapkričio 3d. 
milijonai Amerikos piliečių 
žygiuos į balsavimo vietas 
ir pareikš savo nuomonę į 
kieno rankas Amerikos vai
ras pavedamas sekantiems 
ketveriems metams.

Balsavimas yra vienas iš 
didžiausių laisvos tautos 
ginklų kovoje dėl savo tei
sių. Bet nuostabu, kaip ma
žas žmonių skaičius ir Ame
rikoje tuo ginklu naudojasi. 
Šis ginklas gal geriausiai 
įvertinamas tada, kai jį rau
donas, juodas ar koks rudas 
diktatorius išmuša iš rankų.

—o—
Smith kolegijos 400 stu

denčių Northamptone, Mass, 
turėjo didelį politinį susirin
kimą, kuriame pasirodė 150 
demokračių ir 250 respubli
konių. Susirinkimas praėjo 
tokiam karšty, kad vėliau pa 
tirta, jog vienai merginai iš
muštas dantis, kita kentėjo 
nuo nemenko įspirimo.

Kas sakė, jog moterys švel 
nesnis sutvėrimas? Politi
niame gyvenime ir moterys 
pamiršta savo švelnesniuo
sius jausmus.

—o—
Sovietų Rusijoje 

met pradės veikti 
konstitucija. Su ja 
dinti Rusijoj vyksta griežto
je komunistų kontrolėje įvai
rūs susirinkimai, kuriuose 
aiškinami konstitucijos dės
niai.

Konstitucija kalba ir apie 
sąžinės Įąisvę ^24^u^gra- 
fas). Nieko negirdėti, kad 
šis paragrafas būtų komu
nistų diskusuojamas, kai 
tiek daug girdima apie di- 
vorsus, alimonijas ir pan.

Ar tik toji ’’sąžinės lais
vė” nereikš tai, ką sako ki
tas paragrafas, kurs pripa- 
žįsta prieštikybinės propa
gandos laisvę?

—o—
Nemažai vadinamų tiky

bos draugų pataria ’’nekišti” 
tikybos ten, kur jos nereikia. 
Ji, girdi, reikalinga tik baž
nyčioje, bet ne už jos sienų.

Pašalinkit tikybos dėsnius 
iš biznio bei industrijos — ir 
gausit badą kuriančias algas, 
vargą, skurdą ir kelią į kru
viną revoliuciją.

Rodos, tai labai supran
tama, bet kaip daugelis mū
sų lietuvių lengvai suvedžio
jami tų, kurie nori tikybą 
uždaryti mūrinėse ar medi
nėse bažnyčiose. O sekantis 
tada jų žingsnis — nugriauti 
ir tas bažnyčias, kuriose jie 
uždarė tikybą.

—o—
Šiomis dienomis grįžo iš 

Lietuvos ir čikagiškis adv. 
Borden-Bagdžiūnas. Lietuvos 
tautininkų Lietuvos Aide bu
vo parašyta, jog p. Borden 
pavadinęs Amerikos lietuvių 
laikraščius pamazgų duobė
mis. Sugrįžęs į Ameriką, p. 
Borden Vienybės redaktoriui 
pareiškęs, jog jis tokių žo
džių nesakęs, jog Kauno 
laikraštininkai iškraipę jo 
žodžius. __ y

Bet įdomu, kodėl p. Borden 
nepaskelbė Lietuvos laikraš- dams pasiklausyti pasakos 
Čiuose atitaisymo, jei jis taip 
nesakė, kaip tie laikraščiai 
rašė?

KAUNAS. — Antradienį, 
spalių 27 dieną, ponia Vasi
liauskienė pagimdė keturis 
kūdikius — dvi dukteris ir 
du sūnus.

Kūdikiai ir motina geroje 
sveikatoje.

P. Vasiliauskienė prieš 
kiek laiko buvo susilaukusi 
trejukių.

Gal Lietuvos vyriausybė 
pasiims į savo ypatingą glo
bą tik ką gimusius ketveru- 
kus, kaip Kanados vyriausy
bė globoja garsiąsias Dionne 
penktinukes.

AUDRA ŠIAURINĖJE 
EUROPOJE

LONDONAS. — Spalių 27 
d. rytą Anglijos salų ir šiau
rinės Europos pakraščiuose 
siautė didžiulė audra, kuri 
palaidojo 20 gyvybių.

Audros metu nuskendo 
du laivai, dvylika anglų ka
riškų orlaivių sugadinta. 
Dangiausia nukentėjo Škoti
jos pakrantės.

Dėl audros vokiečių cepeli
nas Graf Zeppelin turėjo nu
sileisti pradėtoje kelionėje į 
pietinę Ameriką.

KARDINOLAS PACELLI 
ORLAIVIU

GRĮŽO TĖVŲuMARIJONŲ 
PRROVINCIJOLAS1

DARBO STOVYKLA 
LIETUVOJE MADRIDAS VISAI APSUPTAS

—O—

Airiai nesenai Dubline 
naują katedrą pavadino Kri
staus Karaliaus vardu ir pa-

Šią savaitę Vatikano sekre 
torius, kardinolas Pacelli pa
darė didelę, kelionę orlaiviu, 
aplankydamas Chicago, St. 
Paul, San Francisco ir kitas 
vietas.

Notre Dame universitetas 
kardinolui suteikė garbės 
daktaro laipsnį.

Į Vatikaną kard. Pacelli iš 
vyksiąs sekančią savaitę. 
Per trumpą laiką šiam įžy
miam Bažnyčios kunigaikš
čiui teko aplankyti svarbiau
sius Amerikos miestus, kata
likų įstaigas, jų vadus.

Spalių 25 d. laivu Georgic 
grįžo kun. Jobas Jakaitis, 
Amerikos Tėvų Marijonų 
Provincijolas. Iš New York 
tuoj išvyko į Marianapolio 
kolegiją, iš kur gal dar šią 
savaitę išvyks į Chicago.

Kun. Jakaitis lankėsi ge
roką laiką Lietuvoje, kur da
lyvavo įvairiose iškilmėse ir 
aplankė savo tėviškę.

-Iš Lietuvos kun. Jakaitis 
turėjo vykti į Romą, iš kur 
ir grįžo į Ameriką.

SUKILĖLIAI TIK 10 MYLIŲ NUO MADRIDO

PORTUGALAI GRĄSINA. BOLŠEVIKAI UŽSIGINA DA
VĘ PAGALBOS. MADRIDAS BŪSIĄS PAIMTAS 

SAVAITĖS GALE

MADRIDAS. — Ispanijos 
sukilėlių kariuomenė savo

LENKAI MUŠA ŽYDUS

HITLERININKAI RENGIA
SI PANAIKINTI KATALI

KŲ MOKYKLAS

PRAGA. — čekoslovakų 
laikraščiai praneša, jog arti
moje ateity Romoje įvyks ke 
lių valstybių ekonominė kon
ferencija.

Toje konferencijoje daly
vausiančios Vokietija, Itali
ja, Čekoslovakija, Rumunija, 
Rumunija, Jugoslavija, Aus
trija, Vengrija ir gal Pran
cūzija.

BRIUSELIS. — Praėjusį 
sekmadienį Belgijos sostinė
je jauna Rexistu partija bu
vo sukėlusi dideles riaušes, 
kuriose daug sužeistų ir su
imtų.

Partijos vadas Dregelle 
buvo suimtas, bet tuojau 
paleistas. Jo įsteigtoji parti
ja aiškaus fašistinio pobū
džio.

siskelbė, jog tai pirmoji ka
tedra pasauly tokiu vardu.

Prieš dvi savaites vienas 
kunigas iš Superior, Wiscon
sin paskelbė, jog Superior 
turi Kristaus Karaliaus var
du katedrą jau nuo 1927 m. 
tad jų katedra esanti pirmu
tinė pasauly tokiu vardu.

Mes gi galėtumėm pain
formuoti katalikus airius, 
jog Panevėžio vyskupija jau 
nuo 1926 m. Panevėžy turi 
katedrą Kristaus Karaliaus 
vardu.

—o—
Mūsų kaimynas Tysliava 

netik monopolizavo sau teisę 
spręsti, kuriuos lietuvių laik
raščius laikraščiais vadinti, 
kuriuos įdomiais ir nuobo
džiais laikyti ir kuriuos iš jų 
laikraštėliais krikštyti, bet 
nesenai patarė Anglijos lor-

apie karaliaus sūnų, kuris 
ėjo mokytis vogt.

Ar nevertėtų p. T-vai nu
vykti į Angliją, į lordų rū
mus ir pačių lordų akyvaiz- 
doje išdėstyti savo patari
mą? j

VARŠUVA. — Universite
to komercijos studentai len
kai smarkiai sumušė studen
tus žydus.

Lenkai studentai nori, kad 
žydai per paskaitas sėdėtų 
specialėse vietose ir kad ne- 
simaišytų su lenkais.

Komercijos mokykla kelio
likai dienų buvo uždaryta dėl 
kilusių riaušių. Ją atidarius 
ir vėl kilo muštynės.

Paskutinių kelių dienų lai
kotarpy automobilių nelaimė 
se užmušti šie lietuviai:

Chicago j e Agnieška Ston- 
čiūtė, 18 metų, studentė, ir 
Ant. Kavaliauskas; Bostone 
— Adelė Arbočiūtė, 15 me
tų.

Kiek * 'anksčiau traukinys 
Chicagoje suvažinėjo varg. 
Janušausko sūnų, apie kurio 
laidotuves telpa žinia kores
pondencijų skyriuje.

ROMA. — Spalių 28 d. Ita
lija minėjo fašistų 15-kos 
metų sukaktuves.

Sukaktuvių išvakarėse Mu
ssolini pasakė kalbą, kurioje 
pažymėjo, jog Italija šiuo 
laiku stipresnė, negu kada 
nors buvo.

MENLO PARK, N. J. — 
Dviejų traukinių susidūrime 
užmušti 3 žmonės ir apie 30 
sužeistų.

Nelaimė įvykę dėl klaidin
gos signalizacijos. Traukinių 
susidūrimas buvo labai smar 
kus, vagonai apsivertė. Dėl 
geležinkelio linijos sargybi
nių neatsargumo įvyko dide
lių nelaimių.

LONDONAS. — Anglijos 
karaliaus Edvardo VIII arti
ma draugė, gimimu ameri
kietė, Mrs. Simpson spalių 
27 d. teisme laimėjo persky
rimą nuo savo vyro.

BERLYNAS. — Hitlerio 
vyriausybė visiškai nebesi
skaito su katalikų teisėmis, 
kurias užtikrino ir pasirašy
toji sutartis su Šv. Tėvu.

Paskutiniu laiku hitlerinių 
kai daro viską, kad tik kata
likų vaikai negalėtų lankyti’ 
katalikų mokyklų. Mokyklos 
neuždaromos, tačiau tėvai 
priverčiami neleisti vaikų į 
jas.

Valstybės tarnautojams iš 
leisti įsakymai arba atsista
tydinti, arba vaikus leisti į 
valstybines mokyklas.

Katalikų laikraščiai be jo
kių savo pastabų turėjo tal
pinti hitlerininkų straips
nius, kuriuose agituota prieš 
katalikų mokyklas.

Kristaus Karaliaus šventė 
je visose Vokietijos katalikų 
bažnyčiose buvo atitinkamas 
vokiečių katalikų ištikimy
bės pareiškimas Bažnyčiai.

Vieši susirinkimai bei ei
senos katalikams jau nelei
džiama.

PARYŽIUS. — Prancūzi- 
i jos ministerių kabinetas pa- 
I skutiniame savo posėdy pa
skyrė 230 milijonų dolerių 
karo orlaiviams.

Tokį nutarimą, manoma, 
iššaukęs naujas Italijos-Vo- 
kietijos susitarimas, šiomis 
dienomis Vokietijoje lankėsi 
Mussolinio žentas Ciano, 
kurs su Vokietijos diktato
rium Hitleriu susitarė visais 
abiem valstybėm rūpimais 
klausimais.

Per derybas Vokietijos vy
riausybė pripažino Italijos 
užkariavimus Etiopijoje. Tai 
pirmoji valstybė, kuri oficia
liai pripažino italų užgrobi
mą.

Prancūzai matydami dide
lį vokiečių-italų artėjimą, 
daugiau susirūpino savo sau
gumu. Naujų rūpesčių jiems 
suteikė ir Belgijos karaliaus 
pareiškimas, jog Belgija nori 
būti neutrali. Dabar Prancū
zijoje svarstoma kaip geriau 
sustiprinti Prancūzijos-Bel-

Ši moteriškė persiskyrė ^os Pasienl-
jau su‘ antru vyru, o dabar 
plačiai kalbama, jog kara
lius Edvardas vesiąs ją sek. 
birželio mėnesį. Jie pažįsta
mi ir artimi draugai jau per 
keleris metus. r

Šiuo metu prancūzų kariš
kasis oro laivynas turįs 3000 
orlaivių. Naujoji orlaivių pa
dauginimo programa viešai 
neskelbiama.

CHICAGO. — Surinktos 
žinios rodo, jog šiemet per 
pirmuosius devynis mėnesius 
Amerikoje automobilių ne
laimėse užmušta 28,850 žmo- 

I nių. I

PRAGA. — Spalių 28 d. 
pas čekoslovakus atvyko Ru
munijos karalius Karolis II.

Karalius savo atsilanky
mu nori atsilyginti preziden
tui Benešui, kurs nesenai lan
kėsi Rumunijoje.

KAUNAS. — Seimui pa
tiektas svarstyti darbo sto
vyklos įstatymo projektas 
(gal jau ir priimtas).

Vidaus reikalų ministerija 
nori Kretingos apskrityje į- 
steigti darbo stovyklą, į ku
rią būtų siunčiami karo ko
mendantų ir apskričių virši- keliais sparnais nuolatos ar- 
ninkų nubaustieji asmenys, tinasi prie Madrido, pakelyje 
Iki šiolei tokie asmenys bu-(užimdama miestus bei jų 
vo siunčiami į kalėjimus, o apylinkes. Paskutinėmis ži- 
dabar turės rinkti nuo laukų 
akmenis ir juos skaldyti.

Karo komendantai ir ap
skričių viršininkai turi dide
les teises bausti žmones sa
vo nuožiūra ir jie ta savo 
teise smarkiai naudojasi.

GENEROLO PUTNOS NUO
PELNAI SOV. RUSIJAI

MASKVA. — Suimtasis 
Sovietų Rusijos kariškas at
stovas Londone generolas 
Vytautas Putna buvo vienas 
iš žymiausių Sov. Rusijos ka
rininkų.

Kai Sovietų Rusija pradė
jo santykius su Vokietija, 
gen. Putna buvo jos pirmas 
kariškas atstovas Berlyne.

Gerai atlikęs savo parei
gas, gen. Putna buvo perkel
tas į Japoniją, be to, užėmė 
svarbią vietą bolševikų ryti
nėje armijoje. Kai bolševikai 
kariavo su lenkais, gen. Put
na su savo divizija buvo atsi
dūręs prie pat Varšuvos.

Paskutiniuoju laiku gen. 
Putna buvo karišku atstovu 
Londone, iš kur buvo skubiai 
iškviestas į Maskvą ir ten 
suimtas, kaip kaltinamas 
trockininkų judėjimo daly
vis.

Gen. Putna suimtas proku
roro A. Višinskio, irgi lietu
vio, įsakymu.

Prieš keletą metų gėn. Put
na buvo atvykęs į Lietuvą 
aplankyti savo tėvų, kurie 
gyvena Utenos apskrity.

Kaip gaila, kad toks gabus 
žmogus nutolo nuo savo tau
tos ir dabar jo laukia gal ir 
labai liūdnas likimas, šian
dien jį kaltina Višinskis, bet 
kas gal pasakyti, jog rytoj ir 
Višinskis nepaklius į bolševi
kų kaltinamųjų štiolą.

niomis, dešinysis sukilėlių 
kariuomenės sparnas buvo 
tik 10 mylių atstume nuo 
Madrido.

Prie Madrido sukilėliai no
ri kuo veikiausiai priartinti 
savo artileriją, kad iš arčiau 
galėtų bombarduoti Madrido 
gynėjų barikadas.

Madrido gynėjai vis nepa
siduoda. Paskutiniu laiku jų 
orlaiviai pradėjo dažniau 
lankyti sukilėlių frontą ir 
apmėtyti jį bombomis.

Sukilėlių svarbiausiuoju 
tikslu šiuo laiku yra paimti 
Escorial miestą, esantį Mad
rido šiaurės vakaruose, šiai 
sukilėlių armijai vadovauja 
generolas Molą.

Vienam Amerikos laikraš
čių korespondentui tekę pa
sikalbėti su pabėgėliais, per
ėjusiais į sukilėlių pusę. Jie 
pasakoja, jog Madride nuo 
sukilimo pradžios iššaudyta 
apie 30,000 ispanų, kurie bu
vo įtarti palankume sukilė
liams.

Ispanijos „bendro fronto” 
vyriausybės kariuomenė gal 
geriausiai laikosi prie Ovie
do, kur angliakasiai smarkiai 
organizuoti ir jųjų svarbiau
siu ginklu yra dinamitas. 
Pranešama 1 jog šios savai-

tės vidury prie Oviedo žuvo 
apie 600 sukilėlių. Žinoma, 
turėjo daug žūti ir priešin
goj pusėje.

Kardobos apylinkėje smar , 
kiai nukentėję „bendrafron- 
tininkai”, kurie turėję pasi
traukti apie 15 mylių, palik
dami apie 700 užmuštų.

Madride dar vis tebemobi- 
lizuojami visi vyrai. Smar
kiomis agitatorėmis yra mo
terys ; daugelis jų dabar val
do Madrido tramvajus ir už
ima kitas vyrų turėtas dar
bo vietas.

Portugalijos vyriausybė 
pasiuntė į Londoną savo pro
testą neutralumo komitetui, 
kurs kaltinamas nepildyme 
savo pažadų. Portugalija 
grąsina nutrauksianti savo 
neutralumą, kas, žinoma, 
reiškia, jog Portugalija aiš
kiai rems Ispanijos sukilė
lius.

Sovietų Rusijos vyriausy
bė griežtai užsigynė, būk ji 
siuntusi laivus su amunicija 
Madrido vyriausybei. Bet 
esą patikimų žinių, jog Mad
ridu! atvežę stambios para
mos ginklais keli bolševikų 
laivai.

Sukilėlių kariuomenės va
dovybė pareiškė, jog Madri
das turėtų būti paimtas šios 
savaitės gale, nes manoma, 
jog Madrido gynėjai milici
ninkai patys pabėgs, kai 
Madridas bus pradėtas bom
barduoti. Be to, Madride 
esanti didelė maisto stoka.

kalėjimu visi salėje suimti ir 
nuvesti į kalėjimą.

Sprendimo išklausyti pri
sirinko pilna teismo salė, 
prieangis, net lauke gatvėje. 
Sprendimu buvo labai didelis 
susidomėjimas.

Nuteistieji, vedami į kalė
jimą, su išteisintais nuošir
džiai atsisveikino sakydami 
— „dar pasimatysime”.

Ši byla buvo sudaryta dėl 
įvykusio susirėmimo ūkinin
kų su policija praėjusių me
tų rudenį. Tuo laiku Suval
kijoje buvo kilę dideli ūki
ninkų bruzdėjimai.

KAUNAS. — Spalių 7 d. 
kariuomenės teismas baigė 
svarstyti didžiąją Suvalkijos 
neramumų bylą ir vėlai va
kare paskelbė teismo sprendi 
mą.

P. Sakalauskas nubaustas 
3 mt, sunkiųjų darbų kalėji
mo; Ant. Rutkauskas, Marė 
Jočytė, Pr. Balčiūnas, K. Ka- 
lašinskas po 2 met. s. d. ka
lėjimo, K. Varkala, Andr. 
Stravinskas, Jr. Juodžbalys, 
A. Marazas ir K. Gustatis po

. Visoje Amerikoje preziden pusantrų metų s. d. kai., Bol. 
to šiems rinkimams įsirašė Juodžbalys 6 mt. s. d. kai., 
55,427,754 piliečiai, kurie tu
ri teisę lapkričio 3 d. daly
vauti savo šalies prezidento 
rinkime. Daugiausia balsuo
tojų turi šie štatai: New 
York — 6,451,000; Illinois — 
4,625,000; Pennsylvania. — 
4,286,866; Ohio — 3,543,000 
ir California — 3,253,831.

1932 m. prezidento rinki
mams įsirašiusių piliečių bu
vo 45,473,000, o balsavo tik 
39,816,522.

Šiemet įsirašiusių balsuo
tojų dešimt milijonų dau
giau, negu 1932 m. Manoma, 
jog balsuos apie 46 milijonai, 
bet šis skaičius gali būti di
desnis, nes šiemet rinkimų 
agitacija buvo labai plačiai 
išvystyta.

Lietuviai piliečiai turėtų 
visi savo balsavimo teise pa
sinaudoti, pasirenkant sau 
patinkamus kandidatus.

VI. Bašinskas 3 mt. s. d. kai., 
Jz. Bartnikas, Jz. Jankaus
kas, Pr. Stravinskas, Mačys 
ir Jurg. Bartninkas po 1 mt. 
paprasto kai., Veiverys 8 me
nes. papr. kai., Andr. Gustai
tis 8 mėn. papr. kai. lygtinai, 
jei per tris metus nenusikals. 
Lygtinai po 1 mt. nubausti: 
J. Karčiauskas, Jotauta, V. 
Bajoras, A. Žilinskas, J. Sku
čas ir J. Grincevičius.

Išteisinti: K. Juodis, O. 
Jocienė, Pr. Grinkevičius, 
Ad. Urnavičius, A. Pyragas, 
Jz. Pečiokas, Po v. Bubnys, 
Mot. Siaurusevičius, K. Ta
mošiūnas, Pr. Petrušauskas 
ir P. Krūvelis.

Iš viso nubausti 25 as
mens. Jie sprendimą sutiko 
nustebę ir sujaudinti. Teismo 
išlaidos uždėtos visiems nu
teistiesiems lygiomis.

Nuteistieji sunk.

KOPENHAGA. — Danija, 
Islandija, Švedija, Norvegi
ja ir Suomija šią savaitę mi
nėjo Šiaurės Dieną.

Iškilmių metu per radio 
draugiškas kalbas pasakė 
Danijos, Švedijos ir Norvegi
jos karaliai ir Suomijos pre
zidentas.

Mokyklų vaikai visose mi
nėtose valstybėse turėjo iš
kilmingus koncertus; visų 
šių valstybių sostinėse baž
nyčių varpai skambėjo tuo 
pačiu laiku.

Įvairiausiuose susirinki
muose stipriai pabfėžta, jog 
šiaurinėje Europoje viešpa-. 
tau j a ir viešpataus taika.

darbų

Iki šiolei Suomija su Šve
dija oficialiai buvo labai ge
ruose santykiuose, bet suo
miai nelabai mėgo švedų.
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Raštus Ir žinias „Amerika’’ trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA. — Redaktorius.

‘rOMA IR MASKVA
Nesenai civilizuotu pasaulį pasiekė maloni žinia iš Ro

mos, iš Vatikano, šv. Tėvas paskelbė, jog steigiama pa
saulinė organizacija „Pro Deo”’ (Už Dievą) kovai prieš ko- 

. munizmą. Tą organizaciją sudarys ne vieni katalikai — 
jon kviečiami ir protestantai.

Ši organizacija savo tikslu turės informuoti platųjį pa
saulį apie komunizmo pavojų ir nurodyti priemones kovai 
prieš jį1. « 1

Komunizmas nėra tik Katalikų Bažnyčios priešas; ko
munizmas griežtai kovoja prieš bet kurią tikybą ir prieš ci
vilizaciją. Kad komunizmas siekia įsiviešpatauti visame 
pasaulyje, rodo ir paskutiniųjų dienų Sovietų Rusijos pa
stangos įsikišti į Ispanijos vidujinį ginčą. *

Naujoji, visame pasaulyje išsiplečianti, organizacija tu
rės aiškią programą, bet jai reikės geros propagandos, 
energingos drąsos ir nepaliaujančios ištvermės. Visa tai 
teikia krikščionybės idealai, tad didžioji kova turi pasi
sekti.

Nereikėtų užmiršti, kad komunizmas ne visame netei
singas. Komunizmas teisingas savo protestavime prieš 
esamas neteisybes. Naujoji organizacija geriausiai patar
naus žmonijai, jei pavyks įtikinti atsakingus žmones ir jų 
grupes, jog socialinis gyvenimas turi būti reformuotas. 
Bet ar supras tai ir ar paklausys nukrikščionėjęs žmogus?

Kova yra ir žada būti tikra kova. Jos priešingų frontų 
vyriausieji štabai Romoje ir Maskvoje.

ROOSEVELT AR LANDON?
Lapkričio trečią dieną Amerikos piliečiai pasisakys, kam 

patikėti valstybės vairą sekantiems ketveriems metams. 
Mūsų didžiausiu noru yra, kad visi lietuviai piliečiai bal
suotų. ,

Rinkimų propaganda buvo smarki. Abi didžiosios parti
jos įdėjo daug pastangų ir daug pinigų laimėjimui užtik
rinti.

Nenorime agituoti nei už Roosevelt nei už Landon, bet 
manome, jog Roosevelt bus vėl išrinktas. Gal tai bus ge
riausia Amerikos žmonių gerovei, šiaip ar kitaip, Roose
velt daugiau negu kuris kitas kandidatas turi pasitikėjimo 
plačiose darbininkų masėse.

DOMISI AMERIKIEČIŲ GYVENIMU
Lietuvoje vis daugiau ir daugiau pradedame domėtis 

amerikiečių lietuvių gyvenimu. Spaudoje keliami įvairūs 
klausimai, kaip pagelbėti Amerikos ir viso pasaulio lietu
vių išeivijai.

Svarbiausia priemonė geriems santykiams plėsti yra pa
žinimas viens kito reikalų. Atrodo, jog Lietuvoje paskuti
niuoju laiku labai rūpinamasi pažinti mūsų gyvenimą.

Labai vertingą darbą atlieka Lietuvoje kunigams leidžia
mas žurnalas Tiesos Kelias, kurį redaguoja įžymusis moks
lininkas prof. kan. Dr. Pr. Kuraitis, šiame žurnale yra 
specialus amerikiečių skyrius, iš kurio Tiesos Kelio skai
tytojai turi gerą progą susipažinti netik su Amerikos kuni
gų veikla, bet iš viso su visu katalikiškosios visuomenės 
judėjimu.

Minėto amerikiečių skyriaus pirmaisiais redaktoriais yra 
buvę kun. S. Stonis; ir kun. J. Balkūnas. Jiems teko pra
laužti pirmuosius ledus. Nuo šių metų rudens tą skyrių 
redaguoja rašytojas, artimas Darbininko bendradarbis, 
kun. St. Kneižys, Norwood, Mass., klebonas.

Malonu, jog ir katalikų dienraštis XX Amžius pasiryžęs 
reguliariai informuoti savo skaitytojus apie amerikiečių 
gyvenimą.

Kai Lietuvoje taip planingai pradedama rūpintis mūsų 
gyvenimu, tai tas rodo, jog pradedama vertinti ne pagal 
dolerį, bet pagal aukštesnes, nenykstančias vertybes.

tai būtinas reikalas

Garso (Nr. 43) bendradar
bis Bastūnas straipsny ’’Nuo 
meškos ant vilko” pažymi, 
jog katalikų spaudoje per
daug atsidėta kovai prieš ko
munizmą, o kiti kovos fron
tai paliekami be sargų. Kitu 
dideliu katalikams priešu 
yra fašizmas:

’’Komunizmas diametriškai ski
riasi nuo fašizmo priemonėmis; 
bet, kaip nelygiagriačios linijos, 
turi kada susieiti į vieną punktą, 
taip ir juodu susieina į valstybės 
absoliutizmą, į valdžios visagaly
bę, kur žmogus valstybei, o ne 
valstybė žmogui tarnauja, patai
kauja. Visa tai yra griežtai prie
šinga Bažnyčios mokymui’.’.

tikėjimas ir mūsų išeivijoje suke
lia išdidumo, kad mūsų tauta ir 
jos sukurtoji valstybė taip suma
niai tvarko finansinę savo būklę. 
Mūsų litukas, kaip tas garstyčių 
grūdas, prasidėjo iš mažo. Bet 
gal kaip tik dėl to jo nepasiekė 
finansinio siūbavimo bangos. Jis 
ramiai sau išsilaikė ant dugno ir 
dabar, kada šio pasaulio didžiū
nai smunka, jis pamažėli kyla 
aukštyn. ’ ’

Darbininkų klausimo ge
ras žinovas ir nuoširdus jų 
reikalų gynėjas T. Darbinin
ke (Nr. 82) rašo:

’’Kristus panaikino pagonijos 
dievaičius; Kristaus Kryžius pa
naikino priespaudą ir atnešė, 
vargšams paguodą ir pagalbą. Iš 
Kristaus gimė Katalikų Bažnyčia. 
Per šimtmečius Ji gynė ir gina 
prispaustųjų darbininkų teises; 
Ji yra darbininkų užtarėja, tautų 
mokytoja, civilizacijos nešėja. 
Praeities istorija skelbia Bažny
čios nuopelnus darbininkams; į 
dabartinę pasaulio netvarką Ji 
siūlo išganingą ir pastovią tvar
ką. Reikia tik Jos mokslą priimti. 
Pasaulis visą jau išmėgino, b tvar 
kos ir geresnio būvio žmonėms 
nesuteikė. Pasaulio valdovai, pi
nigų mainytojai, beširdžiai kapi
talistai, kaip senovės pariziejai, 
vis sunkesnes naštas uždeda dar
bininkams ir vargšams žmonėms, 
o patys neprideda nei piršto jų 
pagalbai.”

Darbininkams reikia or
ganizuotis, bet ’’reikia žiū
rėti koks tikslas tos organi
zacijos pirma, nekaip prie 
jos prisidės). Tik organizaci
ja paremta Kristaus meile, 
Krikščionių Darbininkų or
ganizacija, kurios Vadas yra 
Darbininkas Kristus, atneš 
mums naudą”.

Nuo rugsėjo 24 d. Buenos 
Aires mieste pradėjo eiti nau 
jas lietuvių savaitraštis 
’’Išvien”, kurio redaktorium 
pasirašo M. šalčius, žinomas 
keliautojas po pasaulį. Nau
jas laikraštis 8 puslapių for
mato, geros spaudos.

Laikraščio leidėjai savo 
vedamąjį straipsnį taip bai-

Mūsų organizacijos svar
biausias tikslas yra teikti 
stipendijas gabiems lietu
viams (tems) aukštus moks
lus eiti Lietuvos universite
te, kad jie, grįžę į Ameriką, 
savo darbuote padarytų nau
dos mūsų lietuvių katalikų 
veikime šiame krašte. Jei no
rime, kad lietuvybė Ameri
koj užsilaikytų ilgus laikus, 
tai siųskime į Lietuvą jauni
kaičius (tęs) aukštus moks
lus eiti.

Čia gimusiems ir augu- 
siems lietuviams (tems) sun
ku būti karštais patrijotais 
—lietuviams (tems), kurie y- 
ra visai Lietuvoj nebuvę; 
kaip jie gali nuoširdžiai my
lėti tą kraštą, kurio nematė? 
Žinau, kad daug čia gimusių, 
nuvažiavę į Lietuvą tik ato
stogoms, taip pamylėjo tą 
gražią šalelę, kad net dau
guma iš jų troško ten pasi
likti gyventi, o kai kurie ten

SPORTININKAI Į 
AMERIKĄ

Lietuvoje rimtai ruošiama
si sekančiais metais atsiųsti 
į Ameriką keliolika geriau
sių sportininkų, kurie ’’per
siimtų’ ’ su mūsiškiais sporti
ninkais.

Jei tai įvyks, bus didelis 
lietuvių gyvenime įvykis ir 
be abejonės lietuvybei iš to 
naudos bus. Tegu tik gerai 
pasirengia Lietuvos sporti
ninkai, nes čia bus su kuo 
rungtyniauti.

Lietuvoje rimtaia ruošia
masi statyti naują radio sto
tį, kuri būtų daug galingesnė 
už dabartines Kauno ir Klai
pėdos stotis.

Naujoji stotis numatoma 
statyti už Kauno, Babtų apy
linkėje.

KUN. KAUPUI ATMINTI

Mokykloms išlaikyti vals
tybė skyrė tokias sumąij 
pradžios mokykloms — 18, 
671,800 lt. gimnazijoms J 
1,470,490 lt.; amatų mokyki 

loms — 966,715 lt.

PRANCŪZŲ KALBAI PIR. 
MENYBĖ

Lietuvoje pradėjo veikti 
naujas mokyklų įstatymas. 
Iki šiolei gimnazijoje pirmu
tinė svetimoji kalba buvo vo
kiečių, kurios buvo mokoma 
nuo pirmosios klasės. Dabar 
vokiečių kalba nustumta į 
antrą vietą, q pagrindine sve 
timąja kalba pasirinkta pran 
cūzų kalba. Prancūzų kalbos 
bus mokoma nuo pirmosios 
klasės, o vokiečių ir anglų 
nuo trečiosios.

Gimnazijoje nuo šiol veiks 
7 klasės.

Įvairiausi 
nes užktum 

į, stebėti belą
Štai, būdj 

patyriau te 
solino stotį 
tarnas žmoį

’’Tokiu būdu mes atverčiame Į ir apsigyveno, 
naują lapą Pietą Amerikos išei
vijos gyvenime. Storu juodu brū
kšniu stengsimės perbraukti ne
gražius ir nešvarius mūsų koloni
jos praeities dalykus ir pradėti 
naują teigiamos kūrybos laiko
tarpį. Mes manome, kad yra kas 
rašyti ir be vaidų kėlimo, ir tatai 
pamėginsime.

Kviečiame visus mūsų išeivius 
šiam darbui į talką. Tepasiekia 
šis naujas žodis mūsų išeivius to
limiausiuose kampeliuose. Visi iš
vien, į naują būtį, į geresnį gy
venimą ir sugyvenimą!”

Naujo laikraščio adresas: 
Casilla De Corres, 416, B. Ai
res, Argentina.

dens. rSto 
toks prašyi 
tas, o tą ži 
liu palaikyt 
patenkino, 
priėjo tiesi 
tanko, įme 
kokias dv 
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Taigi, tu 
gus.

Lietuvos steigiamojo sei
mo priimtas žemės reformos 
įstatymas aprūpino daugybę 
bežemių ir mažažemių žeme. 
Iki šiolei bežemiams, darbi
ninkams, amatininkams, ma
žažemiams, kultūrinėms įstai 
goms ir t.t. išdalinta 449,- 
477 hektarai žemės.

Neišdalintos žemės dar li
ko apie 20,000 hektarų.

Hektaras yra truputį ma
žesnis už senobinę rusų de
šimtinę.

Kurie nuvyksta iš šio kra
što į Lietuvą aukštus moks
lus eiti, gauna progos visiš
kai gerai pažinti tėvynę Lie
tuvą ir žmones; pagyvenę ke 
lis metus grįžta į Ameriką 
persiėmę meile viso to, kas 
yra lietuviška. Dvi sesutės 
kazimierietės (sės. M. Teofi
lė ir sės. M. Ignacija) mokė
si Lietuvos universitete ir 
kai grįžo į Ameriką, visi pa
stebėjo jose didelę permai
ną: jos dabar mėgsta lietu
viškai kalbėti ir aukština vi
sa tai, kas yra lietuviška. Jos 
sesučių motiniškame name 
Chicagoj sudarė gerą lietu
višką — patrijotinę nuotai
ką, taip man ^išsireiškė Jo 
Ekscelencija Vyskupas T. 
Matulionis, kuris kelis mėne
sius išgyveno vienuolyno ka- 
pelionijoj ir turėjo progos pa 
stebėti.

Sesutės pranciškietės, mū
sų dr-jos stipendininkės, to
kį gražų laiškelį prisiuntė iš 
Lietuvos:

„Mums, Amerikietėms-Lie- 
tuvaitėms, apsigyventi Lietu
voje, pamatyti mūsų probo- 
čių žemelę, jos žavingąją 
gamtą, išmokti jos puikiąją 
kalbą, bei istoriją, buvo daik
tai apie kuriuos buvo galima 
tik sapnuoti bet ne realizuo
ti; gavus stipendiją iš „Mo
tinėlės”, viskas virto tikre
nybe. Nes iš tikrųjų, mes 
esame apsigyvenusios Lietu
vos laikinoje sostinėje — 
Kaune, lankome Vytauto Di
džiojo Universitetą, kuriame 
turime progos susipažinti, i 
išstudijuoti tą iš senų laikų i 
užsilikusią mūsų protėvių 
kalbą, ir įsigilinti į Lietuvos ■ 
istorijos žavingąją praeitį. 
Taipgi, vasaros metui atėjus, 
turėsime progos aplankyti ir 
apžiūrėti kiekvieną Lietuvos 
kampelį.

Už tą viską esame Jums 
didžiai dėkingos. Lai Visaga
lis Dievas Jums už tai atly
gina.

Mes iš savo pusės stengsi
mės būti vertos Jūsų didelio 
pasiaukojimo. Stengsimės pa 
sisemti tos grynos lietuviš
kos dvasios ir mūsų bran
gios Tėvynės meilės, kad 
parvykusios į Ameriką galė
tume įkvėpti tos dvasios ir 
mūsų draugėms Seselėms ir 
vaikeliams, kuriuos globoja
me mūsų parapijinėse mo
kyklose, kad lietuvių tauta 
tikrai Amerikoje išsilaiky
tų.”

Motinėlės ’ ” dr-j a teiks

Permainos Tėvų Pranciško
nų Vienuolyne

Lietuvos Pranciškonų Pro
vincijolu paskirtas T. Au
gustinas Dirvelė.

Kretingos vienuolyno gvar 
dijonu (viršininku) ir Kre
tingos parapijos klebonu pa
skirtas T. Aloyzas Janušai; 
tis; Pajūrio gvardijom) T. 
Kazimieras Čepulis; Troškū
nų — T. Antanas Butkevi
čius; Kauno Vytauto bažn. 
rektoriumi ir gvard. — T. 
Domininkas Kaubrė; Žalia
kalnio gvgrd. — T. Pranciš
kus Bizauskas. T.‘ Benedik. 
Bagdonas skiriamas į Kre
tingą klierikų magistru. T. 
Martini jonas Bučnys — į 
Pajūrį novicijų magistru. 
Kretingos Pranciškonų gim
nazijos rektoriumi liko T. 
Augustinas Dirvelė.

—o—
Mokyklos Lietuvoje

Praėjusiais mokslo metais 
Lietuvoje pradžios mokyklas 
(grammar schools) lanke 
258,997 mokiniai, kas yra 
beveik dešimt tūkstančių 
daugiau, negu vieneri metai 
anksčiau. Miestų pradžios 
mokyklose buvo 14 procentų 
visų mokinių, o miestelių ir 
kaimų mokyklose — 86 proc.

Pradžios mokyklų buvo 
2,308, kuriose mokė 4,648 
mokytojai. Praėjusiais me
tais naujų namų mokykloms 
pastatyta 72. Mokyklų kny
gynuose yra 796,238 knygos.

Berniukų mokinių buvo : 
133,787, mergaičių — 125, 
212. Tas rodo, jog mergaitės 
mažiau leidžiamos į mokyk
lą: moterų skaičius Lietuvo
je didesnis kaip vyrų, tad ir 
mokyklose panašiai turėtų 
būti.

Amatų, namų ruošos ir ki
tokiose specialinėse mokyk
lose buvo 1,540 mokinių ir 
200 mokytojų.

Marianapolio Kolegijos Rė 
mėjų metinis seimas papras
tai įvykdavo Kristaus Kara
liaus šventėj e. Kadangi tą 
dieną JBlaivininkų Sus-mas 
pasiskubino paskelbti savo 
seimą, tai mūsų organizaci
jai teko ieškoti kitos dienos.

Šiuomi Kolegijos Rėmėjų 
organizacijos seimui skiriu 
Lapkričio Antrąjį Sekmadie
nį — 8 Dieną. Seimas prasi
dės iškilmingomis šv. Mišio- 
mis 10 vai. ryte kolegijos 
koplyčioje; posėdžiai įvyks 
2 vai. po pietų kolegijos au
ditorijoje.

Visi Naujosios Anglijos’ ir 
Rytinių Valstybių Kolegijos 
Rėmėjų Skyriai yra nuošir
džiai kviečiami prisiųsti gau 
singus savo atstovų būrius į 
Seimą. Išgirsime Seime įvai
rių skyrių pranešimus apie 
jųjų darbuotę, centras ar
čiau supažins organizacijos 
atstovus su nuveiktais dar
bais ir numatytais naujais 
užsimojimais ateinantiems 
metams.

Visus Kolegijos Rėmėjus 
ir Prietelius nuoširdžiai kvie 
čiu kuo gausingiausiai daly
vauti šiame metiniame Sei
me.

Spalių 28 dieną, trečiadie
nį, sukako 50 metų kaip iš
kilmingai atidengta Laisvės 
Stovyla, sveikinanti iškelta 
ranka visus keleivius, atvyk
stančius į Ameriką per New 
York uostą.

Ši „jubiliatė” stovyla yra 
I

Prancūzijos dovana Ameri
kai. Prancūzų tauta per šią 
dovaną norėjo pareikšti dė
kingumą Amerikai už iškel
tas ir įvykdytas laisvės idė
jas.

Stovyla kainavo milijoną 
dolerių, kuriuos daugumoje 
suaukojo prancūzai. Ameri
kos kongresas pavedė saloje 
pamatą, ant kurio iškilo ši 
milžiniška stovyla, siekianti 
152 pėdų aukščio nuo kojų 
iki iškeltoje rankoje laikomo 
žibintuvo; stovylos veidas 
17 pėdų ilgio, nosis — 4V2 p., 
liemuo — 35 pėdų, o iškelto
ji dešinė ranka — 42 pėdų. 
Stovyla sveria daugiau 100 
tonų.

1886 m. spalių 26 d. šią 
stovylą iškilmingai atidengė 
Amerikos prezidentas Cleve
land, dalyvaujant minioms 
žmonių.

Per 50 metų Laisvės Sto
vyla naudojosi didžiausiu po- 
puliariškumu. Kasmet ją ap
lanko tūkstančių tūkstančiai 
žmonių. Per 12 paskutinių 
mėnesių ją aplankė 258,000 
žiūrovų. *

Įdomu pažymėti, jog Pran
cūzijos dabartinis atstovas 
Amerikoje p. Laboulaye yra 
proanūkas prancūzų istoriko 
Laboulaye, kurs pirmas pa
siūlė prancūzų tautai suteik
ti Amerikai dovaną pamink
lo pavidale.

Sekančią 
siu apie Je 
Jersey Cit 
nes vietas 
žinių patie 
venimo.Nesenai sukako 23 metai, 

kaip mirė žymus išeivijos 
darbininkas, katalikų visuo
menės vadas, kun. Ant. Kau
pas. Jis yra daug raštų pa
rašęs, bet tie raštai nėra su
rankioti į krūvą ir neišleisti. 

. Tame pat Garso numery 
minėtas Bastūnas siūlo:

’’Vyčiai galėtų bent vieną jo 
raštų išleisti. Laikraštis ’’Drau
gas” regis, turėtų laikyti parei
ga, garbės skola, noblesse oblige, 
kokį nors savo buvusio garbaus 
redaktoriaus raštą išleisti. Mūsų 
laikai verktinai reikalauja kun. 
Antano Kaupo mokslinio veikalo 

ja”. Ne
būtų iš kelio išleisti sykiu ir ’’Vi
suomenės Psychologiją,” ’’Vidu
rinį k-elią” ir k. O aplinkybės iš
leidimui niekados nebuvo puikes
nės.”

Kun. Jonas Vaitekūnas, 
Kolegijos Rėmėjų Pirm.

Įdomi būtų statistika, kuri parodytų, kokį procent§Jie*’'~E¥^^ Revoliucija
__  - _ _ __ ___ _ _ K-iifw-. w Irnli/A lolawti cfirlrill 1

tuvių, katalikų namų lanko katalikiškoji spauda.' O turėtų 
kiekvienoje šeimynoje būti bent vienas katalikų laikraštis. 
Tai nėra idealas, bet tai būtenybė.

Iš kitos pusės pasakytina, kad katalikiškas laikraštis tu
ri lankyti kiekvieno kataliko butą ne todėl, kad jis katali
kiškas, bet todėl, kad jis geriausis laikraštis.

Amerikos skaitytojai prašomi žinoti, jog Amerikos leidė
jai nori, kad savaitraštis Amerika nuolatos gerėtų, kad jis 
taptų geriausiu laikraščiu.

Tam reikalui visi atlikime savo dalį. Pavyzdžiui, kiek
vienas skaitytojas galėtų surasti nors du naujus skaityto
jus— argi tai neįmanoma? — •

Labai artimu laiku Amerika turės savo naujų skaitytojų 
vajų, kuris pareikalaus visų Amerikos draugų talkos. Toji 
talka, giliai tikime, bus nuoširdi ir didelė. Sutelkę turimas 
pajėgas, praplatinsime ir patobulinsime Ameriką.

LITUI PAGERBTI

Darbininkas Nr. 82 džiau
giasi, jog Lietuva sugeba iš
laikyti savo litą pastovų ir 
nenumažino jo vertės net ir 
dabar, kai krito didžiųjų val
stybių pinigai:

x ’’Negalima nepažymėti, kad 
toks ramus Lietuvos savimi pasi-

stipendijas ne vien tik sesu
tėms — mokytojoms, kurios, 
tiesa, yra žymiausios religi
jos ir lietuvybės skiepytojos 
mažutėlių tarpe, bet taipgi ir 
pasauliečiams (tems) do
riems ir gabiems lietuviams 
katalikams eiti aukštus mok
slus Lietuvos universitete. 
Tikimės, kad dvasiški j a, or
ganizacijos ir visi lietuviai 
katalikai parems „Motinė
lės” siekimus.

KUN. J. BRUŽIKO J. S. 
ADRESAS

Nuo spalių 19 iki ląpkr. 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, 

j Mass.
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palių 30 d., 1936 nt

RANCŪZŲ KALBAI M 
MENYBE

1,800 lt. gin
170,490 1|| 

ms — 966,715

i šiolei gimnazijoje pirnm. 
lė svetimoji kalba buvovo 
jčių, kurios buvo mokoma 
o pirmosios klasės. Dabar 
kiečių kalba nustumtai 
trą vietą, q pagrindinėm 
ląja kalba pasirinkta pran 
sų kalba. Prancūzų kalbos 
s mokoma nuo pirmosios 
sės, o vokiečių ir anglį) 
) trečiosios.

Spalių 30 d.,1936 m.

L APLINKUI B

Lietuvoje pradėjo 
u j as mokyklų įstatymas.

DUOBUTES GRINDYSE
P. Pocius 

(Legenda iš Lietuvos 
žvejų gyvenimo)

♦

n
3

Gimnazijoje nuo šiol veiks 
laša,

ietuvos steigiamojo sei- 
priimtas žemės reformos 
tymas aprūpino daugybę 
mių ir mažažemių žema 
šiolei bežemiams, derbi
ams, amatininkams, ma
niams, kultūrinėms jotai 
j ir t.t. išdalinta < ; 
lektarai žemės.

• •- i į| 
išdalintos žemės dar li
ne 20,000 hektarų.
ktaras yra truputį nu-
3 Už senobinę rusų de- į

ILEGIJOS RĖMĖJŲ 
SEIMAS

ianapolio Kolegijos Rė 
netinis seimas papras* 
’kdavo Kristaus Kara- 
ventėje. Kadangi U 
Blaivininkų Sns-mas 
ibino paskelbti savo 
tai musų organizaci- 

o ieškoti kitos dienos.

ui Kolegijos Rėmėjų 
acijos seimui skiriu 
io Antrąjį Sekmadie- 
Dieną. Seimas prasi- 
Imingomis šv. Mišio- 
vai. ryte kolegijos 
je; posėdžiai įvyks 
• pietų, kolegijos au-

Įvairiausios nelaimes žmo
nes užklumpa. Tai tenka pa
stebėti belankant juos.

Štai, būdamas Jersey City, 
patyriau tokį nuotykį. Į gą
sdino stotį atvyko nepažįs
tamas žmogus ir paprašė į 
gąsdino tanką pripilti van
dens. Stoties tarnautojui 
toks prašymas atrodė keis
tas, o tą žmogų norėjo kvai
liu palaikyti, bet jo prašymą 
patenkino. Tuomet keistuolis 
priėjo tiesiai prie gasolino 
tanko, įmetė į vandenį kaž
kokias dvi kapsules (piliu- 
kes) ir paaiškino, jog tos 
kapsulės padarys iš vandens 
atitinkamo „gasolino/’ ku
rio užteks 100 mylių kelio
nei.

Stoties tarnautojas pano
ro įsigyti tų kapsulių, nes 
tikėjosi padarysiąs gerą biz
nį... Nepažįstamasis pasiūlė 
20 kapsulių už $18.50. Tos 
kapsulės tuojau nupirktos, o 
nepažįstamas „stebuklada
ris” pasišalino.

„Stebuklingos” kapsulės 
buvo tuojau išmėgintos, bet 
nedavė jokių vaisių. Vargšas 
gasolino stoties tarnautojas 
dėl jo didelio liurbiškumo, 
buvo apgautas. Well, dabar 
jis bus gudresnis,' r-w K

Teko sužinoti apie vadina
mų laikraščių raketyrių ap
gavystes. Vienuose namuose 
kažkoks apgavikas, pasivadi
nęs studentu, užprenumera
vo laikraštį ir paliko raštelį 
apie pinigų priėmimą. Rašte
lyje gi buvo parašyta „links
mų dienų” ir daugiau nieko.

Taigi, turime būti atsar-

— Ir aš, mama, — pasigir
do iš kitos pusės 8 metų 
Onytės balsas.

— Vaikučiai, — atsiduso 
motina, glausdama prie sa
vęs vaikus, judu abu dar per- 
jauni tokiam darbui. Atsi
mink, Petriuk, kad tau tik 10 
metai.

— Tai kas, mama, juk sa
kei, kad Dievas visiems pa
deda.

Motiniškos meilės pabučia
vimu motina pabučiavo savo 
vaikus. Ji nesipriešino, tik 
giliai susimąstė.

SVEIKATOS KAMPELIS
BALSUOK UŽ " SVEIKATĄ 

Dr. John L. Rice
— Sudiev, Elenute, — 

linksmai sušuko Petras Meš- : 
kys, atstumdamas savo lai
velį nuo kranto.

— Telaimina tave Dievas, 
— maldingai sušnabždėjo 
žvejo žmona, nežymiai dary
dama ant vyro Kryžiaus žen
klą.

Moteriškė šiandien labai 
nerami. Anie tamsieji debe
sys ypatingai baugina. 
Dar kartą apsidairė, dar kar
tą lūpos kažką sušnabždėjo, 
ir ji, vedina dviem vaiku
čiais, užkopė ant aukšto smė 
lėto kranto, kur stovėjo gy
venamasis namelis ir dar vie
na pašiūrė.

Parodžius vaikams darbą, 
įėjo triobon. Nė nepasijuto 
ji, kaip jos akys krito, ant 
Kristaus kančios ženklo ir iš 
jos širdies gelmių nesąmo
ningai išsiveržė:

— O Jėzau, kodėl man šian 
dien taip neramu?

Priėjo prie lango. Jūroj 
laiveliai tik mažyčiai taškai.

i O tas debesys taip smarkiai, 
taip gąsdinančiai kopia auk-

■ štyn.
Elena atsiklaupė.
Audra siuto. Debesys susi-

i jungė su putojančiomis ūžian dų patenkinti, kad jau sulei- 
čiomis bangomis. Žaibai ne-

! pakenčiamai tviskino. Žvejo 
i Meškio triobelėje taip pat li- 
• jo. Tik ne lietaus lašais, o 

skausmo ašaromis: verkė 
žmona ir jos vaikučiai. Jų 
verksmo ošimą pertraukda
vo dar skardesni atdūsiai:

— Jėzau, Marija, pasigai
lėk mūsų...

Vargšė Elena jautė, kad šį 
kartą neišvengiamai ją ap
lankys skaudi nelaimė.

Audra jūroj vakarop nuti
lo, bet nenutilo skausmas 
Meškio namelyj, nenudžiūvo 
ašaros nuo jo gyventojų 
akių. Tik dabar verkė ne ji 
viena, bet ir jos kaimynės.

Iš jūros negrįžo Petras 
Meškys ir dar keturi vyrai. 
Tik po dviejų dienų jūra ati
davė jų atšalusius lavonus. 
Kuklios paprastos žvejų lai
dotuvės.

Vėlai vakare nuleido nau
ją valtį į vandenį ir sudėjo 
tinklus bei meškeres. Kaimy
nai draudė, kad motina to
kių mažų vaikų neleistų. Pa
galiau, nusileido ir net paža
dėjo kelis kartus vaikus pa
mokyti ir jiems padėti.

Elena tą naktį nemigo. Ji 
ilgai klūpojo prieš Kryžių. 
Paskui, vos bešvintant auš
rai, nuėjo ant jūros kranto, 
įlipo į laivelį ir ten kažką la
bai ilgai triūsė.

Ryte palaimino savo jau
nuosius žvejus ir išleido. Į 
jų laivelį dar įlipo du kaimy
nai, kad vaikus apsaugotų 
nuo nelaimių.

Ir jie grįžo už kelių valan-

Rinkimų diena paprastai 
patraukia dideles -minias 
žmonių, o šių metų preziden
tiniai rinkimai gal daugiau 
žmonių pritrauks ir daugiau 
žmonių balsuos, negu bile 
kada susirinko balsuoti. Kiek 
vienas asmuo, kuris turi bal
savimo teisę, privalo vartoti 
tą jėgą, tai yra geros pilie
tybės dalykas. O dabar, kal
bant apie balsavimą, mes vi
si, augę ir jauni, privalome 
suprasti kaip yra svarbu bal-

aujosios Anglijos ir 
Valstybių Kolegijos 
Skyriai yra nuošir-

vo atstovų būrius į 
girsime Seime įvai- 
į pranešimus apie 
motę, centras ar
žius organizacijos 
i nuveiktais dar- 
matytais naujais 
's ateinantiems

Sekančią savaitę aprašy
siu apie Jersey lietuvius. Iš 
Jersey City vyksiu į tolimes
nes vietas ir tada daugiau 
žinių patieksiu iš lietuvių gy 
venimo.

JUOKTIS SVEIKA

legijos Rėmėjus 
i nuoširdžiai kvie 
tingiausiai daly- 
j metiniame Sei-

Jonas Vaitekūnas, 
jos Rėmėjų Pirm.

BRUŽIKO J. S.
PRESAS

Andrew’s Church, 
lt., New Britain,

i

kr. 2 iki 8 d. —St 
iirch, 337 Wood- 
Jersey City, N. J. i 

)kr. 9 iki 15 d. ■- 
h St., Brooklyn, N. 
8)-
►kr. 16 iki 22 d. — 
•s St, Loweh, Mass. 

)kr. 23 iki 29 d. - 
urge St, Norwood,
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Ar plovei žuvį?
— Barbut, ar tu plovei žu

vį prieš kepant?
— Kamgi, mama, kišti žu

vį į vandenį, kai ji visą savo 
gyvenimą praleido vandeny?

—o—
Kaip čigonas apgavo

Kartą beeidamas čigonas 
labai išalko ir sumanė užeiti 
pas ūkininką paprašyti val
gyti. Užėjo pas ūkininką ir 
sako:

— Pone ūkininke, duokit 
pusryčių pavalgyti, tai eisiu 
į lauką kartu šieno pjauti.

Ūkininkas sutiko. Pavalgė 
pusryčius ir jau buvo besike- 
liąs, bet tuo tarpu čigonas 
dar prašo:

— Pone, duokit sykiu ir 
pietus, tai nereiks mums lau
ke valgyti.

Ūkininkas irgi sutiko. Pa
valgė. Bet čigonas tuo nepa
tenkintas ir vėl prašo: ;

— Pone, davei pusryčius 
ir pietus, tai douk vienu pra
dėjimu ir vakarienę.

Ūkininkas irgi sutiko, nes 
jam dar geriau, kartu visa 
bevalgydamas, mano sau,

Į Elenos namelius ėmė 
žvelgti negailestingos šiur
pios ateities akys. Iš kur im
ti vaikeliams duonos? Žvejų 
atsarga visuomet menkutė.

Ir naujoji našlė galvojo... 
Galvojo, savo veidą prausda
ma ašaromis. Verkė motina 
verkė vaikeliai.

Vieną vakarą prie motinos 
priėjo Petriukas, jos sūnus, 
tvirtai apsikabino jos kaklą 
ir rimtai tarė:

— Mamyte, leisk man 
plaukti jūron už tėvelį. Aš 
pagausiu daug, daug žuvų...

Motina pirmą kartą po lai
dotuvių skaidriai nusišypso
jo.

mažiau suvalgys, ne kaip per 
tris kartus ir laikas bus daug 
trumpesnis.

Dabar, kada čigonas pa
valgė ir vakarienę, ūkininkas 
kviečia dirbti. Tuo tarpu či
gonas jį klausia:

— Pone ūkininke, ką vei
kia žmonės, pavalgę pusrytį 
ir pietus?

— Eina dirbti, — sako ūki 
tankas.

— O ką veikia pavalgę va
karienę?

— Eina gulti.
— Na, tai sudie, pone ūki

ninke, ir aš einu dabar paval
gęs vakarienę gulti, nes toli 
pareiti, kol pareisiu jau bus 
tikras vakaras.
Ir čigonas išėjo.

do tinklus gausiai žvejonei.
Slinko metai po metų.
Elenos sūnus ir duktė jau 

suaugę. Juodu pagarsėjo, 
kaip laimingi ir ištvermingi 
žvejai. Kaimynai ėmė pasa
koti, kad našlė Meškienė už 
juos visus drauge esanti kur 
kas turtingesnė. Jos vaikai 
visuomet daugiau žuvų pa
gauną ir brangiau parduodą. 
Per audras, žiūrėk, visi nu
kentės, o jų laivelis visuo
met sveikas grįžta.

— Arba jiems gerasis ar
ba nelabasis padeda, — neiš
kentęs kartą pasakė senas 
žvejas Mikulskis.

Tikrai. Nuo pat Petro Meš
kio mirties šios šeimos dau
giau neaplankė jokia nelai
mė. Jie gyveno ir džiaugėsi.

Neiškentė Mikulskis ir, pa
sivadinęs dar porą kaimynų, 
eina vieną šventą pavakarę 
pas Meškienę.

— Sakyk, kūma, kas tau 
padeda taip puikiai gyventi? 
Juk kas girdėjo, kad tokiems 
vaikams būtų taip sekęsi.

— Dirbame, taupome, tai 
ir sekasi, — atsakė ji trum
pai.

— Tai ot ne. Ir mes dirba
me, daugiau prityrę esame, o 
mums taip nesiseka. Čia kas 
nors daugiau.

— Jei norite, tai galiu pa
sakyti ir paslaptį, — juokda
mosi tarė našlė. — Jei netin
gite, einame prie laivelio.

Lipa Elena į valtį, eina į 
patį galą, rodo su pirštu į 
vieną lentelę ir sako:

— Po šita lentuke ir po 
ana, — parodė į kitą galą, — 
yra visa paslaptis.

Visi viens į kitą žvilgt,

Visi susikaupę tylėjo.
— Dar neviskas. Eikime 

triobon.
Eina tylėdami.
Našlė eina į patį kambario 

galą, tiesiog į tą vietą, kur 
ant sienos kabo Kryžius.

— Ar matote? — paklausė 
ji, rodydama pirštu į grindis.

Jie susilenkdami pažvelgė. 
Grindyse buvo dvi dailios, 
aiškiai matomos duobutės. 
Jos nei neišskaptuotos, nei 
išpuvusios. Tik dvi dailios 
duobutės.

Elena tuoj paaiškino:
— Kol tik mano vaikai bū

davo ant jūros, tol aš čia 
klūpodavau, už juos besi
melsdama.

Gilus nustebimo atdūsis iš
ėjo iš visų krūtinių. Vyrų 
veidai surimtėjo, o akyse 
matėsi pagarba ir meilė did
vyrei motinai.

Kaimynai išėjo. Susimąs
tę, tylėdami. Našlės vaikai 
pabučiavo savo motiną ir vi
si suklaupė bendrai padėkos 
maldai.

suoti už sveikatą ne tik sykį 
į metus, arba sykį į keturis 
metus, bet kasdien. Nes jei
gu kiekvienas asmuo mūsų 
mieste pasilieka sveikas, tai 
mes turėsime geresnius ir 
sveikesnius piliečius, bet ga
lų gale sveikata guli kiekvie
no žmogaus rankose. Nepri
guli nuo kitų .

Lygiai kaip politikos par
tijos remia nekuriuos daly
kus laimėti rinkimą, tai taip 
ir asmuo privalo prisilaikyti 
prie gamtos įstatymų pasi
likti sveiku. Jeigu persival- 
gysime, jeigu negausime už
tektinai miego, arba jeigu 
mes apsunkiname mūsų stip
rumą, už tą viską kada nors 
turėsime užmokėti. Ir jeigu 
mes vis tesime šituos prasi
žengimus, tai tik pasiduoda
me ligoms. Net ir automobi
lius tik tiek gali atlikti ir po 
tam jau nebevažiuos.

Užlaikymas geros sveika
tos iš mūsų nereikalauja spe- 
cialio pasimiklinimo, nereika 
lauja ypatingų vaistų, bet 
tik sveiko proto su pilna va
lia. Visų pirmiausia varto
kime paprastą valgį lengvai 
pagamintą, be visokių aptai
sų. Paprasta rope yra daug 
sveikesnė už puikiausią pajų 
Sveiko valgymo svarbiausias 
punktas yra — maisto suba
lansavimas, tas tik reiškia 
prie valgio pridėti vieną vi
rintą lapuotą daržovę kaip 
tai kopūsto, špinakų ir pan. 
ir vieną žalios daržovės sa
lotą prie mėsos ir bulvių ir 
sviesto su duona bei kavos. 
Gera yra vartoti bent vieną 
stiklą pieno prie kiekvieno 
valgio, nes tai prisidės prie

balansuoto valgio. Kiekvie
nas augęs žmogus būtinai 
reikalauja aštuonių valandų 
miego kas naktį, nes kūnas 
reikalauja atsigaivinimo kas 
vakarą greitas pasivaikščio
jimas, taip pat ir ryte, su
teiks užtektinai išmiklinimo 
kūnui^o ryte lietinėje (show
er) maudynėje nusiprausk. 
Per dieną vieną valandą pa
ilsėk. Tie yra svarbiausi pun
ktai sveikatos programoje. 
Taip švariai laikykite protą, 
kaip švariai laikote kūną,

gaukite gana šviežio oro ir 
saulėkaitos. Sek kokį nors 
užsiėmimą arba pasilinksmi
nimą. Jeigu seksite tuos pa
tarimus ir nors sykį į metus 
pasiduosite savo gydytojui 
peržiūrėjimui, tai ištikro bal
suokite už tinkamą sveikatą.

Capetown, P. Afrika. — 
Iš Vokietijos specialiu laivu 
čia atvyko 537 žydai, kuriuos 
sutiko afrikiečių minia, šauk 
dama: „Mes nenorime žydų 
— važiuokit jūs į Palestiną.”

VILNIAUS KALNELIAMS...

Mes štai gi vaikeliai lietuvių tautos.
Labai mums yr brangi graži kalba jos.

Vilniaus kalneliai, sveikiname jus,
Norim nors kartelį aplankyti jus.

2. Gedimino kalnas traukia mus visus, 
Aušros Motinėle, užtarki už mus.

Vilniaus kalneliai ir t.t.

3.

5.

6.

Vargstančias motules gal ten paguostam,
Verkiančius našlaičius gal ten suramintum.

Vilniaus kalneliai, sveikiname jus, 
Mes su spaudos ginklu kovosim už jus.

Kad tik tarp lietuvių vienybė būtų, 
Tai ir savo Vilnių greitai atgautų.

Vilniaus kalneliai ir t.t.

Gana jau per ilgai priešai mindo jus, 
O broliai lietuviai tebekenčia vis.

Vilniaus kalneliai, sveikiname jus, 
O grobikai lenkai trąukit į namus.

Varšuvoj jūs kraštas, ten ir namas jūs, 
Kam gi jūs dar mindot tuos kalnelius mūs.

Vilniaus kalneliai ir t.t.

Gana jau nuskriaudėt jūs brolelius mūs, 
Gana jau išliejot ašarų klanus.

Vilniaus kalneliai ir t.t. *
M. Kilmoniūtė, 
Mattapan, Mass.

į Kodėl Respublikonai Iškraipo I 
: a ■ si a n ■ ■ ISocialio Saugumo Akta ?

Argi jau nebėra ribų jų begėdiškam drąsumui ir visiškam nepaisymui paprastos aritmetikos bei visiem supran
tamos tiesos? Šio reikalo paprasti faktai yra tokie:

1) Socialinio Saugumo (Social Security) Aktas reiškia, kad jūs turėsite pinigų jūsų senatvėj.

2) Jums kaštuos tik keletas centų savaitėj — tas sugrįš jums su palūkanom, nežiūrint ar jūs dirbsit vieneris me
tas ar tol, kol sulauksite 65 metų amžiaus. O jei mirtumėt nesulaukę 65 metų amžiaus, 3y2% viso uždarbio, gauto 
nuo 1936 m. bus išmokėta mirusiojo šeimai. Ši dalis uždarbio didesnė, negu darbininko sumokėta suma į fondų.

3) Tavo darbdavis duoda fondan mažiausia tiek pat, kaip ir ta. Vyriausybė negali vartoti niekam kitam tų pi
nigų, kurie yra tavo ir tavo darbdavio sumokėti.

4) Tai yra taip saugu, kaip kad tu pinigus įdėtum į taupymo bankų ar pirktam J. A. V. bonus.

5) Tai reiškia, kad joks vyras ar moteris darbininkai nebus bepinigiais, sulaukę 65 metų amžiaus. Tai yra, kad 
jo įmokėjimas padidės, o nebus sumažėjęs.

Respublikonai pasakė, kad jie atims iš Tavęs 
tą apdraudą!

Demokratai ištęsėjo savo pažadą žmonėms
o o

ir apsaugojo krašto darbininkus nuo nedarbo, skurdo ir vargo senatvėj.
— Petrai, atnešk kirvį. At

plėštai ir pamatysim, — tarė 
Elena.

— Ar aš nesakiau, kūma, 
kad ne su geru jums sekasi, 
— rimtai dabar kalbėjo Mi
kulskis, tikėdamasis pama
tyti ką nors nepaprasto.

Našlė ramiai šypsojosi.
Atplėšus lentutę, išpuolė 

jau gerokai surūdijęs mažu
tis kryželis. Elena jį paėmė 
ir pabučiavo. Antrame gale 
už lentos rastas sutrūnijęs 
popierėlis, kuriame dar buvo 
žymu Švenč. Marijos veidas.

Visi nustebo.
— Tai matote, kas laimi

no mūsų darbus.

Socialinio Saugumo Aktas padėjo pamatų ateities gerovei masėms mūsų žmonių ir joki gudravimai, klaidingas 
aiškinimas ir sauvališkas iškraipymas tikrų faktų, nepakeis sųmoningų ir lojalių piliečių.

Stok už savo ir savo šeimos saugią ateiti
Balsuok už

ROOSEVELTĄ ir GARNERĮ



NEWARK, N. J.

Mmamwwwwww^

masvas azsiru
iŠ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-"IT’S TOASTED

Spalių 20 d. Šv. Petro pa 
rapijos didysis choras, vado pd Draugijų narės-: 

|h laimėjimo knygų: 
Usollabai gerai pasižyi 
jlhspethas — be anksč 
itatiejienės pridui 
^išplatintų knygučių, < 
b pridavė p. Norkevičie

Buaro komitetas leic 
tag elektrinį dulkių si

^AMERIKOS BAZA1 

FRONTO

įj^Boerich muziejau/
310 W. 103-rd 

yer Forke, atidaroma si 
^Rimšos kūrinu

Scranton, Pa.
Čia gerai veikia sodalietės, 

chorai ir studentų kuopa. So- 
dalietes ir choras turi naujų 
narių vajų, o studentų kuopa 
nesenai turėjo vakarienę sa
vo gyvavimo sukaktuvėms 
paminėti.

MĄSTYK . 
^čeverykų sudėtis yi 
i^dai, Am-0-Flex vidp 
iželiai ir stipriai pa 

ceverykus žmogų 
colouses, bunions 

<aės reikale prašom 
Virtuvėse, nes čia d 
prekės, žemos kain

KOSULYS
In pilamas su daktaro 

h piMfe yra sutaisytos ai 
įphpliimą nuo kosulio

VIDURIŲ
Gilu pašalinti su dakti 

Mm pulkit! veikla vidurių i 
■ ptatii, gelbsti pašalini! 
IB uirftĘ gyduolių galinu

KENT RI
13 Kent Street

Parapijos Bazaras 
prasidėjo spalių 16 d. ir tę
sis iki lapkričio 2 d., trečia
dienio, penktadienio, šešta
dienio ir sekmadienio vaka
rais. Čia būna visokių įdomy
bių, o sekmadienį — vaidini
mas. / ■ ■

PenktadienĮ išlaimėjimui 
leidžiama kalakutai, paršai, 
vištos, žąsys, o sekmadienį, 
lapkričio 1 d; prasidės išlai- 
mėjimas pijaninų, vargonų, 
radio ir kitų brangių daiktų.

Draugijos ir atskiri asme
nys smarkiai dirba. Maloniai 
kviečiu visus parapijiečius ir 
kaimynus paremti šį bazarą.

Kun. I. Kelmelis, Kleb, 
(Daugiau žinių 5 pusi.)

giau, bet suamerikonintos 
pavardės pridengia jų lietu
viškumą. Būtų labai malonu, 
jei žinantieji parašytų mums, 
o mes mielu noru sunaudo- 
tumėm tokias žinias.

Iš paminėtų sportininkų 
iki šiolei geriausiai pasižymė
jo Ašmenskas, suteikęs savo 
tymui du laimėjimus. Jis yra 
iš Providence, kur jo brolis 
gerai žaidžia Providence 
High tyme. Abu broliai yra 
gerų kun. Vaitekūno parapi
jiečių Ašmenskų sūnūs.

Pagerbė sportininką 
J. Zapustą

Spalių 25 d. southbostonie- 
čiai minėjo pasižymėjusio 
sporte Juozo Zapusto dieną. 
Kadangi J. Zapustas yra ir 
L. Vyčių organizacijos na
rys, pereitais metais vadova
vęs L. Vyčių 17-tos Algirdo 
kuopos baseball rateliui, tad 
vietinė vyčių kuopa ir prisi
dėjo su dovanėle.

Kleb. kun. F. Virmauskis, 
įdavęs vyčių kuopai stambią 
auką, paragino kuopą prie 
to prisidėti, tad Zapustui iš-

Pašarvojus kūną namuose, 
žmonių lankėsi didžiausi bū
riai. Velionio tėvelių namai 
pasirodė esą per maži to
kiam liūdnam atsitikimui. 
Minios lankė iki pat laidotu
vių ryto. Ir kodėl ne? Ponai 
Janušauskai yra malonūs, in 
teligentiški, palaiką su visuo 
mene draugiškus ryšius. Ve
lionis sūnus buvo paveldėjęs 
savo tėvo muzikos talentą ir 
motinos balso gabumus, lavi
no balsą ir kelis kartus mums 
teko ne tik bažnyčioje, bet ir 
viešoje pramogoj su savo mo 
tinėle duetą bei jį vieną solo 
dainuojant girdėti. Kitų kolo 
nijų lietuviai jį ir gali gerai 
atsiminti, nes 1935 m. Feder.

Jhd Avė., Maspeth, 
"’Gamont Ave., Masp 
'(W Ave., Maspeth, 

St, Brooklyn, 
Roebling ir Driggs

i vaujant muzikui R. Juškai, 
. surengė rudeninį „beano” ir 

„whist party” žaidimą. Da
lyvavo didelis skaičius žmo
nių, kurie tvarka ir dovano
mis buvo patenkinti.

Tenka pastebėti, kad už
ėjus rudeniui choras visu 
smarkumu" sujudo dirbti

Štai spalių 30 d., 8 vai. va
kare, parapijos salėje, įvyks
ta maskaradinis balius, ku
ris kiekvienais metais su
traukia daug jaunimo netik 
iš šios kolonijos, bet ir iš 
plačios apylinkės daug suva
žiuoja į šį keistenybių ir įvai 
riaušių kostiumų balių. Ge
riausia pasipuošusiems bus 
teikiamos dovanos.

Lapkričio mėnesį įvyks di
džiulis -„minstrel show,” prie 
kurio jau stropiai ruošiama
si. Choro vadas su savo pa
dėjėjais dirba išsijuosę, kad 
patenkintų svečius, kurių ti
kimasi labai daug. Good 
luck!

GERIAUSIOS I 
ANGLYS

-U
Diegiau kaittm uz j 

Jašą ’kaimynai 
Tn-Bnbcr Coal Co. 
Patenkinti Kodėl jui 

•riti ją pavyzdžiu.

Kongreso Philadelphijoj a. a. 
Raimundas sykiu su savo 
tėveliais ir Sasnausko Vyrų 
choru dalyvavo programuo-

KODĖL NEMĖGINTI?
Tokiu vardu straipsnis 

naujame Vyčio numery (Spa 
lių m.). Straipsny aiškiai įro
doma, kodėl reikia mokėti 
lietuvių kalbą. Nurodomas 
vienas faktas: vienas lietu
vis, baigęs Chicagos univer
sitete ekonominius mokslus, 
gavo stambioje biznio kom
panijoje darbą. Buvo daug 
kandidatų, bet lietuvis lai
mėjo dėl trijų priežasčių, iš 
kurių vienai priklausė jo 
žinojimas lietuvių kalbos. 
Ta kompanija rengėsi plėsti 
biznį su Lietuva, todėl jai 
buvo reikalingas žmogus, 
kurs mokėjo daugiau, negu 
tik vieną anglų kalbą.

Tame pat straipsny nuro
doma, jog daug geresnį pasi
sekimą turi tie gydytojai, 
advokatai ir biznieriai, kurie 
moka lietuvių kalbą.

Mokančiam lietuvių kalbos 
jokių nuostolių nėra. Tad ko
dėl iš pat gražiosios j’aunys- 
tės dienų nemėginti pramok
ti savo tėvų ir protėvių kal-

Maspetho choras 
savo metinį koncertą ir šo
kius rengia lapkričio 22 d 
Koncertas prasidės 5 vai., c 
šokiai — 8 vai. vak.

remiasi savo 
lengvo

Amerikos didžiulis b 
pjiu netoli. Jamspai 
bB ruoštis. Draugijų 
įaknnuosc svarstoma 
įjamasi, Kaip Airfėrlkos 
^padaryti pasekmii 
jjjtaj Maspetho,; An; 
įntaės ir dabar vyks' 
į) ApreiškiMo par. ba: 
įstojai savo laimikius 
iAmerikos bazarui. 
pins ir sveikintinas rei 
I Kitos veikėjos pa 
> pinigų ir šiaip gri

Tragiškai žuvo jaunuolis
Spalių 2 d. traukinys mir

tinai suvažinėjo visuomeni
ninkų Bon. (vargon.) ir Ma
rijonos (dainininkės) Janu
šauskų sūnų Raimundą, 24 
metų amžiaus.

Ši baisi žinia tuojau žaibo 
greitumu aplėkė visą Chica-

Taip, mes šiandie džiau
giamės, jog diena dienon au
ga mūsų tarpe išsimokslinu
sių žmonių skaičius — di
džiuojamės, jog tai mūsų 
esamieji ir busimieji vadai, 
mūsų dabarties ir ateities 
vairuotojai. Deja, jei tie vai
ruotojai nepasiskubins — su 
duš laivas į gyvenimo uolas 
ir nebebus ko vairuoti; jei 
mūsų inteligentija, mūsų va
dai nesusipras kaip galima 
greičiau paimti vadovavimo 
į savo rankas — armija gali 
pereiti į priešų pusę.

Spalių 6 d. įvyko laidotu- 
. vės. Dar kūno neatvežus baž- 
. nyčion, ji jau buvo pilna 

žmonių, privažiavusių iš 
daug kolonijų.

Savo draugui kolegai pa
guosti, visi vargonininkai 
dalyvavo giedojime (prie jų 
dar prisidėjo ir varg. Glem- 
ža iš Indiana Harbor ir chi- 
cagiečiai daktarai Stulga ir 
Svenciskas), vadovaujant 
komp. A. Pociui.

Prie gedulu padengtų alto
rių iškilmingas mišias laikė 
pats kleb. kun. A. Baltutis 
(prie didžiojo), o prie šoni
nių — kunigai Ig. Albavi- 
čius ir H. Vaičiūnas. Pamok
slą pasakė kleb. Baltutis, 
pradėdamas šv. Dovydo žo
džiais, kad „tarp gyvenimo ir 
mirties yra tik vienas žings
nis” ir kiek teisybės šie žo
džiai turėjo šiame atsitiki
me!

Į kapus kūną lydėjo keli 
šimtai automobilių pilni žmo
nių. Prie kapo jausmingai 
jaudinantį pamokslą pasakė 
kun. A. Linkus.

Užgiedojus Dievo Angelą, : 
karstui palengvėle nusilei- 

žemėn — pasislėpus Rai
mondui nuo savo tėvelių, bro-

Paroda tęsis iki lapk 
į i Jokios įžangų 
lietuviai kviečiami gai 
pušiai aplankyti šią n 
gjngą psrodą

SO. BOSTON, MASS.
— Bronius Jakunskas pra

ėjusią savaitę išvyko į North 
Carolina. Įdomu, kas jį ten 
traukia — anų kraštų gražuo 
lės ar darbas?

— Adv. K. Kalinauskas su
sižiedavo su O. Gabriūnaite 
(Dorchester), o sportininkas 
Planskis su M. Leščinskaite. 
Lietuviškoji dvasia gyvuoja!

Lietuviai futbole
Ir šiemet, kaip visados, 

Amerikos didžiausieji univer 
sitetai savo futbolo rateliuo- 
se turi lietuvių žaidėjų.

Štai keli įžymiausi: Har

vard — Adlis, Į Notre Dame 
— Puplis, Princeton — Čiu- 
beta, Holy Cross — Ašmens
kas (Osmanskiį, Boston Col
lege — Janusas, Syracuse — 
Rakštis, St. Lawrence — 
Rimkus ir Versiackas, Ca-j 
tholic University — Jančiu- 
lis, Adomaitis, Antanavičius.

Žinoma, jų yra daug dau-

ačiū Dievui, labai ir labai 
maža mūsų tarpe. Dauguma 
mūsų diplomuotų žmonių ne
dirba su mumis vien tik dėl 

• savo nerangumo ir ųeveiklu- 
, mo. Kitaip tariant, tai pa

prasta tingėjimo liga. Tos 
tingėjimo ligos simptomai 
pradėjo reikštis tada, kai mū 
sų inteligentai negalėjo be
įžiūrėti aiškios praktinės 
naudos už jų darbą. Dauge
lis kažkodėl panorėjo, kad 
už kiekvieną jų žingsnį būtų 
apmokama. Deja, mūsų vi
suomenė neįstengė ir nepa
norėjo. Ji norėjo gerų norų, 
o ne geros jos valios exploa- 
tacijos. Atsirado nediplo- 
muotų žmonių, kurie patys 
siūlėsi dirbti ir dirbo nieko 
sau nereikalaudami, o diplo
muotieji atsiskyrė ir užsi
tvėrė lyg kokia kinų siena.

Šiaip ar taip, didžiąją mū
sų visuomenės dalį1 sudarė, | 
sudaro ir sudarys paprastie
ji darbo žmonės, žmonės, ku
rie aukštųjų mokslų neėję, 
curie per dienų dienas dirb
tuvėse, kasyklose ar kur ki- 
;ur dirba. Ir, gal dažnai ir 
nenorėdami, turėsime pripa
žinti, jog ateitis tiesioginiai 
priklausys nuo jų ir tik ne
tiesioginiai nuo inteligenti-

Sweepstakes" Tvarkymui Dadėta 45,000 
Kvadratinių Pėdų Grindų Pločio

Į Jūsij Lucky Strike “Sweepstakes” pilasi 
Įstojimo atvirutės iš kiekvienos šios 
šalies valstijos. Istikruję ju tiek daug, 

Lf v ka<l išsinomavom dar 45,000 kvadrati- 
nią pėdu grindų; pločio - tris ištisus 

g aukštus — to milžiniško skaičiaus tvar-
kymui. Nestebėtina, kad mes “Sweep- 
stakes” ir vadiname tautiniu cigaretę 
lošimu. L . .

Ar jūs jau jstojot? Ar laimėjot savo 
skoningus Lucky Strikes? Ant radio 

By W ž.&įv transliuojama muzika. Atsisukit radio
* ant “Your Hit Parade” - trečiadienio ir
* šeštadienio vakarais. Klausykit, spręskit 

ir palyginkit melodijas — tuomet paban-
IF » dykit Jūsų Lucky Strike “Sweepstakes.”

le*gu dar nerūkote Luckies, nusi- 
pirkit pakeli šiandiena ir pabandykite 
juos. Gal būt tuo ką nors netenkat. 

jįSĮI' Jūs įvertinsite Luckies pirmenybę —
Lengvą Užsirūkymą iš turtingo, brau- 
daus-kūno tabako.

Balsas Aiškus, Lyg Varpas
Kalbos dovana ... tai žmogaus didžiausias fyzinis 
skirtingumas nuo kitų gyvūnų! Tai neapkainuojama 
dovana, kuri turėtų būti saugojama . . . laikoma taip 
aiški, kaip varpas . . . laisva nuo knitėjimų ir kosulio! 
Kasdiena tūkstančiai vis daugiau žmonių pamato, jog 
jauslios gerklės plėvės reikalauja lengvo užsirūkymo! 
Taigi paimkit pavyzdį nuo 
balsu 
užsirūkym, 
nuoto tabako lapų 
kainuojama 
ceso gerklės apsauga, 
savo gerklę

tų, kurie
stokit prie atsivertimo į Luckies
io iš kvapsnių vidurinių aukščiausiai apkai* 

lengvo užsirūkymo su neap* 
Lucky Strike nuosavo “Toasting” pro- 

Sustokit ir pagalvokit apie 
savo balsą ... ir mes manome, jog 

jūs taipgi atsiversk į Luckies — lengvą užsirūkymą.

JAUNIMO LAIKRAŠTIS 
ŠNEKA!

kilmių metu kuopos pirm. 
Pr. Razvadauskas ir raštiniu 
kas P. Rakauskas įteikė la
bai gražų laikrodėlį1. Tai gra
žus pavyzdys padėti savo dus 
sportininkams.

Tai Lengvas Užsirūkymas!
f ' i

liukų, močiutės ir kitų gimk 
nių bei žmonių akių, dariai 
tą pasigirdo graudingi 
raudojimas. Grįžo Raiminfy 
tėveliai į namus su skausmu1 
širdyse.'

Šia proga reiškiama gilios 
užuojautos žodžius pp. Janu. 
Šunskams, taip staigiai ir 
skaudžiai netekusiems myli
mo sūnelio Raimundo, žino- 
me, kad žodžiai nepaleng
vins jūsų širdžių skausmo, 
bet žinokite,- kad ir mes Iii 
dėjome ir liūdime su jumis 
ir prašome Aukščiausio, kad 
suteiktų jums stiprybę ir su
raminimą, o jūsų šuneliui 
Raimundui tariame amžiną 
atilsį Viešpaty.

Albina Poškienė.

LENGVAS UŽSIRŪKYMAS 
YRA MALONUS JŪSŲ 

GERKLEI

Nuo 9 iki 5, ir po tų valandų 

taipgi, kiekvienas pageidauja 

švarios gerklės-aiškaus balso. 
Tad paimkit pavyzdį nuo tų, 
kurie remiasi ant savo balso 

ir atsiversk!! į lengva užsirū
kymą - į Lucky Strike.

I .JAUNIMO BR0ADWA Y

. .Išėjo mėnesinio žurnalo 
Studentų žodžio naujas nu
meris. Jo turinys įdomus, 
gyvas, aktualus.

Šio numerio redakcinis 
straipsnis Darbas ir Diplo
mai, mūsų supratimu, giliai 
paliečia visiems jautrų klau- 

z simą, todėl jį čia didelėje da
lyje persispausdiname, žur- 
naro redaktorium yra Jonas 
Pilipauskas, Marianapolio ko 
legijos mokytojas.

Štai tas straipsnis:
Buvo vargšė motina. Ji 

varge gimė, varge išaugo, 
vargas ją ir visą gyvenimą 
lydėjo. Bet ji sukaupė pasku
tiniąsias savo jėgas ir įsten
gė nuskaidrinti savųjų vaikų 
dienas. Jie išėjo į žmones. Po 
jų pavardžių atsirado įvai
rūs titulai ir jų rankos buvo 
baltos ir minkštos, o visi kė
lė jiems kepures ir ponais 
vadino. Tik jų motina labiau 
suseno, o jos vargas dar la
biau prispaudė jos pečius. Ir 
nebeįstengė ji išleisti savo 
jauniausiojo vaiko į mokslus. 
Jis liko be titulų ir be pagy
rimų. Kartą grįžo tituluoti 
vargšės motinos vaikai ir iš
sigando: išsigando savosios 
motinos ir jos vargo. Jie bu
vo taip aukštai, jog nebega
lėjo beįžiūrėti nė suklupu
sios motinos, nė savo papra
stojo brolio.

Vėl išėjo jie į žmones. Ir 
žmonės juos vėl gerbė ir vėl 
ponais vadino, o namie likusį 
brolį užmiršo, nors jis ir sun
kiai dirbo savo motinai.

Dažnai, labai dažnai, mū
sų tautos gyvenime šis įvy
kis kartojas. Mūsų tautos 
vaikai, pasiekę viršūnių, už
miršta savąją tautą ir nebe
įžiūri savo tautiečių. Turim 
daug tituluotų ir diplomuo
tų žmonių, bet maža, vai ma
ža, darbininkų. Dažnai, labai 
dažnai, tie be titulų ir diplo
mų, paprastieji tautos sūnūs 
ir dukterys atlieka patį sun
kųjį ir didįjį darbą, o mūsų 
diplomuotieji tėvynainiai žiū 
ri iš ankštybių ir... nieko į- 
žiūrėti negali. Beveik visas 
parapijų, draugijų ir spau
dos išlaikymas gula ant se
nesniosios (daugumoj be di
plomų ir titulų) mūsų visuo
menės kartos. Jaunesnioji 
diplomuotų inteligentų kar
ta, kurią išaugino suvargu
sių taut, sukauptos jėgos, 
pažvelgę į mūsų sunkumus, į 
savo motinos — tautos var
gą išsigando. Dauguma jų ar 
ba labai mažai dirba arba net 
nieko neveikia.

Šiandie galime atsikalbinė
ti, jog laiko trūksta, galime 
pasiskųsti senesniosios kar
tos nenoru mus suprasti, žo
džiu, galim rasti įvairiausių 
pateisinamųjų priežasčių, bet 
tai bus tik paprastas išsisu
kinėjimas, kuriuo mėginama 
ir kitus ir save apgauti. Taip, 
mes galim kitam ką nors į- 
kalbėti, bet save prigauti — 
sunku, vai sunku! Gali kar
tais nejučiomis ir nelauktai 
užslinkti valanda, kai mūsų 
artimųjų paguoda ir parama 

v mums brangi ir reikalinga 
būtų Na, ir ką tada galėsim 

, kaltinti, jei jie neatvyktų?
Tiesa, šiandie nieks negali 

mesti mūsų inteligentijai kai 
tinimo, jog ji atsisakė savo
sios tautos, jog pabėgo nuo 
tautinio darbo todėl, kad jai 
gėda, kad ji nenori. Ne. Bent 
aš tuo nenorėčiau tikėti. 
Taip, išgamų yra, bet jų,
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J f. RIMŠOS PARODA

;Šį sekmadienį, lapkričio 1 
įįeną, Roerich muziejaus pa
talpose, 310 W. 103-rd St., 
New Yorke, atidaroma skulp- 
(oriaus Rimšos kūrinių pa
roda.

Paroda tęsis iki lapkričio 
14 d. Jokios įžangos nėra. 
Lietuviai kviečiami gausin
giausiai aplankyti šią reikš
mingą parodą. .

Sparčiai dirba ir kitų para
pijų draugijos. Vėliau imsi
me skelbti, kokios parapijų 
draugijos ir veikėjai dau
giausia bruzda.

Spalių 29 d. įvyko bazaro 
komiteto posėdis, apie kurį 
parašysime kitam numeryje.

GRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ

IŠ AMERIKOS BAZARO
FRONTO

PąrapįosBazaris
(prasidėjo spalių 16 ii 
sis ikilapkričio 2 d., tnj 
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dieiiiak sekmadienio vi 
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radio ir kitų brangią dar

Draugijos ir atskiri J 

nys smarkiai dirba. Makt 
kviečiu visus parapijiecia 
kaimynus, pąremtiąlM

Kun. I. Kelmelis, E 
(Daugiau žinių 5 pdi

’ Amerikos didžiulis 
ras jau netoli. Jam sparčiai 
pradėta ruoštis. Draugijų su
sirinkimuose svarstoma ir 
tariamasi, kaip Amerikos ba- 
zarą padaryti pasekmingu. 
Įvykusių Maspetho, Angelų 
Karalienės ir dabar vykstan
čio , Apreiškimo par. bazaro 
laimėtojai savo laimikius ski 
ria Amerikos bazarui. Tai 
gražus ir sveikintinas reiški
nys. Kitos veikėjos pačios 
skiria pinigų ir šiaip gražių 
dovanų. Visoms už tai, esame 
dėkingi.

Bazaro komitetas leidžia 
brangų elektrinį dulkių siur
blį (vacuum cleaner) laimė
jimui. Draugijų narės-riai 
platina laimėjimo knygutes. 
Iki šiol labai gerai pasižymė
jo Maspethas — be anksčiau rius Landon spalių 29 d. va- 
p. Valantiejienės priduotų kare kalbėjo Madison Square 
jau išplatintų knygučių, da-' Garden respublikonų milži- 
bar pridavė p. Norkevičienė.' niškame susirinkime.

baza-
J

Kazys P. Vilniškis praėju
sią savaitę praleido ramia
me poilsy medžioklės laukuo 
se, kur kaukia kalnų vėjas ir 
staugia • miškų keturkojai. 
Grįžo atnaujinta energija, 
vėjo nupūstu veidu ir žvaliu 
žvilgsniu. Atostogas sutrum
pino viena savaite, nes Ame
rikos būtinieji reikalai jam 
buvo perarti širdies.

Svarbiausiu dabar K. Vil
niškio rūpesčiu yra Ameri
kos bazaro pasisekimas. Vi
somis jėgomis dabar griebė
si bazaro frontą stiprinti.

ROOSEVELT IR LANDON 
NEW YORKE

Spalių 28 d. New Yorke 
lankėsi prezidentas Roose
velt ir respublikonų kandida
tas Landon.

Roosevelt dalyvavo Lais
vės Stovylos 50 metų minėji
mo iškilmėse, o gubernato-
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VYRŲ SVARBIOJI ’ 
DRAUGIJA

Iš visų vyrų draugijų

Švento Vardo Draugija y- 
ra didžiausia; ji'išsiplatinusi 
po visą katalikiškąjį pasaulį. 
Ją įsteigė šventasis Tėvas 
Grigalius X 1274 m., įparei
godamas tik ką naujai įsikū
rusį Domininkonų ordiną pla 
tinti didesnį pamaldumą į 
šventuosius V- Dievo ir Jė
zaus Kristaus vardus. Daug 
popiežių tą draugiją laimino 
ir suteikė atlaidų. Popiežius 
Pijus IV, 1564 m., įsakė pa- 
trijarkams, arkivyskupams, 
vyskupams ir kitiems Bažny
čios tarnams prijausti tai 
draugijai ir, esant reikalui, 
jai padėti.

Švento Vardo Draugijos 
tikslas

1. Gerbti V. Dievo ir Jė
zaus Kristaus vardus gra
žaus tikybinio gyvenimo pa
vyzdžiu.

2. Stengtis platinti meilę 
į Šventą Jėzaus vardą.

3. Naikinti burnojimą, kei
kimą ir šlykščias kalbas.

4. Drausti neteisingas prie 
saikas visose vietose.

5. Įkvėpti katalikams vy
rams drąsos atlikti savo ti
kybos pareigas.

| ________ _______ IS PRIEŽASTIES
| KOSULYS šalčio
I , • Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

šios gyduolės yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos sutelkia grel- 
! tą palengvinimą nuo kosulio Ir kitų nesmagumų ryšy su šalėlu.

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

kurios puikiai veikia vidurių reguliavimui; Salina gazų 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.
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Kada Mąstai Apie Gerus Ceverpkus - 
MĄSTYK APIE MILCIŲ

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

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

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

MILCHUS SHOE SHOPS 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.)

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų ‘kaimynai naudoja 
Tru-Enjber Coal Co. anglis ir 
patenkinti. Kodėl jums nepa
sekti jų pavyzdžiu.

MOK

TRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Narių pareigos
Daugelis gal mano, kad 

narių pareigos labai sunkios, 
tiesiog nepakeliamos. Nenu- 
sigąskime, nes mūsų Motina 
Bažnyčia savo kūdikiams ne
deda tokių pareigų, kurių jie 
negalėtų atlikti, štai jos:

1. Saugotis nuo visokių 
blevizgų ir nepadorių kalbų.

2. Sekmadieniais bei šven
tadieniais išklausyti šventų 
Mišių^. Mę. •;__ ,__

3. Kiekvieno mėnesio ant
rą sekmadienį visiems kartu 
eiti prie Šventos Komunijos, 
arba taip dažnai, kaip pa
tars vietos klebonas ar dva
sios vadas.

4. Uoliai remti katalikų 
veikimą tikybos gerovei vie
tos klebono ar dvasios vado 
vadovybėje.

Draugijos pažadai:
Palaimintas tebūnie 

vas.
Palaimintas tebūnie i 

tas Jo Vardas.
Palaimintas tebūnie 

Kristus, tikras Dievas ir tik
ras žmogus.

Palaimintas ' tebūnie Jė
zaus Vardas, 

z

Aš tikiu, o Jėzau, kad Tu 
esi Kristus, Gyvojo Dievb 
sūnus.

Aš tikiu į visas šventąsias 
tiesas, kurias šventa Katali
kų Bažnyčia tiki ir moko.

Aš reiškiu mano meilę

Die-

sven-

Jėzus

Kristaus Vietininkui žemėje.
Aš pažadu būti pavyzdžiu 

mano kasdieniniam tikybos 
pareigų atlikime.

Aš pažadu nemeluoti, ne
burnoti, nekeikti ir nekalbėti 
nepadorių kalbų.

Aš pažadu savo ištikimy
bę mano šalies vėliavai ir 
Dievo duotiems- principams, 
kurių ©balsis yra: Laisvė, 
teisybė ir laimė.

Aš pažadu Jo Dieviškojo 
Vardo garbei remti visokią 
teisėtąją valdžią, kaip civilę, 
taip ir tikybinę.

Aš aukoju mano vyrišku
mą Jėzaus Švento Vardo gar
bei ir prašau, kad Jis man 
padėtų uoliai pildyti tuos pa
žadus iki mirties.

Draugijos ženklelis
300 dienų atlaidų kas die

ną tiems, kurie Šv. Vardo 
Draugijos ženklelį nešioja 
viešai ir sukalba šią malde
lę: „Pagarbintas tebūnie 
Dievo Vardas.” Švento Var
do Draugijos nariai, išpildą 
visus reikalavimus, tampa 
Domininkonų Ordino narių 
visų gerų darbų ir nuopelnų 
dalininkais. Jie taip pat tam
pa dalininkais 33 šventų mi
šių, kurias kiekvienas domi
ninkonas kunigas atnašauja 
kasmet už mirusius narius.

Daugiau žinių apie atlai
dus, kuriais apdovanota Šv. 
Vardo Draugija, galima ras
ti tam tikroje Draugijos kny-. 
goję.

Apaštalavimas
Visi vyrai, kurie uoliai ir 

rūpestingai dirba savo nemir 
tingai sielai išganyti, priva
lo šia proga naudotis — pri
sirašyti prie Švento Vardo 
Draugijos ir tapti dalininkais 
josios gausių _ dvasinių nuo
pelnų. Narių pareiga yra 
dirbti Draugijos gerovei. Jei
gu katalikai Vyrai parapijo
je yra toki, koki turėtų būti, 
tai tikybos žydėjimas para
pijoj užtikrintas. Lai tad mū
sų vyrai ir jaunikaičiai, įsto
ję garbingos Šv. Vardo 
Draugijos narių eilėn, paro- 
db savo klebonui ir dvasios 
vadui, kad jie, kaipo religi
nės organizacijos nariai, 
brangina savo tikėjimą ir re
mia katalikų veikimą, ypač 
savo parapijoje.

Peržvelgę Šv. Vardo Drau
gijos atsiradimą, jos tikslą 
ir narių pareigas, matome, 
kad nei apie pinigų gavimą 
parapijos reikalams, nei apie 
narių mokesčiais apdėjimą 
visiškai neminima. Tai vien 
grynai tikybinė organizaci
ja. Kiekvienam tikinčiam 
žmogui, kuris brangina tikė
jimą ir rūpinasi savo siela, 
patartina į šią organizaciją 
įstoti ir pildyti jos visus rei
kalavimus.

J. Mykolaitis.

Jersey City, N. J.

Misijos

Šv. Onos parapijos bažny
čioje misijos prasidės Uždu
sinės dieną, lapkričio 2 d., 
7:30 vai. vak. Tęsiasi visą sa
vaitę ir užsibaigs lapkričio 
8 d. Per visą misijų laiką ry
tais šv. Mišios ir pamokslas 
bus 9 vai., pamokslai ir pa
laiminimas Švenč. Sakramen
tu vakarais 7:30 vai. Misijas 
ves iškalbingiausias misijo- 
nierius Tėvas J. Bružikas. 
Misijos yra tai laikas Dievo 
gailestingumo ir . malonės. 
Nuoširdžiai kviečiami visi 
Jersey City ir aplinkinių ko
lonijų lietuvių pasinaudoti 
Dievo malonėmis ir atsilan
kyti į misijas.

—o—
Rožancavos draugoves 

įsteigimas
Lapkričio 1 d., sekmadienį, 

įvyksta Rožancavos draugo
vės iškilmingas įsteigimas ir 
narių priėmimas į broliją. 
Laike Sumos visos narės pri
ims in corpore Komuniją, o 
paskui bus visos kitos cere
monijos. Kviečiame visus at
silankyti.

—o—
Paveikslai iŠ Lietuvos

Spalių 25 d. Kazlauskas ir 
Motuzas rodė krutomus pa
veikslus iš Lietuvos. Žmonių 
atsilankė gana daug ir visi 
buvo patenkinti.

Krikštas
Spalių 25 d. Šv. Onos baž

nyčioj pakrikštyta Eleonora 
Joana Grybauskaitė. Krikšto 
tėvai buvo Juozas Balutis ir 
Elena Grybauskaitė.

Elizabeth, N. J.

Apaštalavimo dr-jos spa
lių 20 d. susirinkime kleb. 
kun. J. Simonaitis pranešė 
apie parapijos metinį baza- 
rą, įvyksiantį lapkričio 20 — 
29 d. d. Draugija bazaro nau
dai paskyrė 15 dol.

Bazaro komitetas kviečia 
visus bazare dalyvauti ir tuo 
mi palaikyti savo įstaigas.

Žilvytis.

HARRISON — KEARNEY

Spalių 9-ta diena 
minėta pas mus bažnytinė
mis apeigomis. Vakare baž
nyčioje per mišparus giedo
jo didysis choras, o kleb. kun 
L. Vaicekauskas pasakė ati
tinkamą pamokslą.

Komitetas

Baltimore, Md.

40 vai. atlaidai
gražiai vykę spalių 18, 19 ir 
20 d. d. paliko daug dvasinių 
įspūdžių gausingai lankiu
siems bažnyčią. Pagalbai bu
vo atvykę nemažai svečių 
kunigų.

Įspūdingiausį pamokslą 
paskutinį vakarą pasakė 
kun. Dr. Batutis, iš Philadel
phia. Jis pasižymi nepapras
ta iškalba; tai antras toks

pamokslininkas, kaip kun. 
Balkūnas. Ir kiti svečiai ku
nigai savo pamoksluose pa
bėrė mumyse brangių Dievo 
sėklos žodžių.

Muz. J. čižauskas gerai iš
lavintu choru stebino sekma
dienį per sumą ir vakarais, 
per mišparus. Mūsų tautoje 
yra daug nepaprastų talentų, 
gabių talentų — tik reikia 
jiems daugiau paramos.

Kristaus Karaliaus 
šventę spalių 25 d. iškilmin
gai minėjo Šv. Vardo dr-jos 
vyrai. Parade dalyvavo 15,- 
000 vyrų, kurie Fifth Regi
ment salėje turėjo iškilmin
gas pamaldas. Lietuvių tose 
iškilmėse dalyvavo per 200, 
kurie iškilmes baigė savo 
par. bažnyčioje atkalbėdami 
Rožančių.

Tą patį vakarą salėje įvy
ko dainų ir juokų vakaras, 
kurio programą išpildė p. Či- 
žauskas su savo choristais. 
Ypač pasižymėjo Aniulių šei
myna.' J»

TURKIJOS TRAUKINYS 
UŽMUŠ® 16

INSTANBULAS. — Grei
tasis traukinys užvažiavo 
ant troko, kuriame buvo 30 
žmonių.

16 žmonių vietoje užmušti, 
kiti sunkiai sužeisti.

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

1776-1936
”1776 metais kova buvo už demokratiją aptaksavime. 1936 me

tais ta pati kova tebėra”.
Kas tai pasakė?
Franklin Delano Roosevelt tai pasakė. Ir Franklin Delano Roose

velt sakė teisingai — tikrai teisingai.
Šiandie kova yra už demokratiją aptaksavime taip, kaip ji buvo 

1776 m., kai Bostono žmonės suvertė karaliaus Jurgio arbatą į Bos
tono uostą, nes taksai arbatai buvo nepakeliami.

Bet p. Roosevelt yra išmintingesnis, apsukresnis, negu karalius 
Jurgis buvo. (Turime atsiminti, kad karalius Jurgis buvo įtartas 
proto nesveikume). Taksai arbatai buvo prabangos taksai — žmo
nės galėjo atsisakyti nuo arbatos ir gyventi, arbata nebuvo būte- 
nybė.

P. Roosevelto taksai yra užkrauti ant absoliučių gyvenimo būte- 
nybių. P. Roosevelt’as žino, kad tėvai ir motinos neišlies pieno į 
srutų duobę, nes jų vaikų gyvybei reikalingas pienas. P. Roosevelt 
žino, kad mes nenaikinsim duonos, nes duona reikalinga gyvybei. 
P. Roosevelt žino, kad mes neturime kito pasirinkimo šiuo metu, 
kaip tįk mokėti du centus taksų perkant dešimties centų gabalą 
duonos, du centus taksų kvortai“ pieno.

1776 metais Amerikos žmonės sukilo prieš aptaksavimą praban
gos daiktų.

Ar 1936 metais žmonės pasiduos aptaksavimui jų gyvybių?
Ne. Amerikos gyventojai prašalins Naująją Dalybą 1936 metais, 

kaip jie 1776 m. suvertė karaliaus Jurgio arbatą į uostą.
1936 M. ŽMONES BALSUOS RESPUBLIKONIŠKAI UŽ DEMO

KRATIJĄ TAKSA VIME.
1936 m. žmonės prašalins Naująją Dalybą ir įves Demokratiją.
1936 M. ŽMONĖS BALSUOS UŽ ALFRED M. LANDON — Pre

zidentu, FRANK KNOX — Vice prezidentu, WILLIAM F. BLEA
KLY — Gubernatorium ir už visą REPUBLIKONIŠKĄ SĄRAŠĄ.
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MASPETH. L I.
, Spalių 24 d. Juozo ir Ant. 
| Kivy tų namuose surengta jų 
dukrelei Marytei „miscela- 
neous shower,” per kurį pa
reikšta daug linkėjimų ir į- 
teikta dovanų.

Svečiai buvo maloniai pa
vaišinti prie gražiai papuoš
to stalo. Programą vedė p. 
O. Mičiulienė.

Vaišėse dalyvavo Kivytai, 
jų dukterys, sužieduotinis 
Ed. Pfisterer, pp. O. Mičiu
lienė, V. Kirvelienė, Butaus- 
kienė, H. Zeikuvienė, Čižai, 
V. Kivytai, P. Šidlauskai, B. 
Stamkauskiai, M. Robienė, 
J. Paškauskienė, A. Nova- 
kauskaitė, M. Skučiūtė ir kt.

Vaišės praėjo linksmai.
Vera Valantiejienė.

— Spalių 24 d. Motuzai ro
dė Lietuvos paveikslus. Žiū
rovų atsilankė gražus būrys.

— Spalių 28 d. švęsta šv. 
ir Judo šventė. Va- 

prieš šventę buvo lai
koma novena prie šv. Judo.
USpalių 30 d. vakare kun. 

Bublys, M. I. C. pradės Vėli
nių (Uždūšinių) Triduumą. 
Pamokslai bus rytais ir va
karais. Baigsis Vėlinių vaka
re. Vėlinių dieną vietinėj 
bažnyčioj mišios bus nuo 6 
vai. ryto ligi 9 vai. (suma). 
Vakare 7:30 vai. procesija, 
pamokslas ir palaiminimas.

— Kun. J. Balkūnas šią sa
vaitę išvyko į Pittston, Pa. 
pas kun. J. Kasakaitį sudrū- 
tėti. Jo sveikata žymiai sti
prėja. Išvyko gydytojų ir vy
skupijos vyresnybės pataria
mas. Ten naudosis geresniu 
oru ir tinkamesnėmis patal
pomis. Išlydėjo kun. Lekešis.

— Spalių 22 d. kun. J. Bal
kūnas minėjo 34-tą gimta
dienį. Ryte jo intencijai mi
šias atlaikė kun. Lekešis, o 
gausingai atsilankę parapi
jiečiai priėmė šv. Komuniją. 
Pats klebonas dar negalėjo 
laikyti mišių, buvo atėjęs tik (visus traktuoja.
pasimelsti. I Mano manymu, jis labai

Vakare klebonijoje įvyko’siaurų pažiūrų kaip tik dėl 
vakarienė sugrįžusį ligonį pri tos pačios priežasties — ly- 
imti. Savo sveikinimus asme-. giomis traktavimo. Komuniz- 
niškai perdavė ir vakarienė- ‘ mas neigia tautiškumo idė- 
je dalyvavo gen. konsulas 
Budrys, konsulas P. Dauž- 
vardis ir kunigai kleb. Alek- 
siūnas, Laurinaitis ir Karta- 
vičius.

Tą dieną kun. Balkūnas su 
silaukė daug sveikinimų laiš
kais, telegramomis ir telefo
nu.

PASIPIKTINĘS RADIO 
PROGRAMA

Praeitą šeštadienį klausiau 
radio programos iš WMBQ. 
Ir kaip nustebau, kai išgir
dau komunisto kalbą W. Ma
tusevičiaus programoj. Maty 
ti, kad p. Matusevičius duo
da kalbėti Visų partijų at
stovams; jis turbūt mano, 
kad jis tolerantingas ir pla
čių pažiūrų žmogus, jei lygiai

ją, skelbia klasių kovą, smer
kia privačią nuosavybę, at
ima religinę laisvę ir visokią 
kitokią laisvę, kuri nepatin
ka komunizmui. Tad žmogus 
iš prigimties turi teisę prieš 
tokias idėjas (skelbiančias! 
tik mirtį) kovoti, jų netole
ruoti.

Spalių 30 d., 1936 m,

Tolerancija ir laisvė, taip
gi plačių pažiūrų akyratis, 
turi ribas. Komunizmas tose 
ribose neįtelpa. Komunizmas 
negali savintis ar prisideng
ti žodžio ar spaudos laisve, 
negali reikalauti toleranci
jos, kadangi pats komuniz
mas kitiems jos nepripažįs
ta ir neduoda.

Matusevičių daugumoje re
mia geri lietuviai, nusistatę 
prieš komunizmą. Tad nerei
kėjo užleisti komunistui ra
dio laiko, nors būtų už laiką 
mokėjęs, o programos vedė
ją^ kaip girdėti, užleido be 
užmokesčio. Ne aš vienas 
piktinuos. Piktinasi kiekvie
nas sąmoningas tautietis.

Šia proga priminsiu, kad 
nekartą teko išgirsti pasi
piktinimą mūsų radijušnin- 
kais, skelbiančiais komunis
tų pramogas. Biznio sumeti
mais tai gal ir būtų nors iš 
dalies galima pateisinti, bet 
agituojančią už komunistus 
kalbą negalima pateisinti. 
Geras lietuvis nė komunisti
nių pramogų neskelbtų, nes 
tai tiesioginis jų parėmimas. 
Geras lietuvis, tolerantingas 
ir plačių pažiūrų, nuo tautos 
atsiskyrusio lietuvio komu
nisto nelaikys lygiomis su 
savo viengenčiais.

Pasipiktinęs.

Angelų Karai. Parap

Vaikų benas
Spalių 23 d. dalyvavo Jo

seph Wynn veteranų posto 
metinėse iškilmėse, įvyku
siose Trommers salėje. Iškil
mėse dalyvavo apie 1000 vy
rų. ' —

Beno įsteigėjas kun. J. 
Laurynaitis įstojo į minėtą 
postą, kaip karo veteranas.

Benas sausio 30 d. Half 
Moon viešbuty, Coney Island, 
dalyvaus karo veteranų kito
se iškilmėse.

—o—
28 d. prezidentas 
pravažiavo visai

Spalių 
Roosevelt 
arti mūsų parapijos bažny
čios, vykdamas į New York. 
Bažnyčios apylinkėje buvo 
susirinkę minios žmonių. Pa
rapijos benas prie bažnyčios 
durų grojo sveikinimo mar
šą, o prezidentas maloniai 
šypsojosi.

Miiitarinis balius, 
rengiamas Šv. Vardo draugi
jos, įvyks lapkričio 20 d. 
Smarkiai rengiamasi.

PARVEŽĖ BRIEDĮ

DEMOKRATŲ „RALLY ’

Lapkričio 1 d. 3 vai. popiet 
Piliečių klube, 280 Union 
Avė. rengiamas didelis susi
rinkimas, kuriame bus pasa
kytos kalbos prezidento Roo
sevelt perrinkimo naudai.

Kalbas pasakys įvairūs 
kalbėtojai.

Medžiokles sezonui prasi
dėjus šiaurinėse New Yorko 
apygardose, keletą brookly- 
niečių, medžioklės sporto mė 
gėjų, buvo išvykę savo lai
mės bandyti. Taip dr. J. Va
lukas, dr. A. Petriką, dr. J. 
Misevičius ir p. ščegauskas 
nuvyko į Adirondock kalnus, 
o K. Vilniškis, Pr. Sinkus ir 
Ig. Pečiuskas į Cobllskill, N.

Y., kur jie praleido 3 dienas 
fazanams, zuikiams ir ki
tiems gamtos gyvūnams me
džioti. Nors šiemet dėl lietin
gos vasaros fazanų ir zuikių 
prieauglis buvo menkas, bet 
mūsiškiai sportininkai jų ne
mažai pagavo.

Spalių 22 d. abi grupės 
susitiko Speculator, N. Y. ir 
persikėlę apie 14 mylių į 
Adirondock kalnų girias, tę
sė briedžių medžioklę. Pir
moji diena nedavė rezultatų, 
kuriais viešai būtų galėję 
džiaugtis...

Lietinga spalių 23 d. jiems 
buvo laimingiausia: darant 
antrą varymą, didžiulis aš- 
tuonragis briedis suklupo 
prieš dr. A. Petriko automa
tinį šautuvą.

Mūs medžiotojai sugrįžo 
spalių 25 d., parsiveždami 
savo laimikį, kuris dabar iš
statytas p. Vikriko mėsiny- 
čios lange. Sportininkai žada 
daryti „briedžių balių”.

MISIJŲ IR REKOLEKCIJŲ 
REIKALAIS

Iš Lietuvos grįžo dominin
konas Tėvas Pranciškus E. 
Jonkus, O. P. Laikinai apsi
stojo pas kleb. kun. N. Pa
kalnį. Jeigu gerb. klebonams 
reikėtų vedėjo misijoms, re
kolekcijoms bei no venoms, 
prašome kreiptis šiuo adre
su:

Tėv. P. E. Jonkus, O. P.
259 No. 5th St,

Brooklyn, N. Y.

Skaitykite ir platinkite sa
vaitraštį Ameriką.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

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. i 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(SLIUPAITfi)

179 So. 2nd Street

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

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergrden 7-9108

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpubllc 9-3040

5 Tel. EVergreen 7-1312
į Dr. H. MENDLOWITZ
< Persikėlė naujon vieton, tai yra:
522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

VALANDOS:
S 1 Iki 3 Ir nuo Sekmadieni:
s 7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. ryto
į FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

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

ŠTAI KAIP 'J? . .
■n f n ■ 

pilotų netrūksta " 
Lygybe praktikoje 
Spauda Lietuvoje 
Nesvyruojanti sąžini

I Vasario 16 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  —

Kaip gerai žinome, I

Ėidavė įkaitusios žy< 
fes nuožiūrai, sutikt 
hd Jis būtų nukryži 
Pilotų ir šiandie ne 

d Nesenai Tautų S-g 
įpijos imperatoriui — 
ai leido savo posėdyj 
Ir kalbėti; vadinasi, pi 
v, kad negusas dar yi 
la pat atšaukė seniai 
felbtą ekonominę kovą 
npuoliką, o pačią Et 
pliko užpuolikės U 
Hidrai

Kaip Pilotas nūs 
aukas, taip ir Tautą

Komunistai skelbia 
bj—kas to nežino! 
fe šūkiais jie nori su 
tipo savo vėliava vis 
nulio darbininkus. 1 
Ėstų internacionalo k 
b įsakymus aklai vy' 
jsii lietuviai, sus:
iraščio Laisvės glot

Laisvė nuolatos bub:

Kas Reikia Atsiminti 
1936 m. Lapkričio 3 d.
NEUŽMIRŠK

alkanų žmonių eilių, kurios nuo 1929 m. ligi■ 
1933 m. laukdavo sriubos kaušo iš malonės.

NEUŽMIRŠK
kiek dirbtuvių ir fabrikų neveikė visame kra

šte nuo 1929 m. ligi 1933 m.

NEUŽMIRŠK
ubagiško atlyginimo uę darbą, koks Ameriko

je buvo mokamas nuo 1929 m. ligi 1933 m.

NEUŽMIRŠK 
ūkininkų, kurie gaudavo menką atlyginimą 

už žemės ūkio gaminius nuo 1929 m. ligi 1933 m.

NEUŽMIRŠK
kad žmoniškas gyvenimas atėjo tiktai kartui 

su Rooseveltu.

NEUŽMIRŠK
Roosevelto vyriausybės pastangų ir kovos, 

kad gerovės ir laimės susilauktų ne viena kuri nors kla
sė, bet kiekviena grupė, luomas, visi Amerikos gyvento
jai skirtingo tikėjimo ir tautybės.

NEUŽMIRŠK
KAD FRANKLINAS D. ROOSEVELT’AS 

IŠKĖLĖ ŠĮ KRAŠTĄ IŠ DEPRESIJOS GILUMOS Į GE
ROVĖS VIEŠKELĮ..

NEUŽMIRŠK* į , '•
1936 m. lapkričio 3 d. PERRINKTI FRANK

LINĄ D. ROOSEVELT’Ą PREZIDENTU, jei nenori vėl 
sugrįžti į 1932 metų skurdą ir tamsybę.

NELAIMINGI 
ATSITIKIMAI 

tomobilių judėjime žymiai 
iklauso nuo neatsargių pra 
žiavimų gatvių kryžiavi- 
uose. Praėjusiais metais 
enas iš 4 nelaimingų atsiti- 
mų buvo dėl tokio neatsar- 
,us važiavimo iš vienos gat- 
is pusės į kitą.
Gatvių kryžkelėse pernai 
įžeista 67,000 žmonių, sku- 
ijusiu pereiti skersai gatvę 
^paskirtoje vietoje; jie ne- 
isilaikė policijos saugumo 
partamento nurodymų: 
reiki gatve tik paskirtoje 
etoje ir tik esant žaliai 
iesai. 92 Precinct.

LAIVAKORTĖS 
PABRANGS

Nuo sausio 1 d. visos lai- 
į kompanijos pakelia lai- 
tkorčių kainas. Švedų Ame- 
kos linijos laivais kelionė į 
Laipėdą ir atgal bus bran- 
ssnė $10.50 vasarą ir $5 ne 
tsaros sezone.
Pažymėtina, jog laivas 

)lm gegužės 29 d. 
tiesiog į Klaipėdą.

AGITUOJANTI TRIJULĖ
Puošniausiu laivu Queen 

diary į New Yorką atvyko 
Ispanijos ’’bendro fronto” 
itstovai: socialistas, komu- 
listė ir pranciškonas vienuo- 
is. Atvykę apsistojo, žino- 
na, viename iš geriausių vieš

Ši tri jūkė keliaus po skir
tingus miestus ir rinks au
kas Ispanijos ’ ’demokrati
jai” gelbėti. Katalikams ir 
šiaip tikintiesiems suvedžio
ti, trijukėje figūruoja ir ku
nigas.

Bet tenka pažymėti, kad 
tas kunigas be kunigiškų 
drabužių, be vienuoliško abi
to, nes jis kunigas, nutrau
kęs santykius su savo vys
kupu.

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

EVergreen 8-9770 STagg 2-4409 Notary Public;

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Duodu automobiUus vestuvėms Ir 1 

visokiems pokyliams

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

1 (Priešais Apreiškimo Bažnyčią) 1

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE

5441—72nd Street, Maspeth, N. Y.

Brolybę. Bet kaip 1 
togai” vedėjai tą ' 
rykdo gyvenime, kasd 
jepraktikoje?

Ūž kelią dienų Teių 
laisvės koncertas. A 
not, kad tame koncer 
lygybė? Nagi, biliet 
kt trijų kainų. Turti 
togai” įsėdės prie i 
te galės geriau mat 
kančias balerinas, o 
I).—-t' 'Mttiurai”

Štai joms ir lygy 
ffiai vienoki, b darbe

Tel. JUniper 5-0259

RAPOLAS KRUCHAS
FOTOGRAFAS

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

(Prieš Mount Olivet kapines)

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

L-.-
Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel. STagg 2-2306 I

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: >
J. GINKUS ?

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. ?

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avė.

Tel. STagg 2-7177

1 ALFRED J. WENTZ
5 (VENCIUS)

ADVOKATAS

219 So. 4th St., Brooklyn, N. Y J
(Williamsburgh Bridge Plazajj

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

^■*4 t Į gauti j stubas Brooklyne.
VC v WsCtfiWiN Kreipkitės adresu:

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

Jei norit gauti į kitus miestus ai farmas, kreipiktes:
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.

N, MASENAS BAKING CO.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

(Prie FOREST PARKWAY)

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 rend as

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. r—---------žcTĮ”*1 La-_____ t

Klausykite mūsų radio gar- į/* tek gį
sinlmo kasdien iš WMBQ.

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

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

rTel. GLenmore 5-8733

Lietuvos tautininkų 
uitis Mūsų Kraštas 
jog šiemet per pirmi 
ietį Lietuvoje labai 
jp užsieninės spaude 
uis. Vadinasi, Lietu1 
Benio laikraščiai rai 
N geresnę dirvą.

Ar galima kaltinti 
B gyventojus dėl te 

Ifeio? Juk užsienio 
ftig daugiau rašo a 
\/os vidaus reikalu 
lietuves laikraščiai.
Lietuvis mėgsta s> 

w šalies gyvenimą, i 
Hko žinių ten, kur i

Paskutinis Žemai 
topas, J. E. arkiv 
ūciskus Kareviči 
ji daug vargo su ve 
iii šie buvo užėmę 

Okupantų vokiečii 
liukas, kunigaikšti 
torg, buvo pareik: 
vyskupo visiško p 
no; atsisakęs tai į 
vyskupas pagrąsint 
mimu.

ginimą didj 
vtovj^upas taip p

’’Jos mane galite 
w net nušauti, bet 
®ės jfe neprivers:

Vyskupui Kare 
anė buvo už viską 
nė.

Lietuvybės vad 
rikoje gal nesykį t 
/laukti įvairių grąs 
nejaugi jie suabeji 
tų nors ir stipriau 
gai priversti jų 
sąžinę susvyruoti?

—o— 
Spalių Devinto! 

minėjimas praėjo




