
£

ŠTAI KAIP

Kaina 5c.METAI IV

VALUBOj

Entered as Second - Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879

POPIEŽIUS ĮSTEIGĖ 
MOKSLO AKADEMIJĄ

MADRIDAS BOMBARDUO
JAMAS

PENKTADIENIS, LAPKRIČIO 6 D., 1936 M. Nr. 45 (141)

SKIS

1-2 p. p 
Mnk.’

’’VAUMJOO;

Penktadieniais ttku^
W,:

. VALUD08: 
OIUS S—12 ryh
.. M nk,
’) Penktadlenkii tum

A. MET. KATALIKŲ VISUO
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRAŠTIS 

EINA KAS PENKTADIENĮ.

LEIDŽIA LIETUVIŲ UNIV.
BIURAS, INO., 423 GRAND ST.

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

5NDL0WHZ
m vieton, tai yra:

Muii

ioiMumw 
randasi 2220 Avenue L

A K E R Y, Ine,

I0GAUS SVEIKATA
i toda, tad jie valgo tie, umS| 
griausią iletuvižlą duotų, tetai 
bei kitokiems pokyliam 
tus miestus.

BrooklyijN.T,

NOTABY PM

\NTIEJUS
id EMBALMEB
ERAL INSURANCE

PAL0C1US
RŪŠIES
ata, Hot Chocolate

Geriausias pasWitt* 
m Smetonos. ALUS U getiwfl 
užsakymai. Kreipkime: 
js . ..

Brooklyn, N. 1

. e

JJNS
KAS)
IMUOTOJAS
Halui gražūs kambariai dnodanu 
jalams. Kainos labai prieinama

Woodhaven, L l
A

.j.tmiiin- ......................... *4
JeL Elizabeth 2-8537

IKLIS
jy Public

as 'patarnavimas 
jos apdraudos ir 
jondsą reikaluose 
te gerą patarnavioi 
iiiiiiiiijiiiiir1 .

’LATZ
ūsų Namuose

ING'

'Stattdaflf

S, GAZO PEČIUS 
mai per tris metus 
{IMAMS PLANO

Etiopiją 
Italijos

nusiplovė

Pilotų netrūksta 
Lygybė praktikoje 
Spauda Lietuvoje 
Nesvyruojanti sąžine 
Vasario 16

K ""T'

Kaip gerai žinome, Pilotas 
Kristų pripažino nekaltu, bet 
atidavė įkaitusios žydų mi
nios nuožiūrai, sutikdamas, 
kad Jis būtų nukryžiuotas.

Pilotų ir šiandie netrūks
ta. Nesenai Tautų S-ga Eti
opijos imperatoriui — negu- 
sui leido savo posėdyje būti 
ir kalbėti; vadinasi, pripaži
no, kad negusas dar yra, bet 
ten pat atšaukė seniau pas
kelbtą ekonominę kovą prieš 
užpuoliką, o pačią 
paliko užpuolikės 
nuožiūrai.

Kaip Pilotas
rankas, taip ir Tautų S-ga 
pasielgė.

—o—
Komunistai skelbia lygy

bę — kas to nežino! Lygy
bės šūkiais jie nori sutrauk
ti po savo vėliava viso pa
saulio darbininkus. Komu
nistų internacionalo komite
to įsakymus aklai vykdo ir 
mūsų lietuviai, susispietę 

| laikraščio Laisvės globoje.
’ Laisvė nuolatos bubnija ir 
bubnija apie laisvę, lygybę 
ir brolybę. Bet kaip Laisvės 
"draugai” vedėjai tą lygybę 
vykdo gyvenime, kasdieninė
je praktikoje?

Už kelių dienų rengiamas 
Laisvės koncertas. Ar ma
not, kad tame koncerte bus 
lygybė? Nagi, bilietai į jį 
net trijų kainų. Turtingesni 
"draugai” sėdės prie scenos, 
kur galės geriau matyti šo
kančias balerinas, o netur
tingesni ’ ’draugai ’ ’ turės 
snapsoti salės, galę ar kur 
palubėse.

Štai jums ir lygybė, žo
džiai vienoki, o darbai kito
kį.

Lietuvos tautininkų savait
raštis Mūsų Kraštas rašo, 
jog šiemet per pirmąjį pus
metį Lietuvoje labai padidė
jęs užsieninės spaudos įveži
mas. Vadinasi, Lietuvoje už
sienio laikraščiai randa sau 
vis geresnę dirvą.

Ar galima kaltinti Lietu- 
| vos gyventojus dėl tokio rei- 
į {kinio? Juk užsienio spauda 
v daug daugiau rašo apie Lie

tu, os vidaus reikalus, negu 
Lietuvos laikraščiai.

Lietuvis mėgsta sekti sa-
► vo šalies gyvenimą, todėl jis 

ieško žinių ten, kur randa.
—o—

Paskutinis Žemaičių vys
kupas, J. E. arkivyskupas 
Pranciškus Karevičius turė
jo daug vargo su vokiečiais, 
kai šie buvo užėmę Lietuvą.

Okupantų vokiečių virši
ninkas, kunigaikštis Izen- 
burg, buvo pareikalavęs iš 
vyskupo visiško paklusnu
mo; atsisakęs tai padaryti, 
vyskupas pagrąsintas ištrė
mimu.

Į grąsinimą didysis lietu
vis vyskupas taip pasakė:

’’Jūs mane galite ištremti 
ar net nušauti, bet mano są
žinės jūs nepriversite.”

Vyskupui 
žinė buvo už 
nė.

Lietuvybės
rikoje gal nesykį tenka susi
jaukti įvairių grąsinimų, bet 
nejaugi jie suabejotų ir leis
tų nors ir stipriausiai pajė
gai priversti jų lietuvišką 
sąžinę susvyruoti?

—O•—
Spalių Devintosios dienos .klausomybės paskelbimo die- 

minėjimas praėjo daugumoje |ną — Vasario 16.

Karevičiui są- 
viską branges-

vadams Ame-

B

ALF. M. LANDON, Kansas gubernatorius, respu
blikonų partijos kandidatas, kuriam nepavyko laimė
ti prezidento rinkimuose.
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AIRIJA TURĖS NAUJĄ 
KONSTITUCIJĄ

MIRĖ ĮŽYMUS MOKSLI
NINKAS

DUBLINAS.— Preziden
tas Eamon de Valera savo 
partijos susirinkime pareiš
kė, jog Airijos seimas veikiai 
pradės s varanti f-naujosios, 
konstitucijos projektą.

Naujoje konstitucijoje ne
beliks jokių žymių, jog Airi
ja turi kokių nors priklauso
mų ryšių su Anglija. Tai bū
siąs visiškos Airijos nepri
klausomybės pareiškimo do
kumentas.

NORĖJO BŪTI PREZIDEN
TU, DABAR POLICININKU

sninj, — -MO1DNIHSVM 
Howard W. Overstreet buvo 
policininku, bet norėjo siek
ti aukščiau. Jis panoro tapti 
Amerikos prezidentu. Maty
ti, jam buvo artima patarlė, 
jog prastas tas kareivis, ku
ris nenori būti generolu.

Žinoma, prezidentu neta
po, bet ir policininko darbą 
prarado. Dabar policijos vir
šininkas nenori jo priimti, 
nes esą nepatogu buvusį pre
zidentūros kandidatą skirti 
policininku.

SOVIETŲ RUSIJOS KA
RIUOMENĖ DIDŽIAUSIA

GENEVA.— Tautų Sąjun
ga išleido ginklavimosi kny
gą, kurioje patiektos žinios 
apie valstybių kariuomenių 
dydį.

Štai kokias kariuomenes 
didžiosios valstybės turi^

Sovietų Rusija — l,3b0,- 
000 kareivių; Prancūzija — 
642,285; Vokietija — 550,- 
000; Italija — 527,606; Ja
ponija — 237,608; Amerika 
— 138,835 kareiviai su 12,- 
930 karininkų.

vietų labai gerai prirengto
mis programomis ir gerais 
rezultatais. Dabar jau visai 
laikas pradėti rūpintis tinka
mai paminėti Lietuvos nepri

WASHINGTON. — Čia 
mirė monsinjoras John J. 
Burke, buvęs mėnesinio žur
nalo The Catholic World re- 
daktorių^^parašes _ _ keletą, 
knygų ir daugybę šiaip įvai
rių raštų.

Mons. Burke 1929 m. yra 
tarpininkavęs Meksikos ka
talikams pas Meksikos prezi
dentą. Labai daug dirbo lab
darybei.

Velionis buvo 61 metų am
žiaus.

Dėl jo mirties ypatingą 
užuojautą pareiškė preziden
tas Roosevelt.

LIETUVOJ PRADĖTOS UŽ
SIENIO LIETUVIŲ 

STUDIJOS

KAUNAS. — Vytauto Di
džiojo universitete iškilmin
gai atidarytos užsienio lietu
vių studijos, kuriose pirmą 
paskaitą skaitė Dr. A. M. 
Račkus. Jis kalbėjo apie A- 
merikos Susivienijimus, šie
met sulaukusius 50 metų su
kaktuvių.

Kitas paskaitas apie užsie
nio lietuvius skaitys prof. 
Pakštas, prof. kan. Kemėšis, 
gen. Daukantas, adv. Skipi
tis, poetas Dr. Milašius ir ki
ti.

NAUJAS ATLANTIKO 
NUGALĖJIMAS

Anglų lakūnas kapitonas 
Mollison spalių 30 d. nulėkė 
orlaiviu iš Amerikos į Lon
doną. 3400 mylių kelionę jis 
atliko per 19 vai. 59 minu
tes. Jo skridimo vidutinis 
greitis buvo 177 mylios 
valandą.

LIETUVOS LINAI
GERIAUSI

per

MADRIDAS. — Sukilėlių 
kariuomenė, apsupusi Madri
dą, paskutinėmis dienomis 
pradėjo dažniau siuntinėti 
orlaivius virš Madrido. Or
laivių apmėtoma bombomis 
įvairiausios miesto dalys. 
Bombardavimas palaidojo 
daugybę civilių žmonių, jų 
skaičiuje moterų ir vaikų.

Sukilėlių štabas praneša, 
jog į nelaisvę paimtųjų skai
čiuje yra daug rusų, visai ne
mokančių ispaniškai kalbėti. 
Manoma, jog tie rusai nese
nai atvyko pagelbėti Ispani
jos raudoniesiems.

Užsienio spaudos atsto
vams sukilėliai parodė vieną 
paimtą tanką, kurio naudoji
mo žymės visos rusiškos.

Pranešimu iš Lisbonos, 
lapkričio 3 d. mūšiuose prie 
Fuen-Labrada žuvo 1600 ru
sų. Fuen-Labrada yra 7 my
lios į pietus nuo Madrido.

6,

UOSTŲ DARBININKŲ 
STREIKAS

Šią savaitę Atlantiko Ame 
rikos uostų darbininkai ir jū 
rininkai buvo išėję į streiką, 
reikalaudami geresnių darbo 
sąlygų.

Daugelis laivų negalėjo iš
plaukti paskirtu laiku.

Streikuojančių darbininkų 
atstovai tariasi su laivų 
kompanijomis dėl geresnių 
sąlygų.

Anksčiau panašus streikas 
ttifiRo vandeny-

Kali-
buvo
no pakraščiuose, ypač 
fornijoje.

Streike dalyvauja 
50,000 darbininkų.

apie

KARDINOLAS PACELLI 
IŠVYKSTA

Vatikano sekretorius, Jo 
Eminencija kardinolas Pace
lli šį šeštadienį, lapkričio 7 
d., išvyksta į Romą.

Kard. Pacelli išbuvo Ame
rikoje 3 savaites, per kurias 
aplankė svarbiausius mies
tus ir žymiausias katalikų 
įstaigas.

GUBERNATORIUS LEH
MAN LENGVAI LAIMĖJO

New York gubernatorius 
Herbert H. Lehman išrink
tas gubernatorium trečiam 
terminui. Jo priešininku bu
vo respublikonas Bleakly.

Lehman balsų persvara la
bai didelė.

UŽSIMUŠĖ LAKŪNAS

KAUNAS. — Spalių 15 d., 
darydamas sunkius bandy
mus, nukrito orlaivis ir jį 
valdęs lakūnas, leitenantas 
Br. Šabonas užsimušė.

Tai jau ketvirta šiemet 
Lietuvos aviacijos auka; or
laivių nelaimėse žuvo kapit. 
Nekrošius, vyr. puskarinin
kis Sargautas, Itn. Skaržins- 
kas ir dabar Itn. Šabonas.

Brooklyne buvo atsiradęs 
kažkoks „ vyskupą s” Di Eisi, 
kuris rinko aukas labdary
bės tikslams, o sau į kišenius 
susipildavo. Sako, per mėne
sį buvo surinkęs virš 100 dol.

Belgijos sostinėje Briuse
ly buvo surengtas pasaulinis 
linų konkursas, kuriame Lie- Dabar sėdi už grotų ir laukia, 
tuva laimėjo pirmą vietą. ' ko užsipelnė.

VATIKANAS. — Popie
žius Pijus XI paskelbė įstei
giąs Pontifikalinę Mokslo 
Akademiją, į kurią paskyrė 
70 žymiausių pasaulyje mok
slininkų, kurie vėliau akade
mijos narius patys rinks. 
Paskirtųjų skaičiuje, be ka
talikų, yra protestantų ir žy
dų.

Paskirtieji akademikai vai 
stybėmis taip skirstosi: Ita
lija — 33, Amerika
Prancūzija, Vokietija ir Bel
gija — po 5, Olandija — 4, 
Anglija — 3, Austrija, Čeko
slovakija, Portugalija, Dani
ja, Lenkija, Kinija, Norve
gija ir Argentina — po 1.

Paskirtieji amerikiečiai: 
prof. Alexis Carrel (Rockef- 
feller Institute) prof. Bri- 
khoff (Harvard), Dr. Milli
ken, Dr. Morgan, Dr. Sperti 
ir prof. Taylor (Princeton).

Iš paskirtųjų italų pažy
mėtini senatorius Marconi, 
lakūnas generolas Nobile, 
Dr. Castellani, šiltųjų kraš
tų ligų specialistas, prof. 
Volterra (fašistų pašalintas 
iš universiteto, nes atsisakė 
priimti fašistų priesaiką).

Paskelbdamas Akademijos 
įsteigimą, Popiežius Pijus 
XI dar kartą pabrėžė, jog 
tarp mokslo ir tikybos nebu
vo, nėra ir negali būti jokio 
priešingumo. Tikyba nesi
priešina mokslui, mokslas — 
tikybai.

TI SPALIŲ 9

RYGA. — Latvijos lietu
viai, kaip ir viso pasaulio 
lietuviai, norėjo atitinkamai 
paminėti Vilniaus užgrobi
mo dieną. Tačiau minėjimo 
išvakarėse gautas adminis
tracijos pranešimas, jog mi
nėjimas neleidžiamas.

Latviai laiko save lietuvių 
broliais, o elgiasi taip, kaip, 
lenkai nori.

PERLŲ KARALIUS MEL
DŽIASI UŽ VARLIUKES

TOBA HARBOR. — Japo
nijos perlų „akaralius”, tur
tingas pirklys, Kokichi Miki- 
moto, užprašė budistų dvasi
ninkus surengti pamaldas už 
jūrų varliukes — austres, ku 
rios žuvo, kad jis praturtė
tų.

Tose „pamaldose” dalyva
vo pats Mikimoto ir jo šei
mos 42 nariai.

RUMUNŲ GINKLAI Iš 
ČEKOSLOVAKIJOS

PRAHA. — Rumunijos 
karalius Karolis, lankyda
masis Čekoslovakijoje, taip 
susižavėjo jos kariniu pasi
ruošimu, jog užsakė ginklų 
už didelę pinigų sumą.

HITLERIS BE MĖSOS IR 
SVIESTO

BERLYNAS. — Ketverių 
metų ekonominio plano vyk
dymo prižiūrėtojas, gen. 
Goering, kreipėsi į vokiečius, 
kviesdamas juos išmokti su
sivaldymo valgyje.

Savo kalboje Goering pa
žymėjo, jog diktatorius Hit
leris visai nevalgąs mėsos ir 
nevartojus sviesto,

FRANKLIN D. ROOSEVELT

Roosevelt Triumfališkai 
Laimėjo

PREZIDENTO LAIMĖJIMAS PRALENKĖ 1932 BL
BE'Ek>ju'AaTUC> ”•

UŽ RESPUBLIKONŲ KANDIDATĄ TIK VERMONT, 
MAINE IR NEW HAMPSHIRE

Lapkričio 3 dieną piliečiai 
nepaprasta balsų dauguma 
pasisakė už prezidentą Fran
klin Delano Roosevelt ir tuo- 
mi nusprendė, kad ir sekan
tiems keturiems metams val
stybės vairas paliekamas jo 
rankose.

i Tokio milžiniško laimėji
mo Amerikos prezidento rin
kimų istorija nuo 1820 metų 
dar nežinojo. Už Rooseveltą 
pasisakė 45 štatai, išskyrus 
mažuosius Naujos Anglijos 
štatus, Maine, Vermont ir 
New Hampshire, kurie visa
dos buvo respublikoniški.

Net ir Kansas gyventojai 
nebuvo palankūs savo guber 
natoriui Landon, respubliko
nų partijos kandidatui.

Šie rinkimai parodė, kaip 
plačiai populiarus preziden
tas. Šiemet jis laimėjo daug 
didesne dauguma, negu 1932 
metais. Piliečiai įvertino pre
zidento ketverių metų darbą, 
jo pastangas bendrajai savo 
valstybės žmonių gerovei.

Rinkimų nelaimėjęs gub. 
Landon parodė savo džentel
meniškumą, atsiųsdamas pre 
zidentui sveikinimo telegra
mą tokio turinio:

„Tauta pasisakė. Kievie
nas amerikietis priims ver
diktą ir dirbs valstybės ben
drai gerovei. Tokia yra de
mokratijos dvasia. Mano nuo 
širdžiausi sveikinimai.”

Panašaus turinio telegra
mą atsiuntė ir respublikonų 
kandidatas viceprezidento 
vietai, pulk. Knox.

Išrinktasis vicepreziden
tas Garner laimėjimo žinias 
priėmė savo namuose, Texas 
štate, šiuose rinkimuose jis

tepasakė tik vieną kalbą ir 
visą laiką ramiai praleido 
savo šeimoje.

Visoje valstybėje demo
kratų partija didelėje dau
gumoje štatų išėjo laimėto
ja. Į Kongresą — demokra
tai pravedė didelę daugumą 
savo kandidatų. Sekantis 
Kongresas turės dar daugiau 
demokratų atstovų, negu pra 
ėjusis. Tad prezidentui arti
mas bendradarbiavimas ir 
sutarimas su Kongresu irgi 
užtikrintas.

Senate dabar bus 74 demo
kratai, 18 respublikonų, 2 
ūkininkų-darbo partijos, 1 
progresyvus ir 1 nepartinis.

Kųn. Coughlin-Lemke par
tija nesuvaidino jokios reik
šmės šiuose rinkimuose, iš
skyrus gal tik Massachu
setts, kur Union partijos kan 
didatas O’Brien pakenkė gu
bernatoriui James M. Curley 
laimėti senatoriaus vietą, 
kuri atiteko H. C. Lodge, 34 
metų amžiaus. Kitur Lemke 
balsai, atrodo, nepadarė ža
los nei respublikonams, nei 
demokratams.

DEMOKRATAI IŠLEIDO
3,430,115 DOLERIŲ

WASHINGTON. — Demo
kratų partijos komitetas ofi
cialiai pranešė, jog preziden
to rinkimams išleista 3,430,- 
115 dolerių.

Respublikonų partija išlei
dusi 6,186,632 do<J.

Atrodo, jog praėjusiems 
rinkimams respublikonų par
tija išleido dusyk daugiau, 
negu demokratų partija.
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Raštus Ir žlnlaa „Amerika’’ trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUOKA — Redaktorius.

TIKYBA IR MOKSLAS

Šiomis dienomis Popiežius, Pijus XI, savo sėkmingą Baž
nyčiai vadovavimą papuošė nauju žygiu — jis įsteigė Pon- 
tifįkalinę Mokslo Akademiją, pakviesdamas į ją žymiau
sius pasaulyje mokslininkus.

Katalikų Bažnyčios Galva dar kartą visam pasauliui įro
dė, jog katalikų tikyba ne tik nesipriešina mokslui, bet vi
somis jėgomis ragina ir pagelbsti mokslui siekti tobulybės.

Bažnyčia nuo pat savo pirmų dienų rėmė ir skatino mok
slo pažangą. Pirmuosius universitetus, pirmąsias aukštą
sias mokyklas Europoje steigė, plėtė ir laimino Bažnyčia..

Kad tikyba nekenkia mokslui, geriausiai liudija vardai 
įžymiausių mokslininkų, kurie buvo tikintieji žmonės. Tik 
paminėkime tokius vardus, kaip Kopernik, Galilei, Leibnic, 
Newton, Kepler, Volta, Ampere, Faraday, Mendel, Pasteur. 
Juk tai žymiausi mokslininkai, tai mokslo žvaigždės, kurios 
spindės, kol žmonija gyvens. Ir visi jie tikėjo į Dievą. Įdo
mu, ar tuos žmones mūsų laisvamaniai išdrįstų atžagarei
viais vadinti?

Popiežiaus įsteigta mokslo akademija yra dar vienas di
delis indėlis į žmonijos kultūros lobyną.

IŠDAVIKIŠKA POLITIKA

Lietuvoje leidžiamas sa
vaitinis, iliustruotas kultū
ros gyvenimo žurnalas Nau
joji Romuva praėjusį mėne
sį minėjo savo 300 numerių 
išleidimo sukaktuves.

Žurnalą leidžia ir redaguo
ja Juozas Keliuotis, energin
gas žurnalistas, sutraukęs 
aplink save geriausias kultū
rinio gyvenimo pajėgas. Šis 
žurnalas nėra pilkas infor
macijos laikraštis, bet gilių 
minčių reiškėjas, įdomių lie
tuviams klausimų kėlėjas. 
Daugiausia žurnalas kelia 
lietuviškos kultūros ugdymo 
klausimus.

Žurnalas yra gerai prasi
platinęs Lietuvoje; įvairiuo
se miestuose yra jo bičiulių 
skyriai, kurie sudaro Naujo
sios Romuvos bičiulių sąjun
gą, o jos pirmininku yra pro
fesorius kan. B. Česnys.

Naujoji Romuva yra drą
siai pasisakiusi įvairiausiais 
tautai gyvybiniais reikalais 
ir tuomi sau laimėjusi pla
taus pritarimo. Čia malonu 
pažymėti, jog amerikiečių 
lietuvių gyvenimas jai nebu
vo svetimas, bet visada arti 
širdies.

Ilgiausių šiam žurnalui 
metų!

Naujasis kapelionas tuo
jau pakviestas redaguoti dvi 
savaitinį laikraštį šviesą, 
L.R.K. Bendruomenės orga
ną. Iš naujo redaktoriaus pir 
mųjų straipsnių atrodo, ko
kiu pasiryžimu ir kokiu su
manumu bus vadovaujami 
Brazilijos lietuviai katalikai.

Laikraščio šviesos adr.: 
Antano Do Pary Bažny- 
Sao Paulo. Brasil.

Šv. 
čia,

PADEREVSKIUI
76 METAI

Pagarsėjęs pianistas Igna
cas Paderewski lapkričio 6 
d. susilaukia 76 metų am
žiaus. Visą savo gyvenimą 
daugiausia Paderevskis pra
leido muzikai, nors nemažai 
veikęs ir politiniame Lenki
jos gyvenime.

Lenkijai atgavus nepri
klausomybę, Paderevskis y- 
ra buvęs jos ministerių pir
mininku. Lietuviams Pade-' 
revskis žinomas, kaip žadė
jęs Lenkfjos taiką Lietuvai 
ir ta proga nuoširdžiai pasi
sveikinęs su prof. Voldema
ru.

RIMŠAI 55 METAI

Įdomu stebėti, kaip daug kas istorijoje kartojasi. Kei
čiasi vardai, aplinkybės, bet daugelio dalykų esmė lieka ta 
pati. Svarstykim kad ir išdavystės klausimą ir pastebė
sim, jog išdavikai paprastai savo tikslo siekia gražiausių 
formų priemonėmis. Taip elgėsi išdavikai prieš 2000 me
tų, taip jie elgiasi ir dabar.

. Didžiausis išdavikas, Judas Iskarijotas, išdavė savo Mo
kytoją ir Išganytoją, panaudodamas pabučiavimą. Di
džiausio išdaviko lūpos palietė švenčiausią Veidą, kad šis 
vėliaū būtų apsp’suaytsfs, sukruvinUs;

Judas Iskarijotas sveikino Kristų, lyg būdamas Jo ge
riausiu draugu, nors jo viduje virė pragariški troškimai.

Ir moderniųjų laikų išdavikai panašiai elgiasi, žmonijos 
išdavikų yra įvairiausių rūšių, bet šiais laikais stambiau
siais, be abejonės, yra dabarties komunistai.

Amerikoje komunistai savo galvas kelia vis aukštyn ir 
aukštyn. Jie naudoja naujausias priemones. Jie kviečia į 
savo glėbį visus, kuriems rūpi demokratiją išlaikyti Ame
rikoje... Jie nori visus demokratijos šalininkus apkabinti, 
priglausti, išbučiuoti...

Al gali būti didesnis pasityčiojimas iš demokratijos, 
kaip komunistų'rodomos viešos pastangos skelbtis demo
kratijos sargais?!

Demokratijos gražiąsias pastangas daug kur pražudė 
komunistai savo išdavikiškais darbais.

Rusija, ta vargšė Rusija, kuri šimtmečius kentėjo tiro
niškų carų vergijoje, buvo bežygiuojanti į demokratiją, bet 
demokratiją ten palaidojo komunistai.

Ispanija, tiek daug kentusi dėl savo karalių trumpare
giškumo ir sauvaliavimo, prieš kelis metus buvo susilau
kusi gražių vilčių demokratijai. Tačiau komunistiniai ele
mentai nerimo — kėlė riaušes, liejo gatvėse nekaltų žmo
nių kraują, degino bažnyčias ir privedė prie šiandieninės 
ispanų tautos tragedijos. Nežiūrint katra kovojančių ša
lių laimės, Ispanijoje demokratija palaidota ilgiems lai
kams.

Prancūzijoje ir visko gali būti. Į esamą socialisto Blu- 
- mo vyriausybę daug pretenzijų reiškia komunistai. Šalyje 

nuolat riaušės, kurios gali ir Prancūziją nuvesti į diktatū
rinių valstybių galeriją.

Amerikoje komunistai dabar glaudžiasi prie demokrati
jos, kad vėliau demokratija būtų apspiaudyta, išniekinta ir 
iš šios valstybes ribų žiauriai iškraustyta.

MIRĖ SKULPTORIUS 
TAFT

Spalių 30 d. Chicagoje mi
rė Amerikos įžymusis skulp
torius, Lorado Taft, 76 metų 
amžiaus.

Paskutinis jo skulptūros 
didelis kūrinys vaizduoja 
prezidentą JLincomą, besigin
čijantį su savo priešininku 
Douglas.

Kai mūsų skulptorius Rim
ša buvo surengęs savo kūri
nių parodą Chicagoje, velio
nis Taft buvo jos globėju ir 
parodė didelį palankumą lie
tuviškai kūrybai.

BRAZILIJOS LIETUVIAI 
KATALIKAI STIPRĖJA

Į Sao Paulo nesenai iš Lie
tuvos atvyko kun. Pijus Ra- 
gažinskas, kurs paskirtas 
Sao Paulo lietuvių kapelio
nu.

MALONĖS SVEIKINIMAI

Amerikos leidėjams padidinus laikraščio štabą, apie tai 
labai palankiai atsiliepė mūsų katalikiškoji spauda ir at
skiri asmenys.

Mūsų laikraštį ir redaktorių ta proga sveikino laikraš
čiai Draugas (net savo vedamuose straipsniuose), Garsas, 
Vytis, Studentų Žodis ir Darbininkas.

Be to, gauta asmeniškų sveikinimų iš Baltimore, Chica
go, Shennandoah, Pittsburgh (kun. Vaišnoras prie sveiki
nimų pridėjo ir pažadą praplatinti Ameriką savo parapijo
je), So. Boston, Lawrence, Haverhill, Detroit, Lowell, Ma- 
rianapolio, Waterbury, Brooklyn.

Laikraščiams ir atskiriems asmenims nuoširdus ačiū už 
sveikinimus ir malonius linkėjimus! Jie stiprina dvasines 
jėgas ir teikia džiaugsmo išganingame spaudos darbe.

Iš Vilniui Vaduoti S-gos 
veiklos.

Šiais metais buvusieji Vil
niui vaduoti sąjungos apy
gardų suvažiavimai parodė, 
kad paskiri sąjungos skyriai 
žymiai sustiprėjo. Dabar ne
priklausom. Lietuvoje sąjun
ga turi 381 skyrių. Daug dė
mesio sąjunga kreipė į vil- 
inietiškos spaudos ir vilnie- 
įtiškos radio programos su
stiprinimą. Tuo tikslu są
junga išleido eilę stambes
nių veikalų. Sąjunga taip 
pat išvystė didelę akciją ir 
sąryšy su spalių devintosios 
minėjimu.

Artimiausiu laiku Vilniui 
vaduoti sąjunga imsis rimtų 
žygių steigti atskirą drau
giją, kurios tikslas bus tirti 
Rytų Lietuvą. Šiai draugijai 
Vilniui vaduoti sąjunga pa
dės įsikurti ir veikti.

Šiemet Vilniui vaduoti są
junga pertvarkys savo įsta
tus. Tačiau juose didesnių 
pakeitimų beveik nėra. Tik 
Vilniaus geležinio fondo pa
dėtis aiškiau apibrėžta. Šis 
fondas veikia jau penktus 
metus ir ligi šiol turi surin
kęs 329,442 litus aukų. Paly
ginus su siekiamo tikslo svar 
bumu, tokia suma nėra dide
lė. Vilniaus centų rinkimas 
tęsiamas toliau bus su dide
sniu pasisekimu. Ypač suda
rant naujus fondo komitetus 
kuriuose mielai dalyvauja 
visų organizacijų atstovai. 
Tai graži Vilniaus darbo tal
ka. Vilniaus geležinio fondo 
komitetų tikslai kai kuriose 
apskrityse yra gana planin
gai išplėsta. Šiais metais 
fondo darbe naują impulsą 
įneše Išleistieji f didieji Vil
niaus pasai. Dar tik mėnuo, 
kai šie pasai išleisti, o jau 
yra per 1000 jų savininkų.

Šio lapkričio 11 d. skulp
toriui Petrui Rimšai sukan
ka 55 metai. Šis sukaktu
ves Rimša mini New Yorke, 
išstatęs savo kūrinių parodą.

P. Rimša gimė 1881 m. lap
kričio 11 d. Margių kaime, 
Vilkaviškio apskr. Iš pat 
vaikystės dienų svajojo tap
ti dailininku; ypač jis norė
jo piešti religinius paveiks
lus.

17 metų smaukęs, Rimša 
buvo Dr. K. Griniaus paska
tintas mokytis dailės Varšu
voje. Jo mokytoju buvo žy
mus lietuvis skulptorius Ve-1 Didieji Vilniaus pasai ski- 
lioniškis. Baigęs studijas 
Varšuvoje, Rimša išvyko į 
Paryžių, kur studijavo dai
lės akademijoje. Vėliau stu
dijavo Krokuvoje pas prof. 
Laszczką.

1907 m. Vilniuje buvo su
rengta pirmoji lietuvių dai
lės paroda, kurioje Rimša 
pasirodė savo ir dabar popu
liariais kūriniais — Lietu
viška Mokykla ir Artojas. 
1911 m. Petrapilio parodoje

Rašo Prof. St. Kolupaila

Gintaro ir Kryžių šalis

narni šeimoms, organizaci
joms ir įstaigoms.

—o—
Kariai paminėjo Spalių 9-ją

Visose kariuomenės daly
se buvo atitinkamai paminė
ta spalių 9 d. — Vilniaus pa-

Rimša laimėjo premiją.
Po didžiojo karo Rimša 

yra lankęsis Paryžiuje, Ber
lyne, Londone, Romoje ir ki
tur.

’’Kur bėga Šešupė, kur Ne-. Todėl mes nesistebime, kai 
munas teka, mus klausia, ar yra bendrai 

kas įdomaus Lietuvoje, ar 
verta ją lankyti, jąja domė
tis Bet nuostabu, kad aplan
kę ir kiek pažinę Lietuvą už
sieniečiai nuoširdžiai ja su
sižavi, nesigaili jai nepapirk- 
tų pagyrimo žodžių, randa 
ją nepaprasta ir paslaptinga 
šalimi.

Tas keistas kontrastas tuo 
tegali būti pateisintas, kad 
lietuviai yra nejudrūs, ne
mėgsta keliauti, patys nepa
žįsta savo krašto. Ugi prie
spaudos ir politinės vergijos 
metai paliko mūsų tautos 
būde neišdilusią dar žymę.

Tikrenybėje mūsų tėvynė 
— gintaro ir kryžių šalis — 
pasižymi retu, nors ir labai 
švelniu grožiu, lygiai, kaip 
mūsų liaudies menas. Tas 
grožis labai įdomus todėl, 
kad mažai žinomas, nedaug 
moderninės kultūros apkrės
tas, visai skirtingas nuo kai- kopų juosta tarp Baltijos jū- 
myninių žemių.

Tai mūsų Tėvynė, graži Lie
tuva... 

”Ar šviečia mums saulė, ar 
orai aptemę, 

Tu mūsų brangiausia prabo
čių šalis.... 

(Maironis) 
—o—

Nedidelis Pabaltijo kraš
tas, apie kurį beveik nieko 
nerasime Europos geografi
jos literatūroje, iš tikrųjų 
yra mažai žinomas net arti
miems mūsų kaimynams.

Lietuvoje nėra nei amžinu 
sniegu padengtų kalnų vir
šūnių su gletčeriais, nei dai
lių stačių uolų, fjordų, pože
mio urvų, bedugnių, ugnia- 
kalnių, nei didingų senovės 
piramidų ar sfinksų.

Ramaus ir lygaus mūsų 
krašto nelanko smalsūs glob- 
troteriai — ’’profesionalūs” 
turistai; apie jį nepamatysi
te turizmo biuruose viliojan
čių reklamų.

Lietuva teikia tinkamiau
sių sąlygų vasaros poilsiui, 
ypač pavargusiems nuo sku
bėjimo ir triukšmo proto 
darbo žmonėms; ji — dėkin
gas laisvų kelionių objektas 
— vandens keliais (baidare) 
ar sauskeliais (automobiliu, 
dviračiu). Pigus pragyveni
mas (maistas, butai), malo
nūs ir vaišingi žmonės, nesu
drumsta ramybė, didelė tvar
ka ir saugumas, pastovi va
liuta, pigus geležinkelio tari
fas ir vizos turistams, nedi
deli formalumai — tas turi 
paskatinti judresnę Vakarų 
Europos visuomenę išplėšti 
savo turistinę ekspediciją į 
mūsų kraštą.

Pirmas vertas svečių susi
domėjimo objektas — Lietu
vos pajūris — gintaro kran
tas. Jis nėra ilgas: vos 90km. 
jūros kranto priklauso Lie
tuvai. Žymiausią pajūrio da
lį (52 km) sudaro Kuršių ko
pos, vietoje vadinama Nerija 
ar Neringa; sausumos gy
ventojai tą vietą vadina Už
mariu. Tai — siaura smėlio

ros ir Kuršių Marių — dide-

TRUMPI PASIKALBĖJI- 
MAI

Apie skaitymą ir rašymą

1. Per šimtmečius daugu- 
mas nemokėjo nei skaityti 
nei rašyti.

Senovėje graikų vergai 
mokė Romos Cezarius. 
Viduramžiuose valstybės vai 
dininkai nemokėjo nei skai
tyti nei rašyti ir samdė sau 
raštininkus.

2. Ar ne keista, kad valdi
ninkai, nemokėdami nei skai 
tyti nei rašyti, užėmė val
dininkų vietas?

3. Ir mokyti žmonės buvo
jų vergai!

4. Mūsų laikais Amerikoje 
ir Europoje daugumas moka 
skaityti ir rašyti.

Vokietija — turi daug uni
versitetų ir pasaulyje pagar
sėjusių mokslininkų.

Rusija — turi „Penkerių me

APLINK'

grobimo diena. Kareivinių 
rajonai pasipuošė vėliavomis 
Iš ryto buvo pamaldos ir vė
liau paskaitos apie Vilnių ir 
kovas dėl jo. Kur yra kariuo
menės įgulos, ten 12 vai. rim 
ties minutė buvo paskelbta 
patrankų šūviais. Be to, dau
gelis dalių tą rimties minutę 
savo kariams paskelbė ir tri
mito aidais.

Tauragės įgulos kariai 
dieną vaidino istorinę dramą 
’’Taip mirdavo lietuviai”. Va 
karo pelnas paskirtas ginklų 
fondui. Karo aviacijoj ir ki
tose dalyse buvo platinami 
Vilniaus pasai ir ženkleliai, 
kuriuos kariai gausiai pirko.

Pagėgių įguloj naktį į spa
lių 9 d. staiga užgęso elekt
ra ir pasigirdo pavojaus tri
mitas. Visi kariai pasirengė tų” planus ir mokina milijo- 
žygiui. Išsirikiavus kariams, nūs rašyti ir skaityti, 
atėjęs bataliono vadas pasa
kė kalbą, primindamas šios 
nakties pavojaus reikšmę, 
spalių 9 d. prasmę ir apla
mai apie Vilnių ir jos kovas. 
Bataliono vadas kaip tik yra 
iš tų karių, kurie pirmieji 
įėjo į Vilnių 1920 m. Todėl 
jis pats Vilniaus kovas yra 
pergyvenęs.

Be to, visose dalyse pas
kaitos apie Vilnių buvo paly
dėtos Tautos himnu ir gies
me ”Ei, pasauli, mes be Vil
niaus nenurimsim”.

• — o— 
Kitos tautos apie lietuvių 

dainą
Prie* Švietimo ministerijos 

yra sudarytas Tautosakos 
Archyvas, kurs rūpinasi iš
saugoti senovės lietuvių dai
nas ir, apskritai, visą meną.

Tautosakos Archyvas ne
senai daugeliui Europoje pa
našių įstaigų išsiuntinėjo 
paklausimų apie mūsų tau
tos sutartinių dainų meliodi- 
jas — ar panašių liaudies 
muzikos kūrinių nėra jų kra
šte.

Iki šiol gauti atsakai iš 
Estijos, Suomijos, Norvegi
jos Švedijos, Irlandijos Ru
munijos ir Vokietijos (du). 
Atsakuose paprastai pareiš
kiama didelis jomis susido
mėjimas, kaip įdomiu muzi
kos reiškiniu, tačiau kad kur 
kitur panašių melodijų būtų 
rasta, visi iki šiol gauti at
sakai nepatvirtino.

Vokiečių ir iš viso liaudies

lės Nemuno žiočių įlankos.
Lietuvos pajūris turi ne

paprastų savybių, nepakan
kamai įvertinamų, būtent: 
atviroji jūra, nuostabus plia
žas (pakrantė), švarus smė
lis, skaidrus sūrus vanduo, 
patogios maudyklės ir vasar 
vietės.

Daugiausia mūsų visuome
nės mėgiamas kurortas — 
Palanga, į šiaurę nuo Klai
pėdos uosto. Bet daugeliu at
žvilgių įdomesnės kopos, 
ypač Nida ir Juodkrantė. 
Ten turime po dvi pakrantes 
— jūros ir Marių. Ten smė
lio dykumos — ’’Lietuvos 
Sąghara”, vėjo pustomos 
smėlio kopos, miškuose — rū 
pestingai saugomi briedžiai, 
savotiški žvejų laivai, uostai 
ir kaimai.

Kuršių Užmaris — Nerija 
—tai nepaprastų kontrastų 
šalis: plikos balto smėlio ko
pos ir juodi pušynai su brie
džiais laisvėje; karšta dyku
ma (’’Mirties slėnis’'’, ’’Tylos 
slėnis”) ir čia pat du beri
biai vandens plotai — pilkos 
Marios ir žydri su baltomis 
bangų keteromis Baltija;

Amerika — turi „Public 
Schools”, kur neturtingiausi 
gali veltui mokytis.

5. Ar ne keista, jog ir šian
die mokyti žmonės vergauja.

Vokiečiai — vergauja Fa
šistams.

Rusai — vergauja Komu
nistams.

Amerikiečiai — vergauja 
Kapitalistams.

6. Štai ką reiškia mokėti 
tiktai rašyti ir skaityti!

Amerikonas

dainų didelis žinovas, prof, 
dr. John Meier rašo, jog ne 
tik vokiečių dainai, bet ir, 
apskritai, Vakarų Europos 
dainoms istoriniais laikais, 
toks savotiškas daugiabal
siškumas yra svetimas. Kai 
kurio panašumo randame vi
duramžių apibrozianiškam 
giedojime ir kiek daugiau 
primityviose tautose, tačiau 
ir ten retokai.

Iš kitų šaltinių teko patir
ti, jog esą kiek panašumo 
su kai kuriomis rusų liaud. 
dainomis, bet melodika visai 
kita. Platesnis atsakas iš ati
tinkamų rusų mokslo įstaigų 
dar negautas. Taigi, šiaurės 
ir rytų Lietuvoje randamos 
savotiškosios sutartinės (gie 
smės, kapotinės), kurių tau
tosakos archyvas yra per 
100 užfiksavęs fonografo 
plokštelėse, yra tautosakai 
ir muzikai labai įdomūs do
kumentai.

Tikrai malonu k< 
matyti naujus veid 
naujų draugų. Malt 
gtis naujais vaizdi 
ma, ne visur kelis 
išklotas — būna 
dyglių.

Pradėjau lankyt 
kolonijas, ieškodai 
draugų mūsų 
Amerikai, žygiuc 
priekį. Šį sykį 
Jersey City. .

Jersey City visa 
York — iš New Y 
ti į Jersey City k; 
6 centai.

Nors miestas 
bet į jį atvykęs j 
džio, jog patekai 
mų miestą ir pas 
lyg mano tėvifi 
field, Mass.

Pirmiausia apl; 
Onos lietuvių baž 
čią tarp Mannii 
Grand St. Klebon 

I maloniai pavaišin 
f džiaugiaus gavęs 
Į tuviškų kopūstų.

Lietuviai savo 
turi nuo 1913 met 
ju steigėju buvo 1 

i tutis. Prieš suorg 
, parapiją, čia yeik 
' ęįo draugija, pa 

tuvių vieningumą 
Dabartinė bažn 

buvo teatro nai 
juos kitataučiai 
bažnyčią, kurią j 
tuviai nupirko. I 
klebonija ir vien; 
Jersey City lietu 
žę vis žengti pin

Parapijos kle 
buvę kunigai I 
čius, J. Krasnicl 
ciechauskas ir

primityviškos žvejų dūminės 
trobos ir elegantiškos vasa
rotojų vilos; juodi žvejų lai
vai su meniškai drožtomis 
vėlungėmis ir moderniški 
motoriniai keleiviniai laivai.

Pavasarį išilgai kopų mili- 
ardai paukščių lekia vasaro
ti poliarinėse šalyse ir grįžta 
rudenį. Vasarą ir žiemą — 
čia rojus sportininkams, bai
darininkams, sklandytojams, 
pašliūžininkams... Nida — 
mūsų planerizmo centras.

Kuršių kopų entuziastas ir 
propagatorius, P. Babickas, • 
dviejų labai dailių leidinių 
apie Neringą — ’’’Gintaro 
krantas” ir ’’Marių pasakos” 
autorius — tokiais žodžiais 
ją apdainuoja: ’’Neringa — 
muzikos kūrinys, nesupras
tas, neįvertintas; poema, ku
rios pradžios mes negirdėjo
me. Neringa — įkvėpimas 
visiems tiems, kurie turi sie
lą ir širdį. Neringa — dar 
neperskaitytas lapas mūsų 
tėvynės gyvenimo knygoje”.

Kitoje Kuršių Marių pu
sėje yra labai įdomi, mažai 
žinoma ir visai nelankoma

(Tęsinys 3 pusi.)

LIETUVA - G

KRYŽIŲ i
(Tęsinys iš 

rietą — Ventės 
švyturiu ir paub 
mo stotimi.

Reljefo įvairu
pirmoji vieta L
h Nemuno slėnI
taus ir Kauno. ( 
mūsų upė prash 
renmį barjerą, 1 
giliu slėniu, v< 
per akmenis i 

• vietomis statu 
krantai teikia 
nų upės vaizde 
sis savo ekspa 
liumi, Nemum 

I daugybę keist 
džiausiąs vinį 
Birštono kiipi 
g-io; ją mam 
hidroelektrini 

r OOOkW amž’n
Toje kilpoje' 
įrengtas Biršt 
su gausingom! 
mis versmėmis 
maudyklėmis, 
vilomis; Biršt' 
- puikus užn< 
nas, romantišl 
pilies Mnas. 
dailios^apyliiii 
vietos, nuosta 
Nemuno vingii 
pų senovėje bu 
aikščių medži
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TRUMPI P,

APLINKUI B

Pranas Naudžius

York

ivuuų 
romis 
ir vė
lių ir 
riuo- 
. rim

Tikrai malonu keliauti, pa 
matyti naujus veidus, įsigyti 
naujų draugų. Malonu džiau
gtis naujais vaizdais, žino
ma, ne visur kelias rožėmis 
išklotas — būna ir aštrių 
dyglių.

Pradėjau lankyti lietuvių 
kolonijas, ieškodamas naujų 
draugų mūsų laikraščiui 
Amerikai, žygiuojančiam į 
priekį. Šį sykį patekau į 
Jersey City.

Jersey City visai arti New 
iš New York nuvyk

ti į Jersey City kainuoja tik 
6 centai.

Nors miestas ir didelis, 
bet į jį atvykęs gauni įspū
džio, jog patekai į mažą, ra
mų miestą ir pasijunti esąs 
lyg mano tėviškėje, West
field, Mass.

Pirmiausia aplankiau Šv. 
Onos lietuvių bažnyčią, esan 
čią tarp Manning Ave. ir 
Grand St. Klebonijoje buvau 
maloniai pavaišintas. Ypač 
džiaugiaus gavęs skanių lie
tuviškų kopūstų.

Lietuviai savo parapiją 
turi nuo 1913 metų. Pirmuo
ju steigėju buvo kun. J. Raš- 
tutis. Prieš suorganizuosiant 
parapiją, čia yeikė Šv. Jur
gio draugija, palaikiusi lie
tuvių vieningumą.

Dabartinė bažnyčia seniau 
buvo teatro namai, vėliau 
juos kitataučiai pertaisė į 
bažnyčią, kurią pagaliau lie
tuviai nupirko. Prie jos yra 
klebonija ir vienas sklypas. 
Jersey City lietuviai pasiry
žę vis žengti pirmyn.

Parapijos klebonais yra 
buvę kunigai Ed. Budrevi- 
čius, J. Krasnickas, J. Vai-

nei rašyti.
Senovėje J 

mokė Romos Cezariu ] 
Viduramžiuose 
(liniukai nemokėjo o 
tyti nei rašyti ir MJ 
'aštininkus.

2. Ar ne keista,^ 
Ininkai,-nemokėdami^ 

tyti nei rašyti, uįį * 
dininkų vietas?

3. Ir mokyti 
v *■; jų vergai!

4. Mūsų laikais 
r Europoje daugumu J 
skaityti ir rašyti,

Vokietija-turiM 
ersitetų ir pasaulyje J 
ėjusių mokslini^ I 
Rusija—turi „PentajĮ J 
l” planus ir mokina įJ 
is rašyti ir skaityti | 
Amerika - turi jJ 

hooIs’Vknr neturtingąjį 
Ii veltui mokytis. ?

5. Ar ne keisti, jog irįl
• die mokyti žmonės?^Į 

Vokiečiai - vergauji k I
J šistams. I 

Rusai — vergauja b| 
nistams.

Amerikiečiai - varpui j 
Kapitalistams. 1 

6. štai kų reiškianti 
tiktai rašyti ir skaityti! Į

. Amerikai! I

dainų didelis žinovas, pnt 
dr. John Meier rašo, jog i 
tik vokiečių dainai, bet ir, 
apskritai, Vakarų Europos 
lamoms istoriniais laikais, 
oks savotiškas daugiai 
iškurnąs yra svetimas. Si 
urio panašumo randame vi-1 
iramžįų , ajnbmnišĮnui 
edojime ir tiek daugiau 
•imifyviose tautose, tačiau 
ten retokai.

Iš kitų šaltinių teko patir- 
jog esą kiek panašu® 
kai kuriomis rusų liaui 
nomis, bet melodika visti 
i. Platesnis atsakas iš ati
mamų rusų mokslo įstaigų 
negautas. Taigi, šiaurė 
ytų Lietuvoje randamus 
itiškosios sutartinės |gū
i, kapotinės), kurių tau
tos archyvas yra pu

ciechauskas ir P. Vanagas.

’’AMERIKA”

užfiksavęs fonografe 
telėse, yra tautosakai 
izikai labai įdomus d> 
ntai.

tyviškos žvejų dūminės j 
s ir elegantiškos vasa- Į 
i vilos; juodi žvejų lai-1 
. meniškai drožtomis Į 
imis ir moderniški I 
lai keleiviniai laivai, g 
irį išilgai kopų mill-1 
.ukščių lekia vasaro-1 
inėse šalyse ir grįžta I 
Vasarą ir žiemą - I 

is. sportininkams, bai- ] 
tams, sklandytojams, | 
.ninkams... Nida -1 
olanerizmo centras, 
ių kopų entuziastas ir I 
atorius, P. Babickai l| 
labai dailių leidinių 1] 
Beringą — "Gintaru I 
3” ir "Marių pasakos" . 
is —tokiais žodiitf L 
ąinuoja: "Neri# - ’ 
s kūrinys, nesupras- Į 
įvertintas; po® | 
■adžios mes negirdėjo- 
[ėringa — įkvėpi® 
s tiems, kurie turi šie- 
širiį. l| 
kaitytas lapas *11 
s gyvenimo knygoj®’ 
je Kuršių Man'll P® ( 
ra labai įdomi, |

ir visai nelanko® 
Tęsinys P^

LIETUVA — GINTARO IR 
KRYŽIŲ ŠALIS

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
vieta — Ventės Ragas su 
švyturiu ir paukščių žiedavi- 
mo stotimi.

Reljefo įvairumo atžvilgiu 
pirmoji vieta Lietuvoje ten
ka Nemuno slėniui tarp Aly
taus ir Kauno. Čia didžiausia 
mūsų upė prasiveržė pro mo
reninį barjerą, teka siauru ir 
giliu slėniu, vanduo krinta 
per akmenis ir slenksčius, 

- vietomis statūs griūvantieji 
krantai teikia Nemunui kal
nų upės vaizdą. Blaškydama
sis savo ekspansijos pertek
liumi, Nemunas pasidarė čia 
daugybę keistų vingių. Di
džiausias vingis — garsioji 
Birštono kilpa, per 50 km. il
gio; ją manoma panaudoti 
hidroelektrinei stočiai (30. 
OOOkW amžinos energijos). 
Toje kilpoje yra gražiai 
įrengtas Birštono kurortas 
su gausingomis mineralinė
mis versmėmis, su voniomis, 
maudyklėmis, viešbučiais ir 
vilomis; Birštono papuošalai 
— puikus užnemunės pušy
nas, romantiška®beržų alėja, 
pilies Rainas, nepaprastai 
dailios apylinkės: istorinės 
vietos, nuostabūs reginiai į 
Nemuno vingius. Vienoje kil
pų senovėje buvo garsi kuni
gaikščių medžioklių vieta; ji

Dabartiniu klebonu yra kun. 
Stasys Stonis, užėmęs šią vie 
tą nuo šių metų balandžio, 
25 d.

Kun. Stonis yra gimęs Lie
tuvoje prieš 41 metus, Gru
žių valsčiuje. Seminarijos 
mokslus baigęs Kaune, iš 
kur buvo pasiųstas į Petra
pilio Akademiją, kurioje stu
dijavo dvejis metus. Vikaru 
buvo Seinuose ir Josvainiuo
se, vėliau ėjo kapeliono pa
reigas Joniškio vidurinėje 
mokykloje ir Šiaulių gimnazi 
joje-

1929 m. kun. Stonis atvyko 
į Ameriką kaip Lietuvos Šv. 
Kazimiero knygų leidimo 
draugijos įgaliotinis ir iki 
1931 m. lankė lietuvių kolo
nijas. 1931 m. paskirtas Pa- 
tersono klebonu, kurio parei
gas ėjo 5 metus.

Turėdamas palinkimo mo
kslui, 1933 m. įstojo į Ford
ham universitetą sociologi
jos studijuoti. Jo dvejų me
tų studijas pertraukė liga, 
bet vistiek pasiimtą kursą 
užbaigė. Pernai kun. Stonis 
lankėsi Lietuvoje. Atvykęs į 
Jersey City, kun. Stonis rado 
tik 2 —t 3 draugijas. Jo pa
stangomis parapijoje dabar 
jau suorganizuota Tretinin
kai, Sodalietės, švento Var
do drg., Rožančinė, .atnaujin
tas choras.

Turiu pažymėti, jog para
pijiečiai savo kleboną labai 
gerbia ir myli.

Jersey City lietuviai labai 
išsiskirstę įvairiose miesto 
dalyse ir dar nėra taip gerai 
suorganizuoti, kaip kun. Sto
nis nori. Bet dar yra laiko ir 
pamatysim, kaip šio miesto 
lietuviai progresuos.

Biznyje lietuvių nedaug, 
daugiausia iš jų turi saliū- 
nų, šiek tiek smulkesnėje pre 
kyboje.

Jersey City, N. J.

Misijos sekasi puikiai
Šv. Onos par. bažnyčioje, 

Grand St. ir Manning Ave., 
lapkričio 2 d. prasidėjo Mi
sijos. Jas veda garsus misi- 
jonierius Tėvas J. Bružikas. 
Rytais 9 vai. mišios ir pa
mokslas; vakarais 7:30 vai. 
pamokslai ir palaiminimas 
Švč. Sakramentu. Misijos už-

dar tebevadinama Žvėrinčiu- 
mi. Kitoje kilpoje, ties isto
riška Punios pilimi, nepapra
stai gražus šilas su ąžuolų 
alėja išilgai Nemuno; apie 
tą vietą rašytojas S. Minclo- 
vas rašė: „Pasakingas regi
nys, lygaus kuriam nėra vi
soje Europoje”...

Turistų dėmesio verta eže
rų sritis š.-r. Lietuvoje. Čia 
išbarstyta apie 2000 moreni
nės kilmės ežerų ir eže
rėlių. švariuose jų smėlio 
krantuose ošia pušynai, au
ga uogos ir grybai. Aukšti ir 
lygūs krantai, pusiasaliai, 
įlankos ir salos sužavi kiek
vieną lankytoją. Formos ir 
reginių įvairumu mūsų eže
rai nenusileidžia gražiajai 
Suomijai.

Patys įdomiausi ežerai: 
Baltasis ir Juodasis Lakajai 
(netoli Maletų), Asvė (ties 
Dubingiais), Aiseta (apie 
Saldutiškį), Luodis (ties Sa
laku), Ezarasas (Zarasuose) 
Sartai (ties Dusetomis), Avi 
liai, Virintai, Peršoksna ir tt

Atskirų gražių ežerų gali
me sutikti vakarų Lietuvoje 
(Virkšta ties Plateliais) ir 
pietuose (Dusia ir kaimyni
niai, Ančia, Daugai, Aukšta
dvario apylinkės ežerai). Pa
sitaiko ežerų su paslaptinga 
žalia vandens spalva, kaip 
Šveicarijos ežeruose (pav.,

Kun. St. Stonis, Jersey City klebonas, nuoširdus 
Amerikos rėmėjas (plačiau apie jį rašo Pr. Nau
džius „Aplinkui besidairant”).

sibaigs sekmadienį, lapkričio 
8 d. Vyrų bei vaikinų misijos 
užsibaigs 4 vai., moterų bei 
merginų — 7:30 vai.

Žmonių į misijas lankosi 
labai daug. Visi misijomis 
sužavėti. Daugelis eina prie 
Sakramentų.

Kviečiama visus uoliai lan
kytis, o ypatingai susirinkti 
į iškilmingą misijų užbaigi
mą.

—o—
Choro koncertas — balius 

pasisekė

Bažnytinis choras spalių 
31 d. turėjo savo pirmą kon
certą — balių. Svečių atsi
lankė labai daug. Choras, va
dovaujant. muz. A. Kamins
kui, puikiai padainavo dai
neles: Jaunimo giesmė, svei
ki drūti, Ant tėvelio dvaro, 
Palankėjė ir kitas. Dainos 
atsilankiusiems labai patiko 
ir pageidauta, kad dažniau 
tokių koncertų būtų suruoš
ta.
Iškilmingas Rožančiaus Bro

lijos steigimas
Lapkričio 1 d. įvyko iškil

mingas Rožančiaus brolijos 
įsteigimas. Sumos metu in 
corpore priėjo prie Komuni
jos. Kleb. kun. S. Stonis pa
sakė gražų, iškilmei pritai

kytą pamokslą. Ypatingai 
gražų įspūdį padarė giedoji
mas Veni Creator ir Te De- 
um Laudamus bei narių pri
ėmimas į broliją. Daugelis 
žmonių, iš susijaudinimo net 
apsiašarojo. Ilgiausio ir gra
žiausio gyvavimą!

DAN BUBLIS VIS VERČIASI

Kaip sena patarlė sako — 
gero žmogaus nenugalėsi. Po
nas Dan Bublis, 575 Grand St., 
Jersey City, N. J. nuo 1921 m. 
užlaiko valgomųjų daiktų 
krautuvę. Visi Jersey City lie
tuviai atlankykite D. Bublio 
krautuvę ir įsitikinsit, kad. pas 
jį yra teisingas, geras patar
navimas; geros kokybės pre
kės, parduodamos prieinama 
kaina.

MONARCH PHOTO STUDIO

Mes patenkiname savo pi
liečius! Kitaip mes nebūtume 
išsilaikę nuo 1898 m. Mūsų 
kainos visiems prieinamos.

„Fotografija gyvena amži
nai”. Kada norite fotografuo
tis, ateikite į Monarch Photo 
Studiją, 168 Newark Ave., 
Jersėy City, N. J. Savo drau
gų tarpe kalbėkite apie Mo
narch Photo Studio.

SEKLYCIOS MERGELĖ

(Iš Trimito)

Seniau biržėnuose, vabal- 
ninkėnuose, daujėniškiuose 
ir aplinkiniuose valsčiuose 
būdavo paprotys seklyčią už
leisti vyriausiajai dukteriai, 
kurią visas sodžius ir apylin
kė pramindavo „seklyčios 
mergele”, nes ji visą laiką li
gi ištekėdavo, gyvendavo se
klyčioje nieko nedirbdama, o 
tik laukdama piršlių, kai ga
lės ištekėti. „Seklyčios mer
gelę” tėvai laikydavo kuo 
geriausiai; ji rytais ir vaka
rais veidą prausdavo pienu, 
valgydavusi skaniausius val
gius, rengdavusis kuo pui
kiausiai, nepažindama jokio 
darbo. Taip gyvendama „se
klyčios mergelė” spėdavusi 
savo laimę, iš kurios būtent 
pusės bus jaunikaitis, ar tur
tingas ir t.t. Burdavo įvai
riausiai: nusipraususi veidą 
pienu, tą pieną duodavo su
lakti šuniui ir paskiau sekda 
vo, į kurią pusę pirmą kartą 
sulos, tai iš tos pusės turės 
būti piršliai. Ir jei šuo ilgai 
los, tai jaunikaitis bus tur
tingas, o jei trumpai, tai ne
turtingas. Dar burdavo kitu 
būdu: nakčiai po lova pada
rydavo tiltą, ir jei naktį su
sapnuos kokį jaunikaitį’, ei
nantį tuo tiltu, tai į tą sap
nuotąjį ir bus panašus jos 
vyras. Tiltas po lova būdavo 
tol, ligi sapnuodavo, o pas
kiau spėliodavo pavardėmis, 
kuris čia tuo tiltu bus ėjęs... 
Burdavo dažniausiai šeštadie 
nio vakarais. Ypatingai bur
tai būdavę vertingi prieš di
džiąsias šventes ar Naujuo
sius Metus.

Pasitaikydavo, kad „sekly 
čios mergelė” nusikalsdavo, 
pav. lipšniai kalbėdama su 
kokiu samdiniu. Už tai šeima 
bausdavo: aprengdavo pras
tais drabužiais ir kelias die
nas nakvindavo kamaroje; 
duodavo jai prastesnį maistą 
ir vietoj pieno veidui praus
tis — vandenį. Tokius „sekly 
čių mergelių” nubaudimus, 
šeimos laikydavo didžiausio
je paslaptyje, nes pagal bu
vusią tradiciją, bausta „se
klyčios mergelė” būdavo ne
be visoje aukštybėje ir pa-

IŠBUČIUOČIAU VISĄ PASAULĮ...

Išbučiuočiau aš visą pasaulį šiandien, 
Visą baltą, gražutį pasaulį, — 
Iškaišytą, dabintą laimužėm išvien, 
Išbučiuočiau aš visą pasaulį šiandien.

Visą žemę priglausčiau šiandien prie širdies, 
Visą skaidrią, saulėtąją žemę, — 
Su dainuojančiu rytu, be šešėlių nakties. 
Visą žemę priglausčiau šiandien prie širdies.

Išdainuočiau aš dainas šiandieną visas, 
Tas krykštaujančias vasaros dainas, — 
Apie dangų ir saulės auksuotas kasas, 
Išdainuočiau aš dainas šiandieną visas.

Nes dabar taip gražu ir tos saulės tiek daug!
Pats dangus čia priklaupęs parimo.
Vai, Dievuli, tą laiką sustabdyk, dar palauk, 
Nes dabar taip gražu ir tos saulės tiek daug!

Giedra Juodvalkytė

garboje laikoma, šeimoje j ar nes dukros turi tam tikras 
būdavo teikiama pirmenybė, pirmenybes šeimoje. Jos yra 
vykti į svečius, būti krikšto ' geriausiai puošiamos, atlei- 
motina, pajaune ir t.t. i džiamos nuo sunkesnių dar-

Kai ..sekiveins mergelė” iš!j°ms kartais motinos ir 
geresnį kąsnelį pasuka, ar 
šiaip į puotas, krikštynas vis 
joms teikiama pirmenybė. 
Lygiai kaip pirmykščios „se
klyčios mergelės”, jos mažai 
dalyvauja sodžiaus pasilink
sminimuose ir dažniausiai 
gyvena vienos seklyčiose, 
svajodamos apie atvažiuojan 
čius piršlius.

Kai „seklyčios mergelė” iš| 
tekėdavo, į jos vietą sekly
čioje būdavo įgyvendinama 
iš eilės amžiumi vyriausia 
sesuo. Įgyvendinimas irgi bū 
davo atliekamas su tam tik
romis apeigomis: iškeliama 
puota ir sukviečiamas visas 
sodžiaus jaunimas, kuris at
sisveikindavo su busimąja 
„seklyčios mergele”, nes ji, 
peržengus seklyčios slenkstį 
ir gavus „seklyčios merge
lės” vardą, daugiau negalėjo 
dalyvauti sodžiaus jaunimo 
pasilinksminimuose. Kada 
baigdavosi puota, būvimoji 
„seklyčios mergelė”, išvesda
vo šokti kiekvieną vaikiną 
„paskutinio šokio”, o su 
draugėmis atsisveikindavo 
pasibučiuodama. Po atsisvei
kinimo būdavo aprengiama 
naujais baltais drabužiais ir 
tėvo su motina įvedama se
klyčion. Vedant, susirinku
sieji primindavo „seklyčios 
mergelės” pareigas ir elgesį. 
Ir kai ji peržengdavo sekly
čios slenkstį, priemenėje sto
vįs jaunimas uždainuodavo 
tam tikrą dainelę, kurią bai
gę visi vienu balsu pasveikin 
davo: „Būk sveika, seklyčios 
mergelė”.

Biržėnuose dar ir dabar 
esama „seklyčių mergelių”, i atleidžiamas iš darbo! — at- 
Stambesnių ūkininkų vyrės- sako ramiai užklaustasis.

JUOKTIS SVEIKA
t

Mažoji Elzytė pasakoja:

— Balsavome šiandieną, 
kuri mūsų klasėje yra gra
žiausia.

— Kuriai gi atiteko laimė 
būti gražuole?

— Kiekvienai, nes kiekvie
na gavome tik po vieną bal
są.

Vienas įstaigos viršinin
kas pasakoja anekdotus, o 
visi kiti tarnautojai juokia
si kaip įmanydami. Tik vie
nas jaunas raštininkas nesi
juokdamas sėdi prie savo 
stalo.

— Kodėl tamsta nesijuo
ki? — klausia jo įstaigos ka
sininkas.

— Kitą savaitę vistiek esu

Mergežeris ties Aukštadva
riu).

Labai įdomus, ypač gamti
ninkui ir medžiotojui, Žuvin
to ežeras (Mariampolės ap.) 
jis seklus, užaugęs švendrais 
sunkiai prieinamais krantais 
begaliniuose jo kupstuose ir 
šalelėse peri reti, kitur neuž
tinkami paukščiai. Turime ir 
ežerų su plaukiojančiomis 
salomis, kurias vėjas stumo 
nuo kranto prie kranto, pav. 
Lazdynės ežeras paliai Zara
sus.

Kalnų Lietuvoje nėra. Au
kštesnės vietos — pietuose, 
Vištyčio ežero apylinkėje — 
ir vakaruose, Žemaičių kraš
te. Atskiros aukštesnės kal
vos, garsios senomis legen
domis, turėjo religinio kulto 
reikšmės: jose buvo senovės 
lietuvių šventovės, degė am
žina ugnis, žaliavo šventieji 
ąžuolai... Žinomi Šatrijos, 
Medvėgalio, Rambyno, Girg
ždutes, Birutės kalnai; iš jų 
viršūnių į visas pasaulio ša
lis turistui atviri plačiausi 
reginiai; tuos kalnus verta 
aplankyti. Iš Rambyno kal
no, kuris yra pačiame Ne
muno krante, Klaipėdos kra
šte, matyti platus slėnis, Til
žės ir Ragainės miestai. Iš 
Šatrijos matyti 15 bažnyčių 
bokštai, o iš Medvelgio, žmo
nių nuomone, matyti... Ry

gos miestas (žinoma, tik vai
zduotėje!).

Lietuvos šiaurė, apie Bir
žus, guli ant gipso klodų, kur 
požemio plyšiuose dingsta 
upės, linksta ir griūva žemė; 
ten gali būti didingų urvų, 
požemio ežerų ir upių. Iš že
mės veržiasi turtingi sieros 
vandens šaltiniai. Brangus 
gydomasis vanduo tam tiks
lui dar beveik nenaudojamas 
Užtat vienos versmės (Smar 
donės) naudojama vandens 
energija nedideliam malūnui 
sukti; bene bus tai vieninte
lis pasauly malūnas, varo
mas tokiu brangiu vandeniu.

Dailiais reginiais pasižy
mi Neries, Dubysos, Minijos, 
Virvytės, Šventosios slėniai. 
Liaudies dainose ir poetų kū
riniuose dažnai minimas 
upių grožis: ’’Kaip puikūs 
slėniai sraunios Dubysos; 
miškas lyg rūta, kalnai ža
liuoja”, ’’Ten susimąstęs 
tamsus Nevėžis, kaip juosta, 
juosia žaliąsias pievas” (Mai 
ronis). Labai graži laikino
sios mūsų sostinės — Kauno 
— vieta: platus slėnis Ne
ries su Nemunu santakoje, 
aukšti šlaitai, senovėje gar
sūs ąžuolynai. A. Mickevi
čius, sužavėtas Kauno gro
žiu (Mickevičiaus slėnis”) 
taip jį vaizdavo: ’Vilija (Ne
ris) teka tarp narcizų ir tul-

pių gražiausiame Kauno slė
ny...” ir Maironis pasakė 
apie Kauną: ’’Nešvarus, bet 
kokius rėmus — apdarus iš
meldęs iš gamtos malonės! 
Ant panoramos jo žalios kie
no akies nepavilios jo aukš
tos, baltos, senos bonės!”

Šiaip visas kraštas turi 
linksmą, gyvą reljefą, išpuo
štą dirbamų laukų, žalių pie
vų ir tamsių miškų. Dažnai 
sutinkami taisyklingos for
mos piliakalniai — Lietuvos 
’’piramides” — kur žiloje 
senovėje gyventojai gynėsi, 
meldėsi, degino ir laidojo 
mirusius. Piliakalnių išliko 
bent keletas šimtų; Nemuno 
krantuose jie išrikiuoti išti
sa grandine, lyg upės sargai 
garbingos praeities liudinin
kai...

Tikrai lietuviškas krašto 
papuošalas — dailūs medi
niai kryžiai ir koplytėlės su 
šventųjų statulomis. Jų pas 
mus tiek, kiek nesutiksime 
jokioje kitoje šalyje. Kry
žiuose geriausiai atsispindi 
mistiška katalikų tikybos 
nuotaika. Stilingus kryžius 
matome prie kiekvieno kelio, 
prie upelių, ties namais, ka
pinėse, po medžiais, ypač Že
maičiuose (’’Šventoji Žemai
tija”). Jurgaičių piliakalnyje 
(į šiaurę nuo Šiaulių) pasta

tyta krūvoje apie 400 medi
nių kryžių!

Ramūs vienkiemiai, pas
kendę medžiuose kaimai, se
nieji dvarai, bažnyčių varpi
nės, darbštūs ūkininkai prie 
lauko darbų, gyvulių bandos 
žydinčiose pievose, dainuo
jąs ar raliuojąs piemenukas, 
liūdnos liaudies dainos — vi
sa tai sudaro mūsų mielos 
tėvynės idiališką simfoniją.

Lietuva gali didžiuotis sa
vo garsiąja praeitimi. ’’Ten 
apleistos pilys griūva ant 
kalnų aukštai; milžinų ten 
kaulai pūva, verkia jų ka
pai” (Maironis). Nemuno 
krantuose pasiliko senų pi
lių griuvėsiai — Liškiava, 
Kaunas, Gelgudų Zomkus; 
tai kovų su vakarų užkariau 
tojais — kryžiuočių rite
riais — liekanos. Kai kurios 
bažnyčios dar did. kunigaik
ščio Vytauto Didžiojo prieš 
500 metų statytos (Zapyš
kyje, Skaruliuose, Kaune Ve
liuonoje).

Iš vėlyvesnių pastatų ver
ta pamatyti Pažaislio vie
nuolyno bažnyčią, kuriai iš
puošti marmuras buvo gabe
namas arkliais iš Italijos. 
Gražiausia Lietuvoje gotiško 
stiliaus bažnyčia yra Rokiš* 
kyje, aukščiausį bokštą turi 
Šiaulių m. bažnyčia. Plačiai 
žinomos dar Kražių bažny

čia, kur 1893 m. rusų kazo
kai padarė ’’Kražių skerdy
nes”, Šiluvos bažnyčia ir mo
derniško stiliaus koplyčia, 
gausiai lankoma rugsėjo 8 d. 
Žemaičių Kalvarija, Kauno 
bažnyčios.

Kiti verti dėmesio pasta
tai: Klaipėdos uostas; Lyda- 
vėnų tiltas per Dubysos slė
nį, 570 m ilgumo, iki 45 m. 
aukščio; tiltai per Nemuną 
Kaune ir Tilžėje; karaliaus 
Vilhelmo kanalas tarp Mini
jos ir Klaipėdos uosto; Kau
no rotušė, Lietuvos banko 
rūmai, nauji Universiteto, 
Kūno kultūros, Žemės banko 
Vytauto Didžiojo muziejaus 
ir kiti Kauno rūmai, įdomios 
medinės sinagogos Šaukė
nuose, Jurbarke, Kelmėje.

Turistai lanko dar seniau- 
sį Lietuvoje Stelmužės ąžuo
lą, 2000 metų senumo (Zara
sų aps.), Dionizo Poškos 
ąžuolus ’’Baublius” Poška- 
kaimyje (Tauragės aps.j, 
Biržų pilies griuvėsius, Že
mės ūkio akademiją Dotnu
voje, Anykščių šilelį ir di
džiulį Puntuko akmenį, Ro
muvą Sartų ež. krantuose ir 
daug daug kitų gražių ir įdo
mių vietų.

Keliaukime ir pažinkime 
Lietuvą!



Baltimore, Md. KETOSIŠ TOLIAU IR IŠ TOLI Britaino lietuviams.I

Elizabeth, N. J.
HARTFORD, CONN.

kviečiami pasinaudo-

L L/X CX vkzj r 1

Kai- fl-W° Ročiaus ii
* • - ‘VI____ _ T\ J— i!

Rimša.
| Pranciškaus D-jų, ii

WORCESTER, MASS.

★ ★VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! ★ ★

BR

kada 
pasi
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vaitraštį Ameriką.
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Sidabrinis seimas
Šv. Kazimiero parapijos 

mokyklos patalpose spalių

Sesijoms užsibaigus įvy
ko bankietas seimo daly
viams pagerbti. Buvęs.

Vis
Hartfordo lietuviai vėl

—O— 
Bazaras

Jau buvo du susirinkimai
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Kada Mąstai.

hę ir A. Slivinskienę, 
(darbą koordinuoja 
togaitienė ir Kučinsk

Memphis Laikraštininkas Spausdina Sa
vaitinius "Sweepstakes" Išpranašavimus

Harry Martin, gerai žinomas Mem
phis laikraštininkas dadėjo ypatingą 
savo kolumnai skyrių. Kiekvienų 
savaitę jis numato Jūsų Lucky Strike 
“Sweepstakes” laimėtojus ir iki šiol 
jis atspėjo vienų iš trijų kartų. 
“Būtų galima mane pasveikinti už tų 
.333 atspėjimo tiknimų” sako p. 
Martin — ir mes esame pasirengę tai 
padaryti. Sveikiname, p. Martin.

Ar jūs jau įstojot? Ar laimė jot 
savo skoningus Lucky Strikes? Ant 
radio transliuojama muzika. Atsisukit 
radio ant “Your Hit Parade” — tre
čiadienio ir šeštadienio vakarais. 
Klausykit, spręskit ir palyginkit melo
dijas—tuomet pabandykit Jūsų Lucky 
Strike “Sweepstakes.”

Ir jeigu dar nerūkote Luckieą 
nusipirkit pakelį šiandiena ir paban« 
dykite juos. Gal būt tuo kų nors 
netenkat.

-lengvas užsirūkymas
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-K0NO TABAKO-"ITS TOASTED"

2222222ft

Lapkričio 6 d., 1936 m.

siĮsutes, nes jos visiškai pasi- 25 d. įvyko L.R.K. Pilnųjų 
J aukojusios Hartfordo ir New Blaivininkų Susivienijimo

Lietuviai moksle
Inžinierius Eugenijus J. 

Žifirys, baigęs Yale universi
tetą, labai pamėgo mokslinį 

f tyrinėjimą ir nesenai drauge 
į su Yale profesorium Lichty 

paruošė veikalą apie alkoho
lio jungimą su gasolinu. Jų
jų darbas tilpo žurnalo In
dustrial and Engineering 
Chemestry rugsėjo numery. 
Yale universitetas tą patį 
mokslinį darbą atspaude sa
vo oficialiame leidiny.

Dabartiniu laiku inž. Žiū- 
rys dirba Ethyl Gasoline 
kompanijoje, Detroit, kur 
atlieka mokslinius tyrinėji
mus.

tik iš 28 asmenų, šiandien 
choro narių yra virš 120. 
Ką tas reiškia? Ar ne tai, 
kad muz. Rakauskas nebuvo į 
diktatorius, bet drąsiai stojo 
į darbą ir pradėjo mokyti 
jaunimą pilnoje to žodžio 
prasmėje, ir gražiai paveikė 
į jaunimą. Jisai suorganiza
vo tokį gražų ir gausingą 
jaunimo būrį ir stropiai pri
žiūri, kad neiškryptų iš ati
tinkamų ribų. Ar negalime 
džiaugtis tokiu darbu?

(parapiją. Visos par. draugi
jos dalyvaus ir darbuosis, 
kad bazaras pasisektų.

—o—
Prezidentui Rooseveltui 

lankantis

New Yorke Šv. Ksavero 
aukštesnėje mokykloje, Tė
vų Jėzuitų vedamoje, nese
nai gerai pasižymėjo Vytau
tas Karpavičius, brooklynie- 
tis; klasėje iš 150 mokinių 
jis geriausiai išlaikė egzami
nus, pasiekdamas 93%. Taip 
pat jis laimėjo pirmą vietą 
debatuose "Katras buvo žy
mėsiąs generolas civiliniame 
karę, ~ ant ar Lee?’’

įoj/ pat mokykloje Jurgis 
Ku kas, brooklynietis, iš
rinktas į mokyklos futbolo 
ratelį'. Mokykloje yra 600 
mokinių; žinoma, kad dau
gumas jų nori pakliūti į fut
bolo ratelį, bet ne visiems 
toji laimė nusišypso.

LIETUVIAI FUTBOLE

. / Praėjusiame Amerikos nu- 
/mery buvome pažymėję žy- 

/ miųjų universitetų futbolo 
žaidėjų lietuvių vardus. Ma
lonu, jog šiame numery gali
me tą sąrašą papildyti:

Columbia — Radvilas (L. 
E), Marquette — Buivydas, 
Fordham — Dulkė, Pitts
burgh — Stapulis,* Lezaus- 
kas, Illinois — Mažeika, 
Georgetown — Vaičiūnas, 
Shenandoah — Mitrus, Pur
due — Juška, Carnegie Tech 
— Mickevičius.

Praėjusią savaitę geriau
siai pasižymėjo Buivydas 
(jis nulėmė Marquette laimė 
j imą prieš St. Mary’s), Vai
čiūnas, Čiubeta (Princeton) 
ir Dulkė.

CHICAGO, ILL.

Šiomis dienomis Aušros 
Vartų par svetainėje, muz. 
Rakausko pakvietimu, turė
jome progos aplankyti L. Vy 
čių „Dainos” chorą ir išgirs
ti jo dainavimą.

Šiemet choras didžiausias 
ir tvirčiausias, negu bet ka
da. Choras tikrai nustebino 
visus atsilankiusius svečius, 
kurie buvo Chicagos lietuvių 
įvairių šakų profesijonalai.

Sėdėdama tarp svečių gir
dėjau nuomonių, kad L. V. 
„Dainos” choras Chicagos 
lietuvių muzikos pasauly jau 
užima pirmą vietą ir pasiekė 
savo aukščiausį laipsnį.

Choro gražus ir sutarti
nas dainavimas tikrai daro 
ypatingo įspūdžio klausyto
jams. Išklausyta repeticija 
rengiamam vakarui, kuris į- 
vyksta lapkr. 22 d., tikrai su
jaudino visus. Matyt, kad 
choristų ypatybė tokia: dar
bu iškilti ir pasirodyti vie
šumoje.

—o—
Choro vedėjas muz. S. 

Rakauskas
Muz.. Rakauskas pradėjo 

vadovauti chorui pereitą se
zoną. Tada choras susidėjo

Iš Legijono veikimo
Spalių 23 d. mokyklos sa

lėje įvyko šaunūs šokiai, ku
riuos rengė vietinė lietuvių 
buv. kareivių kuopa. Pelnas 
skirtas vėliavai įsigyti. Bu
vo svečių iš New Britain ir 

’ Waterbury postų. Malonu pa 
, žymėti, kad lietuviai hart- 
fordiečiai nesnaudžia, bet 
veikia, kad jų postas neatsi
liktų nuo kitų lietuviškų pos
tų. Sveikinam.

—o—
Moterims neišsimeluosi
Pranciškiečių sesučių rė

mėjų vietinis skyrius rengia 
teatrą „Moterims neišsime
luosi”. Vadovauja varg. Vin
cas Burdulis. Pelnas sesučių 
pranciškiečių naudai. Nerei- rodys per radio stotį WTHT. 
kia priminti lietuviams, kad Kol kas patys nežinome, bet 
ręiktų remti mūsų sesutes 
lietuvaites, kurios, teisybę 
pasakius, kasdien rūpinasi 
mūsų vaikučiais. Teatras į- 
vyks mokyklos salėje lapkri-

Mūsų mokyklos vaikučiai 
irgi paradavo su kitais vai
kučiais. Gražiai pasirodė.

—o—
Dirmavonė

J. E. vyskupas McAuliffe 
suteiks dirmavonę mūsų baž 
nyčioje lapkričio 14 d. 10 v. 
ryte. Visi lietuviai ir lietu
vaitės 
ti.

Vakarinės mokyklos 
jau pradėjo veikti. Labai ge
ra proga išmokti anglų kal
bos, kurios bent pakenčia
mas mokėjimas labai reika
lingas, norint įsigyti piliety
bę. Central R. R. dirbtuvės 
pranešė, jog darbininkai, ku
ri j nemoka angliškai skaity
ti ir rašyti, negalės gauti 
darbo.

Štai tos mokyklos: George 
Washington No. 1 school, E. 
Jersey St. 7:30 vai. vak.; ry
tais 9 — 11 vai. 5-ta g. ir 
Ripley PI.

Dirbantieji vakarais, gali
lankyti pamokas rytais. Ar J. Landžius, J. Svirskas ir J. 
negeriau lankyti pamokas, šakalis, tvarkdarys — V. 
negu šiaip niekams laiką 
praleisti?

seimas, prasidėjęs iškilmių- --------
gomis pamaldomis 9:45 vai. Trumpos žinios
ryte. Mišių auką atnašavo
pats centro pirm., kun. A. Šventė gražiai praė-
švedas, o pamokslą pasakė P0' Vėrinių dienoje žmonės j J®BO FRONTO 

• atsiminė vėles.
Kun. Mendelis bažnyčioje

kun. Dr. Jagminas. Pamal-P,aus^n^ 
dose dalyvavo su vėliava a-r
pie 200 blaivininkų — vieti- Praneše, jog praėjusią savai- 
nė kuopa ir seimo dalyviai, j parapijiečiai.
Visi jie priėmė Komuniją in 
corpore.

Didysis altorius buvo ypa 
tingai gražiai seselių kazi- 
mieriečių išpuoštas gėlėmis.

Seime buvo 84 atstovai ir 
apie 150 svečių. Prezidiumą , 
sudarė A. Zaveckas (Cam
bridge), Pr. Mankus, M. Pik
talytė (abu iš Worcester) ir 
A. Vengraitė (iš Boston). 
Rezoliucijų komisijoj — Dr.

Choro vakaras lapkr. 22 d.
L. V. „Dainos” choras pra 

dės savo sezoną nauja, origi
nalia muzikalia komedija 
„From Schubert to Swing.”
Veikalas sudarytas paties 
vedėjo, muz. S. Rakausko. 
Vakaras rengiamas lapkr. 22 
d., Olympic Ballroom, 6200 
W. Cermak Rd. Visi choris
tai su vedėju ir Chicagos L. 
V. Apskričiu labai smarkiai 
rengiasi.

Vaidinime bus 48 dainos;
dalyvaus per 120 dainininkų. | čio 8 d. 7 vai. vakare. 
Tai bene pirmas įvykis Chi
cagos lietuvių istorijoj. Ne-į 
abejojame, kad Chicagos ir 
apylinkių lietuvių visuomenė par. bazaro reikalu; bazaras 
pilnai įvertins šių choristų rengiamas lapkričio 14, 19, 
pastangas ir gausingai atsi- 21, 25 ir 28 d. d. vakarais 
lankys į minėtą vakarą. mokyklos salėje. Bus daug

Reikia tik džiaugtis, kad naujenybių, muzikos, šokių,, 
mūsų jaunimas jau pajėgia laimėjimų ir t.t. Visi kviečia j New Britain lapkričio 15 d. 
tai padaryti. Jei jis susi- nai atsilankyti ir remti savo Visi ir visos turėtų remti se- 
lauks mūsų plačios visuome- 
nės užuojautos ir nuoširdžios 
paramos, tai dar labiau mu
zika vystysis. Sulauksim dau 
giau Katkauskaičių (Metro
politan Operos artistė), Po
cių, Žilevičių, Aleksių, Ra
kauskų, ir panašių. Supran
tama, kad kuo daugiau pra
simušusių į priešakį mūsų 
lietuvių, tuo daugiau garsi
namas mūsų tautos vardas ir 
keliama jos garbė. |

Ieva Lukošiūtė.

HARTFORD, CONN.

Paskaita apie Lietuvą
Jaunimas aną vakarą gau

singai susibūrė Vyčių klubo 
kambariuose išgirsti paskai
tos apie Lietuvą, jos istori
ją, lietuvių kalbą. Paskaitą 
skaitė kun. Kripas. Užtruko 
beveik kelias valandas ir visi 
įdomiai klausėsi. Vyčių susi
rinkime lapkričio 3 d. rūpin
tasi suįdominti savo veiki
mą. Matyti, Hartfordo jauni
mas mėgsta ir rimtai pasi
rodyti ir pasimokyti.

—o—
Spalių 3 d. Vyčiai turėjo 

savo metinį pasilinksminimą 
— Halloween šokius mokyk
los salėje. Atsilankė daug 
jaunimo.

PATERSON, N. J.

Parapijos choro 
metinis koncertas ir balius į- 
vyks lapkričio 8 d. 7 vai. va
kare parapijos svetainėje, 
147 Montgomery PI.

Choras, vadovaujamas var
gonininko V. Justo, pasiro
dys su naujomis lietuviško
mis dainomis. Solistai M. 
Baublytė, Pr. Andreičikas ir 
J. Sprainaitis pasirodys at
skirai. Merginų ir vyrų cho
rai turės savo dainas; ir visi 
susirinkę dainuos.

Pelnas skiriamas bažny
čios atnaujinimo fondui. Vi
si maloniai kviečiami. Or
kestras, kurį išgirsim pirmą 
kartą, visus gerai palinks
mins. Trikse. I

manome, kad veikiai. Svarbu 
tas, kad norintieji rašytų 
laiškučius Hartford Times 
radio stotin, kad jie nori ži
noti, kada vėl lietuviai pasi
rodys su radio programa. 
Tie laiškai įrodys stoties ve
dėjams, kad lietuviai intere
suojasi.

—o—
Mūsų teatras New Britaine 

Pranciškiečių rėmėjų sky
rius vyksta su savo teatru 
„Moterims neišsimeluosi” į

Užsimušė
Spalių 26 d. nupuolė iš 40 

pėdų aukštumo ir užsimušė 
Singer dirbtuvės langų plo
vėjas, Walter Beįeis, 26 me
tų amžiaus. Iškrito iš 5-to 
aukšto. Nors atvyko skubioji 
pagalba, bet gyvybės nesu
grąžino — jis mirė vietoje.

Žilvytis.

Sveikinimo kalbas pasakė 
kunigai A. Petraitis, A. Šve
das, Dr. A. Jagminas, Dr. J. 
Starkus, P. Juškaitis, Dr. A. 
Pauliukonis.

Valdybon ‘išrinkta. kun. 
A. Švedas M.I.C. — į)irm., Pr. 
Mankus — I vicepirm.,’ M. 
Piktalytė — II viceprm., V. 
J. Blavackas — rašt., O. Si
dabrienė — ižd., A. Zavec- 
kas ir J. Šakalis — iždo glo
bėjai, Dr. J. Landžius — re
daktorius.

Lietuvių taupymo pasko- 
įlos bendrovės (Bofra) bylos 
nusikratyti „resyveriu” ne
buvo, nors advokatai ir buvo 
žadėję. Šėrininkai praėjusią 
savaitę gavo po 5 centus nuo 
dolerio. Pinigų banke yra, 
bet nemažai reikia išmokėti 
bendrovės tvarkytojams už 
visokius patarnavimus. Dar 
yra neišparduotų 110 namų, I 
kuriems gręsia pavojus būti 
parduotais labai pigia kaina.:

Lietuviai dabar suprato, j 
ką reiškia „resyveris”. 
tininkai dabar pirštus grau
žia, i 
mųjų rankas. Tiek daug naš
lių ir senelių sutaupytų cen
tų nuėjo niekais! Jau treti 
metai, kaip svetimieji nau-^ 
dojasi lietuvių pinigais.

j./jos bazarui dovanos 
įplaukia. Visose drau 
L jaučiamas bruzdėji- 
į Kai kurios draugijos 
plaukia specialių kvie
si jį Amerikos štabo, bet 
įjjau daug paruošiamojo 
į atliko.
įjjtiskimo parapijoj daug 
^baigiantis parapi- 
jj bazarui, laimėtojai aps- 
į dovanų paskyrė Ameri- 
įibazanu. Taip keletą brar 
jjĮ daiktų gavome iš Soda.

Moterų S-gos 29 kuo

Net Ir Po Vidurnakčio 
— ŠVARUS SKONIS

Nors jūs būtumėt® rūkę nuo ryto 

Iki vidurnakčio, jūs atrasit, jog 

Luckies palieka Tvarų skoni . . . 
fieUikimusių gerklę. Jie 

Lengvu Užsirūkymik

Copyright 1938, The American Tobacco

atidavę pinigus į sveti- ; fiielio Jėzaus D-jos 1 sky 
■■ ir L. Vyčių 41 kp. Šio 

apijus žymesnės draugi 
jjjjD išrinko bazarui dai 
įį: Gyv. Rožančiau 
^-Kazakauskienę ir N 
hft Moterą S-gos 2 
į-Subatienę; iš L. Vyči 
j ip, pasižadėjo dirbti ; 
įtf enė ir inž. A. J. M: 
įih, Sodaliečių — Ali< 
Įttenyte, V. Jėzaus D-jos 
i_0imienė, Andrišiūni 
b ir Dragūnaitiene. Mal 
ši sutiko dirbti ir Čeme 
baė-Buzaite, P. Draugeli 
įKivytienė, 0. Stagniūn 
K L Baltrušaitis, K. Sta 

Taigi, Apreiškii 
prapija jau turi stiprų ve 
llžmonių komitetą. Bet ei
i įsitikinę, kad tai dar 
is. Dar kai kurios drau 
j® Kiuri savo atstovų.

Mo SLRKA 108 
liuko V. Valantiejienę,'
ii Migai darbuojasi. V 
Miltuojantį darbą atlii 
feievičienė ir Nedzinsl 
Ė M P. Lekešis iškilu 
^pareiškė, kad Maspet] 
kare pasirodys su visa 
ngalybe. Jis sako, kad 
h Maspetho parapi 
ijrini yra atnešta kelio! 
tau. Maspetho žmo 
ah gausingai dalyvauti 
K
ir. Jurgio parapijoj č 
R pasižymi mote 
^Rožančiaus D-ja išri

Siuvėjų dirbtuvės veikia; 
kai kurios net viršlaikį’ varo, 
ir šeštadieniais dirba. Lie
taus mažai, tad siuvėjams 
nesiseka grybauti giriose.

J. K.

Tai Lengvas Užsirūkymas!
Dėl Švarios Gerklės Po

Vėlyvo Pasilinksminimo
Cigaretas, kuris pasilinksminimo naktyse palieka 
jūsų gerklę laisva ir neužkimusia, paliks ją laisva 
ir svaria kiekvieną naktį. Tad neatsižvelgiant ar 
tai jūs būtumėte “dideliame išėjime,” ar “anksti į 
lovą,” apsaugokit jauslias jūsų gerklės plėves! 
Pasisiekit už lengvo užsirūkymo — už Lucky. Jūs 
gausit jame puikiausią tabaką, kokį tik pinigai 
gali pirkti — bet laisvą nuo tūlų erzinančių prie
maišų, kurias gamta slepia net ir puikiausiame 
neapdirbtame tabake. Atsiminkit, tų erzinančių 
priemaišų NESIRANDA jūsų Lucky Strike. “Toast
ing” jas išima.* Lengvas užsirūkymas duoda jūsų 
skoniui malonumą ... ir jūsų gerklei apsaugą!

Gerą ceverykų sud 
| O&k padai, Am-O-Fle 
j odos viršeliai ir stipt

Tokius čeverykus a 
-corns, colom, bnn

Avalinės reikale pn 
Saus krautuvėse, nes 
t geros prekės, žemos
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235 Grand St., Bro 
(tarpe Roebling ir 1
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i Spalių 29 d. įvykusiame 
pasitarime paaiškėjo, kad 
Amerikos bazarui dovanos 
sparčiai plaukia. Visose drau 
gijose jaučiamas bruzdėji
mas* Kai kurios draugijos 
dar vis laukia specialių kvie
slių iš Amerikos štabo, bet 
kitos jau daug paruošiamojo 
darbo atliko.

Apreiškimo parapijoj daug 
dirbama: baigiantis parapi
jos bazarui, laimėtojai aps
čiai dovanų paskyrė Ameri
kos bazarui. Taip keletą bran 
gių daiktų gavome iš Soda- 
Hečių, Moterų S-gos 29 kuo
pos, _ Gyvojo Rožančiaus ir 
Šv. Pranciškaus D-jų, iš 
Vaikelio Jėzaus D-jos 1 sky
riaus ir L. Vyčių 41 kp. Šios 
parapijos žymesnės draugi
jos jau išrinko bazarui dar
bininkus: Gyv. Rožančiaus 
D-ja — Kazakauskienę ir M. 
Paličiūtę, Moterų S-gos 29 
kp. — Subatienę; iš L. Vyčių 
41 kp. pasižadėjo dirbti p. 
Mažeikienė ir inž. A. J. Ma
žeika, Sodaliečių — Alice 
Pūkenytė, V. Jėzaus D-jos 1 
sk. — Klimienė, Andrišiūnie- 
nė ir Dragūnaitienė. Malo
niai sutiko dirbti ir Čemer- 
kienė-Buzaite, P. Draugelie- 
nė, Kivytienė, O. Stagniūnie- 
nė, K. Baltrušaitis, K. Stag- 
niūnas. Taigi, Apreiškimo 
parapija jau turi stiprų veik
lių žmonių komitetą. Bet esa
me įsitikinę, kad tai dar ne 
visi. Dar kai kurios draugi
jos neturi savo atstovų.

Maspetho SLRKA 108 kp. 
išrinko V. Valantiejienę, ku
ri širdingai darbuojasi. Visą 
koordinuojantį darbą atlieka 
Norkevičienė ir Nedzinskie- 
nė. Kun. P. Lekešis iškilmin
gai pareiškė, kad Maspethas 
bazare pasirodys su visa sa
vo galybe. Jis sako, kad jau 
dabar Maspetho parapijos 
skyriui yra atnešta keliolika 
dovanų. Maspetho žmonės 
žada gausingai dalyvauti ba
zare.

Šv. Jurgio parapijoj dau
giausia pasižymi moterys. 
Šv. Rožančiaus D-ja išrinko 
R. Gudžinskienę, M. Pužaus- 
kienę ir A. Slivinskienę. Vi
są darbą koordinuoja M. 
Brangaitienė ir Ručinskienė.

Jos renka ir jau nemaža tu
ri dovanų bazarui.

Atrodo, kad Šv. Jurgio pa
rapija tikrai gražiai atsižy
mės per šį mūsų laikraščio 
bazarą.

Angelų Karalienės par. — 
Moterų S-gos 24 kp. reikalas 
jau buvo svarstytas ir iš
rinkta komisija iš K. Dum- 
blienės ir T. Barziliauskie- 
nės-Krušinskaitės. Jos ban
dys sueiti į kontaktą su ki
toms draugijoms, kad suda
rytų gražų parapijos skyrių. 
Manome, kad neatsiliks ir ki 
tos draugijos, kaip Šv. Ro
žančiaus, Šv. Vardo, Sodalie
čių, choras.

Malonu pastebėti, kad A- 
merikos bazaru susidomėjęs 
klebonas kun. J. Aleksiūnas 
ir kun. J. Laurynaitis, kuris 
pažadėjo visas draugijas pa
statyti ant kojų.

Jaučiame, kad šiose pasta
bose iš bazaro fronto yra 
praleista daug veikėjų, kurie 
žada dirbti mūsų bazare. Bet 
dėl stokos informacijų jų 
vardai teko praleisti. Tiki
me, kad jie neužsigaus ir su 
dideliu noru ir entuziazmu 
ruošis bazarui, kuris įvyks
ta lapkričio 25 — 29 d. d. 
Apreiškimo par. salėj.

K. Vilniškis.
P. S. Visų veikėjų ir drau

gijų prašome mus informuo
ti apie visą judėjimą ir 
vanas bazarui.

LANKĖSI

metams, bet ir prikalbino sa
vo draugą J. šleiderį užsira
šyti.

J. Akucevičius yra pavyz
dys visiems Amerikos skai
tytojams! Jei visi skaityto
jai pasektų jo pavyzdžiu, 
tuojau padvigubėtų Ameri
kos skaitytojų skaičius ir 
būtų sudarytos sąlygos Ame
rikai žygiuoti vis į priekį.

RIMŠOS PARODA 
ATIDARYTA

do-

Nuoširdi katalikų visuome 
nes veikėja, Ona Samsonai- 
tė, šiomis dienomis grįžusi iš 
Lietuvos, lankėsi Amerikos 
redakcijoje. Ji gyvena Cice
ro, III.

P. Samsonaitė Lietuvoje 
prabuvo tris mėnesius; grįžo 
pilna gražiausių įspūdžių ir 
malonių prisiminimų. Lietu
voje daugiausia prabuvo sa
vo tėviškėje, Ramygaloje, 
Panevėžio apskrity.

Lankymosi metu p. Sam
sonaitė užsiprenumeravo A- 
meriką.

VISIEMS PAVYZDYS

Amerikos nuoširdus skai
tytojas J. Akucevičius šią 
savaitę netik užmokėjo už A- 
merikos prenumeratą 1937

„MOTINĖLĖS SEIMAS

A.L.K. Apšv. Dr-jos „MOTINĖLES” Seimas įvyks šių 
metų lapkričio 11 d., 2 vai. po pietų, Hotel New Yorker, 
34th ir 8th Ave., New York City.

Iškilmingos Mišios už draugijos gyvus ir mirusius narius 
laikomos tą pačią dieną, 9 val.> Aušros Vartų bažnyčioje, 
Holland Tunnel Plaza, New York City.' ‘ '

Seime turi teisę dalyvauti visi, kurie yra užmokėję bent 
1935 m. nario mokestį. <

Lapkričio 1 d. 4 vai. po 
pietų International Art Cen
ter patalpose atidaryta 
skulptoriaus P. Rimšos dar
bų paroda, kurioje išstatyta 
54 įvairūs skulptūros kuri-, 
niai ir 38 medaliai skirtingo 
dydžio.

Atidarymo programą pra
dėjo parodos patalpų savi
ninkų atstovė, Mrs. Horch, 
pareikšdama džiaugsmą, jog 
New York rinktinė visuome
nė turės progos pažinti įžy
maus lietuvio menininko kū
rybą.

Generalinis konsulas Jo
nas Budrys pasakė kalbą, pa 
reikšdamas pasitenkinimo, 
kad lietuviškoji kūryba gali 
pasiekti platųjį pasaulį.

Skulptorius Rimša, labai 
kukliai, bet nuoširdžiai, pa
reiškė savo dėkingumą paro
dos patalpų savininkams bei 
jos rengėjams. Europoje 
esanti nuomonė, jog Ameri
koje menas nesąs labai mė
giamas, bet jis visai kitką 
matąs; gal technika ir do
minuoja ir kiek užtušuoja 
meno sritį’, bet negalima sa
kyti, kad Amerikoje nėra 
meno- gyvenimo. Į šios paro
dos atidarymą gausingai at
silankę ir daug ką pasako. 
Parvykęs į Lietuvą, sako 
Rimša, turės daug ko papa
sakoti, nes Amerikoje daug 
ko gero patyręs.

Paroda bus atidaryta iki 
lapkričio 15 d. kasdien 1 — 5 
vai. popiet ir dar penktadie
nių vakarais 8 — 10 vai. Jo
kios įžangos nėra. Parodos 
vieta: 310 Riverside Drive ir 
103-čios gatvės kampas.

Paroda labai turininga. 
Kiekvienam lietuviui bran
giausi ir suprantamiausi be
ne šie kūriniai: Lietuviška 
Mokykla, Artojas, rašytoja 
Žemaitė, Gediminas. Meda
liai vaizduoja Vilniaus įkūri
mą, Vytautą Didįjį, Vilniaus 
lietuvių seimą, Klaipėdos at
gavimą, bažnytinės provinci
jos įsteigimą, Šaulių sąjun
gos įsteigėją Putvinską ir 1.1.

Seimo programa: ;
1. Malda. ; •-
2. Valdybos pranešimai. ■ :
3. Kun. A. Miluko paskaita apie „MOTINĖLĖS” Dr-jos 

pradžią ir jos išsivystimą.
4. „Amerikos” Redakt. J.:B. Laučkos („MOTINĖLĖS” 

stipendininko) paskaita apie pasauliečių štud. auklėjimo 
svarbą religijos ir lietuvybės atžvilgiu.

5. Kun. dr. J. B. Končiaus kalba apie sąlygas, teikiant
stipendijas pasauliečiams, j - ■ ■ ’ ’ > ’ ’

6. Vajus, fondo didinimas, stipendininkų, baigusių mok
slus ir turinčių tarnybas, atsiteisimas.

7. Kitokį reikalai ir sumanymai. ! 1 i •
8. Valdybos rinkimai. ’ :

GIMIMŲ SKAIČIUS
SMUNKA •. ./

PRINCETON. — Prof. Ba
ker pareiškė, jog Amerikoje, 
kūdikių gimimų skaičius per 
paskutinį’ dešimtmetį suma
žėjo daugiau negu 25 procen
tais. .

Tablet' praneša savo skaity
tojams, kad organizuojama 
Amerikos sąjunga prieš ka
rą ir fašizmą yra niekas ki
tas, tik komunistų lyga ka
riauti ir pavergti kitus.

DIDŽIOJO NEW YORKO
A. L R. K. FEDERACIJOS APSKRITIS

SENATORIAUS COUZENS
TURTUI DIDELI 

MOKESČIAI

DETROIT. — Miręs sena
torius Couzens paliko nema
žai turto, kurs vertinamas; a- 
pie 30 milijonų dolerių.

Iš šio turto federalinis iž
das palikimo mokesčių gaus 
apie 18 milijonų dol., o šta
to iždas — apie 2y2 mil. dol.

12 Meksikos vyskupų gy
vena Jungt. Am. Valstybėse, 
nes Meksikos radikalų val
džia yra uždraudusi jiems jų 
vyskupijose pasirodyti.

Brooklyno teisėjas P. A* 
Brennan šiomis dienomis pa
statydino Arizonos indėnams 
gražią bažnytėlę, kurią vie
tos vyskup&s pašventino... 
Bažnyčios vardas: „Marija, 
Žmonių Motina”'.

Brooklyno kat. laikraštis

' Montteale, Kanadoje, 100,- 
000 katalikų vyrų sukėlė di
deles demonstracijas, pasi
žadėdami kovoti prieš ko
munistus ir pavojų pasaulio 
taikai.' : ’

Washingtone išleista kny
ga (pranciškonų) „Avė Mari
ja” vardu, kurioje yra Ro
žančiaus kalbėjimo būdas ir 
maldos, išverstos į 150 kal
bų.

52 TONAI POPIERIO 
PREZIDENTUI

Kai prezidentas Roosevelt 
praėjusią savaitę lankėsi 
New ... Yorke, sveikinimo 
džiaugsmui pareikšti gatvė
se primėtyta daug popierio. 
Sąpecialistų apskaičiavimu, 
prezidentui pagerbti tą dieną 
apyvarton paleista 52 tonai 
popierio.

PRIVERSTINA PASKOLA 
ITALIJOJE

’.V

ausdina Sa- 
iranafarimus
rai žinomu Man* 
m dadėjo ypatingą 
įkyrių. Kiekvienų 
Jūsų Lucky Strike 

mėtojus ir iki šiol 
ų iš trijų kartų, 
ae pasveikinti už tų 
tikrumų” sako p. 
esame pasirengę iii 
ame, p. Martin.
tojot? Ar Isimėjot 
mcky Striką! Ant 
na muzika. Atsisuki! 
Hit Parade" - tre* 

ladienio vakarais, 
t ir palyginkit melo* 
andykit Jūsų Lucky 
tęs.”
nerūkote Luckieų 

šiandiena ir pakam 
I būt tuo kų non

/mos

: t, ~ « -m- -r r. IS PRIEŽASTIES įKOSULYS ŠALČIO
Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. š 

< šios gyduolės yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos'sutelkia greL j 
tą palengvinimą nuo kosulio ir kitų nesmagumų ryšy su šalčiu. >

VIDURIŲ NESMAGUMUS |
■ Galima pašalinti su daktaro Grysz’o GASTRITONE gyduolėmis, $ 
5 kurios puikiai veikla vidurių reguliavimui; šalina gazą ir nervuotu- ;
5 mo priežastis, gelbsti pašalinimui viduriuose, susldarusių Išmatų. šj
> Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai iš: >
\ KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street Brooklyn, N. Y. >

PADĖKA

Liūdime, netekę savo myli
mos motinos, Pranciškos Bara
nauskienės (gyv. 69-09 — 58 
Rd., Maspeth, N. Y.), kurią

negailestingoji mirtis išskyrė 
iš mūs tarpo spalių 26 d. ,

Daug artimųjų ir giminių 
dalyvavo jos laidotuvėse, ku
rios įvyko iš Maspetho A. V. J. 
parapijos bažnyčios į Šv. Jono 
kapines. Visiems, kurie paly
dėjo į kapus, lankė pašarvoji- 
mo metu ar šiaip prisidėjo prie 
a. a. mūsų motinos laidotuvių, 
šiuomi reiškiame širdingą savo 
padėką. ' ,

Nuliūdę:
Duktė ONA, 
Sūnus STASYS,

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.

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

235 Grand St., Brooklyn, N. Y. (3S
(tarpe Roebling ir Driggs Ave.)

PIRMAS
Didžiulis

IŠ FEDERACIJOS CENTRO gijas ir jungiantis į Federa
cijos skyrius ir apskričius.

Perspėti, kad žmonės nesi- 
dėtų prie socialistų ir komu
nistų bendro fronto, neuž- • 
tenka. Šiandien gyvename 
tokiais laikais, kuriais reikia 
pastatyti katalikų jėgą prieš 
nekatalikų jėgą. Vadinas, 
reikia sudaryti katalikiškąjį 
bendrą frontą Amerikos lie
tuvių tarpe. Tuo lietuvių ka
talikų bendru frontu kaip 
tik mūsų Federacija ir yra
— auginkime, stiprinkime ir 
palaikykime ją.

Kursų steigimas 
Apskričiai ir skyriai šią 

žiemą turėtų pasirūpinti į- 
steigti visuomeniškus kur
sus, kuriuose būtų dėstomi 
katalikiškojo veikimo reika
lai, aiškinamos popiežių en
ciklikos „Rerum. Novarum” 
ir „Quadragesimo Anno”, 
nes ,jos sprendžia tuos politi
nius, socialinius ir ekonomi
nius klausimus, dėl kurių 
šiandien , . griūna, valdžios, 
siaučia depresija, keliamos 
riaušės ir revoliucijos.

Plačiau apie tokius kursus 
pranešime kitame laiške.

Ačiū už paraginimą 
Pasirodžius pirmam laiš

kui iš mūsų centro į Federa
cijos skyrius, gavome padė
kos ir pagyrimo laiškų. Tuo
se laiškuose pabrėžiama, kad 
mėnesiniai pranešimai sky
riams įneš daugiau gyvumo 
į skyrių ir apskričių veiki
mą. Tokie skyrių ir apskri
čių veikėjų paraginimai ir 
malonūs atsiliepimai priduo
da akstino mūsų veikimo 
centro vadams tęsti toliau 
pradėtąjį naują darbą.

Dienraščio „Draugo” 
jubiliejus

„Draugas” tarnavo Ameri
kos lietuvių katalikų visuo
menei per 27 metus. Dienra
ščiu eina nuo 1916 m. ir šį 
mėnesį 29 d. mini 20 metų 
sukaktuves. Labai pritiktų, 
jei apskričių ir skyrių val
dybos „Draugą” pasveikintų, 
nes jis yra nuoširdus mūsų 
organizuoto veikimo rėmė
jas.

Mokesčiai ir aukos Z
Spalių mėn. gauta į Centrą 

šios pinigų sumos:
19 skyrius, Chicago, už 

Vilniaus pasus ir ženklelius
— $2.50

L.R.K.S.A. 135 kp., Brook
lyn, N. Y. mokestis į Fed.
— $1.00.

Baigiasi metai. Visos drau 
gijos turi užsimokėti savo 
metinius mokesčius už 1936 
metus.

Leonardas Šimutis, 
ALRKF. sekretorius.

Svarbusis šio mėnesio 
darbas I

Lapkričio mėnuo yra pato
gus visokiam visuomeniniam 
veikimui. Šį mėnesį reikia 
pašvęsti katalikiškojo veiki
mo stiprinimui. Pirmoje vie
toje reikia pasirūpinti suor
ganizuoti Federacijos sky
rius ten, kur jų nėra ir pri
traukti į juos visas lietuvių 
katalikų draugijas. Kaip to 
siekti, rasite visas informa
cijas Federacijos konstituci
joj. Jei kas konstitucijos nėr 
turite, parašykite į centro 
raštinę, tuoj ją prisiusime. 
Pareikalavus prisiusime ir 
1935 metų kongreso proto
kolo knygą, kurioj rasite 
daug gražios medžiagos apie 
Federaciją ir mūsų organi
zuoto veikimo reikšmę.

Šia proga npbus pro šalį 
priminti praėjusią vasarą bu 
vusio Federacijos Tarybos 
suvažiavimo nutarimą, ragi
nantį Federacijos sekretori- 
jatą dėti pastangas visose 
kolonijose organizuoti Fede
racijos skyrius ten, kur jų 
nėr.

Sekretorijatas, žinodamas, 
kad jis vienas to didelio dar
bo neatliks, kreipiasi į vei
kiančiuosius - apskričius ir 
skyrius, kad visi bendrai pa- 
sidarbuotumėm per šį mėne
sį naujus skyrius suorgani
zuoti.

Federacijos Tarybos su
važiavimas perspėjo lietuvių 
katalikų išeiviją saugotis so
cialistų ir komunistų siūlo
mų bendrų frontų, o stiprin
ti savo katalikiškas jėgas, 
organizuojantis į savo drau-

ROMA. — Ministerių ka
binetas nutarė paskelbti pri
verstiną paskolą — Italijos 
turtingesnieji gyventojai tu
rės paskolinti vyriausybei 
12,500,000,000 lyrų.

Kiekvienas: italas
skolinti savo turto vertės 
procentus. .

POLICININKO ŠŪVIS 
2 CENTAI

turės
5

Kiekvienas New Yorko po
licininko šūvis kainuoja jam 
pačiam du centus. Miestas 
moka policininkui algą, iš ku 
rios jįg pats turi pirktis gin- 
klus.

VOKIEČIŲ ARTILERIJA
ESANTI GERIAUSIA

HELSINKIAI, Suomija. — 
Suomijos civilinių ginkluotų 
pajėgų viršininkas, gener. 
Malmberg, sugrįžęs iš lanky
mosi Vokietijoje, pareiškė 
savo nuomonę, jog Vokieti
jos artilerija šiuo momentu 
esanti geriausios ir aukš
čiausios rūšies.

MOKSLININKAS IŠ 
EGIPTO

Šiai žiemai į’ New York at
vyko prof. Dr. Ch. R. Wat
son, amerikiečių universite
to Kayre, Egipte, preziden
tas. Tame universitete yra 
200 studentų ir daug laisvų 
klausytojų.

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

jk jk B f® Savaitraščio 

B A/ AK A H AMERIKOS

L1PMB 25. i. 7.8, S DIENOMIS
Apreiškimo par. Saleje,

No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y



kyti-užmokėjo, tad i
irŽENKLŲ DABOJIMAS

Gyvojo ir Amžinojo Ro
žančiaus dr. metinis susirin
kimas bus už dviejų savaičių.

us 
oi 
i

Jei 
kata

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

((Priešais Apreiškimo (Bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms

visokiems pokyliams

^išeivių daugiau U 
įkalbančiose vai 
i Pasaulyje anglų

BALTI
VI

Brooklyn, N. Y.

lit 

kalbos pinneny- 
^studentų sąjun- L 

aĮjjeiškufli pirmeny-n

Lapkričio 6 d., 1936 m,

APREIŠKIMO PAR.

RADIO VALANDĖLĖ

Kiekvieną ketvirtadienį, 
1:45 vai. po pietų, iš WMBQ 
stoties, oro bangomis plau
kia Apreiškimo parapijos ra
dio valandėlės programa.

Lapkričio 12 d. programo
je kleb. kun. N. Pakalnio kai 
ba ir parapijos mokyklos mo 
kinių choras, muz. Jankaus 
vedamas.

Visi užsukite radio 
1500!

KLAIPĖDOS JULE 
BROOKLYNE .

ties

Apreiškimo par. choras su 
vaidins labai gražią operetę, 
Klaipėdos Julė”, parapijos 

salėje, lapkričio 15 ir 22 d. d.
Veikalas linksmos nuotai

kos. Vaizduoja Klaipėdos gy
venimą. Jaunimas šoka, dai
nuoja, juokauja ir baigia ve
dybomis.

Vaidinimui pritars didelis 
geras orkestras. Po vaidini
mo bus šokiai.

Chorai, Jono Jankaus va
dovybėje, deda visas pastan
gas, kad ši operetė būtų 
vaidinta kuo geriausiai.

NAUJA PORELE

su-

Spalių 25 d. Apreiškimo 
par. bažnyčioje priėmė mo
terystės Sakramentą Marijo
na Milašauskaitė su Kazi
mieru Fagelmanu. Jaunasis 
priklausė prie Šv. Jurgio pa
rapijos, kur aktyviai veikė 
vietinėj Vyčių kuopoj, par. 
chore ir kitose jaunimo or
ganizacijose. Jaunoji ilga lai
ką priklausė Sodaliečių drau 
gijai ir daug dalyvavo šios 
par. veikime.

Vestuvių vaišės įvyko 147 
Thames St., kur susirinko 
gražus svečių bei artimų 
draugų būrys ir smagiai 
linksminosi.

Naujajai Fagelmanu pore
lei linkime laimingo šeimyni
nio gyvenimo, tikėdami, kad 
jie ir toliau dalyvaus mūsų 
veikime, nepamiršdami savo 
senųjų pareigų.

Pastaruoju laiku įvyksta 
daug vestuvių, kuriose su 
džiaugsmu galima pastebėti, 
kad mūsų jaunimas sueina 
į šeimyninio gyvenimo poras 
vien tik su savo tautos asme
nimis. Nors šioj, įvairių tau
tų mišinio, šaly mes kartais 
esame linkę įvairiausių išva
dų iš savo jaunimo daryti, 
tačiau šis faktas aiškiai pa
rodo, kad mūsų katalikiška
sis jaunimas kaip religiniai, 
taip ir tautiniai yra daug 
daugiau susipratęs, negu iš 
tikrųjų kartais mums atro
do. Draugas.

PRIIMS MOTERYSTES 
SAKRAMENTĄ

Sekmadienį, lapkričio 8 d. 
Apreiškimo par. bažnyčioje, 
12:30 vai. p. p., Onutė Pa- 
tamsytė ir Gabrielius Bak
šys priims moterystės Sa
kramentą.

Vestuvinis pokylis bus Os
valdo Kyburio salėje.

Onutė* Patamsytė atvažia
vusi Amerikon prieš 5 me
tus, o Gabrielius Bakšys — 
čia gimęs ir augęs jaunuolis.

Angelų Karai. Parap.

Bendra šv. Komunija
Šį sekmadienį, lapkričio 8 

dieną, per devintos valandos 
mišias, Švento Vardo draugi
ja eina bendrai prie šventos 
Komunijos. Visų narių parei
ga pasiruošti bendrai eiti 
prie Dievo Stalo.

J. Mykolaitis.

ATIDĖJO SAVO BALIŲ

Angelų Kar. parapijos Ro
žančiaus draugija buvo se
niau nutarusi turėti savo ba
lių lapkričio 27 d., bet kadan
gi tą dieną yra Amerikos ba- 
zaras, todėl draugija atidėjo 
savo balių keliems mėne
siams.

Laikraščio Amerikos baza- 
ro rengėjai labai dėkingi Ro
žančiaus draugijai, kuri taip 
gerai įvertina spaudos reika
lus.

C. BROOKLYN

Moterų suvažiavimas
N. Y. ir N. J. Moterų Są

jungos apskrities suvažiavi
mas įvyks gruodžio 13 d. Šv. 
Jurgio par. salėje, C. Brook
lyn, N. Y.

Moterų S-gos 35 kuopos 
svarbus susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, lapkr. 8 d., 4 
vai. popiet.

—o—
Šį sekmadienį 9 vai. ryte 

mišios Vaikelio Jėzaus 3-čio 
skyriaus gyvų ir mirusių na
rių intencija.

—o—
Susivienijimo 115 kuopa 

lapkr. 22 d. rengia kepurių 
balių.

APDEGĖ
Spalių 29 d., apie 11 vai. 

vak. A. Vasinauskas, gyv. 
Central Brooklyne, elgdama
sis neatsargiai su ugnimi, 
uždegė savo rūbus.

Kaimynai, išgirdę šauks
mą, subėgę užgesino jo de
gančius rūbus. Smarkiai ap
degė rankos, veidas ir kojos.

liais New York keli šunes,
katės ir arkliai, kaip pasižy-

— Lapkričio 2 d. Tridu- mėję žmonių gyvybių gelbė-
umas gražiai baigėsi. Pa
mokslininkas Tėvas Bu-
blys, marijonas, sakė įdo
mius pamokslus, todėl ir žmo 
nės gausiai lankė bažnyčią 
visas dienas.

— Lapkričio 8 d. šv. Var
do vyrai eina bendrai prie 
Komunijos 8:30 vai.

— Lapkričio 22 d. par. cho 
ras rengia metinį koncertą 
par. salėje. Laukiama gražių 
rezultatų.

— Kleb. kun. J. Balkūnas 
Pittstono kalnuose žymiai 
gerėja.

MASPETHO ŽINUTES

MOTERIS NERIBOTAM 
LAIKUI KALĖJIME

1935 m. gruodžio 29 d. Ma
ry Bouton, 22 metų, neatsar
giai važiuodama automobi- 
lium, mirtinai suvažinėjo tū
lą P. Cigalą, 65 metų amž.

Šiomis dienomis ši neat
sargi automobiliaus vairuo
toja nubausta kalėjimu neri
botam laikui.

JAUNIMAS UŽ AMERIKĄ

Besiartinant Amerikos ba- 
zarui, juomi susidomėjimas 
vis didėja. Smagu pažymėti, 
jog į bazaro talką maloniai 
stoja jaunoji karta.

Bazaro būtiniems darbams 
pagelbėti maloniai sutiko vy
čių centro pirm. inž. A. J. 
Mažeika su žmona (Apreiš
kimo par. bazare vedę Vyčių 
skyrių), p. Buzaitė-Čemer- 
kienė, Al. Pūkenytė (Apreiš
kimo par. bazare visą laiką 
dirbusi Sodaliečių skyriuje).

Kada jaunos jėgos susi
jungs su vyresniasiais Ame
rikos bičiuliais, galime drą
siai tikėti, jog bazaras pasi
seks.

Automobilių nelaimėms iš
vengti reikia prisilaikyti to
kių taisyklių: vairuok atsar
giai, laikykis taisyklių, da
bok signalizacijos ženklus.

Praėjusiais metais signa
lizacijos netinkamas vartoji
mas bei nedabojimas buvo 
priežastim 28,000 nelaimių, 
kuriose 200 žmonių užmušta 
ir 33,000 sužeista.

Kiekvienas vairuotojas, da 
rydamas užsisukimus, priva
lo duoti ženklą, parodydamas 
ranka atitinkamą kryptį.

Pct. 92.

LEGIONIERIŲ 
SUSIRINKIMAS

tojai ir sargai.
Apdovanotųjų skaičiuje: 

vienas arklys, 21 metų, už 
ištikimą ir ilgą tarnybą; vie
na katė už gražumą, kita — 
už išmintingumą ir t.t.

Medalių kabinėtojai džiau
gėsi, kad apdovanotieji me
daliais gyvulėliai kilnoję uo
degas. Tikrai, tie medalių ka 
binėtojai, matyti, neturi rim 
tesnio darbo.

BROOKLYNO VYSKUPIJA

aukštesnės mokyklos: Šv. 
Augustino, Šv. Mykolo, vys
kupo McDonnell, Šv. Barbo
ros, Visų Šventųjų, Karalie
nės, Šv. Brendano, Šv. Bal
tramiejaus, Šv. Pranciškaus 
ir Šv. Juozapo kolegijos mer
gaitėms turi apie 2,555 stu
denčių.

Be šių mokslo įstaigų yra 
dar Šv. Jono universitetas, 
kur mokoma visokių mokslo 
šakų.

Štai kiek Brooklyno kata
likai yra nuveikę mokslo sri
tyje ir katalikybės labui.

ABC.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITE)

179 So. 2nd Street

VALANDOS: 
12—S p. p. 
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707

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

Šventadieniais susitarus 
Tel,: EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
1—2 P. P.

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfield 0-8787

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

Entered a 
Office at

kontroliuojamas 
lįjienos Prane
ly sugrįžo viena 

’nd praėjusią va- 
Lietuvoj”, ku
meti Varniuo 
ios stovyklos 

»

Hels 
raščia 
ištrao 
vijos 
Balti] 
valst; 
nius

Brooklyno vyskupija už
ima Long Island salą ir yra 
viena didžiausių vyskupijų 
Jungt. Amerikos Valstybėse.

Šios vyskupijos valdžioje 
yra 1,086,722 katalikai. Jo 
žinioje 736 kunigai; 177 ku
nigai priklauso įvairiems 
vienuolynams.

Katalikai negali sakyti, 
kad jie neturi progos išklau
syti mišių sekmadieniais ir 
šventadieniais, nes nuo 
Green Point į Montauk Point 
yra 281 bažnyčia su kunigais 
prie jų.

Diecezijoj yra daug kata
likiškų mokyklų. Katedros 
kolegijoje mokosi 425 moki
niai ; Nekalto Prasidėjimo 
seminarijoje Huntingtone y- 
ra 175 klierik.; 212 pradžios 
mokyklų lanko daugiau negu 
100,000 mokinių.

Iš aukštesnių mokyklų pa
žymėtina Bishop Laughlin 
High School, didžiausia ir 
gražiausia mokykla. Kitos

KUN. J. BRUŽIKO J. S.
ADRESAS

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

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

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

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

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

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

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

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel,: EVergreen 7-9105

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0700 

Namų REpubllo 9-8040

Tel. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ

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

VALANDOS:
1 iki S ir nuo Sekmadieni:

7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. ryto
FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Įt22222222222222222222222S2222222S222222222£222S5222222225as2222S2V22222S222222S5S22222!3!!!22S22H2!2^

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

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 t kitus miestus.

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

ta Naujienas pa- 
į jog Varnių kon- 

stovykla jau se- 
hta ir Įvairus

Jįįl laikomi ka-.

0 ne koncentraci- IV1JOJ 
ją kurios nebe-m

Į SUSI

ii Amerikoje buvo 
•ijUetuvos švietimor01 
w .. . stvtJ, gimnazijose pir-p 
ta kalba įvedė pran ga

siu davinių neuž- j 
liljftavos švietimo vado-j 

ta ar jie nepadarė 
ii klaidos, nustumda-| 

kalbą į antraeilę

EVergreen 8-9770

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY" PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avė.

Phone Night'
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

STagg 2-4409 Notary Public

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

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

Tel. STagg 2-2306 ' <

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi 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,

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)

hmenijimo organo Tė- 
ilipkričio 6 d. numeri 

akomuniBtų organo Lai 
(BcertC skelbimas. Pa

lo kvepia kitaip.
irgi turtingos organizac 
j iįhiu reikalingi ta 
M kad būtų prasilen 
i a principais? Susiviei 
ja ir Tėvynė, rodos, vis 
liovėjo Lietuvos ir liet 
į reikalų sargyboje. La 
’’visada niekino ir niek 
i, kas lietuvių tai 
šiaušia. Tad kokiu 
friin Tėvynė galėjo s 
Opiuose surasti vii 
idbimui tokios įstaigos 
krioš ne kartą ir to pa 
^vienijimo nariai 1 
Wciai „pagarsinti”? 
M8a turėtų įtakos Sus 
rijimo prezidento ir k* 
ri<( redaktoriaus bei 
balboa „bendro fr< 
susirinkimuose?

Tel. Elizabeth 2-8661 Res. Tel. Elizabeth 2-8537Lapkričio 11 d. 8 vai. vak. 
Povilansko salėje, 291 Wythe 
Ave., įvyks Dariaus-Girėno 
posto metinis susirinkimas. 
Visi nariai kviečiami atsilan
kyti.

STagg 2-5043 Notary Public Tel. STagg 2-7177 Real Estate — Insurance— Notary Public 
120 Broad St., Elizabeth, N. J.

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Paskutinėje Tautų S 
sesijoje Latvija bu 

rinkta į Tautų Sąjungc 
Ubą Ta aukšta vieta, 
ihteko Latvijai ne be 
vospagelbos.

Baltijos Sąjunga iš 
vos, Latvijos ir Estijos 
Uta Lietuvos pasini

Tos sa

ftuty Sąjunga nutar 
jai vieną vietą sav

Tu garbė atitek 
X

Bet kaip Latvija 
ao Lietuvai? ✓

Neleidimas Rygc 
viams minėti Spal 
tosios—štai latv

Apkalimoj a, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

$

TRU-EMBER COAL COMPANY
(UETUVĘr KOMPANIJA)

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

PATOBULINTI 
AUTOMOBILIAI

Kasmet automobilių išdir- 
bystėje atliekami įvairūs pa
tobulinimai. Automobilių jė
ga ir greitis tačiau nėra tam, 
kad sudarytų pavojus gyvy
bei. Kiekvienas patobulini
mas reikalauja tinkamo at
sargumo.

Automobilių išdirbėjas ne
atsako už vairavimą, atsako 
vairuotojas. Automobiliaus 
atsarginis greitis vartotinas 
tik nepaprastame reikale.

Traffic Pct, K.

PAGERBS GYVULIUS

M. P. BALLAS, Ine.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

ADVOKATAS

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

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?

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

Viešbutyje Astoria šiomis 
dienomis apdovanoti meda

Sveikata — didžiausias tur
tas pasauly.
Kas nori Kauno duonos, gali 
gauti i stubas Brooklyne.

Kreipkitčs adresu:

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

Jei norit gauti j kitus miestus ai farmas, kreipiktčs:
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.
N. MASENAS BAKING CO.

SALDOKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS ŠIL

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

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan) 

Mes išvalome Garo Boilerius 
oru už $2.00 Ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien Iš WMBQ.

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

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

Tel. GLenmore 5-8733

'Standard"

—O—
Pradžios mokyki 

jus Lietuvoje j 
mokytojų semin: 
rios nuo 1935 m. 
mos. Pernai Klaii




