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Koncentracijos stovykla.
. Anglų kalba nustumta. 

Bendras frontas?
Broliškas dėkingumas. 
Mokytojai be tikybos. 
Redaktoriaus malonė

V-- "

Socialistų kontroliuojamas 
dienraštis Naujienos prane
ša, jog „dabar sugrįžo viena 
šeimyna, kuri praėjusią va
sarą viešėjo Lietuvoj”, ku
riai „teko aplankyti Varniuo 
ge koncentracijos stovyklos 
politinius kalinius.”

Galėtumėm Naujienas pa
informuoti, jog Varnių kon
centracijos stovykla jau se
nokai panaikinta ir įvairūs 
politiniai kaliniai laikomi ka
lėjimuose, o ne koncentraci
jos stovykloje, kurios nebė
ra.

A. LIET. KATALIKŲ VISUO
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRAŠTIS 

ETNA KAS PENKTADIENĮ.

LEIDŽIA LIETUVIŲ UNIV.
BIURAS, INO., 423 GRAND ST. 
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MADRIDAS LIEPSNOSE IR 
KRAUJU JE

Helsinkiai. — Suomių laik
raščiai daug rašo ir talpina 
ištraukas iš Lietuvos ir Lat
vijos laikraščių apie reikalą 
Baltijos ir Skandinavijos 
valstybėms turėti glaudes
nius santykius ar net sąjun
ga

Jei kiltų vokiečnj - rusų 
karas, Baltijos ir Škandina-

—o—
Neseniai Amerikoje buvo 

žinutė, jog Lietuvos švietimo 
ministerija gimnazijose pir- 

■ ma svetima kalba įvedė pran 
cūzų kalbą.

Latvijoje ir Estijoje, Lie
tuvos sąjungininkėse, vy
rauja anglų kalbos pirmeny
bė. Pabaltes studentų sąjun
ga yra pareiškusi pirmeny
bės pripažinimą anglų kal
bai. Lietuvių išeivių daugiau 
šia angliškai kalbančiose vai 
stybėse. Pasaulyje anglų 
kalba plačiausiai paplitusi.

Matyti, šių davinių neuž
teko Lietuvos švietimo vado
vams, bet ar jie nepadarė 
stambios klaidos, nustumda
mi anglų kalbą į antraeilę 
vietą?

Brooklyn, N. Y.
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THOMPSON, Conn. — Lap 
kricio 8 d. Marianapolio ko- : 
legijoje įvyko šios mokslo į- ; 
staigos rėmėjų seimas. Šv. : 
Mišias laikė kolegijos rekto
rius kun. dr. J. Navickas. 
Pritaikintą pamokslą pasakė 
kolegijos prof. kun. dr. J. 
Starkus.

Posėdžius vedė kuri. J( 
Vaitekūnas, Providence, R;

)
Jk. lX.VMVIlU.kJ, XX J. VA VU1UIU11JV

— A. Kundrotas, M. Petkė- 
liūtė ir stud. J. Šakočius. Re
zoliucijų komisijoje kun. J.

, Vaškevičius, J. Svirskas ir 
. V. Rimša. Seime dalyvavo 40 
Į atstovų ir didelis skaičius 

svečių.
Pasakyta daug sveikinan

čių kalbų ir sudėta per tris 
šimtus dolerių aukų. Žymiau 
sios aukos buvo šios: kūn. J. 
Vaitekūnas $100, kuri. A; 
Petraitis $20, kun. J. Valan- 
tiejus $15, kun. J. Švagždys 
$10, Morkūnai $10, Savickai 
$10, Worcesterio skyrius $25 
ir t.t.

Kadangi ateinančiais me
tais sukanka dešimts metų 
nUO garbingos atminties ar
kivyskupo Jurgio Matulevi
čiaus mirties, tai seimas nu
tarė tą sukaktį tinkamai at
minti ir prašyti kitų organi
zacijų; ypatingai Kunigų 
Vienybės, kad toji sukaktis 
būtų garbingai atžymėta. 
Smarkiai susirūpinta katali
kiška j a spauda. Sumanyta 
traukti knygas šimtais iš Lie 
tuvos ir jas platinti tarp 
žmonių.

Šeimas praėjo labai paki
lusiu ūpu. Išrinkta naujoji 
valdyba: pirm. kun. J. Vaite
kūnas, rašt. p. Dilionienė, 
ižd. kun. dr. Navickas. Val
dybos nariais: V. Parulis, J. 
Svirskas, Urmonienė ir DzS- 
kevičius.

vijos valstybėms iškiltų ne-)I. klebonas; kiti prezidiume 
maža pavojaus. [
. Dabar rimtai svarstoma 
sušaukti Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Suomijos, Švedijos, 
Norvegijos ir Danijos val
stybių konferencija, kuri gal 
galėtų nutarti įsteigti Balto 
— Skandinavijos sąjungą.

Jei dabar tarptautinėje po 
litikoje šiek tiek reiškia Pa
kaitės sąjunga, tai Balto — 
Skandinavijos sąjunga, ku
rią sudarytų 7 valstybės, bū
tų visai stambaus svorio.

Gyvybės apdrauda stip
riausiai išsivysčiusi Jungti
nėse Amerikos valstybėse, 
kur apdraudos kompanijos 
apdraudusios žmonių gyvy
bes už beveik 108 bilijonus 
dolerių; sekančią vietą uži
ma Anglija su daugiau kaip 
12 bilijonų dolerių; toliau, 
pagal apdraudos sumas, val
stybes skiriasi tokia eile: 
Kanada — ?i/2 bil. dol., Ja
ponija — 41/2 bil., Vokietija 
— 1-104 bil., Austrija — 
1 7-10 bil., Prancūzija — 
1 2-5 bil., Švedija — 1 3-10 
bil., Olandija — 11-10 bil., 
Italija — 1 1-10 bil. dolerių.

Amerika, kaip rodo skai
čiai, turi beveik pilnus 70 
procentų visos pasaulio ap
draudos. Iš viso, savo gyvy
bės Amerikoje yra apdraudę 
63 milijonai žmonių.

Bankuose, taupumo sky
riuose, beveik 42 milijonai 
amerikiečių turi padėję 22 
bilijonus dolerių.

BALTIMORE (Koresp. J. 
K. pranešimas). — Miesto 
ligoninėje mirė Jonas Pūkis, 
vadinęs save John Bookes. 
Jis- buvo žinomas kaip dide
lis vargšas, neturtėlis. Gyve
no pigiausiame kambarėlyje, 
buvo nevedęs, jokių pramo
gų nelankė, prastus drabu
žius dėvėjo, paskutiniu laiku 
pašalpą ėmė.

Jam mirus atidengta pa
slaptis. Pūkio daiktuose ras
ta banko knygutė, kuri rodo, 
jog Pūkis banke turėjo 30,- 
425 dol. ir 65 et.

Jokio testamento velionis 
nepaliko, bet esą žinių, jog 
Lietuvoje yra jo giminių.

MADRIDAS. —. Sukilėlių 
kariuomenė yra visai apsu
pusi Madridą. Premiero Ca
ballero vyriausybė yra pasi
šalinusi ir apsistojusi Valen- 
cijoje. Prezidentas Azana y- 
ra Barcelonoje.

Madridą gina milicija, ku
ri vis dar neįsileidžia suki
lėlių kariuomenės. Sukilėlių 
orlaiviai vis dažniau ir daž
niau apmėto bombomis įvai-

—o—
Susivienijimo organo Tė

vynės lapkričio 6 d. numery 
telpa komunistų organo Lai
svės koncerte skelbimas, pa
prastas reiškinys, galėtumėm 
Sakyti — užmokėjo, tad ir 
skelbimą įdėjo. Bet čia vis 
dėlto kvepia kitaip.

Argi turtingos organizaci
jos organui reikalingi keli 
doleriai, kad būtų prasilenk
ta su principais? Susivieni
jimas ir Tėvynė, rodos, visa
da stovėjo Lietuvos ir lietu
vių reikalų sargyboje. Lais
vė visada niekino ir niekina 
visa, kas lietuvių tautai 
švenčiausia. Tad kokiu pa
grindu Tėvynė galėjo savo 
puslapiuose surasti vietos 
skelbimui tokios įstaigos, iš 
kurios ne kartą ir to paties 
Susivienijimo nariai buvo 
šlykščiai „pagarsinti”? Ne
jau čia turėtų įtakos Susivie
nijimo prezidento ir komu
nistų redaktoriaus bendros 
prakalbos „bendro fronto” 
susirinkimuose ?

Paskutinėje Tautų Sąjun
gos sesijoje Latvija buvo iš
rinkta į Tautų Sąjungos Ta
rybą. Ta aukšta vieta, aišku, 
atiteko Latvijai ne be Lietu
vos pagelbos.

Baltijos Sąjunga iš Lietu
vos, Latvijos ir Estijos suda
ryta Lietuvos pasiulymu ir 
pastangomis. Tos sąjungos 
reikšmė nesenai paaiškėjo ir 
Tautų Sąjunga nutarė užlei
sti jai vieną vietą savo Tary
boje. Ta garbė atiteko Latvi
jai.

Bet kaip Latvija atsilygi
no Lietuvai?

Neleidimas 
viams minėti 
tosios — štai
kas dėkingumas.

—o—
Pradžios mokyklų mokyto

jus Lietuvoje paruošdavo 
mokytojų seminarijos, ku
rios nuo 1935 m. panaikina
mos. Pernai Klaipėdoje atidai ko duoną valgytum...

Rygos lietu-
Spalių Devin- 
latvių broliš-

PITTSBURGH. — Plieno 
išdirbystės kompanijos, Na
tional ir Republic, pranešė, 
jog nuo lapkričio 16 dienos 
savo darbininkams pakels 
algas.

Panašiai pasielgė ir kitos 
kompanijos, pakeldamos dar
bininkų algas nuo 10 iki 15 
procentų.

Padidintos algos palies a- 
pie puąę milijono,.plieno dar
bininkų.

rytas Pedagoginis Institutas, 
kuris ruoš naujus mokyto
jus.

Mokytojų seminarijose bu
vo dėstoma ir tikyba, ko Pe
dagoginiame Institute nėra. 
Šiemet bus išleista pirmoji 
instituto laida. Tai bus pir
mieji pradžios mokyklų mo
kytojai, kurie mokytojų 
auklėjimo įstaigoje neturėjo 
tikybos pamokų.

Seime prel. Laukaitis buvo 
pasiūlęs įstatymo papildymą, 
kad Pedagoginiame Institute 
būtų dėstoma tikyba, bet sei
mo atstovų dauguma pasisa
kė už vyriausybės projektą.

Laisvamaniai gal ir džiau
giasi tuomi, bet ar džiaugsis 
Lietuva, kai jos vaikučiai 
bus pradėti auklėti mokyto
jų, kurie neturės tvirto tiky
binio pagrindo ?

—o—
Vienybės redaktorius ne

senai taip parašė: ’’žmogus, 
skaitydamas laikraštį, neda
ro jokios malonės laikraščio 
redaktoriui. Jis tik atlieka 
savo pereigą, kurią privalo 
atlikti kiekvienas kultūrin
gas žmogus.”

Iš tų žodžių peršasi išva
da, jog redaktorius daro ma
lonę skaitytojui, nes jis kul
tūringam žmogui suteikia 
galimumą atlikti pareigą.

Bet teisybė, turbūt, glūdi 
kur kitur — ir redaktorius 
atlieka savo atitinkamą pa
reigą. Tik tada bus kultūrin
gas reiškinys, kai ir redak
torius ir skaitytojas supras 
ir atliks savo pareigas.

Žinoma, skaitytojai galė
tų Vienybės redaktoriui ir 
taip pasakyti: ponuli, jei 
mes Tamstos laikraščio ne- 
skaitytumėm, tai nežinia iš

DETROIT. — Lapkričio 7 
d. kirn. Coughlin per radio 
pareiškė, jog jis sustabdo 
savo kalbas per radio ir jog 
socialinio teisingumo unija 
suspenduojama, nes taip bū
sią geriausiai.

Kun. Coughlin pasakė, jog 
jo organizacija nepanaikinta, 
bet tiktai išdega; lapkričio 3 
d. rinkimai labai pakenkę jo 
organizacijai, todėl jis norįs 
dabar pasitraukti į ramtimą.

Kun. Coughlin dabar yra 
išvykęs poilsiui.

LONDONAS. — Lapkričio 
d. vakare vandenyne, 200 

mylių nuo Anglijos krantų, 
nuskendo vokiečių laivas 
Isis su 39 žmonėmis. Laivė 
buvo 40 žmonių. Gyvas išli
ko Fritz Roethke, 17 metų 
jaunuolis, kurs išbuvo vande
nyno bangose 12 valandų, 
kovodamas tarp gyvybės ir 
mirties. Jį išgelbėjo laivas 
Westerland.

Laivas Isis, 4500 tonų svo
rio, vyko iš Hamburgo į 
New Yorką. Laivą užklupo 
didelė audra. Nors laivo ka
pitonas visur siuntė SOS — 
pagelbos šauksmus, bet kiti 
laivai buvo per toli.

Prieš išvykdamas į Vati
kaną, J. Em. kardinolas Pa- 
celli atsilankė pas preziden
tą Roosevelt, kurs savo na
muose, Hyde Park, labai vai
šingai priėmė Bažnyčios at
stovą. Kardinolą lydėjo New 
York ir Boston vyskupai.

Kardinolas pasveikinęs 
Rooseveltą perrinkimo pro
ga ir turėjo privatišką pasi
kalbėjimą, apie kurį jokių ži
nių spaudos atstovams ne
suteikė.

Afrikoje vienintelė nepri
klausoma valstybė yra Libe
rija, kurioje šiuo metu vie
na negrų tautelė, krušai, ke
lia viduje neramumus.

Dėl šių neramumų pasisa
kė Liberijos prezidentas,

LENKŲ RŪPESČIAI DAN-.kurs savo pranešime Liberi- 
CIGE DIDĖJA Įjos seime pareiškė, jog Libe-

- - - | rijos vidaus rimtį drumsčia
DANCIGAS. — Dancigo europiečiai.

hitlerininkai pradėjo visu Liberijoje daug finansinių 
smarkumu šluoti lenkišką į- interesų turi Vokietija, Ang- 
taką. Valdininkai, kurie lei- Ii ja ir Prancūzija. Gal ir šių 
džia vaikus į lenkišką mo- valstybių kuri nors viena no- 
kyklą, atleidžiami iš tarny
bos.

Lenkų komisaras Dancige 
jau pareiškė SavO kelintą 
griežtą protestą, bet hitleri
ninkai nepaiso ir daro tai, 
kas jiems patinka.

WILKES-BARRE, Pa. — 
Lapkričio 7 d. mirė monsin
joras John J. Curran, 77 
metų amžiaus. Jo laidotuvės 
įvyko lapkričio 11 d., daly
vaujant Scrantono vyskupui, 
daug kunigų ir gausingai mi
niai jo gerbėjų.

Monsinjoro mirtį, mano
ma, pagreitino Didįjį Penk
tadienį įvykęs bombos spro
gimas: bomba buvo atsiųsta
paštu; atidarant siuntinįrias miesto dalis. Madrido 
sprogo ir užmušė monsinjo- gatvėse daugelyje vietų gai
re zakristijoną ir angliaka-' srai ir kraujo tvanai. Nuola- 
sių unijos pirmininką su šio 
sūnumi. <(

Mons. Curran visą savo 
amžių buvo didelis angliaka
sių draugas, už jų teises ko
votojas. Jaunystėje pats bu
vęs angliakasiu, todėl darbi
ninkų reikalai jam buvo ge
rai pažįstami ir arti širdies. 
Į kunigus įšvęstas 1887 m. 
Nuo 1919 m. iki šiol buvo Šv. 
Marijos par. klebonu.

Darbininkų organizaci
joms kun. Curran artimai 
žinomas nuo 1902 m., kai bu
vo didelis angliakasių strei
kas. Tada jis pasikvietė tal
kon savo artimą draugą, pre
zidentą Theodore Roosevelt 
ir laimingai užbaigė streiką.

Jam teko tarpininkauti 
daugelyje streikų ir palaiky
ti darbininkų teisingus reika
lavimus.

Dar tebeeinančiame ginče 
tarp darbo federacijos pir
mininko Green ir angliakasių 
vado Lewis kunigas Curran 
palaikė Lewis.

Dėl kunigo Curran mirties 
savo užuojautą pareiškė ir 
protestantų dvasininkai, žy
dų rabinai, miesto ir organi
zacijų vadai.

Kun. Curran mirė visiškam 
neturte, nes ką turėdavo, tą 
atiduodavo beturčiams.

tos Madridą bombarduoja ir 
sukilėlių artilerija.

Paskutinėmis žiniomis Ma
dride gaisras buvo apėmęs 
apie 40 blokų.

Smarkiausi mūšiai vyko 
prie Casa de Campo, kur se
niau buvo žinoma arkliais 
jodinėjimo vieta.

„Bendro fronto’’ kariuome 
nė bandė atsiimti Toledo 
miestą, bet nepavyko, nes 
sukilėliai atlaikė ataką.

„Bendrafrontininkų” šali
ninkai matyti, gauna ne
maža paramos iš užsienio. 
Šios savaitės pradžioje jiems 
į pagalbą atvyko 400 sava
norių iš Prancūzijos.

Katalonijos provincija iki 
šiolei nelabai gynė bendra- 
frontininkus, bet paskutiniu 
laiku ji pradėjo siųsti dau
giau milicininkų į Madrido 
pusę.

ROMA. — Čia plinta rim
ti gandai, jog artimoje atei
tyje bus paskelbtos austrų ir 
vengrų kunigaikščio Otto su- 
žiedotuvės su Italijos kara
liaus dukterimi Marija. Ma
noma, jog tai bus paskelbta 
lapkričio 24 d., kai Romoje 
lankysis Vengrijos regentas.

Vengrijos monarchijos su
grąžinimui labai nepritaria 
Vokietija, Austrija, Čeko
slovakija, Jugoslavija ir 
Rumunija.

VIENA. — Austrijos kanc 
leris Schuschnigg pertvarkė 
savo vadovaujamą ministe- 
rių kabinetą.

Naujai paskirtieji penki 
ministerial esą labai palan
kūs atsteigti Austrijos mo
narchiją.

Į nesantį Austrijos sostą 
kandidatuoja kunigaikštis 
Otto, kuriam kitą mėnesį su
kaks 24 metai.

ROMA. — Amerikietis ku
nigas Ledit, jėzuitas, Romo
je atidarė komunizmo paro
dą, kurioje jis tiksliai su
rinktomis žiniomis parodo 
komunizmo plėtimąsi visa
me pasaulyje. Parodos kam
barių sienos pilnos komunis
tinėmis spalvomis, jų ženk
lais, Lenino ir Stalino pa
veikslais.

Parodoje surinkti įvairiau
si komunistų spaudos leidi
niai; atskiri kambariai pa
skirti Amerikai, Anglijai, 
Prancūzijai ir Vokietijai.

Žinoma, parodos vyriau- 
sis tikslas yra supažindinti 
krikščioniškąją visuomenę 
su plintančiu komunizmu ir 
paraginti ją rimtai susirū
pinti.

WASHINGTON. — Prezi
dentas Roosevelt lapkričio 
17 d. išvyksta atostogų, ku
rių metu atsilankys Pietinė
je Amerikoje. Iki šiol aišku, 
jog prezidentas lankysis Ar
gentinoj, bet rengiami pla
nai, kad ir Brazilija pama
tytų prezidentą Roosevelt.

Gruodžio 1 d. Buenos Ai
res mieste prasidės Pan- 
Amerikos valstybių taikos 
konferencija, kurios atida
ryme dalyvaus Roosevelt.

Argentinoje ir Brazilijoje 
reiškiama daug džiaugsmo 
dėl Jungtinių Valstybių pri- 
zidento būsimo atsilankymo.

*?

BERLYNAS. — Hitlerinin 
kų vyriausybė paruošė nau
ją baudžiamąjį kodeksą, ku
riame palikta mirties baus
mė už žmogžudystę ir žmog- 
vagystę.

Svarbiausiuoju kodekso pa 
grindų yra tautos gerovė, ku
riai turi nusilenkti atskirų 
asmenų gerovė.

Be to, ypatingai apsaugota 
„vokiška garbė”, už kurios į- 
žeidimą sunkios bausmės 
skiriamos. Dvikovos (due- 
liai) leidžiamos, nes jos esą 
patarnaujančios įžeistajam metalo dirbtuvės, vilnų bei 
apginti savo garbę. tekstilės dirbtuvės.

LONDONAS. — Anglijoje 
įregistruotų bedarbių dabar 
yra 1,611,800, kas yra 304,- 
580 bedarbių mažiau, negu 
pernai šiuo laiku.

Daugiau darbininkų parei
kalavo šios išdirbystės: ang
lies kasyklos, laivų statyba,

TOPEKA. — Respubliko
nų buvęs kandidatas, guber
natorius Landon, šią savaitę 
tariasi su partijos vadais. 
Jų pasitarimo svarbiausiu 
tikslu yra kaip geriau pasi
ruošti kongreso rinkimams 
1938 m.

Respublikonų partija lap
kričio 3 d. turėjo skaudžiau
sius smūgius, kokių iki šiol 
nei jie, nei demokratai ne« 
buvo niekada susilaukę. Res
publikonų kandidatas Lan
don daugumą balsų gavo tik 
Vermont ir Maine valstybė
se.

MASKVA. — Sovietų Ru
sijos komisarų taryba savo 
užsienių reikalų komisarą 
Litvinovą apdovanojo Lenino 
ordinu, kurs skaitomas auk
ščiausiu bolševikų pagerbi
mo ženklu.

Buvo daug gandų, kad Lit
vinovas bus pašalintas iš 
komisaro vietos kaip žydas, 
bet jo apdovanojimas ordi
nu rodo, jog Litvinovas te
bėra Stalino malonėje.

PARYŽIUS. — Šiuo laiku 
Prancūzijoje priskaitoma 
406,595 bedarbiai. Spalių mė
nesį bedarbių skaičius suma
žėjo 2600, bet šiemet šį mė
nesį yra 21,265 bedarbiais 
daugiau, negu pernai tuo pat 
laiku.

Visos pramonės įstaigos 
rodo ekonominio pagerėjimo 
žymių, kas teikia vilties, kad 
bedarbių skaičius smarkiai 
mažės.

MORRISTOWN, N. J. — 
Šv. Elzbietos kolegijos patal
pose lapkričio 7 d. įvyko ka
talikų studentų susivažiavi
mas — konferencija, kurioje 
atstovauta daugiau kaip 30 
universitetų bei kolegijų.

Konferencijoje studentų 
atstovai svarstė įvairiausius 
klausimus, liečiančius pasau
lio taikos problemas.
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Raštus Ir žinias „Amerika’’ trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

LAIMĖJO, NES JIE LIETUVIAI

Praėję lapkričio 3 d. rinkimai ir lietuviams atnešė gražių 
laimėjimo vaisių. Chicago j e lietuvis kandidatas teisėjo 
vietai surinko beveik milijoną balsų. Ir taip Chicagos mie
stas susilaukė pirmo lietuvio teisėjo advokato Jono T. Zū- 
rio asmeny.

APŽVALGA
LIETUVOS SPAUDA UŽ

SIENIO PARODOJE

Romoje nesenai įvyko tarp
tautinis katalikų laikrašti
ninkų kongresas, kuriame 
Lietuvos katalikų spaudą at
stovavo prof. K. Pakštas.

Kongreso metu plačiai ap
žiūrėta ir Lietuvos katalikų 
spaudos paroda, apie kurią 
prof. Pakštas taip rašot r

’’Lietuvos skyrius užima 
vieną iŠ mažesnių kambarių, 
tačiau jis vis dėlto maždaug 
lygus yra Vengrijos, Jugo
slavijos ar Brazilijos sky
riams. Jei sverti mūsų kata-1 bet vis dėlto kartais bent ne
ūkiškos spaudos didumą

Prū- 
nuo 
kur 
jot-

vo prūsai ir jotvingiai, 
sai gyveno į vakarus 
šiandieninės Lietuvos, 
dabar Rytų Prūsai, o 
vingiai — į rytus ir pietus,
tarp Dniepro, Priepetės, Bū- 
go ir Narąvo upių.

Prūsų senovė yra gana ge
rai ištirta ir apie juos daug 
žinome, Jotvingių senovė 
yra dar, galima sakyti, vi
sai neištirta ir todėl apie tą 
savo narsią ir garbingą gi
minę labai mažai težinome.

Jotvingių gyventos žemės 
šiandien yra lenkų užimtos. 
Jos yra labai mažai tiriamos

Trumpi Pasikalbėjimai Iš Tėvų Žemes

Pennsylvanijoje į legislatūrą išrinkti Dr. Albertas J. Va- santyky su gyventojų skai- 
iibus (iš Edwardsville) ir Antanas Janušaitis (iš Scran- gium, tai mes esam nelygin- 
ton) ir Ohio legislatūron perrinktas J. T. Deraitis (iš Cle- # geresnėje padėtyje kaip 
veland). * , ’/i visa Lotyniškoji Amerika ir

žymiai geresnėje negu trijų 
pietinių Europos pusiausa- 
lių tautos, truputį aukščiau 
stovim už Lenkiją ir Vengri
ją. Mūsų skyrius tokio pat 
didumo kaip visų kitų Bal
toskandijos kraštų kartu 
imamų: Danijos, Norvegijos

veland). .; ’ ■ - 1 ■ '■ * „ .
Tai bene pirmą kartą lietuviai Amerikoje taip smarkiai 

pasistūmėjo politiniame gyvenime į priekį. Tie laimėjimai 
didžiai džiugina kiekvieną lietuvį ir yra geriausiu liudiji
mu, kad ir lietuviai gali išeiti į platesnius politinio gyveni
mo vieškelius. '■ ' •' -

Įdomus teisėjo Zūrio pareiškimas, tuoj po rinkimų: „To
je vietoje šiandien esu dėl to, kad esu lietuvis, dėl to, kad 
jūs, brangūs lietuviai, mane visokeriopai remėte.”

Teisėjas Zūris drąsiai pasisako, jog į aukštą teisėjo vie-'šveduos, Suomijos, Estijos 
tą jis pateko tik dėl to, kad jis lietuvis. Ši neabejotina tie- ir Latvijos. Savo estetine 
S3 turėtų pasiekti visą mūsų jaunimą, turėtų jį paskatinti 
į didesnę visuomeninę veiklą, į didesnį savo tautos gerbi
mą. Visi lietuviai turėtų atsiminti, kad tik su lietuviais ir 
per lietuvius galima pasiekti aukštų vietų ir tuomi gauti 
progą geriau patarnauti ir savo valstybei ir savo tautai.

Zūris, Valibus, Janušaitis ir Deraitis laimėjo, nes jie lie
tuviai. <

tikėtai pajudinami ir jotvin
gių piliakalniai ‘

Nesenai lenkų senovės ty
rinėtojų surastob įdomios iš
kasenos ' Šuraže, nėdideliame 
miestelyje, tarp Būgo ir Na
ra vo upių, su didelio pilia
kalnio liekanomis. Lenkų 
kasinėtoj ai taip apie savo at
radimus rašo: ' '

; PREKYBA IR LIETUVA '
' * ♦ ' . : j Į . •rsF’ . ' . ’

K A *" *’ .

Prezidentui Roosevelt vėl laimėjus, galima drąsiai saky
ti, jog iš to laimėjo ir Lietuva. Demokratai visada buvo 
palankesni užsienio prekybai, neapsunkindami jos aukš
tais muitais (tarifais). .

Iš Lietuvos įvairių prekių įvežimas į Ameriką kasmet vis 
didėja, čia malonu pažymėti, kad amerikiečiai lietuviai 
patys rodė iniciatyvos gauti įvairių produktų iš Lietuvos.

Štai Marianapolio Kolegijos Rektorius, kun. Dr. J. Na
vickas, ne tik savu laiku Lietuvos spaudoje pajudino teore
tiškai, ką Lietuva turėtų įvežti į Ameriką, bet savo suma
nymus vykdė praktiškai — pradėjo pirkti tiesiog iš Lietu
vos nemažą mėsos produktų kiekį.

Tik nesmagu pažymėti, jog Marianapolio kolegijai nevi- 
sada teko būti patenkintai savo užsakymais. Iš patikimų 
šaltinių turime žinių, jog ne visada gautas prašytos rūšies 
maistas, o paskutiniuoju laiku užsakymai visai, nepatenki
nami. Akcinė Maisto bendrovė pranešusi, jog ji negalinti 
prisiųsti kumpio ir kitų gaminių, nes esą nepakankamai 
kiaulių Lietuvoje...

Toks pasiteisinimas atrodo neįtikinantis, nes dažnai gir
dime, jog ūkininkai Lietuvoje nusiskundžia neturį kam 
parduoti, kiaulių. Kad kiaulių netrūksta, liudija ir tas fak
tas, kad kiekvienam ūkininkui nustatoma riba, kiek jis ga
li kiaulių parduoti.

.r Teko nugirsti, jog Maistas norįs pavesti Amerikoje savo 
prekybą mažesniam skaičiui pirklių. Tai atrodo, lyg noriu 
monopolizuoti prekybą tik į „išrinktųjų” rankas. Jei Lietu
vos pirkliai taip pasielgtų, tai skaudžiai apsiriktų.

Lietuvos prekybos atsakingi asmenys turėtų žinoti, jog 
lietuviai amerikiečiai pirks Lietuvos produktus per tokį 
asmenį ar įstaigą, kurį ar kurią jie patys pasirinks.

puse ji gana gerai atrodo. 
Męs turim išstatę 52 laikraš
čius ir žurnalus, išeinančius 
trijose pasaulio dalyse. Lie
tuvos žemėlapis, dėl kurio 
pradžioje lenkai pakele dide
lį lermą, dabar neturi jokių 
politinių ribų, o tik rodo di
džiuosius lietuvių spaudos 
plitimo centrus: Vilnių, Kau
ną, Seinus, Tilžę ir k. Paro
dos kataloge viename pusla
py yra sutraukta lietuvių 
spaudos istorija ir paminėti 
svarbiausi jos peri j odai. Ki
tame puslapy keliolika eilu
čių pavesta lietuvių salės ap
rašymui.”

JOTVINGIŲ ŽYMES?

Prieš tūkstantį metų lie
tuvių tauta užėmė bent de
šimtį kartų didesnį žemės 
plotą kaip šiandien Lietuva 
ir susidėjo iš keleto, atsisky
rusių viena nuo kitos gimi
nių, tarp kurių stambios bu-

’Jau apylinkės vietovar
džiai rodo jotvingius ęią bu
vus. Yra du kalnai, Jotvin
gių ir Kosmata, bet seni žmo 
nes dar pamena, kada tikras 
antro kalno , pavadinimas 
buvęs Kumato kalnas, o tai 
buvo vieno jotvingių vado 
vardas. Jis žuvo kovodamas 
su lenkų karalium Boleslovu 
1253 m., bet pilis išliko ligi 
1393 m., kada ją išardė kry
žiuočiai. .• n - i j

Dabar rastas 44 metrų sto
rumo juodžemio sluoksnis. 
Viršuje — Aleksandro ir Zig 
munto pinigėlių, apvalių kul
kų, giliau — gotiški pentinai, 
50 geležinių strėlių galai, ko
klių ir puodų šukes, dar gi
liau — pjautuvai, dalgė, gir
nos, juodi moliniai sUnkūmė- 
liai austuvamš, kaulo ada
tos, rago ylos, kažin koki 
amuletai ir pačiame dugne, 
matyti, iš XI amžiaus kilę 
žemdirbių gyvenimo pėdsa
kai. Vėlesniais laikais čia 
būta bokšto kaliniams ar do
kumentams laikyti. Atkasti 
jo pamatai ir šalia jų - žmo
gaus griaučiai.

1. Spausdinti žodžiai, tai 
žodžiai sušaldyti, užbalza-

i muoti.
Knygos, laikraščiai — tai 

tų žodžių ledinyčios, kdrstūi.
2. Senuose raštuose žodžiai 

buvo palaidoti, užmiršti per 
šimtus metų.

Kol buvo užmiršti, buvo 
bejėgiai: nei blogo, nei gero 
niekam nedarė.

3. Atverčia žmogus tuos 
senus raštus, atidaro žodžių 
karstus —ir stebuklai įvyk
sta. Akys pamato žodžius, 
jausmai atšildo, protas iš 
karsto prikelia; ir žodžiai 
pasidaro karšti — gyvi!

4. Ugningi, jausmingi, gy
vi, iš mirusių prikelti žodžiai 
neduoda žmogui ramybės. 
Protas užsidega, negali nuši- 

: raminti, priverstas judėti — 
veikti: jei į gera — gerai, 
jei į bloga — blogai.

5. Ne vienas sau žmogus 
gyvena, jis nei atsiskyrėlis, 
nei vien individas.
' Žmogus ir bendruomenės 
asmuo. 1 '

6 Ką skaito ir kitam pa
sako: mokytojai pasako stu
dentams, kalbėtojai pasako 
klausytojams.

Tie ugningi, gyvi žodžiai 
degina dabar visą bendruo
menę.

7. Medis miške vienas ne
gali degti, dega ir kaimynas 
medis; gaisras eina didyn ir 
didyn, kol visas miškas su
liepsnoja.

Ir žodis degina ne vien 
skaitytoją — jo kaimynai 
užsikrečia ta ugnimi, kol vi
sas pasaulis užsidega.

Jei Meilės ugnis — tai ge
rai; jei Neapykantos — tai 
blogai. Amerikonas

Lietuvos bulvės į Etiopiją
Iš Klaipėdos uosto šiomis 

dienomis išsiųstas į Etiopiją 
pirmas laivas išvežęs 1500 
tonų bulvių, kurias užsakė 
Italija.

—o— 
114 metų senutė

Krinčinas. Užusienių km. 
gyvena senutė M. Kazėnienė, 
kuri jau skaito 114 metų sa
vo gražaus amželio. Senutė 
vasarą kiekvieną sekmadienį 
dar nueina į bažnyčią. Maiti
nasi tik vandeny išmirkyta 
duona, nes jau nebeturi dan
tų ir vargingai gyvena.

—o—
Pagerbtas kun. Bieliauskas 

žinomas lietuvis veikėjas 
Vilniaus mieste, Liet.. Lab
daringos draugijos pirm, ir 
faktinis reikalų vedėjas, Šv.' 
Zitos draugijos pirm., Šv. 
Kazimiero draugijos valdy
bos narys, pagarsėjęs liet, 
dainų rinkėjas ir platintojas. 
Dabar sukako 25 jo kuniga
vimo metai. Daugelį dainų 
jis savo lėšomis atspausdino 
ir išsiuntinėjo liet, parapi
joms, kad žmonės jas dai
nuotų ir tuo būdu nepamirš
tų. Senų dainų jis yra surin
kęs per 1300 ir sukrovęs Lie
tuvių Mokslo draugijos ar
chyve. Jubiliatas gimė 1883 
m. Jiezno vai. mažažemio ūki 
ninko šeimoje ir ligi 18 metų 
dirbo žemę. Tapęs kunigu, jis 
ilgą laiką buvo Katedros vi
karu ir dabar dar tebelaiko 
kasmet liet, gegužines pa
maldas Aušros Vartuose ir 
Šv. Jono bažnyčioje. Jubilie-

Šventė su ašaromis

Kenstančiai. (Telšių ajs.) 
Spalių 11 d. čia įvykti iškil
mingas paminėjimas 50 me
tų nuo to įvykio, kaip rusai 
žiauriausiu būdu mušė žmo
nes ir uždarė bažnyčią. Į iš- 
kilmes susirinko tūkstančiai 
žmonių, atvyko Alsėdžių ir 
Lieplaukės procesijos. Ypač 
visus sujaudino būrelis sene
lių — vyrų ir moterų, kurie 
gynė šią bažnyčią nuo rusų 
ir skaudžiai hiikėiiiėjti. Tie 
didvyriai atvykt) į pamaldas, 
nepaisydami savo, gilios se
natvės.

Pamaldos buvo atlaikytos 
ant bažnyčios griūvėsiu. Pa
skui kapinėse paminėti žuvu
sieji. Čia pamoksią pasakė 
prel. Borisevičius. Prie baž
nyčios griuvėsių kalbėjo 
kun. J. Armalis, kuris pats 
dalyvavo šios vietos gyni
me, teturėdamas vos 12 mt. 
amžiaus, žmonės prisiminda
mi tuos įvykius beveik visi 
verkė. Tai buvo kartu skaus
mo ir džiaugsmo ašaros.

—o—
Pavasarininkų namai 

baigiami įrengti. Organiza
cijos centro raštinė ir laik
raščio Pavasario redakcija 
ir administracija jau persi
kėlė į savo namą.

Kol kas įrengtas tik pir
masis aukštas. Nieko neda
roma skolon. Kiek aukų su
renkama, už tiek ir namuose 
įrengimai daromi.

Iki šiol pavasarininkai lei
do savo laikraštį Pavasarį 
ir merginoms ir vaikinams.

APLINK!

Pranas Naudžius

Eidamas gatve 
du berniukus, link 
šnekučiuojančius. 1 
taniai jie pasakojo 
tėvus, daug gera 
dariusius. Mažesn 
riam galėjo būti 8 
galiau tarė: „Ar 
mano geriausias 
Vyresnysis laukė 
„Geriausiu mano d 
mano šuo Jerrey*.

Tas vaikutis sav 
me užsimiršo, jog 
siais draugais yra

Artinasi Kalėdo: 
pinsimės savo a 
aprūpinti įvairiom 
lėmis. Norėčiau* 
su savo patarimu, 
gera Kalėdų dova; 
tis Amerika? Ji ki 
vaitę primintų tą, 
rašė. Ypatingai ta: 
gi dovana senesn: 
ją išrašytų jaunes 
rengiasi pasielgti 
na pažįstama n

KARO UŽBAIGTUVIŲ SUKAKTIS

Lapkričio 11 d. sukako 18 metų kaip nutilo didžiojo karo 
kovu laukuose patrankos, kulkosvaidžiai ir šautuvai. 18 me 
tų nuo vadinamos taikos!

Minint taikos sukaktį, gal pravartu prisiminti, jog 1914 
—1918 metų didysis karas nušlavė nuo žemės paviršiaus 
apie 30 milijonų žmonių gyvybių ir padarė apie 400 bilijonų 
dolerių medžiaginių nuostolių.

Kas būtų buvę galima padaryti su pražudytais 400 bilijo
nu dolerių? Profesoriaus Butler apskaičiavimu, štai ką bu
vo galima padaryti už tuos pinigus: Amerikos, Kanados, 
Anglijos, Valijos, Škotijos, Airijos, Prancūzijos, Belgijos, 
Vokietijos ir Rusijos kiekviena šeimyna galėjo gauti 2500 
doleriu vertės namus, 1000 dolerių baldus ir penkis akrus 
žemės: kiekvienas 20,000 gyventojų miestas galėjo būti ap- 
rfinintas penkių milijonų dol. vertės knygynu ir dešimties 
miliionu dol. vertės universitetu. Iš likusios sumos būtu bu
vę e-alima aprūpinti algomis 125,000 mokytojų ir 125,000 
slaueriu. , , .

Taid. būtu buvę galima... Bet tos milžiniškos sumos pi- 
nijru. darbo žmonių kruvinų prakaitų uždirbtu, paleistos 
niekais. Pražudyti milijonai gyvybių ir turtų vis dėlto nė 
kiek nepamokė pasaulio,

TEISĖJUI BRANDEIS
80 METŲ

Šiandie pasaulis, minėdamas taikos sukaktį, apsiginkla
vęs taip, kaip dar niekados. Buvo kaltinti karaliai, kad jie 
tik kelia karus. Šiandie mažai karalių liko, bet atsirado ki
tos rūšies karaliai, įvairiausio plauko diktatoriai, kuriuos 
aklai seka minios, užsidegusios kerštu, neapykanta prieš 
kitaip mąstančius savo tautiečius.

Jei valstybių viduje vyrauja neapykanta, tai ar lauktina 
ko nors gera tarptautiniuose santykiuose.

KUNIGO COUGHLIN TRAGEDIJA

Energingasis radio kalbėtojas, didelių minių žavėtojas, 
neprastos drąsos žmogus, kUn. Charles E. Coughlin praėju
sį šeštadienį, lapkričio 7 d. atsisveikino su savo radio klau
sytojais. Drauge pranešė, jog jo įsteigta socialinio.teisin
gumo unija suspenduojama.

Šis kun. Coughlin žygis yra lyg ištęsėjimas pažado, kurį 
jis pareiškė Clevelande, savo organizacijos susivažiavime. 
Jis tada taip pasakė: jei Lemke prezidento rinkimuose ne
surinks devynių milijonų balsų, tai jis, kun. Coughlin, nu
trauks savo radio kalbas.

Lemke nesurinko net nė vieno milijono balsų. Kun. Cou
ghlin, kaip politikas, labai susikompromitavo ir dabar pa
sirinko tylėjimo politiką. ■:

Prieš kelerius metus kun. Coughlin įtaka buvo didelė. Jo 
kalbų klausės katalikai, protestonai, žydai ir netikintieji. 
Milijonai jam pritarė. Jis tada nebuvo susijungęs nė su vie
na partija.Savo skelbtą žodį patvirtindavo nesugriauna
mais faktais. Prieš jį daug kas drebėjo.

Bet šiemet kun. Coughlin apvylė daugelį savo rėmėjų, 
pritarėjų, draugų. Savo kalbose švaistėsi pigiais žodžiais 
atsakingų žmonių adresu, padarė daug netaktų.

Gaila, kad ši galinga pajėga neįstengė išsilaikyti tinka
moje aukštumoje. Tokia jau gyvenime tikrovė: ne daug 
kas, labai skubiai pakliuvęs į aukštybes, gali jose išsilaiky
ti. Dažnai įvyksta tragedija, kurios neišvengė nė garsusis J socialinio klausimo kėlėjas kun. Coughlin.

Aukščiausiojo teismo tei
sėjas Louis D. Brandeis lap
kričio 13 d. susilaukia 80 m. 
amžiaus.

Teisėjo Brandeis tėvai, 
žydų kilmės, atvyko į Ame
riką iš Čechoslovakijos prieš 
beveik 90 metų ir apsigyve
no Louisville, Kentucky. Tei
sių mokslus Brandeis baigė 
Harvard universitete. Advo
kato praktika vertėsi Bosto
ne. Labai pasižymėjo darbi
ninkams palankumu. Yra pa
rašęs mokslinių veikalų.

Į aukščiausią teismą jį pa
skyrė prezidentas Wilson 
1916 metais.

SEPTYNI BILIJONAI UŽ
SIENIO KAPITALO

Nuo 1935 m. gegužės m. 
į Ameriką pradėjo dideliu 
greičiu ir stambiomis sumo
mis plaukti kapitalas iš už
sienio. Prezidentą Roosevelt 
perrinkus, tas kapitalo plau
kimas dar padidėjo, šiuo lai
ku Amerikoje esą septyni bi
lijonai dolerių užsienio kapi
talo.

Užsienio pinigai daugiau
sia įplaukia įvairiausių Ame
rikos bondsų sąskaiton. Tai 
rodo, jog užsienio kapitalis
tai pasitiki Amerikos finan
sine būkle.

MIRĖ ŽYMI RAŠYTOJA

jaus proga kun. B-skui buvo |Nu° Naujų Metų norima iš- 
įteiktas lietuvio dailininko savaitinius ląįkraš- 
Drėmos pieštas jo portretas čius merginoms ir vyrams 
ir per iškilmingą posėdį po atskirai.
kalbų ir sveikinimų sureng
tas jo mylimiausių dainų 
mokinių choro koncertas.

—JO(—

Šv. Kazimiero draugijai 
30 metų

Ji ypač buvo garsi prieš 
karą ir tuoj po karo, kada 
jos narių skaičius buvo pa
siekęs iki 12,000 žm. ir jos 
leidžiamos knygos tūkstan
čiais plaukė į kaimus ir ne
šė mokslo ir tikėjimo šviesą.

Ši draugija dabar mini 30 
m. savo veikimo sukaktuves.

Per tą laiką šv. Kazimiero 
Draugija išleido iš viso 670 
knygų ir paskleidė Lietuvoje 
apie 1 mil. tų knygų egzem
pliorių.

Atsiradus daugiau liet, 
draugijų ir knygų leidėjų 
draugijos veikimas buvo 
bent kiek sumažėjęs. Bet da
bar, kai nario mokestis me
tams nustatytas 5 litai, o 
knygų kiekvienas narys gau
ną už 10 litų, skaičius ^ai|ja mokyklų. Tuo tarpu 

daugiausia mokyklų įsteigta 
Pagėgių apskrityje, būtent 
8. Gyventojų pageidavimu, 
netrukus bus įsteigtos dar 
septynios mokyklos. Be to, 
bus praplėsta lietuvių pro
gimnazija Šilutėje. Mokinių 
skaičius staigiai padidėjęs, 
todėl bus daromos pastangos 
ją paversti gimnazija. Gim
nazijai statyti jau nupirktas 
ir sklypas.

atskirai. .
Pavasarininkų veikla ple

čiasi visais frontais.

Autobusai iš Amerikos
Lietuva nesenai nupirko 

kelis moderniškus autobu
sus iš White Motor Co., esan 
čios Ohio štate. Tikimasi, 
jog ir daugiau autobusų 
bus nupirkta Amerikoje.

Lietuvos keliais, vieške
liais ir plentais vis daugiau 
ir daugiau prašvilpia nau
jausi, patogiausi autobusai.

—o—
Privatiškų mokyklų 
Pagėgių apskrityje 

dos krašte)
Lietuvių mokyklų draugi

jos .narių susirinkime drau
gijos pirmininkas dr. Gaiga
laitis ir mokytojas Purvinas 
padarė pranešimus apie drau 
gijos darbus. Iš pranešimų 
paaiškėjo, kad jau šiais mo
kslo metais draugija įsteigu
si per 10 privatinių lietuvių

Nesenai važii 
York požeminiu 
drauge su dvie 
lietuviais. Pradi 

kalboje spelit 
buvusių. žmonių 
Viena mergina, 
atydžiai, nors ii 
klausėsi mūsų ka 
jos eilė. Aš laikis 
mano draugai si; 
kentusi mergina 
tuviškai: jūs, kv

tės!
Dabar laikaus 

nespręski apie 
staigiai.

tinklas
(Klaipė-

vėl pradėjo augti, šiuo metu 
draugijoj jau yra 3.000 na
rių ir jų skaičius vis didėja.

Draugija turi savo spaus
tuvę, o išspausdintas knygas 
pąrdavinėja 9 knygynai, įs
teigti didesniuose Lietuvos 
miestuose.

Draugijai iki šiol vadovau
ja garbingasis jos įsteigėjas 
pral. Dambrauskas-Jakštas, 
o draugijos direktorium yra 
kun. M. Vaitkus.

—o—
Ilgas amžius

Graužinių kaime, Gražiš
kių valsčiuje, gyvenantis se
nukas J. Klibingis sulaukė 
101 metų amžiaus. Senukas 
dar sveikas, drūtas, galįs

— Joneli! Ką gavai dova
nų savo gimimo dienoje?

— Labai gražų skustuvą.
— Kaip tai? Argi dešim

ties metų berniukas reikalin
gas skustuvo?

— Tėvelis sakė, kad skus-

WASHINGTON. — čia mi
rė žymi katalikė rašytoja — 
poetė Marie Kennedy, para
šiusi ypač daug apysakų ir 
eilėraščių vaikams.

Velionė buvo studijavusi
Harvard ir katalikų univer- sunkiai dirbti ir mielai paša- tuvą naudos pats tol, kol 
sitetuose. koja savo atsiminimus. man neišaugs barzda.

Sekančią sava 
Newark, N. J. T 
lesiu patiekti į 
nių.

Burtininke
Išvertė J. R

Ruošiausi s 
eiti pasivaikšči

- Gal mum 
džioniukę nuš 
sė vaikai.
_ Gal ir nu: 

rai pasitaikys.
Užtaisiau š 

jom. Ne per t( 
tame nuo kain 
įome siaurą m! 
rio iėįimas k 
dviem dideli? 
mietais, o vii 
palmių lapų ki 
naši, takelis bu 
praeiti draudži;
-Kuršis tat 
-1 burtininl 

zidenciją, — at 
rūpo ta vieta, ji 
vaikai tvirtino.. ■ . šiai mus nuo jc 
Čiau jie eiti ats: 
manęs prie įėj

— Bijome Ča
- teisinosi.

— Kvailučiai
— Juk ir aš
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is Kenstančiai. (TelįiįK 
ią Spalių ii . i ąį^!
10 min^ japiin^Į^ 
ė tų nuo to įvykio, įįjjk 

žiauriausiu būdu mojų .
' nes ir uždarė bažnyčią 

kilmes susirinko tūi^ 
žmonių, atvyko Als^

’ Lieplaukė procesijos, 
’ visus sujaudino būrelį 
' lių — vyrų ir moterį 

gynė šią bažnyčią nuo 
ir skaudžiai hiikėntijo. jį 
didvyriai atvyto į 
nepaisydami savoįų 

Inatvės/

Pamaldos buvo atlaiiytį 
ant bažnyčios griuvi 
skui kapinėse paminėti^ 
šieji.'Čia pamoksią 
)rel. Borisevičius. Prie į 
tyčios, griuvėsių faity

Armalis, kuris paį 
alyvavo šios vietos 
le, teturėdamas vos 12 m 
inžiaiiš. Žmonės prisimink 
ii tuos įvykius beveik ris 
jrke. Tai buvo kartu sh 
o ir džiaugsmo ašaros,

Pavasarininkų namai
J ■ • i » '• ■' ' ■' 
igiami įrengti. Organm-
os centro raštinė ir Iii. 
sčio Pavasario redakcija 
administracija jau peni-
ė į savo namą.
tol kas' įrengtas tik pū
sis. aukštas. Nieko uedi- 
ią skolon. Kiek aukų su
kama, už tiek ir namuose 
girnai .daromi, 
d šiol pavasarininkai įei 
savo laikraštį Pavasarį 
merginoms ir vaikinams.
Naujų Metų norima S 

į savąjtinįus, laite- 
merginoms, ir vyrams 
rąį, 
vasarininkų veikla ple- 
visais frontais.

įtobusai iš Amerikos

uva nesenai nupirko 
moderniškus autobu- 
White Motor Co., esan 
)hio statė. Tikimasi, 
* daugiau autobusų 
pirkta Amerikoje, 
tvos keliais, rieške- 
plentais vis daugiau 

•iau prašvilpia nau- 
latogiausi autobusai

kų mokyklų tinklas 
apskrityje (Klaipė

dos krašte) ...... r--r ■ 
įų mokyklų draugi- 
į. susirinkime drau- 
ūininkas dr. Gaiga- 
lokytojas Purvinas 
nešimus apie drau. 
usA Iš pranešimų 
kad įau šiais mo- 
s draugija įsteigu- 
privatinių lietuvių 
ryklų., Tuo tarpu 
i mokyklų įsteigta 
ipskrityje, būtent 
tojų pageidavimu, 
bus įsteigtu dar 

mokyklos. Be to, 
dėstą lietuvių pro- 
i Šilutėje. Mokinių 
staigiai padidėjęs, 
daromos pastangos 

iti gimnazija. Gim- 
;atyti jau nupirktas 
s.

eli! Ką gavai dova- 
;imimo dienoje?
)ai graži] skustuvą. 
p tai? Argidešira- 
berniukas reikalin-

tuvo? , . , 
elis sakė, kad skus- 
idos pats tol, kol 
nigs barzda.

aplinkui B

Pranas Naudžius

Eidamas gatve užgirdau 
du berniukus, linksmai be
šnekučiuojančius. Labai ma
loniai jie pasakojo apie savo 
tėvus, daug gera jiems pa
dariusius. Mažesnysis, ku
riam galėjo būti 8 metai, pa
galiau tarė: „Ar žinai, kas 
mano geriausias draugas?” 
Vyresnysis laukė atsakymo. 
„Geriausiu mano draugu yra 
mano šuo Jerrey’1’.

Tas vaikutis savo džiaugs
me užsimiršo, jog jo geriau
siais draugais yra jo tėvai.

Artinasi Kalėdos. Visi rū
pinsimės savo artimuosius 
aprūpinti įvairiomis dovanė
lėmis. Norėčiau' pasisiūlyti į 
su savo patarimu. Ar nebūtų: 
gera Kalėdų dovana laikraš-| 
tis Amerika? Ji kiekvieną sa 
vaitę primintų tą, kas ją iš
rašė. Ypatingai tai būtų bran 
gi dovana sėnesniesiems, jei 
ją išrašytų jaunesnieji. Taip 
rengiasi pasielgti mano vie
na pažįstama mergina iš 
Pennsylvanijos.

Nesenai važiavau
• York požeminiu traukiniu 

drauge su dviem draugais 
lietuviais. Pradėjome lietu
vių kalboje spėlioti traukiny 
buvusių žmonių tautybes.

New

KOVO KRYPTIS IR MUSŲ APSILEIDIMAS

Gyvename kovų laikotarpį. 
Jos nuolatos plečiasi ir kas
kart labiau aršėja ir, regi
mai, jau baigia siekti šel
mens. šių kovų priežasčiai ir 
siekiams pilnai suprasti ir iš 
aiškinti, mums reikia kreip
tis į R. K. Bažnyčios moks
lą.

Bažnyčia tai ne žmonių, 
bet paties JĖZAUS KRIS
TAUS įsteigta draugija Jo 
mokslui išlaikyti nesuteptu, 
neiškraipytu ir skelbti jį po 
visą pasaulį. Taigi, mes pri
valome pilnai pasitikėti jąja. 
Ji štai ko moko.

DIEVAS sutvėrė daugybę 
galingų, išmintingiausių dva
sių — angelų. Kada? Neži
nia. Spėjama, tai buvę dar 
prieš DIEVUI sutveriant 
pasaulį. Jis nebuvo reikalin
gas jų; bet, Pats, būdamas 
be galo meilingas ir laimin-' 
gas, panorėjo sutverti pro
tingus ir laisvos valios su
tvėrimus, kad ir jie galėtų 
dalyvauti Jo laimėje, ištiki
mai Jam tarnaudami. DIE
VAS paskyrė jiems .jųjų išti
kimybės išmėginimo laiko
tarpį. Vienas Jo didžiausiųjų 

j angelų, būtent, Liucipieris 
1 su būriu kitų pakėlė maištą 
prieš Jį: „Šalin DIEVAS!”, 
šaukė Liucipieris, puldamas 

i ištikimus DIEVO angelus. 
Kada tai buvo įvykę ir dėl 
kokios priežasties, neturime 
jokių tikrų žinių; tik viena 
tikra, jog tai buvo įvykę 
prieš Adomo ir Jievos nupuo
limą rojuj. Liucipieris su sa
vo šalininkais nugrūstas am- 
žinajan pragaran nesiliovė ir 
iki šiol nesiliauna neapkęsti 

, DIEVO ir Jam ištikimųjų.
Tai veikiai pasirodė.

džiais: „šalin DIEVAS! žiū
rėk tiktai savo naudos!”

DIEVAS išvaro iš rojaus 
pirmuosius tėvus, atima iš 
jų antgamtines malones ir do 
vanas, uždaro dangaus kara
lystės — amžinosios laimės 
vartus, tačiau neamžinai 
juos pasmerkia: pažada at
siųsti Išganytoją, Mesiją, 
gimsiantį iš Nekalčiausios 
Mergelės ir sutriuškinsiantį 
žalčio vyliūgo galvą.

Pirmieji tėvai dėl savo pa
sipriešinimo DIEVUI, nusto
ję nemarybės, antgamtinės 
išminties, stiprybės ir atspa
rumo piktam, palikti tik sa
vo įgimtoms jėgoms patenka 
didelin skurdan kartu su vi
sa savo ainija. Vis dėlto 
jiems lieka viltis patekti am
žinosios laimės vieton per at
eisiantį Mesiją.

Nors Dievo ir prakeiktas 
ir nubaustas, Liucipieris, ta
čiau, nesiliauna žėręs neapy
kanta DIEVUI ir žmonėms. 
Kaip kad anuomet dangaus 
angeluose, taip dabar žmonė
se jis gudriai jieško šalinin
kų kelti riaušėms prieš DIE
VĄ. Pasinaudodamas žmo
nių silpnybe, jisai inkvėpia 
jiems puikybės, pavydo, ker
što ir gašlumo jausmus.

Pirmasis pakliūva į jo 
spąstus Adomo ir Jie vos pir
magimis sūnus, Kainas — 
brolažudys. Per ilgą Liuci
pieris tiek įsigali, kad iš vi
sos žmonijos lieka ištikima 
DIEVUI tik viena Nojaus 
šeima. DIEVO baudžianti 
ranka visus nepripažįstan
čius Jo išnaikina tvanu. Liu
cipieris vistiek nesiliauna vi
liojęs. Jis sukursto Nojaus 
sūnų, Chamą, iškoneveikti 
tėvišką, o per tai ir DIEVO 
autoritetą...

Viena mergina, pastebėjom, 
atydžiai, nors ir atsargiai, 
klausėsi mūsų kalbų. Atėjo ir

DIEVAS, sutvėręs pirmuo
sius žmones, Adomą ir Jievą, 
patalpino juos rojuje, pagrą-

Žmonija išsisklaisto po vi
są pasaulį. Ji kaskart labiau 
pasiduoda piktosios dvasios

jos eilė. Aš laikiau ją aire, o sydamas jiems mirties baus- 
mano draugai slavoke. Neiš-' me už sulaužymą Jo įsaky- 
kentusi mergina prabilo lie- mo nevalgyti vaisiaus iš už-
tuviškai: jūs, kvailiai, nega
lite pažinti tikros lietuvai
tės!

Dabar laikaus taisyklės: 
nespręski apie žmogų labai 
staigiai.

Sekančią savaitę lankysiu 
Newark, N. J. Tikiu, jog ga
lėsiu patiekti įdomesnių ži
nių.

drausto medžio. Adomas su 
Jieva buvo labai ir labai lai
mingi. Liuciperis, žerdamas 
neapykanta DIEVUI ir pavy
du žmonių laimei, apsimeta 
žalčiu, prisitaiko prie Jievos 
ir įkalba, kad ji neklausytų 
DIEVO, kadangi suvalgius 
vaisių ji būsianti su Adomu 
lygiai išmintinga, kaip kad 
pats DIEVAs — kitais žo-

gundoma, nebenori tikėti 
DIEVO pažadams, stato Ba
belio bokštą. Susimaišo kal
bos. Žmonija susiskirsto į 
atskiras kuopas, sudaro at
skiras tautas, gi klausyda
ma piktosios dvasios kursty
mų, visai stabmeldėj a ir kas
kart labiau žvėrėja, visai ne- 
bepaisydama nei DIEVO, nei 
savo amžinosios laimės, o 
vien sekdama savo „aš” už
gaidomis. Lieka visai mažai 
ištikimųjų DIEVUI žmonių.

DIEVAS iš jų pasirenka 
Abraomą. Iš šiojo ainių išsi
vysto maža žydų tautelė, iš 
kurios viena Nekaltoji Mer
gelė turėjo pagimdyti žadė
tąjį Mesiją — Išganytoją. 
Tačiau, ir ši tautelė dažnai 
pasiduoda velnio viliojama, 
kelia maištą prieš pasaulio 
Kūrėją, o Išganytojui atėjus, 
net ir nužudo Jį žiauriausiu 
būdu, šlykščiausiu pašiepi
mu!

Išganytojo mokslas, Jo 
stebuklingoji mirtis, prisikė
limas, užžengimas dangun, 
pagaliau atsiuntimas švento
sios Dvasios stebuklingai 
patraukia kaskart daugiau į- 
vairiausio luomo žmonių, ku
rie kaskart glaudžiau susi
spiečia vienintelėn JĖZAUS 
KRISTAUS įsteigton draugi- 
jon — R. K. Bažnyčion, ku
rios, anot Išganytojo žodžių, 
nenugalėsią ir pragaro var
tai, t. y. Liuciperis su savo 
šalininkais.

Liucipieris šėlsta. Per sa
vo pasekėjus jis stengiasi 
sugriauti Dievo įsteigtąją 
žmonėms vesti į laimę drau
giją ir šiuomi atkeršyti Auk
ščiausiajam! Per tris šimt-| 
mečius siaudžia žiauriausie
ji ciesorių persekiojimai kri
kščionių, pateisinami neva 
žmonių, ar valstybės gerove; 
klykauja eretikai, ar atska
lūnai; viesulu užūžia germa
nų ir gotų gaujos; Arius, 
prisidengęs neva tikruoju 
garbintoju DIEVO, atitrau
kia nuo Jo ypač gotų valdo
vus; įsivyrauja Mahomedas, 
katharai, albigensai; atsiske- 
lia rytai nuo R. K. Bažny
čios ; Liuteris, Kalvinas, 
Henrichas VIII sudaro Liuci- 
perio svarbiausį armijos šta
bą — ir visi skelbiasi tikrai
siais DIEVO tarnautojais. 
Jų šūkis: „'šalin R. K. Bažny
čia!”, gi iš tikrųjų jų šūkis: 
„šalin tikrasis DIEVAS!”

O tuo tarpu gudrusis žal
tys, iš pradžių paslapčia, o 
vėliau kaskart aiškiau, pri- 
ruošia dar antrą savo pase
kėjų armiją kovai prieš DIE
VĄ. Iš senovės stabmeldį jos 
išsivysto humanizmas, rene
sansas, modernizmas, socia
lizmas, laisvamanybė, paga
liau bolševizmas, šitie visi 
„izmai”, apsisiautę čia tie
sos. čia tėvams tėvynės mei
lės, čia žmonių gerovės ap
siaustu, kad kartais ir susi
peša ir tarp savęs, tačiau vi-

AR DAINUOSIM?

Spaudoje buvo pastebėta, 
kad Kunigų Vienybės Seimas 
ir Vargon. Seimas svarstė 
didelių parengimų su cho
rais reikalą. Anksčiau spau
doje buvo tas reikalas pla
čiai aprašomas.

Artinasi 1937 m. gegužės 
mėnuo, kai visa Amerika 
pasirodys su įvairiomis tau
tinėmis grupėmis, o ką mes 
veiksime?

Pranešimuose kalbama,

sados dirba iš vieno, kovo
dami prieš R. K. Bažnyčią, o 
iš tikrųjų tai šaukdami: „ša
lin DIEVAS!”

Gražiais laisvės, vienybės 
ir brolybės obalsiais jie prisi
vilioja lengvatikius; tačiau, 
tačiau, kai tik gauna viršų ir 
patenka valdžion, tai tučtuo
jau išlenda yla iš maišo: pra
deda griauti tikėjimą, išme
ta kryžių iš mokyklų ir visų 
įstaigų, griauna bažnyčias, 
žudo dvasiškiją. Tai parodo 
ypač keletas paskutiniųjų 
dešimtmečių istoriniai įvy
kiai: Rusija, Meksika, Ispa
nija, gi iš dalies ir Vokieti
ja.

Dabar jau galima pasaky
ti, jog kovojama ne dėl tau
tų gerovės, bet dėl principų, 
būtent: ar su DIEVU, ar be 
Jo ir prieš Jį! Šitie principai, 
galima sakyti, visą žmoniją 
suskaldė į dvi, griežtai sau 
priešingi stovykli: dešiniųjų, 
kurie gina DIEVO ir tėvynės 
garbę ir stengiasi tvarkytis 
DIEVO nustatytu būdu, ir 
kairiųjų, kurie nepripažįsti

kad dalyvaus Amerikos Tarp 
tautinės Muzikos šventėje 
Kanada, Centralinė Amerika 
Meksika, visa Pan-Amerika 
su visomis valstybėmis, įei
nančiomis į tą bloką; pak
viestos Europos 27 tautos, 
šiame skaičiuje ir lietuviai.

Balandžio mėn. bendram 
posėdyje dalyvavo konsulas 
p. Daužvardis ir komp. Žile
vičius; Spalių 22 d. įvyko ei
linis bendras susirinkimas. 
Darbas eina visu smarkumu. 
Visos tautos deda pastangas 
kuo iškilmingiau pasirodyti; 
čia ne vietinė šventė, kur 
parkuose pašokama ar būre
lis choristų padainuoja. Čia 
žiūrima kaipo į tautos meni
nę atstovybę dainos srityje.

Sukoncentruota žymiau
sios jėgos muzikoje. Daly
vauja katalikų vienuolijų 
chorai, kolegijų, universite
tų klubai ir kt.

Pas mus iki šiol tuo reika
lu nieko nesigirdi. Įdomu, 
kam tie Seimų nutarimai bu
vo taikomi? Gal tik liks is
torijoj, jog šis reikalas buvo 
svarstytas? Ką mano Dva
siškų a, vargonininkai su sa
vo gausinga choraline pajė
ga ir visuomenė?

Iš pasikalbėjimų galima 
gauti vaizdas, jog lietuviai 
tik dideliu jungtiniu choru 
gali garbingai pasirodyti, 
šiaip pavieniui visiškai ne
galima, nes chorai per silpni, 
turint dėmesy kitataučių 
chorus. Laiko dar yra. Rei
kėtų tam reikalui komitetą 
išrinkti ar bendrą susirinki
mą sušaukti. Tegu užintere- 
suoti asmenys atsiliepia spau

ROMA RENGIASI PASAU
LINEI PARODAI

1941 m. pasaulinė paroda 
įvyks Romoje, kur jau daro
mi jai milžiniški pasiruoši
mai. Tais metais fašizmui su
kaks 20 metų, tad Mussolini 
nori toje parodoje atvaizduOf 
ti fašistų atsiektus laimėji
mus.

Parodai statomos patalpos 
nebus nugriaunamos, bet pa
siliks ateičiai, lyg naujas 
Romos priemiestis.

NAUJI SPAUDOS 
LEIDINIAI

DAINUOK, pradžios mokyk
loms dainų rinkinėlis. Pa
ruošė A. Vanagaitis. Kai
na 50 centų. Tinka įvairio
se progose pasipaudoti.

PANEVĖŽIO BAŽNYČIOS.
V.K.P. Labai įdomi, iliu
struota knygelė. Kaina ne
pažymėta.

NAUJA MUZIKA. Mėnesinis 
leidinys, leidžiamas J. F. 
Tamošaičio ir R. Kurdinai- 
čio. Numerio kaina 10 cen
tų. Spausdinama leidėjų 

dainos.

doje. Būtų negarbė lietu
viams šią progą aplenkti. To
kio dydžio šventė yra dar 
pirmutinė šiame krašte. Be 
to, netoli didžioji New Yor- 
ko pasaulinė paroda, kurioje 
lietuviai irgi turės pasirody
ti, tad dabar būtų lyg ir pa
saulinės lietuviškos puotos 
įžanga. V. Garbegynis

Burtininko žalčiai
Išvertė J. Radzevičius

Ruošiausi su vaikučiais 
eiti pasivaikščioti. Dėl viso 
ko pasiėmiau ir šautuvą.

— Gal mums kokią bez- 
džioniukę nušausi? — klau
sė vaikai.

— Gal ir nušausiu, jei ge
rai pasitaikys.

Užtaisiau šautuvą ir išė
jom. Ne per toliausiai nuto
lome nuo kaimelio, kai priė
jome siaurą miško takelį, ku 
rio įėjimas buvo pažymėtas 
dviem dideliais bambuko 
mietais, o viršūnėse matėsi 
palmių lapų kuokštės. Vadi
nasi, takelis buvo taboo, t.y. 
praeiti draudžiama.

— Kur šis takelis veda? —
— Į burtininko Čakato re

zidenciją, — atsakė. Man pa
rūpo ta vieta, juo labiau, kad 
vaikai tvirtino ne per toliau
siai mus nuo jos esant. Ta
čiau jie eiti atsisakė ir velijo 
manęs prie įėjimo palaukti.

— Bijome Čakato gyvačių, 
— teisinosi.

— Kvailučiai! — atsakiau
— Juk ir aš kartu einu;

jeigu atsiras kas blogo, ap
ginsiu. Ar gi nežinote, kad 
Dievas yra galingesnis už vi
sokius Čakatus?

Bet vaikai vis tebebijojo ir 
mane atkalbinėjo.

— Neik, tėve, ten labai pa
vojinga vieta.

— Misijonierius — Dievo 
tarnas, dėlyto jis nebijo bur
tų! — atsakiau. — Pamaty
sit, kad man tikrai nieko blo
go neatsitiks.

Pasiėmiau šautuvą ir, ke
lių drąsesnių vaikučių lydi
mas, pasukau į takelį. Var
gais negalais prasiskverbėm 
pro aukštą ir susivėlusią žo
lę, kol pasiekėme iškirsto mi
ško aikštelę, kurios pradžio
je stovėjo burtininko ir ke
lių gyventojų nameliai. Iš 
vienos lūšnelės išbėgo trys 
ar keturi berniukai. Jie se
kė mus.

— Čakatu! — šūktelėjo 
vienas iš jų.

Išgirdęs minint savo var
dą, burtininkas pakilo ir, ap
sižvalgęs aplinkui, įbedė į 
mus savo piktą žvilgsnį. At
rodė baisiai! Nešvarus ir su
terštas drabužis dengė jo 
nuogą kūną. Pasišiaušęs, su

sivėlęs, rankas ir kaklą apsi
kabinėjęs metaliniais rin
giais ir žiedais, kurie jam ei
nant žvangėjo, lėtais žings
niais jis artinosi į mus. Kai 
jis priėjo visai arti, tik tada 
pastebėjau apsisukusį ant jo 
dešinės rankos gyvą žaltį. 
Pasibaisėjau, bet tuoj susi
griebiau, nenorėdamas savo 
baimės jam parodyti. Sten
giausi būti ramus, nors ra
ganius vis arčiau ir arčiau 
tebeslinko į mane.

— Čakata! — prakalbinau 
jį, — atėjau tavęs aplankyti. 
Girdėjau, kad esi vienas iš 
galingiausių raganių šioje 
apylinkėje.

— Baltveidi! — atsakė 
man, — tavo atsilankymo vi
sai nepageidauju. Tuoj palik 
šitą vietą ir nešdinkis, iš kur 
atėjai! Jei neklausysi — mir 
si. Nėra reikalo, kad tu čia 
man pasakotum apie mano 
galybę, nes ir pats tai gerai 
žinau.

Stengiausi nenusigąsti.
— Didysis raganiau! — 

atkirtau, — tavo žodžiai nė 
kiek manęs nebaido, ir net 
su grąsinimais mirtimi ma
nęs iš čia neišprašysi, kol

pats nepanorėsiu.
— o aš — Čakata — sa

kau tau, baltveidi, jei nepa
sišalinsi — mirsi. Paklausyk 
manęs ir išeik!

— Veltui grąsini, mielas 
burtininke. Nors takas buvo 
taboo, vienok, kaip matai, 
atėjau iki čia, ir išeisiu, ka
da panorėsiu.

— Baltveidi, lik jei tau 
čia patinka, bet jei mano gy
vatės tave sukandžios, ne
kaltink manęs.

Tai sakydamas buvo be- 
sviedęs į mane žaltį, kurį lai
kė apsivyniojęs ant rankos, 
bet pamatęs, kad ir aš grie
biausi savojo ’’žalčio” tuo- 
jaus savąjį sutvarkė.

Pasitraukė toliau nuo ma
nęs ir už kelių žingsnių atsi
sėdo žemėje. Išsitraukė ma
žą dūdelę ir ėmė pūsti žadi
nančią melodiją. Greitai pa
sklido tos muzikos garsai po 
džiungles, ir iš visų pakam
pių bei raganiaus namelio 
ėmė šliaužti į jį keliolika žal- v • Cių.

Vaizdas, žinoma, nemalo
nus, ir vienas berniukas, ne
begalėdamas valdyti savo 
baimės jausmo, sušuko:

DIEVO .ir vadovaujasi tiktai 
savimeilybės dėsniais. Taigi, 
dabartiniais laikais ryškiai 
atsikartoja kovos danguje 
šūkiai: „šalin su DIEVU!” 
ir „Kas kaip DIEVAS!” Ir 
šie šūkiai girdis ne vien tik 
minių kovose, bet ir šeimo
se.

Ši kova už ir prieš DIEVĄ 
jau ryškiai matoma ir Lietu
voje. Kad joje katalikai ir 
sudaro daugiau kaip 80% vi
sos Lietuvos, kad ir Ameri
kos lietuvių dauguma irgi 
katalikai, tačiau, deja, kai
rieji pradeda imti viršų, mil
žiniškais žingsniais paženg
dami pirmyn. Kas per prie
žastis? Gi mūsų, lietuvių ka
talikų apsileidimas!

(Bus daugiau)
Snaudalis.

VIEŠPATIE, LEDYNAI SLENKA!

Sielose užgęso ugnys ir seniau karštas kraujas teka vis 
skystesne, vis šaltesne srove...

Lyg aplink ūžiančių mašinų plienas, šaltos mūsų maldos. 
Viltis tarp fabrikų dūmų blykstelėt nedrįsta. Ir mūsų mei
lė, ak, ta vargšė, silpna mūsų meilė vysta ne tik žiedų, bet 
ir pumpurų nesukrovus.

Viešpatie, ledynai slenka!
Tokios išblyškusios mūsų pagundos, o mūsų dažnos nuo

dėmės šaltos ir šlykščios, kaip gyvatės.
Į žemes purvą telinksta mūsų galvos, metalo blizgėsiu 

tesižavi mūsų akys ir mūsų dainos virš gatvės dulkių nepa
kyla.

Ir Tavo bažnyčiose išdidžiai dega šalta elektra, dažytos 
lūpos išdidžiai šnabžda šaltą maldą, iškilmingai Tave kvie
čia Tavo tarnas nužengti į altorių į širdis... Tu ateini nusi
žeminęs, klusnus ir glaudies prie užšalusių širdžių. Bet jos 
nieko nemato nė girdi!.. Toks neapsakomai, neapsakomai 
storas ledo ir metalo sluoksnis dengia jų sielas!

Viešpatie, ledynai slenka! J. E. G.

— Žiūrėkite, kokie ilgi ir 
baisūs žalčiai!

— Ir jie yra mano, — pik
tai subaubė raganius Čakata. 
Šliužai kas kartą slinko ar
čiau, vyniojosi jam ant ran
kų, kojų ir ant viso kūno, jis 
gi kartojo jiems nesupranta
mos reikšmės žodžius: ’’Ku
la kwi čembo, kula kwi čem
bo”.

Baigęs muziką, burtinin
kas palietė žalčių galvas ir 
dar kartą pakartojo tuos pa
čius paslaptingus žodžius.

Paskui staiga atsistojo ir 
įsakančiu balsu du kartu iš
tarė: ’’Kula kwi čembo, Kula 
kwi čembo”, žalčiai nerima
vo ir piktai rangėsi po raga
niaus kojomis.

— Baltveidi! — tada su
šuko Čakata, — mano žal
čiai dabar nepaprastai įtūžę. 
Palik šią vietą, jei nenori su 
savo draugais čia mirti.

Du mano berniukai, išsi
gandę, leidosi bėgti tankia 
aukšta žole, kiek kojos nešė.

Šį kartą ir aš rimtai išsi
gandau, bet pagalvojęs, kad 
šiuo momentu apleisti kovos 
lauką burtininkui būtų tik
ra pergalė, tvirtai laikiausi

savo vietoje ir visa drąsa, 
kiek tik jos tada turėjau, at
rėžiau burtininkui:

— Čakata, aš esu misijo
nierius — Didžiosios dva
sios tarnautojas, dėl to nė 
tavo žalčių, nė piktosios ma
gijos nebijau! Aš pasilieku 
čia!

— Kaip nori, svetimšali, 
bėt dabar žalčių aš jau ne
begaliu suvaldyti ir jie netru 
kus užmuš tave, baltasai 
žmogau. Jaučiu, kad jie ruo
šiasi pulti, štai!

Žalčiai išsirutuliojo nuo 
Čakatos rankų ir kojų, ir tuo 
tarpu, kai šis kartojo žadi
nančias formules, šliužai me
tėsi į mane. Iš baimės ir pas
kutinysis mano berniukas 
leidosi bėgti.

Pasibaisėjęs reginiu ir aš 
kelis žingsnius pasitraukiau 
atgal. Ir taip man bestovint, 
atėjo mintis:

— Jei nenori, kad visi ta
vo drąsūs žodžiai prieš ma
giją vėjais nueitų, tuojau 
turi veikti.

Sustojus, apsižvalgiau ap
linkui, nusikabinau šautuvą 
ir nutaikęs į bešliaužiančius 
žalčius, du kartus iššoviau.

Paskui stengiausi pro dū
mus įžiūrėti šūvių pasėkas. 
Šratų smūgiai nuostabiai pa
veikė. Daugelis žalčių gulė
jo negyvi; kiti bejėgiai rai
čiojosi paplūdę kraujuose, 
negalėdami šliaužti į mane, o 
dar kiti visu smarkumu lei
dosi į burtininko namelius, 
kuriuose ir pats Čakata su 
didžiausiu trenksmu užsiba
rikadavo. Ir visi jo ’’asisten
tai”, išgirdę pirmuosius šū
vius, išsigandę irgi išbėgiojo.

Atsidusau. Kaip džiau
giausi šautuvą atsinešęs! 
Kokia laimė, kad jis buvo 
užtaisytas, nes, paprastai jį 
laikydavau tuščią.

Sugrįžęs prie vaikučių, ra
dau juos besišnekančius apie 
baisiuosius šliužus. Jie vis 
dėl to dar sugrįžo su manim 
jųjų nors negyvų pažiūrėti, 
kur vėliau atėjo ir daugiau 
stabmeldžių.

Jie visi negalėjo suprasti, 
kaip aš, peržengęs taboo, nu
galėjau žalčius ir ko gero — 
išvengiau baisios mirties.

Pasikalbėjęs su jais ir pa
drąsinęs, kad burtininkų ne
reikia bijoti, su savaisiais 
berniukais sugrįžau į kaimą.



IŠTEISINO JAUNIMĄ

Nesenai Panevėžy buvo su
ruoštas Jaunimo Teismas. 
Jaunimas buvo kaltinamas: 
1. Dorovingume, 2. Tautiš
kume, 3. Organizuotume.

Teisėjais buvo pral. J. Gra 
žys ir kun. A. Lipnickas; kai 
tinto  jais J. Baranauskas ir 
S. Sližys, Gynėjais: Zalato
rius ir Grigalius.

Liudininkų įrodymais, tei
smas jaunimą rado kaltu vi
sais atžvilgiais, bet atsižvel
gdamas, kad jaunimas netu
ri inteligentų vadų, sueigoms 
patalpų, jaunimą išteisino.

Būtų pravartu ir amerikie
čiams šį klausimą giliau, 
nuodugniau pagvildenti ir iš
teisinti jaunimą. Senesnėje 
lietuvių kartoje, čia išeivijo
je, yra prigijęs paprotys vi
suomet kaltinti jaunimą, ne
atsižvelgiant kokiose aplin
kybėse ir sąlygose jaunimas 
būtų.

Ar Amerikos lietuvių jau
nimas turi pakankamai inte
ligentų vadų? Ar turi tinka
mas sueigoms patalpas? At
sakymas: Ne. Ir tai neuž
ginčijamas faktas.

Amerikos lietuviai
įsisteigė mokyklas parapijo
se, bet užmiršo paruošti jau
nimui sueigoms patalpas, 
kur jaunimas galėtų lietu
viškose įstaigose, lietuviškoj 
dvasioj praleisti laiką. Deja, 
labai mažai tokių įstaigų: 
daug kur jaunimas turi glau
stis prie svetimųjų. Su inte
ligentais ir nėra geriau; jie 
irgi atsitraukę nuo jaunimo.

Tuo pačiu metu jaunimas 
palaipsniui žūsta ištautėjimo 
jūrėse!

Susirūpinkite! Prisiimkite 
senesnieji, kaltės ir sau, o 
išteisinkite jaunimą! P. R.

nors

parodė

Vyčių Rėmėjai
L. Vyčių Seime, įvykusia

me šiais metais, Providence, 
R. I., priimta rezoliucija or
ganizuoti Vyčių Rėmėjus. 
Šis klausimas man atrodė 
keistai ir atrodo, kad ir pa
siliks keistai.

Gražų pavyzdį
kun. K. Urbonavičius, Vyčių 
org. garbės narys, suteida- 
mas Vyčiui $10.00 auką. 
Kun. Urbonavičiui vyčiai 
dėkingi, bet buvo ir daugiau 
pasižadėjusių būti rėmėjais, 
bet kur jie?

Būtų labai gražu, kad kun. 
K. Urbonavičiaus pavyzdžiu 
pasektų visi tie, kurie Seimo 
metu pasižadėjo remti vy
čius. R.

o—
Gudmanas — Meksikos 

čempijonas
Praėjusią savaitę Meksi

kos golfo čempijonatą laimė
jo Jonas Gudmanas, gyvenąs 
Omaha, Neb.

1933 m. Gudmanas buvo 
likęs Amerikos golfo čempi- 
jonu. šiais metais labai gerai 
žaidė amerikiečių golfininkų 
rately prieš anglus.

Amerikos golfo čempijo- 
natas šiemet vos tik nepa
kliuvo vėl į Gudmano ran
kas.

SO. BOSTON, MASS.

Lapkričio 13 d., 1936 m. Lapkričio 10 d., 1936

Žinutes
Parapijos choro rūpesčiu 

surengti ’’kostiumų šokiai” 
praėjo sėkmingai. Buvo daug 
dalyvių ir iš apylinkės. Ypač 
gausiai dalyvavo Cambridge 
choristai.

Įvairūs kostiumai ir jų sa
vininkai tikrai kėlė jaukią 
nuotaiką visiems, šokiai pa
liko įvairiausių atsiminimų.

—o—
Teko sutikti šokiuose re

tus svečius, tai exbostonie- 
čius, Dr. Ed. Valiacką su 
žmona, atvykusius iš Lynn. 
Tiktai į akį metėsi skirtin
gumas drabužių. Vienas su 
kostiumu, o kitas be. Pasi
teiravus teko sužinoti, kad 
bevažiuojant daktaro kos
tiumas buvo vėjo nuneštas 
(mat, vakaras buvo vėjuo
tas). Labai gaila.

—o—
Kažin kieno ’’birthday 

party” buvo minima už or
kestro dekoracijų? Gal pane
lė D. K. mums pasakytų?

—o—
Ed. Y. praėjusią 

nevažiavo praleisti 
end” į Connecticut, 
kodėl?

savaitę 
’’week 
Kažin

—o—
Turbūt skaudančios kojos 

ir liūdesio šešėliai trukdė 
panelei E. M. džiaugtis va
karo linksmumu. Ar ne taip ?

—o —
P-lė J. Y. šokiuose buvo 

apsirengusi kaip gražioji 
’’baby in blue” Tai buvo gra
žus paveikslas.

—o—
Neteko matyti šokiuose 

p-lės M. L. Tai buvo tikrai 
stebėtina. Kažin kas sulaiko 
ją taip staigiai?

P-lės E. O. ir A. Z., mon- 
telietės, buvo labai charak
teringai apsirengusios. Ne
žinojom iki šiol, kad indijo- 
nai nešiodavo kojines. Kaip 
tai išaiškinti, Emma? O gi 
su kuo ir kur taip anksti iš 
šokių prapuolė Adelė? Gal 
kas matėt?

Šokiuose dalyvavo net ke
turios slaugės. Įdomu būtų 
žinoti, ar reikėjo kam nors 
suteikti staigiąją pagalbą?

—o—
P. R. galvą puošia jau 

daug sidabrinių plaukų. Tai 
vis turbūt nuo rūpesčių, tik 
nežinia kokie vargai ir bė
dos jį kankina.

Įvairenybių vakaras
Lapkričio 10 ir 11 d. 7:30 

vai. vak. bažnytinėje salėje 
įvyko choro rengiamas ”mih- 
strell show” Tai buvo tikrai 
nepaprastas juokų ir įvaire
nybių vakaras.

—o—
Vyčių susirinkimas

Lapkričio 1 d. įvyko L. vy
čių 17 Algirdo kuopos susi
rinkimas. Iš pirm. Razva- 
dausko ir kitų pranešimų 
paaiškėjo gera vyčių darbuo
tė, kuri teikia daug džiaugs
mo visiems.

Vyčių kuopa turi įsitai
sius gražias bowling alleys, 
kuriose daug lietuviško jau
nimo praleidžia ilgus rudens 
vakarus, besimankštindami 
ir padoriai sunaudodami lai
ką. Linkėtina vyčių kuopai 
pai dar daugiau sustiprėti ir 
padidėti narių skaičiumi.

Bowling alleys pažaisti 
kviečiami ir Brooklyn vy
čius!

L. VYČIŲ 17 ALGIRDO KP.
NARIŲ APŽVALGA

ninkės vietą, tai visos klai
dos išsitaisė ir kuopoj ir 
centre. Reikia pažymėti, kad 
p-lė Narinkevičiūtė yra gera 
lietuvaitė, aukštai įvertina 
vyčių bei kitas organizaci
jas.

Kita darbšti vytė, tai Fe
licija Grendelytė. Nors ji 
nėra kuopos valdyboje, bet 
nuoširdžiai darbuojasi ir 
kur tik reikia sunkesnį darbą 
atlikti, kviesk Grandelytę — 
neapsivilsi.

Per pastaruosius dvejis 
metus Grendelytė daug pasi
darbavo vyčiams mūsų kuo
poj. Širdingai ačiū.

Turime ir darbščių vyrų 
vyčių. Štai mūsų kp. proto
kolų raštininkas Petras Ra
kauskas. Petras yra vyčiu 
jau kelinti metai ir per tą 
laiką parodė savo nuoširdu
mą bei darbštumą. Praėju
sią vasarą Petras buvo mū- 1 
sų kp. baseball ratelio vedė- 1 
ju ir daug pasidarbavo. I

Daugiau tokių vyčių!

Choro privatiška ’’party”
Mūsų parapijos choras, ve

damas gabaus muz. R. Juš
kos, gražiai veikia. Lapkri
čio 4 d. buvo suruošta priva- 
tiškas choro nariams vaka
rėlis, kur visi choristai ir 
svečiai linksmai praleido lai
ką. Dalyvavo ir kunigai kleb. 
Virmauskis, K. Urbonavičius 
ir K. Jankus. Rep.

—O—
Sugrįžo į namus

B. Kavoliūtė, siunčiama 
dirbtuves, kurioje ji' dirba, 
buvo išvykusi į Laneytown, 
Md.; išbuvus apie penkias 
savaites, sugrįžo. P-lė Kavo
liūtė yra darbšti veikėja jau
nimo organizacijose. Priklau 
so parapijos chore ir L. Vy
čių kuopoj, kurioje per kele
tą metų buvo raštininke.

—o—
Vytautas Tamulis 

atostogauja
Vytautas Tamulis, pagar

sėjęs basebolo žaidėjas su 
garsiuoju N. Y. Yankee’s ra
teliu, savo žiemos atostogąs 
praleidžia So. Bostone. Nors 
šiais metais Vytautui ir ne
teko dalyvauti daugelyj žai
dimų del ligos, bet per žiemą 
savo sveikatą tikisi taip su
stiprinti, kad atėjus sezonui, 
vėl galės savo darbą sėkmin
gai tęsti tolyn. Geriau pasi
mankštinti ir išlaikyti savo 
kūną geroj sveikatoj, Vytau
tas beveik kasdien atsilanko 
į vyčių bowling alley’s. Lin
kėtina Vytautui sustiprinti 
savo sveikatą kuo geriausiai.

Kas, kur, kaip?
Paskutiniu laiku J. A. ka

žin kur prarado savo gražiai 
nudailintus ūsus. Turbūt kas 
nors pavydėdamas pavogė? 
Manau, jeigu kas praneštų 
apie pavogtus ūsus, tai gau
tų gerai radybų. Ar ne taip, 
Doc!?

Baltimore! Md. NAUJAS DARBININKO 
ADMINISTRATORIUS

Sukaktuvės
Lapkričio 8 d. sukako 

giai 8 metai, -kaip kun. Dr. L. 
Mendelio rūpesčiu įsteigta 
Šv. Vardo draugija. Tada su
sirado 40 vyrų, kurie in cor- 
pore žygiavo prie Dievo sta
lo.

Sukaktuvės paminėtos per 
8:30 vai. mišias. Dvasios va
das kun. A. Dubinskas pažy
mėjo, jog draugijoje yra 320 
vyrų, bet parapijoj dar yra 
1000 vyrų, kurie nepriklauso, 
kuriuos reikia įtraukti į 
draugiją.

Dabar draugijoj narių 
skaičių lygiomis sudaro vy
resnieji ir jaunesnieji, čia 
gimę ir augę.

Popiet įvyko „oisterių” 
puota mokyklos kieme; norS| 
ir lijo, bet kieme liepsnojo; 
malkos ir taip „oisteriai” bu j 
vo sėkmingai šutinami. Žmo
nių buvo daug ir visi už do
lerinį bilietą valgė visą pus
dienį.

iy-

—o—
Vaikučių vakaras

Sekmadienį, lapkričio 15 d. 
įvyksta mokyklos mokinių 
teatras, Seselių kazimierie- 
čių parengtas. Tai bus tikrai 
gražus parengimas.

J. K.

SO. BOSTON, MASS.

Ge-

be-

Patenkinti Amerika
Teko susitikti keletą žmo

nių, kurie laikraščiu Ameri
ka labai patenkinti. Atrodo, 
kad šis laikraštis savo turi
niu trumpu laiku patrauks 
daug naujų skaitytojų, 
riaušių pasekmių.

—o—
Lietuviai nelaimėse

Lapkričio 7 d. vakare,
grįžtant į namus, Jokūbui 
Kudrevičiui, netoli savo na
mų, neatsargaus vairuotojo 
automobilius jį taip sužalo
jo, kad nuvežtas į Carney li
goninę lapkr. 8 d. ryte mirė. 
Automobiliaus vairuotojas, 
sužeistąjį palikęs .gatvėje, 
pabėgo, bet policijai pasise
kė jį surasti. Pasirodo, kad 
tai būta lietuvio J. White 
(Vaitkevičiaus), vienos ap- 
draudos kompanijos agento.

—o—
Antanas Jonaitis, dirbęs 

prie geležinkelio, užmuštas 
traukinio tarp Newton ir 
Newtonville geležinkelio sto
čių.

—o—
Povilas Jurkonis išvažiuo

ja į Pensicola, Fla., kur pa
skirtas į Naval Reserve 
Aviation Corp. Laimingos ke 
lionės, Paul!

Pereitą penktadienį cho
ras turėjo generales praty
bas, kuriose pirm. Al. K. su 
savo pagelbininkėmis E. M. 
ir H. T. „užfundijo” rūkščių 
agurkų. Kažin kam tas buvo 
reikalinga? Būtų įdomu ži
noti. Taip pat ačiū ir už gar
dų „keptą” obuolį, Helen!

—o—
Teko nugirsti, kad So. Bos 

tone susidarė „lakiojanti gru 
pė”, kurios tikslas aplankyti dažnai

nors pasiilgimo išvargintas, 
jam nuoširdžiai padėtų išly
ginti nereikalingas ant kak
tos raukšles. Kažin, ar į šią 
grupę bus priimami ir vaiki
nai? Praneškite.

—o—
Aną dieną, beeidamas 

Broadway, išgirdau smarkų 
„ragelio triūbijimą”. Žiūriu, 
ogi priešais atvažiuoja nau
jas gražus automobilis. Ma
nau, nejaugi koks Anglijos 
princas važiuoja? Bet tai bu
vo Al. Š. su savo naujuoju 
Buick. Tikrai gražiai atrodo.

—o—
Sakoma, kad tarp Worces- 

terio ir Bostono radio ban
gos nelabai gerai veikia, bet mai gražų įspūdį sudarė ėji- 
manau, kad tuojau viskas pa 
gerės, nes teko pastebėti po
ra Worcesterio inžinierių 

čia besilankančių.

Mūsų kuopos finansų raš
tininkė Jieva Narinkevičiūtė 
tikrai užsitarnavo darbščios 
ir nuoširdžios vytės vardą,(aplinkines kolonijas su „vizi- Greičiausiai, kad tuo pačiu 
kaip ji užėmė finansų rasti-j tu” ir jeigu atsirastų kas reikalu. J.

Buvęs Darbininko admi
nistratorius, Antanas Pel- 
džius pasitraukė. Naujuoju 
administratorium pakviestas 
Jonas Kumpa.

ATSISTATYDINO L. D. S.
IŽDININKAS

Lietuvių Darbininkų Są
jungos Centro iždininkas 
Pranas Razvadauskas atsi
statydino. Kas iždininko vie
tą užims, dar nėra žinių.

gelio akyse matėsi net aša- konas Tėvas Pranciškus E. 
ros.

Misijų pabaigoje buvo ka- stojo pas kleb. kun. N. Pa- 
noniškas įsteigimas ir narių 
priėmimas į Šv. Vardo drau
govę ir į Sodaliciją. Didžiulis 
vyrų būrys, virš 50 narių, 
prisiartino prie altoriaus ir 
iškilmingai pareiškė savo 
pasiryžimą stoti už Kristų ir 
gerbti Jo Vardą. Lygiai apie 
40 jaunų mergaičių tą patį 
padarė, pareikšdamos savo 
ištikimybę Marijai. Tokiu bū 
du visa parapija atsinaujino 
dvasiniai. Dieve padėk Jer
sey City lietuvių parapijai 
atgimti religiniai ir 
niai.

Jonkus, O. P. Laikinai apsi

kalnį. Jeigu gerb. klebonams 
reikėtų vedėjo misijoms, re
kolekcijoms bei novenoms, 
prašome kreiptis šiuo adre
su:

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

Brooklyn, N. Y.

^======
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MALONUS SVECI

Lapkričio 11 d. red; 
je lankėsi Tėvas J. Br 
$, J, ir įteikė devynia 
^prenumeratas, 

Kun. J. Bružikas r 
nuoširdus Amerikos t 
įrbis, bet ir didelis 
galis, Misijų metu ne 
savo brangaus laiko si 
Iii sano klausytojus 
Amerika. Nuoširdus ai 

Šią savaitę kun. Bi 
tori truputį poilsio, 
savaitę vėl tęs savo d

— Ar gali įsivaizduoti ką 
nors blogesnio — klausia 
Jurgio vienas iš draugų — 
kaip dantų gėlimas ir kartu 
ausų skaudėjimas.

— O taip — atsako tas. ■*. 
Reumatizmas kojose ir šoki
mas fokstroto.

—o—♦
— Užjaučiu tamstai labai, 

brangi kaimynkėle, šioje ne- 
’ilaimėje! Nelaimingas tams- 

Užkandžių metu pas~akė jtos v^s;- ^nuodijimas 
x rrnmi roi naioiicĮ nolvboal

tauti-

—o—
Dvasinė puota

Šv. Vardo vyrai, misijų pa 
baigoje, surengė eucharisti
nius užkandžius. Tenai atsi-Į 
lankė misijonierius Tėvas J. 
Bružikas, kleb. kun. S. Sto
nis.
gražias kalbas misijonierius, 
klebonas ir nariai. Programą 
vedė tos draugijos pirm. S. 
Andriuškevičius. Visi vyrai 
išsiskirstė pakelta dvasia ir 
pasiryžę dirbti Dievo garbei 

Lapkričio 15 d. 7 vai. vak.1 ir visi savo sielų išganymui.
Šv. Jurgio par. choras, Br. 
Nekrašo vedamas, rengia 
koncertą.

Koncerto programą išpil
dys choras ir šie solistai: B. 
Nekrašas, O. Kibartaitė, P. 
Medonis, Ad. šukvet, Ag. 
Joy ir St. Bukšaitė. Choras 
ir solistai išpildys Beethove- 
no, Žemaičio, Andrulio, Mar
shall, Vanagaičio, Pociaus, 
Donizetti ir Žilevičiaus kūri
nius. Rep.

NEŠAUKS L. D. S. SEIMO

L. D. S. Centro valdyba 
nutarusi šiais metais Seimo 
nešaukti. Tik kažin kaip į tai 
atsilieps L. D. S. kuopos.

Rep.

DETROIT, MICH.

EASTON, PA.

Auksinį laikrodėlį laimėjo 
No. 4033 A

Lapkričio 1 d. Jėzaus Svč. 
Širdies Meilės Vienuolyno 
rūmuose įvyko auksinio laik
rodėlio išlaimėjimas. Laimė
jo tikietas No. 4033 A., kurį 
turėjo pirkusi A. Lasevičie- 
nė iš Athol, Mass. Jis buvo 
pasiųstas. Ji be galo džiaugė
si, kad laimėjo tą laikrodėlį 
ir prisiuntė brangų žiedą 
Kristaus Karaliaus Stebuk
lingajai Statulai vainiką nu
pinti.

Aš iš savo pusės nuošir
džiai dėkoju visiems Vienuo
lyno geradariams, rėmėjams 
ir darbuotojams, kurie pa
tys pirko sau ar kitiems par
davinėjo tikietų auksinio lai
krodėlio laimėjimui, kad tuo- 
mi paremtų mūsų Vienuoly
ną, naujai įsikūrusį ir naujo
je vietoje.

Ir visiems Gerasis Dievas 
šimteriopai teatlygina už uo
lų pasidarbavimą ir už duos- 
nias aukas 
remti.

Taip pat 
visi geros 
duosniomis 
mirš mūsų
remti ir ateityje.

Visiems dideliai dėkingas, 
Tėvas L. S. Brigmanas C.C.J.

Viršininkas.

Vienuolynui pa-

pasitikime, kad 
širdies žmonės 
aukomis nepa- 
Vienuolyno pa-

Misijos puikiai pavyko
Šv. Onos parapijos bažny

čioje misijos įvyko lapkričio 
2 — 8 d. d. Jas vedė Tėvas J. 
Bružikas. Žmonių lankėsi 
gausingai, ypatingai misijų 
pabaigoje. Daug labai ėjo 
prie Sakramentų. Neapsako-

mas šeimomis prie Komuni
jos:
koks gėlynas, buvo pasipuo
šusi. Mat, kiekvienas žmo
gus, einantis prie Dievo sta
lo, buvo prisisegęs gėlę. Dau-

visa bažnyčia, tarsi

gazu — tai baisus dalykas!
— Taip, taip! O be to, to

kia didelė gazo kompanijos 
sąskaita!

—o—
Parengimas

Šv. Jurgio draugovė lap
kričio 14 d. parapijos salėje 
rengia šokius — balių.

KUN. J. BRUŽIKO, J. S. 
ADRESAS

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.i

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-j 
ro, Ill.

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

MISIJŲ IR REKOLEKCIJŲ 
REIKALAIS

Iš Lietuvos grįžo dominin-.

AMERIKOS
SPAUSTUVĖJ

ATLIEKAMI VISOKĮ
SPAUDOS DARBAI
GREITAI, GERAI

IR PIGIAI

LANKĖSI

Lapkričio 9 d. An 
redakcijoje lankėsi ki 
HuMys,' M.I.Č. drai 
Pr. Skruodeniu, M.I.C 

giminaičiu p. Bi 
p Būbliu iš Harrisor 
ta Bublys paliko 
^pumij,

Tą pat dieną lankė 
P. Garmus, Easton, 1 
tonas, kurs. labai d 
laikraščio įstaiga, a] 
spaustuvę. Kun. P. i 
ttimokėjo prenUmen 
pirko bazaro knyguti 
kvietė redaktorių ir a 
totorių atvykti į 
prakalboms. ’ ?

Tokie svečiai visai

Iš kitų miestų gautus 
spaudos darbus atliekame 
ir prisiunčiame laiku.

Rengiantieji šokius, kon
certus, vakarienes, balius, 
gegužines ar norintieji iš
garsinti savo biznį, spau
dos darbą duokite mūsų 
spaustuvei.

Kreipkitės:

LITHUANIAN UNIVERSAL 
BUREAU, Inc.

423 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Stagg 2-2133

Pastas? Ne, Jie Rūšiuoja Lucky 
Strike Dainų “Sweepstakes” Blankas

Vyrai prie dėžučių, didesniajame 
paveiksle, rūšiuoja dalį kas savaitė 
gaunamų milionų įstojimo blankų. 
Kaip mažesniajame paveiksle matosi, 
tokios tai penkios mažinos reikalingos 
suskaityti įstojimo blankas. Daugiau 
kaip 500 vyrų bei moterų buvo su
teikta darbas rūšiuoti, pertikrinti ir 
išskirstyti blankas, kam reikalinga net 
šešių adresavimo štabų, sudarytų iš 
virš 5,000, kad aprūpinus siuntimą.

“Sweepstakes” lošime, kuris daroma 
podraug su “Your Hit Parade” susi
dedančio iš penkiolikos, sprendžiant 
visos šalies nuodugnaus cenzo daviniais, 
savaitės populariškiausių dainų, kur 
vyrams bei moterims duodama proga 
parodyti, kaip gerai jie pažįsta savo 
populariškiausias dainas įrašant trijų 
savaitės aukščiausiai stovinčių dainų 
vardus. Laimėjusieji gauna dovanomis 
Lucky Strike cigaretų, lengvo užsirū- 
kymo iš turtingo, brandaus-kūno ta
bako.

Nuo šio kontesto pradžios trys dirb
tuvės, kuriose Lucky Strike cigarctai 
gaminama, dirba pilną keturios dešim
ties valandų į savaitę laiką ir prane
šama, jog Luckies pardavimas eina 
didyn.

Jau išdalinta 1,500,000 dovanų ir

daugelis rūkytojų supažindintų su 
Luckies su pagelba “Sweepstakes” 
atrado juos tikrai dovanos vertais 
cigaretus, kadangi jie yra pagaminti 
tiktai iš puikiausio tabako, kuris dar 
pagerinamas perleidžiant jį per Lucky 
Strike išskirtiną, žinoma kaipo “It’s 
Toasted,” procesą.

"Your Hit Parade” ir Lucky Strike 
“Sweepstakes” transliuojama per radio - 
du kartu j savaitę — trečiadieniais per 
National Broadcasting Company radio 
tinklą ir šeštadieniais per Columbia 
Broadcasting System.

BAZARO FRONTE 
NAUJA

Amerikos bazaras 
tos dienų. Jam ruc 
labai sparčiai. Kasd 
m mjų dovanų 
praturtins, papuoš b 
’Aukotojų sąrašą 
iie’asmenys:- A. C: 
laukojo labai gražius 
darbius), M. Nori 
(auksinę apyrankę)

sė (brangų lėkščių s 
Irių virdulį, peilių 
lt), J. B. Laučka ( 
laikrodį, stiklų sėti 
lėlį), p. Stagniūm 
(plikų blanketą). B' 
I Morkevičienę bai 
tojo įvairių daikti 
lienė, Bagdonienė, 
«ė ir V. Valantif 
Norkevičienė, kuri e 
jaMaspethą, dirba 
dienas ir ii tikrai

’"-KOSVL
Yn pašalinamas sn 

Mm gyduolės yra sntf 
U palengvinimą nno

VE
Galima pašalinti 

kurios puikiai veikla 
no priežastis, gelbsti

Virt mlnltų gyduoll

KEN
102 Kent Street

*^***^*****WVWWWW

^Mąstai

GenĮče^sud 
^padaįAm-O-Fle 
^08 viršeliai ir stįpj 

Tokius čeverykiisi 
"Mrns, colouses, bu 

11 / • ,

Avalinės reikale j 
krautuvėse,, ne 

geros prekės, žem 

IBBS80F 
®*21 Grand Ave., A 
^27 Clermont Ave 
^31 Grand Ave., 1



Lapkričio 13

it aša- konas Tėvas
Lapkričio 13 d., 1936 nL

Jonkus, 0. P. Laito.
/o ka- stojo pas kleb. kuį 
narių ’ 4 • - 
drau- 
žiulis 
tariu, 
.us ir 
savo 
tų ir 
apie 
patį 
savo 
i bū 
jino 
Jer- 
djai 
uti-

kablį. Jeigu gerb. įu 
reikėtų vedėjo mi 
kolekcijoms bei 
prašome kreiptis jk 
su:

Tėv. P. E. Jonkus, Q 
259 No. 5th St,

Brooklyn

MALONUS SVEČIA^

. 3

nors blogesnio - k 
Jurgio vienas iš 
kaip dantų gėlimas

pa 
iti- 
si-

-0 taip-atšalėli 
Reumatizmas kojose ir į 
mas fokstroto.

e

— Užjaučiu tamstai į 
brangi kaimynkėle, ši^

Lapkričio 11 d. redakcijo- 
lankėsi Tėvas J. Bružikas, 
J. ir įteikė devynias nau- 
prenumeratas.

Kun. J. Bružikas ne tik 
nuoširdus Amerikos bendra
darbis, bet ir didelis jos bi-

Misijų metu nepagaili 
brangaus laiko supažin- 
savo klausytoj us ir su 

Nuoširdus ačiū!
Šią savaitę kun. Bružikas 

truputį poilsio, o kitą 
savaitę vėl tęs savo misijas.

savo

LANKĖSI

Minėto Artojo atliedini-1 vai. vakare. Įžanga į koncer- FT AIKIf NlVIf T 
mas kaštuoja apie tūkstantį tą Nuvažiuot į parodą1 IvLAUūll-JNEJiLIdl 
dolerių. Tokia suma New patogiausia Broadway pože-|

X)-‘ 
ke 
s,

s.
ii 
r
si

Į laimėje! 'Nelaimingas tea 
tos vyras... nusinuodiji 
gazu — tai haw*

-Taip,tų!OiĮ|,,(, 
kia didelė gis koapuiį, 
sąskaita!

AMERIIt!
SPAISMI

SPAUDOS DAUBAI
GREITAI, GERAI

IR PIGIAI

Ils kity miestu guote 
spaudos darbus atlieku 
ir prisiunčiame laiku.

Lapkričio 9 d. Amerikos 
redakcijoje lankėsi kun. Al. 

■Būblys,' M.I.C. drauge su 
Pr. Skruodeniu, M.I.C. ir sa
vo giminaičiu p. Būbliu iš 
p. Būbliu iš Harrison, N. J. 
Kun. Bublys paliko pluoštą 
straipsnių.

Tą pat dieną lankėsi kun. 
P. Garmus, Easton, Pa. kle
bonas, kurs labai domėjosi 
laikraščio įstaiga, apžiūrėjo 
spaustuvę. Kun. P. Garmus 

! ližsimokėjo prenumeratą, nu- 
. pirko bazaro knygutę ir už- 
' kvietė redaktorių ir adminis- 
' tratorių atvykti į Easton 

prakalboms.
Tokie svečiai visados lau

kiami!
i
; r / . —----------

BAZARO FRONTE 
NAUJA

visus.
Be pereitam numeryj iš

vardintų draugijų, Mospetho 
par. Šv. Rožančiaus D-ja ir 
Moterų S-gos 30 kp. paskyrė 
po $5 iš savo iždo bazaro do
vanoms pirkti. Be to, baza
rui aukojo N. N. —10 dol. ir 
25 kp. sąjungietė — 5 dol. 
Tiedu geradariai nenori, kad 
jų pavardės būtų skelbiamos 
ir pažadėjo dirbti bazaro pa
sisekimui. P. Draugeliėnė pa
žadėjo surengti net specialų 
laimėjimą 5 dol., kuriuos ji 
aukoja bazarui.

Visiems aukotojams esa
me dėkingi. Aišku, kad čia 
paskelbtas aukotojų ir darbi
ninkų sąrašas nėra tikslus. 
Kai jį skaitysite, mus bus 
pasiekę naujos dovanos ir 
nauji laimėjimai, apie ku
riuos paskelbsime vėliau. 
Dabar visi ruoškimės su 
draugais dalyvauti Amerikos 
bazare, lapkričio 25, 26, 27, 
28 ir 29 dienomis : Apreiški
mo salėj. Bazare nebus įky
rių užsipuolimų su tikietu- 
kais. Mes paliekame visas do 
vanas lankytojų gerai valiai.

K. Vilniškis,

RIMŠOS KŪRINYS METRO
POLITAN MUZIEJUI?

DAUG

York ribose gyvenantiems miu. Bilietų galima gauti 
lietuviams sukelti- nebūtų Amerikos redakcijoj; 
sunku. Būtų gera, kad šį 
klausimą gerai apsvarstytų 
mūsų visuomenė;

Mūsų laikraštis Amerika 
nuoširdžiai pritaria šiam Su
manymui, nes jo įvykdymas 
suteiktų didelės naudos lie
tuvybei.

ŽUVO GELBĖDAMAS 
KATĘ.

ir

NEW YORK PRIĖMĖ 
NAUJĄ ČARTERĮ

Lapkričio 3 d. balsavime 
pakeistas New York čarteris. 
Naujasis Čarteris jsigalioja 
1938 m. sausio 1 d.

Naujojo čarterio pagrindi
niai dėsniai tokie: , > ,

Miesto mayoras gauna dau 
giau teisių ir pats paskiria 
sau pagelbininką. Miesto ta
rybą sudarys 30 atstovų, 
renkamų proporcingu būdu, 
taip kad ir mažosios partijos 
galės pravesti į miesto tary
bą keletą atstovų. Miesto Iž
dininką skirs mayoras.

Lapkričio 10 d. vakare 
308 Hicks gatvėje, Brookly- 
ne, gyvenamuose namuose 
kilo gaisras. Gaisras labai 
staiga plėtėsi ir Bermudez 
šeima vos išspruko iš savo 
buto. 7 ■

Bermudez sūnūs, 16 metų, 
atsiminė.,,jog kambaryje liko 
katė, kurios gelbėti jis grįžo 
atgal ir grūmėsi per lieps
nas. Bet greit užtroško dū
muose ir surastas negyvas. 
Kate liko išgelbėta.

PABĖGĖLĖS MERGAITĖS
SURASTOS>15..::<,.-.

Dvi ‘ brooklynietės; Lillian 
Coyle, 12 metų 'amž., ir Mary 
Grinnell, 11 metų amž., pasi- 

Naujai tvarkai pilnai įves- ėmusios iš namų 4000 dolerių 
ti reikėsią išleisti apie trys išvyko į New York centrą 
milijonai dolerių.

PARODOS IŠKILMINGAS 
UŽDARYMAS IR KON

CERTAS

Rengiantieji šokius, to 
ertus, vakarienes, M 
gegužines ar norintiejiB 
garsinti savo biznį, spw 
los darbą duokite mfisiĮ 
spaustuvei.

Kreipkitės:

JTHUANIAI MM 
HIM, k

423 Grand Street j 
Brooklyn, N. Y. ĮĮ 
Stagg 2-2133 I

ūšiuoja Lucky 
stakes” Blankas

rūkyt0jysu Pageli J5* ratai, 
jos tikrai 
kadanp^gsto 

ias perladziant n^ 
skirtiną, a"®13 w

Pr0CeS4' . .-Chta

savaitę- treaaditfi P“ 
Broadcasting C°^ylumbij 
šeštadieniais pen 
ng System.

Amerikos bazaras už kele- 
tos dienų. Jam ruošiamasi 
labai sparčiai. Kasdien gau- 
uam6 naujų dovanų, kurios 
praturtins, papuoš bazarą.

’ Aukotojų sąrašą papildė 
'šie asmenys: A. Cirkelienė 
(aukojo labai gražius 3 rank
darbius), M. Norkevičienė 
(auksinę apyrankę), Kazys 
Dumblys jr. ir P. Draugelie- 
nė (brangų lėkščių setą, lek- 
trinį virdulį, peilių setą ir 
t.t.), J. B. Laučka (elektrinį 
laikrodį, stiklų setą, virdu- 
lėlį), p. Stagniūnų šeima 
(puikų blanketą). Be to, per 
M. Morkevičienę bazarui au
kojo įvairių daiktų Galčiu- 
vienė, Bagdonienė, Cikanie- 
nė ir V. Valantiejienė. P. 
Norkevičienė, kuri atstovau
ja Maspethą, dirba ištisas 
dienas ir ji tikrai pralenks

Skulptoriaus Petro Rim
šos kūrinių parodos rengėjų 
tarpe kilo mintis įvykdyti 
didelės vertės žygį.

Garsusis New York Met
ropolitan muziejus neturi nė 
vieno lietuvio dailininko pa
veikslo ar skulptūros kūri
nio. Dabar gera proga, kad 
muziejuje toks kūrinys rastų 
sau vietą' P. Rimšos parodoj 
tiek daug vertingų kūrinių, 
jog visuomet galima išsirink
ti nors vieną, kurį priimtų 
Metropolitan muziejaus va
dovybė.

Tinkamiausiu kūriniu bene 
bus Artojas, kurs visiems 
gerai ir lengvai supranta
mas. Skulptorius P. Rimša, 
kiek tenka patirti, nuošir
džiai sutiktų, kad vienas ku
ris jo kūrinių būtų paskirtas

Tenka atvirai pažymėti, 
jog Rimša nėra toks turtin
gas žmogus, kad galėtų savo 
kūrinį perleisti be jokio atly
ginimo už tikrąsias išlaidas. 
Atliedinimas kūrinio iš bron
zos daug kaštuoja.

Šį sekmadienį, lapkričio 15 
d. uždaroma dailininko P. 
Rimšos kurinių paroda. Pa
rodos uždarymo proga įvyks 
iškilmingas koncertas. Daili
ninkas P. Rimša savo paroda 
susilaukė daug gražių įverti
nimų iš įvairių amerikiečių 
menininkų, todėl parodos už
daryme apie jo kūrybą kal
bės žymus Amerikos skulp
torių draugijos atstovas.

Muzikališką programos da 
lį1 išpildys komp. J. Žilevi
čius ir dainininkai A. Banys, 
P. Stoškiūtė, Hofmanas ir 
Tamošaitienė.

Koncertas įvyks parodos 
vietoj, 310 Riverside Drv.. 
New Yorke, 103 gatvės kam
pas. Paroda tęsis visą popie
tį. Koncertas prasidės 8:30

„pamandravoti”. Jos pabėgo 
iš namų lapkr. 9 d., o suras
tos lapkr. 10 d. Vieną nakvy
nę prūleidusios vienam kori
doriuje. i1

Mergaitės per vieną parą 
suskubo praleisti 320 dole
rių. Policijai ir globėjams 
aiškinasi, jog joms nusibodo 
mokykla, todėl" panorėjusios 
laisvės paragauti.

Jonas: Ar iš tikrųjų geri 
laikai jau už kampo ir ar bū
tina per Padėkos dieną 
(Thanksgiving Day) valgyt 
kalakutą arba, kaip žmonės 
vadina, torkę?

Antanas: Taip, geri lakai 
jau tikrai už kampo, tik da
bar demokratai ims ieškot, 
už kurio kampo; o per šią 
Padėkos dieną, lapkričio 26 
d., kiekvienas privalo para
gauti kalakuto, kad užlaiky
tų senas amerikiečių tradici
jas.

Jonas: Tai kada, kur ir 
kaip galima kalakutą įsigy
ti? •••

Antanas: Visiems patarti
na nuvykt į Amerikos baza
rą, kuris prasideda Thanks
giving išvakarėse ir ten ga
lėsite laimėti dovanų didžiulį 
kalakutą. Ten gausite patari
mą, kur ir kaip jį su drau
gais suvalgyti.

P

Jonas: Ačiū, Antanai, už 
patarimą. Aš tikrai matau, 
kad kalakuto nepirksiu, o jį 
galėsiu laimėt Amerikos ba
zare, lapkričio 25 d., Apreiš
kimo salėj (No. 5th ir Have
meyer Sts;, Brooklyn, N. Y.)

SVARBUS SUSIRINKIMAS

ATVYKO KINIETĖ 
KOVOTOJA

šį penktadienį, lapkr. 13 d., 8 
vai, vak,, įvyksta svarbus Ameri
kos Bazaro rengėjų susirinkimas. 
Visi draugijų atstovai, išrinkti 
dirbti Amerikos bazarui, prašomi 
būtinai dalyvauti. Susirinkimas 
įvyks Amerikos redakcijoj.

KODĖL 
DEMOKRATAI 

LAIMĖJO?
— Nes. jie daug ir nuoširdžiai 

dirbo.
LAIMĖSI

IR TAMSTA,
■' jeigu tiktai būsi nuoširdus 
bazaro lankytojas, — ten bus iš
dalinta daug puikių ir brangių 

'dovanų. Nepamiršk! Lapkričio
mą, kurs grąsina užgrobti 25 — 29 d. Apreiškimo salėj 
Kiniją. I Amerikos bazaras.

Šią savaitę iš Kinijos at
vyko kinietė studentė Loh 
Tsei, 21 metų amžiaus. Ji 
pasižymėjusi kiniečių tauti
niame judėjime.

Studentė Tsei atvyko į 
Ameriką organizuoti kinie
čius didesnei kovai prieš be- 
didėjantį japonų imperializ-

Dovanos!

KOSULYS ŠALČIO
- Yra pašalinamas su daktaro Grysz'o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

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

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

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

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai iš:

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

Kada Mąstai Apie Gerus Ceverpkus - 
MASTYK APIE MILCIŲ

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

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

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

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

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

Amerikos Bazaro Do
vanos plaukia iš visų pu
sių. K. Vilniškis nespėja 
jų net surašyti. Vieni po 
bačką alaus, kiti apyran
kes, treti puikia kaldras, 
ketvirti, penkti ir šešti 
visokia gražias dovanas 
neša ir veža iš arti ir iš 
toli. Na, o ar Tamsta ne
nori nors į tą bazarą atsi
lankyti? Taip. Tamstą ir 
draugus bei pažįstamus 
matysime su gražia nuo
taika, paraudusiais vei
dais ir pilnomis rankomis 
laimėjimų besisukiojant salėj, bešokant smagią polką ar suktinį!

PIRMAS
Didžiulis

Dovanos!

Tėvas Pranciškus Jonkus, domininkonas, ne- 
. senai atvykęs iš Lietuvos.

SUSTOK!
PERSKAITYK!

Lapkričio 25.— ’26 — 27 —28 — 
29 dieniomis pirmas — didžiulis

AMERIKOS BAZARAS

Apreiškimo salėj .(No. 5th ir 
Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.)

Jam, ruošiasi visas Brooklynas, 
visi lietuviai. Ar Tamsta apie tai 
jau kalbėjai su savo kaimynais, 
pažįstamais? Ar jau sutarėte bent 
pora vakarų susitkti Amerikos 
Bazare? Jei dar nesutarei — tai 
pasiskubinkit. Kiekvieno Ameri
kos skaitytojo, kiekvieno 
lietuvio pareiga dalyvauti 
rikos Bazare su draugais.
NEPAMIRŠKIT, kad

Bazaras prasidės

Padėkos Dienos Išvakarėse!
Jaunime — ateik pasišokti.

JUOKTIS SVEIKA

gero
Ame-

Gavau pranešimą iš pašto 
atsiimti man prisiųstus pini
gus. Beskubėdamas pamir
šau pasiimti pasą. Atsirado

Respublikonai, demokratai 
ir kitokio plauko piliečiai su
sirinko palydėti kalakuto, 
kuris Amerikos bazaro ati
darymu paties savo šlaunis 
ant laimėtojų stalo. Mat, ba
zaro" atidarymo diena yra 
Thanksgiving išvakarėse ir 
čia dalyviams bus proga lai
mėti ir paragauti pono kala
kuto skanios mėsos.

Taigi lapkričio 25 d. visi į 
Amerikos bazarą, su šeimo
mis ir draugais. Čia jauni
mas galės linksmai pasišokti 
valcą, o seniai smagiai trep
sės polką.

daug keblumų. Norėdamas 
pašto tarnautojas man padė
ti, klausia:

— Turite kariuomenės pa
žymėjimą?

— Neturiu. .
. — Klubo narystės pažymė

jimą?
— Neturiu.
Staiga atsiminęs sakau:
— Turiu gimimo metri

kus!
Tarnautojas pagalvojo, 

paskui rimtu balsu paklau
sė:

— O ar jie turi teisingą 
tamstos asmenybės įrody
mą?

—o—
Svečias, užėjęs į valgyklą, 

skaito valgių sąrašą:
' _ Vėžlių sriuba... Hm... 
valgiau kartą vėžlį...

Savininkas: — O vis dėlto 
toks gyvūnas tikrenybėje 
yra?

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

Sudiev, Torke!

O 1 7 k Hl 1 C1 SavaitraščioKAZAK AS amerikos
LAPKRIČIO 25.6.

Apreiškimo
i • «■..*»i • • _.

No. 5th ir Havemeyer Sts.,

U 29 IHHS
, ' 1 . ” ■ i

par. Salėj e,
Brooklyn, N. Y.



’’AMERIKA”

KALĖDOMS ATVIRUKAI!MASPETH. L. I. APREIŠKIMO PARAPIJA

ir
LIETUVIŠKI KALENDORIAI

NEATSARGUMAS 
VAŽIAVIME

Amerikos redakcijoj jau gali
ma gauti lietuvišku Kalėdinių at
virukų. Jei kas norite užsisakyti 
atvirukų su Kalėdiniais ir Nauju 
Metų lietuviškais sveikinimais ir 
savo vardu, kreipkitės dabar! 
Mes turime didelį pasirinkimą, 
pigiomis kainomis.

— Lapkričio 1 d. Šv. Ro
žančiaus draugija turėjo sus
iną, į kurį atsilankė gausin
gas būrys narių. Apkalbėta 
svarbūs reikalai. Nutarta
rengti kepurių balių tuojau 
po Kalėdų. Paskirta auka $5 
/ merikos bazarui, kuriam su 
džiaugsmu pasižadėjo dirbti 
rąti pirmininkė R. Nezins- 
’ ienė, M. Norkevičienė ir F. 
"'ažičkienė.

— Lapkričio 4 d. į sąjun- 
~ iečių 30 kuopos susirinkimą 

"■' silankė Amerikos adminis
tratorius K. Vilniškis ir pa- 
’ vietė mūsų kuopą į bazarą. 
Tų kuopos kasos paskirta $5. 
’'.'įsižadėjo dirbti pirm. A. 
"’ločienė, V. Valantiejienė ir 
M. Baltrūnienė. Kitos sąjun- 
rietės irgi neatsiliks su do- 
• anomis ir atsilankymu. Iš
rinkta delegatės į apskrities 
-įvažiavimą C. Brooklyne. 
"igonių vakaras nutartas 
rengti Kalėdų sekmadienį.

kos bazarą ir tuomi paremti 
savo laikraštį1.

—o—
Sąjungietes už Ameriką
Moterų Sąjungos kuopos 

susirinkime pirmininkė svei
kino naujai įstojusias nares 
ir ragino visas sąjungietes 
remti Amerikos bazarą ir do
vanomis, ir darbu, ir gausin
gu atsilankymu.

, Gruodžio 13 d. bus rengia
ma vakarienė, į kurią nutar
ta kviesti svečių iš plačios 
apylinkės. Programa numato 
ma nepaprastai graži.

Kuopa veikiai minės savo 
gyvavimo 20 metų sukaktį. 
Kuopa labai laiminga — nuo 
pat įsisteigimo iki šiol tik 
viena narė pašaukta į amži-i 
natvę.

sudarytą iš 29 
nepaprastai

Lapkričio 6 d., 1936 m.

Paliko nuliūdime savo* my
limą vyrą Antaną Medeiins- 
ką, dvi dukreles, sūnų ir 
daug kitų giminių. Laidotu
ves prižiūrėjo graborius J. 
LeVanda-Levandauskas.

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

Sveikiname!
Visos Maspetho draugijos 

sveikiname mūsų taip bran
gaus ir mylimo laikraščio 
.Amerikos naują redaktorių, 
T aučką. Linkime jam svei
katos, ilgus metus dirbti ir 
nepailsti plačioj Amerikos 
dirvoje. .

„Bunco party”, 
rengiama Altoriaus draugi
jos, įvyks šeštadienio vakare, 
lap. 14 d., parapijos salėj. 
Prašome visų astilankyti. 
Pelnas altoriaus reikalams.

Koresp. O. P.
—o—

Parapijos choras rengia 
savo didelį metinį koncertą 
ir šokius, lapkričio 22 d., par. 
svetainėje, 64-25 Perry Ave. 
Pats koncertas prasidės 5 v. 
p. p., o šokiai 8 vai. vak. Įžan 
ga į koncertą ir šokius tik 
50 centų. Šokiams Juozo Avi
žonio orkestras gros. Bus ga
lima gauti gėrimų ir užkan
džių.

Tokia* žinutė man teko nu
girsti iš choro pirmininko 
p. Kleizos lūpų. Sako, kad vi
sas choras, varg. J. Tamo
šaitis ir choro valdyba deda 
visas pastangas, kad tik šis 
metinis choro koncertas pui
kiausiai pavyktų. Mat nauji 
mūsų vargonai dar nėra iš
mokėti pilnai, tad choras yra 
pasiryžęs padėti parapijai 
atmokėti už juos.

Gerbiami ir'brangūs mas- 
pethiečiai ir brooklyniečiai, 
prašome visus atvykti į šį 
choro koncertą ir šokius. 
Mes Jums padainuosime 
naujų negirdėtų dainų ir 
stengsimės pralinksminti. O 
po koncerto galėsite pašokti 
lietuviškai ir amerikoniškai 
ir linksmai praleisti savo lai
ka mūsų tarpe.

Visas choras Jūsų visų 
lauksime su atvira širdim ir 
ištiestom rankom. Ačiū!

Maspetho choristas i

šv. Jurgio Pararp.

Staigi mirtis
Lapkričio 7 d. gatvėje stai

ga mirė Jonas Dargis, gyve
nęs Gold St. Prieš kelias die
nas Jis sirguliavo ir buvo 
jam pakviestas gydytojas. 
Vargšui velioniui gatvėje 
veidą apiprause pirmas pasi
taikęs šunelis.

—o—
Ragino remti bazarą

Mūsų klebonas kun. K. 
PauJionis praėjusį sekmadie
ni bažnyčioje ragino gausin
gai lankyti laikraščio Ameri-

Novena prie Panelės Švč. 
Stebuklingo Medaliko

Prasidės ateinantį ketvir
tadienį, lapkričio 19 dieną, 
7:30 vai. vakare. Kiekvieną 
rytą 9 vai. per visas devy
nias dienas bus laikomos no- 
venalės mišios (sudėtinės). 
Pamokslus sakys vienuolis 
domininkonas, nesenai atvy
kęs iš Raseinių, Tėvas Pran-

| ciškus Jonkus.
i —o—

Susipažinkit su Panele Jule
Apreiškimo par. choras šį 

sekmadienį, lapkričio 15 d. ir 
sekantį sekmadienį, lapkričio 
22 d. suvaidins W. Rhip Her
berto gražią operetę „Klai-

—o— pėdos Julė”,
Iškilmingos laidotuvės triukšmingų,

Spalių 31 d. ties savo biz- dainų, šias dainas dai 
nio vieta, eidamas skersai nuos ne^ 120 choristų, kurie 
gatvę, automobilio, visu darbuojasi, kad šio veikalo 
smarkumu važiuojančio, par- su vaidinimas būtų geriausiu 
blokštas ir smarkiai sužalo- parengimu.
tas’Kostantas Vaitelis (Vai- Veikalas papuoštas gra- 
tulevičius), kuris nuvežtas į šiais solo, juokais ir gražia 
Norvegų ligoninę po trijų scena.
dienų mirė.

Iškilmingai palaidotas iš 
šv. Jurgio par. bažnyčios 
lapkričio 7 d. Karstą bažny
čioje puošė šonais apstatytos 
palmės. Po trejų šv. mišių, 
kurių metu giedojo žymūs 
giesmininkai, vargonais pri
tariant J. Brundzai, velionies 
karstas slinko paskutinį kar
tą iš parapijos bažnyčios, ku 
riai velionis priklausė.

Velionis buvo tik 50 m. am 
žiaus. Kilęs iš Hakių par.,| 
Telšių aps. Lietuvoje liko se
na motinėlė, 84 m. amž., se
serys Liaukadija ir Zuzana.

Dideliame nuliūdime liko 
velionio mylima žmona, jau-, 
nutė duktė, sūnus studentas, 
sesers Emilija ir Brigyta ir 
brolis Petras. Velionis, kaipo 
gero ir ramaus būdo žmo
gus, buvo visų mylimas ir 
gerbiamas. Jis savo sumanu
mu prasiskynė sau kelią į 
geresnę ateitį, tik nelaukta 
mirtis atskyrė jį iš mylimų
jų namiškių tarpo. Velionis 
buvo geras katalikas, tad ir 
mirė tikrai ' katalikiškai. 
Kun. A. Petrauskas buvo liu
dininku perduot jo vėlę į am
žinybę.

Reiškiama šeimai giliau
sios užuojautos, o velioniui 
amžinybėje ramybės. 

—o—
Šv. Vardo D-ja 

įgavo veiklumo ir drąsos. 
Jau antras mėnuo kaip na
riai eina in corpore prie šv. 
Sakramentų. Įsigijo naują 
vėliavą, tai klebono kun. Pau 
lionio dovana. Jis šiai d-jai 
paaukojo gražias lietuvišką 
ir amerikonišką vėliavą, už 
ką d-jos nariai jam labai dė
kingi.

Altoriui atnaujinti d-ja au
kojo $25. Naujų Metų išva
karėse d-ja rengia linksmą 
balių. Linkėtina šiai d-jai ir 
toliau sėkmingos darbuotės. 

—o—
40 vai. atlaidai 

praėjo dideliu pasisekimu. 
Pirmą kartą buvo taip pui
kiai išpuoštas altorius. Tai 
seserų pranciškiečių nuopel
nai, o geraširdžių žmonių au
kos tai padarė.

Kun. prof. M. Ražaičio pa
mokslai tikrai stebino klau
sytojus. Jis vedė ir trumpas 
misijas. Svečių kunigų buvo 
visais vakarais didokas skai
čius.

Choras tikrai gražiai atsi
žymėjęs šių atlaidų metu, 
žmonių buvo pilna bažnyčia 
visais vakarais.

---- Pamatę Marijoną 
I Stagniūnaitę kaipo Julę bū- 

į site patenkinti atsilankę.
J Bus daug svečių atvažia

vusių iš kitų kolonijų. Žadė- 
. jo atvykti kun. J. Kasakai- 

tis, iš Pittston, Pa., kuris su
lietuvino „Klaipėdos Julę”, 

j Choristams labai patinka 
nepaprastai gražios dainos ir 
jie nuoširdžiai dėkingi muz. 
Tonui Jankui, kuris sunkiai 
dirbo, įdėdamas visas pajė- 
gas, kas padarys „Klaipėdos 
Julę” puikiausiu scenos vei
kalu. Gražias 
gražiabalsės 
Dragūnaitė, 
Rimkūnaitė ir Maslauskaite, 
o tikrus jūreivius suvaidins 
Samalionis, Ivanauskas, Le- 
vonas ir Štanislovaitis.

Choro vadas Jonas Jankus 
ir choristai labai dėkingi 
kun. Kasakaičiui už gražią 
sceną, kurią atsiuntė iš Pitt
ston, kuri taip puikiai paro
do Klaipėdos uostą.

Choristai kviečia visus at
silankyti. „Klaipėdos Jule” 
bus suvaidinta šį sekmadieni 
Apreiškimo par. salėje 7:30 
vai. vakare. Bilietus galite 
gauti pas choro narius, kle
bonijos ofise ir pas Joną 
•Tankų, 266 North 8th St. 
Nuoširdžiai kviečiame visus.

Korespondentas. 
—o—

Draugiška sueiga
Šv. Vardo draugija šį še

štadienį, lapkr. 14 d., para
pijos salėje turės savo drau
gišką sueigą, kurioje nariai 
šeimyniškoje nuotaikoje pa
sišnekučiuos, pakortuos ir

roles dainuos 
Stagniūnaitė, 
Kazlauskaite,

„Smokeris”
Lapkričio 21 d. 7 vai. vak. 

Šv. Vardo draugija turės 
„smokerį” su įvairiausių rū
šių laimėjimais (ypač daug 
paukščių turėsim), užkan
džiais ir t.t. Kviečiamos ir 
moterys. Įžanga 25 c., vai
kams 10 c.

—o—
Radio

Kiekvieną ketvirtadienį, 
1:45 vai. popiet iš WMBQ 
radio stoties parapijos lietu
viška radio valandėlė.

MIRĖ

Margaret Medelinskienė, 
34 metų amžiaus, gyvenusi 
316 Menahan St., Brooklyn, 
N. Y., mirė lapkričio 4 d. 
Kings County ligoninėje. Pa
laidota iš Angelų Karalienės 
bažnyčios j Trejybės kapines.

Neatsargumas gatvėse 
viešuose keliuose nusiunčia į 
kapus daugiau gyvybių, negu 
širdies ligos, vėžys, plaučių 
uždegimas ar džiova.

Vyrų tarp 3 — 40 metų 
amžiaus daugiau žūsta auto
mobilių nelaimėse, negu nuo 
bet kurių ligų. Tas skaičius 
gali ir toliau didėti, jeigu 
vairuotojai nebus sąžiningi.

Juk nėra sunkiau būti at
sargiam negu neatsargiam; 
saugumo papročius nesunku 
įsigyti. Saugumo paprotys 
turi būti ir pas pėsčią ir pas 
važiuotą.

Prisilaikydamas signali
zacijos ženklų, nustatytos li
nijos pereiti gatves ir kitų 
taisyklių, išvengsi nelaimių.

. 92 Pct.

Už poros savaičių jau turėsime 
lietuviškų kalendorių 1937 m. 
Nepamirškite pasiųsti savo gimi
nės į Lietuvą. Jie be galo mėgsta 
tokias dovanas.

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

48-TAS METINIS

- BALIUS -
Rengia Šv. Jurgio Draugystė

Subatoj, 28-tą Lapkričio, 1936 m.

Pradžia 6 vai. vakare

MERGINOS IR MOTERYS!

Namų ruošos darbininkės — 
Virėjos — jums yra darbų su ge
ru uždarbiu. Reikalinga rekomen
dacijos. Galite kreiptis ir iš to
liau šiuo adresu: 
Miss J. Masulis

Elm Point Employment Agency
112 Steamboat Rd.,

Great Neck, N. Y.
Telephone; Great Neck 1403 

(46 — 49)

Amalgamated Temple 
15-23 Arion PL, Brooklyn, N. Y.

Kviečiame visus atsilankyti : 
mūsų puikų balių. Mes užtikri- 
nam, kad būsite pilnai patenkinti, 
vieta labai puiki. Yra 3 svetainės.

GRIEŠ DU ORKESTRAI

Lietuviškus Šokius — P. Retikevi- 
čius, Amerikoniškus — Kaiza

Įžanga 25 centai asmeniui.
(46 — 47)

STagg 2-4409 Notary Public

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS '

Duodu automobilius vestuvėms 

visokiems pokyliams

ir

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avė.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Ine.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

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. >

Sveikata — didžiausias tur- 
tas pasauly.
Kas nor* ^auno duonos, gali 

^4 L i gauti i stubas Brooklyne.
V W Kreipkitės adresu:

J°NAS
V'S) *^,**\a^ 380 So. 3rd Street,

Brooklyn, N. Y. 
lei norit gauti j kitus miestus ar farmas, kreipėtės: 
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.

N. MASENAS BAKING CO.

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLTUPAITE)

179 So. 2nd Street

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

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

Tel.: MAnsfleld 6-8787

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

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9105

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0705 

Namų REpubllo 9-3040

psianibsieliaL 
vienodi

Li blaivė ja.

Lt laiku savo 50 me
lžtuves mini ir kitas 
Um vadinamas 
koji Kaip istorinės 
L liudija, šis Susivieny- 
L katalikų Susivieny- 
|į, atitrūkusi nuo kil- 
lįltmio. Tai irgi stipri 
bs pajėga Ameriko
je organizacijai palin
ki nepasiduoti raudono- 
Laeionalo ir laisvama- 
t įtakai ir visados zy

ki lito lietuviškumo ke-

jįo 22 dieną L.R.K. 
W mini savo gy- 

rjometų sukaktuves. 
Lų visuomenės sti- 
Latspariausia, sau- 
Lorginizacija. Sukak- 
La Susivienymą ly- 

l savos visuomenės 
Ujusi sveikinimai ir 
L-nuolatos stip
inti Katalikybės ir 
' ■ fronto nepalau-

pažymėti, jog ilga- 
Snsivienymo organo

šiam Amerikos 
specialiu straipsnį, 
r norime paminėti

5 Tel. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ

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

VALANDOS:
s 1 iki 3 ir nuo Sekmadieni:

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

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

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

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 — PIETOS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas s
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių s 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Krelpkltčs: >
J. GINKUS

|495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. .Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rend as

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

amistij Laisvės kores- 
išSo. Bostono ne

to. Juškaičio gera 
apie spaudą, bet 

drau- 
_ _ _ _ _ _ vajaus”, 
stapondeutui neaišku,

Ujimus taip liūdnai 
i: „Liguisti ar papras
ti r- šiaudasieliai. 
m?” 
are redakcija prie tų 
q žodžių nepridėjo jo- 
^pastabos. Matyti, pripa- 
i jog jos sekėjai arba li- 
sirba paprasti bailiai 
auteliai, Kažin, ar 
W ar reikšti užuojau-

^generolai de Bodo ir 
i) išleido knygas, ku- 

aprašo savo žygius 
je. De Bono aiškiai 
hh, jog karo planas 
jau 1933 £ 
i italai saukė, jog 
užpuolė juos, todėl 

jiems kariauti 
puolikus. Dabar ita
lai giriasi pasauliui sa
ulinio žygiais.
teikai, turbūt, visur ir 
Jrieiiodi. Kai lenkai Vil- 

tai skelbė, jog 
Vilniaus krašto 

7^ Vėliau gi Pilsuds- 

Vilnius iš 
^Uetuvos jo suma-

komisarą 
įta atmetž ra’

, Se tuoktas 

^(& * Pričmi' 
^teamžiujeiriš 
J; istoriniai faktai 

nurodė, jog rusi

lapkričio 25 - 
'^'•28-29 d. d.

1:30 vai.
SAVAGE & PLATZ 

994 Madison St., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. G-Lenmore 5-8733

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.

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




