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bame numeryje pradeda- 
j me naują skyrių, Aukštyn 

širdis, kurį maloniai sutiko 
vesti mūsų laikraščio naujas 
bendradarbis, nuoširdus žmo 
gaus sielos mylėtojas. Tas 
skyrius, tikime, pajudins 
žmogaus sielai, žmogaus šir
džiai brangiausius klausi
mus, pasotins dvasios alkį, 
praplės žinojimo akiratį, pa
gelbės kovai už amžinuosius 
idealus. —o—

Daug kur nusiskundžiama, 
jog šių dienų jaunimui trūk
sta idealizmo. Girdi, jauni
mui terūpi tik laikini, savo 
asmeniniai reikaliukai, ma
lonūs pasismaginimai.

Prieš kelias dienas teko 
būti Princeton universitete. 
Tūkstančiai jaunimo entu
ziastiškai sekė Princeton__
Dartmouth futbolo žaidimą. 
Daug jaunųjų pasiliko vaka
rui dalyvauti tradiciniame 
baliuje.

Netoli šokių salės graži 
protestantų bažnyčia. Iš šo
kių salės veržiasi jazzo gar
sai. Pro atdaras bažnyčios 
duris slenka tylūs giesmės 
aidai. Bažnyčioje apie 250 
studentų turi pratybas reli
ginės muzikos koncertui 
Jiems nesvarbu ten pat su
rengti prašmatnūs šokiai 
Jiems svarbiau paskirti savo 
laisvą laiką gražesniam tiks
lui. 1

O tokių jaunuolių visur y- 
ra.

Praėjusį sekmadienį Brook- 
J^crApre-rškimu if iviSsp'ef no 

' lietuvių parapijų chorai turė
jo savo parengimus. Ypatin
gai pažymėtinas Apreiškimo 
par. choro žygis, surengiant 
operetę Klaipėdos Julę, kur 
įtraukta apie 100 jaunimo į 
gražų darbą.

Tad ar trūksta šių 
jaunimui idealizmo?

—o—
Prancūzijoje nusižudė 

daus reikalų ministeris 
lengro. Savo paskutiniuose 
laiškuose mirties kaltinin
kais jis nurodė politinius 
priešus, kurie jį labai šmeižę.

Dešiniųjų partijų spauda 
kaltino ministerį kaip dezer
tyrą, karo metu pabėgusį 
Vokietijon. Faktas, kad Sa
lengro buvo kaltintas Pran
cūzijos kariuomenės teisme, 
bet buvo išteisintas 3 balsais 
prieš 2.

Nesenai sudarytas garbės 
teismas ministerį Salengro 
rado nekaltu, bet tai nenura
mino jo politinių priešų.

Prancūzijos socialistai ir 
komunistai dabar reikalauja 
keršto už Salengro mirtį.

Galima laukti, jog Prancū
zijos spauda veikiai bus su
varžyta. Bet čia įdomu pažy
mėti, jog pirmieji Salengro 
adresu priekaištus paleido 
komunistai savo spaudoje. 
Jie tada dar nebuvo sudarę 
bendro fronto su socialistais. 
Tada Salengro jiems buvo 
dezertyras, šiandien — did
vyris.

Gaila Salengro kaip žmo
gaus — jis buvo daug gera|daug darbo?

Ispanijos Padėtis Jaudina 
Vis? Europą

Ispanijoje tebevykstančios vyriausybe. Bėndrafrontinin- 
kovos, ypač prie Madrido, | kai ginklų gerokai gauna iš 
kasdien sunkina tarptauti
nius santykius. Sukilėliai pa- 
grąsino užblokuoti Uostus, 
kad joks Svetimas laivas ne
įplauktų. Jiems daug drąsos 
suteikė Italija ir Vokietija, 
pripažindamos gen. Franko 
vyriausybę.

Paskutiniu momentu Ispa
nijos įvykiai suteikia vis 
naujų rūpesčių. Bendrafron
tininkų vyriausybės karo 
laivas Cervantes Kartaginos 
uoste gerokai sužalotas po
vandeninio laivo. Dabar kal
tinama, jog torpedą paleidęs 
vokiečių povandeninis lai
vas.

Anglija viešai pareiškė, 
jog jos laivais nebus vežami 
joki ginklai į Ispaniją, o jos 
prekybinius laivus lydės ka
riški laivai.

Madridas tvirtai ginamas. 
Sukilėliai turi užėmę kelis 
priemiesčius, bet į miesto 
centrą negali įeiti.

Jungtinių Valstybių atsto
vybė nutarė persikelti į Va- 
lenciją, kur dabar veikia Is
panijos bendrafrontininkų

Meksikos. Be to, pranešama, 
jog lapkričio 24 d. Sovietų 
Rusija pasiuntusi 35 karo lai 
vus, kurie turėsią saugoti 
rusų prekybinius laivus. Ži
noma, tai padarys ir kitos 
valstybės. Kai pradės plau
kioti karo laivai ir dažnai 
susitikti, tai ateitis nelabai 
šviesi atrodo.

SUŠAUDĖ DIKTATO
RIAUS SUNŲ

ALICANTE, Ispanija. — 
Bendrafrontininkų vyriausy
bės teismo įsakymu, sušau
dytas Ispanijos fašistų va
das, Jose Antonio Primo de 
Rivera, 34 metų amžiaus.

Sušaudytas' Rivera buvo 
Ispanijos buvusio diktato
riaus generolo Riveros sū
nus.

NAUJI PASMERKIMAI 
SOVIETŲ RUSIJOJE

dienų

vi-

VILNIAUS STUDENTŲ 
BADO STREIKAS

VILNIUS. — Vilniaus uni
versiteto 1200 studentų buvo 
paskelbę 4 dienų bado strei
ką, kaip protestą prieš žy
dus.

Studentai reikalavo suma
žinti studentų žydų skaičių 
ir paskirti jiems atskirus 
kambarius.

Daugelio žydų gyvenamų 
namų ir krautuvių langai iš
daužyti. Panašiai elgiasi 
Lvovo, Poznanės ir kitų uni
versitetų lenkai studentai.

ROOSEVELT SŪNUS SU 
MILIJONIERIAUS DUK

TERIM

Bazaras baigiasi 
šį sekmadienį.

Šiandien, ryt ir poryt
Pradžia 7:30 vai.
Įžanga tik 15 c.

padaręs Prancūzijos darbo 
žmonėms. Gaila, jog jis savo 
garbę gynė savo gyvybės 
atėmimu.. G«į«^ žmonių, ku
rie negali užmiršti savo arti
mo klaidų bei nuodėmių. Bet, 
dar -labiau gaila tų žmonių, 
kurie be keršto negali gyven
ti.

NOVOSIBIRSK. — Komu
nistų teismas už sabotažą 
pasmerkė mirties bausme 
septynis rusus ir vieną vo
kietį, inž. E. Stickling. Visi 
jie vadinti trockininkais.

Dėl vokiečio inžinieriaus 
nuteisimo, Vokietijos vyriau
sybė pasiuntė griežtą protes
tą.

Toje byloje įveltas kažkoks 
Drčbnis — matyti, lietuvis. 
JO teismas bus vėliau.

GREENVILLE, Dėl. — 
Prezidento Roosevelt trety
sis sūnus, Franklin D. Jr., 
susižiedavo su milijonieriaus 
Eugene du Pont dukterim 
Ethel. Jų sutuoktuvės įvyk
siančios birželio ar liepos 
mėnesį.

Jaunasis Roosevelt dabar 
lanko Harvard kolegiją. Jo 
sužieduotinės tėvas yra na
rys brolių du Pont kompani
jos, turinčios ginklų išdirby- 
stę. Tai viena turtingiausių 
šeimų Amerikoje.

Prieš rinkimus, du Pont 
šeima yra aukojusi šimtus 
tūkstančių dolerių respubli
konų partijai, kad tik Roose
velt nebebūtų išrinktas pre
zidentu.

Tėvai — priešai, o vaikai 
~ sužieduotiniai.

FILIPINAI MINĖJO PIR
MĄSIAS NEPRIKLAUSO

MYBĖS METINĖS

—O—
Rusijos bedievių 
pirmininkas Emil

Sovietų 
sąjungos 
Jaroslavskis nesenai taip pa
reiškė» „Mūsų valstybėje dar 
yra milijonai tikinčiųjų ir jie 
neišnyks rytoj”.

Jei karingasis bedievių va
das pripažįsta, jog Rusijoje 
yra dar milijonai tikinčiųjų, 
tai aišku, kad jų ten labai 
daug. Ir Jaroslavski gal vei
kiai įsitikins, jog kovoti 
prieš tikybą yra daugiau ne
gu kvaila: tikyba bus, nes 
yra Dievas, o Dievas yra am
žiams : bolševikai Dievo nesu
šaudys, nors ir labai norėtų 
tai padaryti.

. —o—
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įvyko prakalbos apie Ispani
ją. Laisvės pranešimu, į jas 
neatsilankė nė 300 žmonių. 
Kalbėtojai ragino aukoti „ko
votojams už Ispanijos de
mokratiją”. Prakalbas rengė 
komunistų „sklokininkai” ir 
socialistai. Aukų esą surink
ta 40 dol., bet išlaidos daug 
didesnės: už salę 35 dol., ke
lionės išlaidoms dr. Montvi- 
dui 15 dol., Michelsonui 10 
dol., o kur dar radio ir spau
dos garsinimai... Taigi, „ben- 
drafrontininkai” įėjo „į sky
lę”...

Kam gi dirbti svetimiems, 
kai lietuviškoje dirvoje tiek

SOCIALISTŲ PARTIJA
VISAI NUSMUKO

Socialistų partija šių me
tų prezidento rinkimuose su
rinko tik 109,000 balsus. 
1932 m. rinkimuose jų kandi
datas buvo gavęs 884,781. 
Taigi, socialistų šaliniiikų 
skaičius sumažėjo per 4 me
nuetus net 8 kartus.

NAUJI KUNIGAI 
MARIJONAI

MARIJAMPOLĖ. — Visų 
Šventųjų dieną J. E. arkivys
kupas Pr. Karevičius įšventi
no kunigais amerikiečius 
Kazimierą Vengrą ir Vincen
tą Andriušką. Abu jaunieji 
kunigai yra marijonai, pasi
žymėję lietuviškumu.

Naujieji kunigai dar lan
ko Vytauto Didžiojo univer
sitetą Kaune. Linkime jiems 
sėkmingų studijų ir veikaus 
sugrįžimo į Ameriką — čia 
jų laukia dideli darbai.

Austrijoj įkurta „Techniš
kos misijų pagalbos” sąjun
ga, kuri pirmiausia stengia
si padėti misijoms apsirū
pinti radio priemonėmis.

Šveicarijoj įsikūrė protes
tantų maldos sąjunga mels
tis už visų krikščionių susi-

! jungimą.

Jungtinių Valstybių olim
pinio basketbolo ratelio ka
pitonas, Pranas Lubinas, lap j 
kričio 27 d. laivu Deutsch-’ 
land atvyksta į New York. jUuStr. Kurjer Codz. Nr. 305

Iš Berlyno, kur amerikie-' deda vedamąjį straipsnį „Dė
čių basketbolo ratelis laimė
jo pirmenybes, Lubinas drau 
ge su savo tėvu ir žmona 
nuvyko į Lietuvą. Pr. Lubino 
tėvas kilęs iš Vabalninko.

Lietuvoje Pr. Lubinas da
lyvavo sportininkų grupėse 
ir kurį laiką buvo sporto in
struktoriumi.

DU AMERIKIEČIAI
MĖJO NOBELIO 

PREMIJAS

LAI-

Rašytojas dramaturgas 
Eugene O’Neill ir mokslinin
kas Dr. Anderšon laimėjo 
šiemetines Nobelio premijas.

Rašytojas O’Neill gaus pil 
ną premiją (45,000 dol.), o 
Anderson pusę, nes kita pu
sė paskirta kitam mokslinin
kui.

Nobelio premijų fondą glo
boja Švedijos vyriausybė, o 
skirstymą tvarko tarptauti
nis komitetas.

Nobelio fondą įsteigė dina
mito išradėjas švedas Nobe
lis, palikdamas savo vardo 
fondui devynis milijonus do- 
iėriUi

Lenkaj Norį Atimtį Lietuvjų 
Nuosavybes

Krokuvos lenkų laikraštis (tą vilniečių sveikinimą ir sau

maskujemy”, kuriame ašt
riai puolamas „piktas kaimy
nas” — Lietuva. Laikraštis 
tvirtina, kad lietuviškųjų įs
taigų Vilniaus krašte išlaiky 
mas per dieną kaštuoja 20,- 
000 zlotų. Adv. Ragdžiūnas 
atvažiavęs į Vilnių ir papil
dęs jau nuo kelių mėnesių 
tuščias kasas lietuvių orga
nizacijų, tų „Lenkų valsty
bės priešų”. Tie pinigai bu
vę ne iš Amerikos, bet iš 
Kauno.

Toliau laikraštis piktai 
puola Lietuvos radio, girdi, 
lietuviai per radio „kursto 
Vilniaus lietuvius sukilti”.

Pagaliau, prisimena Vil
niui Vaduoti Sąjungos suva
žiavimą, jo metu perskaity

kia — Lenkijoj tikrai yra 
„konspiratyvinis Vilniui Va
duoti Sąjungos jačeikų veiki
mas”. Toliau, tvirtina, esą, 
WS gauna % pajamų iš vy
riausybės iždo ir kad tos su
mos „plaukia į Lenkiją sub- 
versyvinei akcijai paremti ’ ’. 
WS suvažiavimas priėmęs 
rezoliuciją įsteigti Vilniaus 
institutą, „kurio vedėju turės 
būti žinomas lenkų ėdikas 
prof. M. Biržiška”.

Straipsnį baigia stambio
mis raidėihis atspausdinda
mi, kad lenkų viešoji nuomo
nė nenurims, kol bus „sukon- 
fiskuotas nelegaliai lietuvių 
vyriausybės įgytas Lenkijoj 
turtas įvairių ponų Stašių ir 
priešvalstybinių organizacijų 
firmų vardu”.

NORĖJO APVESDINTI SU 
REVOLVERIO PAGELBA

SUOMIJA MOKA SAVO 
SKOLAS

NEDARBO APDRAUDOS 
ĮSTATYMAS — KONSTI- 

TUCINGAS
HELSINKIAI. — Suomi

jos vyriausybė pranešė, jog 
Suomijos skola Amerikai 
bus mokamh gruodžio 15 die
ną.

Suomija yra vienintelė val
stybė, kuri moka savo sko- 

i las Amerikai.

CHICAGO. —< Tū)asr Phį- 
neas Crooker, 44 metų amž., 
iš Marlboro, Mass., buvo pa
kliuvęs į bedą — su juo būti
nai norėjo apsivesti tūla 
O’Rourke, 29 mėtų amž.

„Jaunoji” nusivedė savo 
„jaunikį” prie altoriaus, lai

DANCIGE NUBAUSTI
LENKAI

MANILA. — Filipinų val
stybė lapkričio 15 d. šventė 
savo nepriklausomybės vie- kydama rankoje revolverį, 
nerių metų sukaktuves, ku- Bet „jaunikis” nuo altoriaus 
rios paminėtos didžiausiomis pabėgo, o „jaunoji” dabar už 
iškilmėmis.

100,000 asmenų paradą 
priėmė Filipinų prezidentas 
Quezdri.

Filipinų kariuomenės vadu 
yra amerikietis generolas 
MacArthur.

BERLYNAS. — Du Danci
ge gyveną lenkai nubausti 
kalėjimu nuo 6 iki 9 mėnesių 
už sudraskymą Vokietijos 
hitlerininkų svastikos ir kitų 
ženklų.

prievartavimą nuteista sep
tynioms dienoms arešto.

NAUJAGIMIS APDOVA
NOTAS Paršiuku

HOHENSAATH. — Tūlų 
Frenn šeimoje gimė 23-čias

PRANCŪZŲ AKADEMIKAI kūdikis, kurio krikštynose
PAGERBĖ VYSKUPĄ jam tėvų kaimynas padova

nojo jauną paršiuką.

DRAMBLYS KASDIEN 
GERIA 50 GALONŲ 

VANDENS

Iš-

Dramblių gyvenimo žino
vas Benedict tvirtina, jog vi
dutiniškai dramblys kasdien 
išgeria 50 galonų vandens. 
Dramblių svoris siekiąs nuo 
2,300 iki 9,200 svarų.

WASHINGON. — Aukš- 
čiausis teismas nagrinėjo 
New York valstybės nedarbo 
apdraudos įstatymo konsti- 
cingumą.

Teismo nariai pasidalino: 
4 už ir 4 prieš. Teisėjas Stone 
serga, todėl sprendime jis ne
galėjo dalyvauti. Kadangi 
balsai pasidalino lygiomis, 
tai, įstatymas .palijo, galįoje, 
nors jo teisėtumo klausimas 
vėl gali būti iškeltas aukš
čiausiame teisme.

Šiuo įstatymu įsteigiamas 
atsargos fondas, iš kurio 
bus šelpiami darbo netekę 
darbininkai. Atsargos fon
das sudaromas iš darbdavį11 
mokesčių. Darbdaviams drar 
džiama tuos išmokamus mo
kesčius atskaityti iš darb1 
ninku algų. 1936 m. darbda
viai moka 1 procentą nuo iš
mokamų algų sumos, 1937 
m. — 2 proc., o nuo 1938 m 
— 3 proc.

MIRĖ Iš DŽIAUGSMO

MIRĖ KARDINOLAS 
MAURIN

PARYŽIUS-. — Prancūzų 
akademija savo naujais na
riais išrinko vyskupą Gentė, 
admirolą Lacaze ir rašytoją 
Lacretellė. Daugiausia balsų 
surinko vyskupas Gėnte.

Prancūzų akademija įsteig 
ta kardinolo Richelieu 1634 
metais. Į ją išrenkami žy
miausi prancūzų žmonės, pa
sižymėję mokslininkai, rašy
tojai ar šiaip daug nusipelnę 
Prancūzijai.

Patekti į akademiją yra 
didžiausia garbė ir akademi
jos narys nusipelno nemirš
tančiojo vardą.

Akademijoje tegali būti 
tik 40 narių.

Vienoj surengti kursai ku
nigams vadovauti katalikų 
Akcijai vaikų tarpe.

KRUPPO FABRIKAI SMAR 
KIAI DIRBA

EŠSEN. — Vokietijos žy
miausio ginklų fabrikanto 
Kruppo fabrikai šiomis die
nomis minėjo 125 mėtų su
kaktuves.

Kruppo fabrikai turi nepa
prastai daug užsakymų, tad 
rlirba pilną laiką; juose šiuo 
laiku dirba 100,000 darbinin
kų.

PARYŽIUS. — Lyono ar
kivyskupas, kardinolas Mau- 
rin mirė sulaukęs 77 metų. 
Jis mirė staiga, bemiegoda
mas.

IŠTREMTAS KUNIGAS
RAŠTUTIS

VILNIUS. — Lenkų poli
cijos įsakymu, lietuvių veikė
jas kun. Raštutis ištremtas 
iš Vilniaus krašto. Jis apsi
gyveno Kaune.

UŽGRIUVO AUKSO
KASYKLOS

SUPERIOR, Montana. — 
Aukso kasyklose įvykęs už- 
griuvimas atskyrė nuo arti
mųjų du auksakasius, Ant. 
Gustafson ir Oscar Gevart.

BUCHARESTAS. — Ru
munijos generolas Dumitres- 
cu buvo nuteistas kalėjimu 
už panaudojimą galios savo 
reikalams.

Šiomis dienomis generolas 
susilaukė amnestijos. Gene
rolas taip džiaugėsi atgauta 
laisve, kad jo širdis neišlai
kė — jis mirė prie kalėjimo 
vartų, kalėjimo sargui bely- 
dint jį į laisvę.

ITALIJOJ LANKOSI VEN
GRIJOS DIKTATORIUS

ROMA. — Lapkričio 25 d. 
čia atvyko Vengrijos valdy
tojas, admirolas Horthy ir 
prabus Italijoje keturias die-

Meksikoj prieš mokyklų 
social ištinimą Šv. Tėvo dele
gatas, 8 arkivyskupai ir 30 nas. 
vyskupų paskelbė ganytojiš
ką raštą, kuriam nurodo, kad' sutiktas. Jis lankosi sąryšy
katalikai su tuo negali su- su smarkiai pagerėjusiais 
tikti ir protestuoja prieš vai- Italijos, Vengrijos ir Austri- 
džios neteisingus žygius.

Horthy labai iškilminei

jos santykiais.

Paskutines AMERIKOS BAZARO Dienos
Šokiai prie NAKTIES 

PELĖDŲ orkestro.
APREIŠKIMO SALĖJ

No. 5':h ir Havemeyer Sts.
Brooklyn, N. Y.
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DIENRAŠČIO DRAUGO DIENA

JAPONIJOS KARALIAUS 
GYVENIMAS

Japonijos karalius gyvena 
visai užsidaręs nuo pasaulio. 
Jis niekados nesako viešų 
prakalbų, nepriima jokių 
žurnalistų, jokių svetimšalių, 
net kitų valstybių atstovų jis 
neprisileidžia. Todėl ligi šiol 
niekas nežino, ką jis savo rū
muose veikia, kada keliasi, 
kada eina gulti, ką mėgsta ir 
ko nekenčia. Visas jo asme
niškas gyvenimas yra paslap 
tis, kurios pasaulis nežino. 
Savo valdiniams jis per me
tus pasirodo 21 kartą, bet 
tik šventovėse tikybinių ap
eigų metu, kada jis eina vy
riausiojo kunigo pareigas. 
Tada jis pasako tik kelioliką 
maldos žodžių, kurie nusta-

ruošimo prasme. Mokyti ga
lėjo visi tie, kurie šiek tiek 
mokėjo rašyti ir skaityti. 
Mokytojais dažniausiai buvo 
skiriami atvykę į kraštą a- 
matininkai. Tik vėlesniais 
laikais sutvarkytas mokyto
jams atlyginimas ir pastaty
ti jiems didesni reikalavi
mai.

OLANDIJOS KATALIKŲ 
RŪPINIMASIS MISIJOMIS

Jungtinių Valstybių lietuviai katalikai tikrai turėtų 
džiaugtis lapkričio 29 dieną, kai jų vienintelis dienraštis 
Draugas mini savo 20 metų sukaktuves. Tos sukaktuvės, 
žinoma, labjausiai bus pajustos Chicagoje, kurios apylin
kei Draugas daugiausia tarnauja.

Mes tačiau norime pažymėti, jog Draugo iškilmės nėra 
tik Chicagos iškilmės. Tai visos lietuvių katalikų visuome
nės šventė. Dienraštis — tai mūsų visuomenės pasididžia
vimas.

Jungtinėse Valstybėse katalikų yra daugiau 20 milijonų, tyti prieš daug šimtmečių, 
tačiau anglų kalba teleidžiamas tik vienas katalikiškas Tam tikros ceremonijos at- 
dienraštis. Tad lietuviai spaudos atžvilgiu visai neblogai skiria jį nuo viso pasaulio, 
atrodo bendroje katalikų šeimoje. kaipo aukštesnį už visus že-

Spaudos reikšmė šių dienų gyvenime nepaprastai didelė. m^e gyyenančhis žmones. 
Apie tai yra daug pasakyta ir parašyta. Jei daugely vals-1 Nfekns niekados nežino, 5 

tybių jau įvesta ar stengiamasi įvesti absoliute spaudos.
kontrolė valdančiųjų rankose, visa tai gyvai liudija apie, 
spaudos reikšmę.

Daugelio sakoma, jog gyvenimą valdo viešoji nuomonė.
O kas gi geriausiai tą viešąją nuomonę sudaro, formuoja?
Aišku, jog spauda.

Atimkit iš laisvos visuomenės spaudą, ir kas iš tos vi
suomenės beliks? *

Uždarykit šiandie Jungtinių Valstybių lietuvių katalikiš
kus laikraščius ir kas tada įvyktų? Ar norėtumėm matyti 
tokią mūsų visuomenę, kuri neturėtų galingo ginklo kovo
je už švenčiausias žmogaus teises?

Visu nuoširdumu sveikiname Draugą, laimingai pasieku
sį gražaus jubiliejaus, linkėdami būti nepajudinama uola, 
į kurią atsimuštų ir smarkiausios nutautinimo ir bedievy-

politiką. Nes jo politiniai pa
tarėjai, kilmingi kunigaikš
čiai ir grafai neturi teisės a- 
pie tai pranešti. Jei kas no
rėtų juos priversti pasakyti, 
ką karalius su jais kalbėjosi, 
jie greičiau leistų save nužu
dyti, bet tos paslapties neiš
duotų.

Kai karalius važiuoja, po
licija ištuština visas gatves 
ir nu varinė j a žmones nuo tų 
kelių. Jam pravažiuojant, 
niekas negali būti ne tik gat
vėje, bet draudžiama stovėti

Olandijos katalikų para
ma misijoms gerai matyti iš 
neseniai paskelbtų davinių. 
Iš 580 olandų katal. yra vie
nas misijonierius. Tuo būdu 
dabar misijų šalyse jie turi 
5163 kunigus arba vienuolius. 
Misijų veikimą daugiausia 
palaiko Olandijos kunigų mi
sijų sąjunga. Nijmegeno Ka
talikų Universitete yra įsteig 
ta misijų mokslo katedra, 
kurią ši sąjunga išlaiko. Til- 
burge .šiais metais įsteigtas 
misijų muziejus. Gydytojų 
katalikų sąjunga teikia pa
ramą misijų gydytojams. 
Aukštosiose ūkio mokyklo 
se katalikai studentai įkūrė 
savo draugijas tirti misi j o- 
nierių nuopelnus ūkio pažan
gai ir vietos ūkininkams 
šviesti. Misijų idėją platina 
per 50 misijų laikraščių. Mi
sijų draugijos turi daugiau 
kaip 200 tūkstančių narių. 
Pernai visoje Olandijoje bu
vo suaukota 800 tūkstančių 
guldenų, iš kurių 150 tūkst. 
surinko Olandų vaikeliai!

Per daugelį nietų dejuota, 
aimanuota, jog vieno žymiau 
šių lietuvių kompozitorių, 
Česlovo Sasnausko, kūnas ne 
Lietuvoje. Tiems dejavi
mams padarytas galas, kai 
prieš kelis metus mano rū
pesčiu ir pinigais garbingo 
kompozitoriaus kūnas buvo 
atgabentas iš Petrapilio ir 
palaidotas Kaune.

Bet kokia tragedija! Kom. 
pozitoriaus Sasnausko dai
nos plačiai skamba, jo var
dą naudoja įvairios organi
zacijos Lietuvoje, Jungtinė
se Valstybėse ir kitur, o jo 
kampas visai apleistas — 
jokio paminklo, net neap
tvertas !

Sasnauskas savo galinga 
daina Jau slavai sukilo ža
dino tautiečius iš vergijos į 
’aisvę o laisvę atgavę lietu
viai užmiršo savo didįjį kom
pozitorių !

Ši gėda turi būti nuplauta. 
Sasnausko kapas turi būti 
aptvertas. Ant jo kapo turi 
būti pastatytas paminklas.

Kreipiuos į Sasnausko at
minimo gerbėjus. Kreipiuos 
į plačią lietuvių visuomenę. 
Kreipiuos į chorus, į jų va
dus. Atsiliepkite šiuo svar
biu reikalu.

Šiam reikalui įvykdyti, ai
šku, reikės pinigų. Aukoki
me kiek galime. Aukas mie
lu noru priimsiu ir prižiūrė
siu, kad darbas būtų įvykdy
tas.

Kun. L. Vaicekauskas, 
Vytauto Didžiojo

Ordino kavalierius, 
29 Davis St. Harrison, N. J.

ADVENTAS

Trijų keturių savaičių lai- 
kotarpiš prieš Kristaus gi
mimo šventę vadinasi Adven
tu. Adventam — reiškia atė
jimą.

Adventas primena senovės 
laikus, kada Pirmapradės 
nuodėmės pasėkomis prislėg
ta žmonija laukė Išganytojo.

Mūsų Motina Bažnyčia no
ri, kad malda, apmąstymais, 
pasninku ir gražiais atgailo
jimo dvasioje darbais gerai 
prisirengtumėme prie Kris
taus atėjimo Eucharistijoje, 
įgyvendintumėme Jo dvasią 
ir meilės bei džiaugsmo lydi
mi lauktumėme triumfalio 
Kristaus atėjimo paskutinė
je teismo dienoje.

Advento istorija

Ne visada 4-savaitės prieš 
Kalėdas vadinosi Adventu. 
Saragossos Taryba (380 m.) 
įsakė tikintiesiems minėti ad 
ventą nuo gruodžio 17 d. iki 
Trijų Karalių. Penktame am
žiuje Adventas tęsėsi 40 die
nų ir ilgiau (pav. nuo šv. 
Martyno, lapkr. 11 d. iki Ka
lėdų) ir vadinosi „Martyno 
Gavėnia”. 650 m. Ispanijos 
tikinčiųjų adventas jau buvo 
užlaikomas 5 savaites. Iš šv. 
Grigaliaus Didžiojo laikų y- 
ra užsilikę penkerių advento 
sekmadienių šv. mišios. Bet 
apie 9 amžių Bažnyčia nusta
tė advento 4 savaites ir jis 
visada prasideda sekmadie
nį, kuris yra arčiausiai šv. 
Andriejaus dienos, lapkričio 
30.

Pirmuoju advento sekma
dieniu prasideda Naujieji

ninkas išnyko. Liko tik ab
stinencija. Senesnieji gerai 
atsimena, kaip Lietuvoje uo
liai pasninkaudavo trečiadie
niais ir penktadieniais. Dar 
ir dabar yra nemažai dievo
tų asmenų, kurie senuoju 
gražiu įpročiu trečiadieniais 
ir penktadieniais užlaiko ir 
pasninką ir abstinenciją.

Kanonų įstatymai nieko 
nesako apie advento pasnin
ką, išskyrus vigiliją prieš 
Kristaus gimimo šventę, jei
gu šioji nėra sekmadienį.

Kristaus laikais Pajorda- 
nėje skambėjo galingas šv. 
Jono Krikštytojo balsas: 
„Darykite atgailą, nes dan
gaus karalystė arti... Taisyki 
te Viešpaties kelią; darykite 
tiesius jo takus... Duokite tat 
vertingų atgailos vaisių” 
(Mato 3.). Iki šiol Motina 
Bažnyčia kasmet kartoja tą 
balsą, šaukiantį žmones prie 
atgailos, kad būtų tinkamai 
pasiruošta Išganytojaus gi
mimo šventei.

Advento liturgija

Advento metu Bažnyčia 
nori mus prirengti dvilypiu! 
teismui, vienas kurių įvyks 
tuoj po mirties, o antras - 
pasaulio pabaigoj. Tuo tiks
lu ji vartoja atitinkamas 
maldas, giesmes, bažnytinius 
rūbus ir t.t.

Visos adventinės maldos ir 
apeigos yra persunktos gar
binimu pasaulio Išganytojo 
ir raginimu tikinčiųjų vertai 
priimti Jį į savo širdis.

Skaitymuose, daugiausia 
paimtuose iš pranašų kuni
gaikščio Izaijo, spindi vilti-

bės jūrų bangos. Vienintelis mūsų dienraštis turi būti ne
pajudinamas šiandieną ir nedrebąs dėl rytdienos!
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KLAIPĖDAI REIKIA KNYGŲ

Klaipėdoje šiuo laiku veikia dvi aukštojo mokslo įstai
gos — Komercijos Institutas ir Pedagoginis Institutas. 
Šios įstaigos žymiai prisideda Klaipėdos krašto lietu
vinime.

Mokslo įstaigos negali gyvuoti be tinkamų knygų. Stu
dento darbo svarbiausias įrankis — knyga.

Abiejų įstaigų knygynai nėra dideli. Pedagoginio Institu
to knygynas nesenai sunaikintas gaisro, kurio liepsnas 
įžiebė naujų laikų žiaurūs vandalai. Sudegintas knygynas 
turi būti ne tik atstatytas, bet keleriopai padidintas. Van
dalų darbas turi duoti visai kitokius vaisius, kurių jie nesi
tikėjo.

Klaipėdos lietuviškoms mokslo įstaigoms reikia knygų. 
Mes tikime, jog daugelis amerikiečių turi tokių knygų, ku
rios būtų labai ten naudingos. Turime minty anglų kalbo
je parašytas knygas. Kas tik turi nenaudojamų knygų iš 

• komercijos ar pedagogikos srities, paaukokit jas Klaipė
dos institutams. Knygas geriausiai siųsti į generalinį kon
sulatą.

DARBAS BE ATIDĖLIOJIMO

Kariuomenėje pulkas, kurs atidėlioja savo pasirengimą 
bei darbą, jau iš anksto yra paskirtas pralaimėjimui. Tai 
išmėginta ir patikrinta tiesa.

Ta tiesa veikia ne tik kariuomenės gyvenime. Ji tinka
ir mūsų visuomeniniame gyvenime.

Amerikos leidėjai paskelbė naujų skaitytojų vajų, kurs 
jau prasidėjo. Jo pradžia sutapo su Amerikos Bazaru, ku
riam tiek daug ir taip nuoširdžiai dirbo Amerikos artimie
ji bičiuliai iš Brooklyno, Maspetho ir kitų artimesnių vietų.

Vajaus tikslas aiškus — padidinti Amerikos skaitytojų 
šeimą. Malonūs skaitytojai! Padvigubinkite esamą skai
tytojų skaičių, o Amerikos vedėjai užtikrina Jums page
rintą, paįvairintą, pagražintą Ameriką.

Laikraščio vedėjams būtų maloniausia, jei jie patirtų, 
jog laikraštis Amerika skaitytojams yra jų brangenybė, 
kurios likimas jiems arti širdies.

Neatidėliokime savo gražiosios paramos, kurią kiekvie
nas galime suteikti. Jei atidėliosime savo pareigos atliki
mą, būsime pasmerkti tikram pralaimėjimui.

Šia pačia proga galima priminti, jog redakcijai nepa-

tarpduryje ir žiūrėti pro lan
gus.

Japonų karalius niekados 
už nieką neatsako. Už viską 
turi atsakyti jo ministerial.
Nors šalis pralaimėtų jo su
keltą karą, net jei jis pada
rytų klaidą — vistiek niekas 
apie tai nežinotų. Visą tektų 
pakelti ministeriams. Dabar
tinis karalius turi 35 metus, 
bet paslaptis jį gaubia, kaip 
ir visus jo pirmtakus.

KUNIGAS ĮKŪRĖ PAVYZ
DINGĄ KAIMĄ

Neseniai kun. Bliainskis 
Lenkijoje buvo pakeltas Hi
gienos Instituto garbės nariu 
už tai, kad jis įkūrė ir kuo 
pavyzdingiausiai sutvarkė 
vieną kaimą. Mat, šiais sun
kiais laikais minėtas kuni
gas savo sumanumu ir pasi
aukojimu padėjo ūkininkams 
įsirengti gerą kanalizaciją, 
elektrą, artezinį šulinį, ligo
ninę, vaistinę, izoliaciją su
sirgusioms limpamomis ligo
mis, vaikų ir motinų globos 
namus ir jaukų polsio namą.

MOKYKLŲ 200 METŲ 
SUKAKTUVĖS

Šilutės apskr. Petreliu mo
kyklai Pagėgių apskr. Že
maitkiemių ir dar kelioms 
mokykloms sukanka 200 me
tų nuo įsisteigimo dienos.

Iš mokyklų kronikos maty 
ti, kad pirmaisiais mokyklų 
metais mokytojams buvo la
bai sunku išsiversti, todėl 
jiems dažnai tekdavo ir kito 
verslo ieškotis. Iš viso 
pirmosioms mokykloms buvo 
skiriami mokytojais tokie'■ a. x i bJK.1i lauii inuny Lujaia luaic

prastai brangūs Skaitytojų nurodymai, pageidavimai, pa- asmenySi kurie be mokytojo 
—•'-štos nuomonės dėl laikraščio turinio ir 1.1. Be jokių (darbo mokėjo bet kokiu ama 
c’"‘v-aržymų rašykite ir drąsiai pareikškite savo nuomonę, j įu verstis. Iš mokytojo nebu- 

Pendromis jėgomis padarykime ne tik naujų skaitytojų vo reikalaujama kvalifikaci- 
sėkmingą vajų, bet ir laikraščio pagerinimo vajų. jų šių dienų mokytojų pasi-

BUVO ATGIJĘS MIRĘS jam nuvažiuoti į Kauną ir
VAIKAS

Ukmergės ligoninėj p. Mac 
kevičienė pagimdė vaiką, ku
ris netrukus mirė. Jis buvo 
nuneštas į lavoninę, pripa
žintas mirusiu ir buvo gau
tas leidimas laidoti. Parve
žus namo jį pašarvojo, ir su-Į 
sirinkę giminės meldėsi. Be
sirengiant dėti į karstą, stai
ga vaikas pradėjo vartytis 
ir pasirodė gyvas. Kilo dide
lis išgąstis, susirinkusieji iš
lakstė. Vaiką gyvu pripažino 
ir gydytojas. Taip jis išgy
veno dar beveik 4 dienas ir 
ta^a jau tikrai mirė. Tačiau 
dabar jau greitai nelaidojo ir 
laikė kelias dienas. Palaido
jo, kai jau visais būdais gali
ma buvo įsitikinti, jog vai
kas tikrai miręs, šis įvykis 
aiškinamas.

nupirkti valdžiai vieną lėktu
vą, tai jis nuo karinės prie
volės būsiąs laisvas. Žmona 
patikėjo, ir kelis tūkstančius 
jam įdavė ir į Kauną išleido. 
Tačiau Kaune jis tiek ūžti į- 
ūsmagino, kad pateko į poli
cijos rankas, kuri pradėjo 
aiškinti jo asmenybę. Girdėt, 
kad tai buvęs nepaprastas 
vyriokas, apie kurį yra nei
giamų žinių iš Vokietijos po- 
icijos.

TARNAITEI PALIKO 
100,000 LITŲ

Miręs Ukmergėje veterina
rijos gydytojas Levinas, žy
das, pahko savo buvusiai 
tarnaitei visą savo turtą, a- 
pie 100 tūkstančių litų.

Tokį turtą gavusi, nors ir 
nebejauna moteriškė, Zosė 
Griškevičienė sulaukė piršliu 
ir jaunikių ne vieną. Neilgai 
trukus apsivedė su kažin ko
kiu Antanu Uščiausku, kuris 
Ukmergėn, matyt, buvo atsi
bastęs, kai sužinojo tokią 
turtingą moterį ten besan
čią. Anksčiau jis trankėsi, 
lengvai duoną pelnydamas. 
Norėdamas po vestuvių gau
ti iš žmonos daugiau pinigų, 
sugalvojo tokią istoriją. Gir
di, greit bus karas, ir jį pa
ims į kariuomenę, bet jis ga
lįs ir atsipirkti. Reikia tik

Bažnytiniai Metai. Pirmoji 
advento diena buvo po pir
mųjų1 musų tėvų nupuolimo, 
kada Dievas pažadėjo atsiųs
ti Gelbėtoją. Bažnytiniai me

nai nušviestas Išganytojo lau 
kimas.

'-Švr-mUių įžangoje keliama 
siela į Viešpatį ir maldauja
ma Gelbėtojo. Laiškai ragi-

Antanas Žmuidzinavičius, 
dailininkas ir visuomenės vei 
kėjas, šiuo metu mini savo 
60 metų amžiaus ir 35 m. 
dailininko darbo sukaktį. Mi
nėjimo iškilmės įvyko Uni
versitete, kur dalyvavo daug 
svečių.

Šiais metais visoj Lietuvoj 
mokyklų statyboms išleista 
per 2 mil. litų. Daugiausiai 
mokyklų pastatyta Panevė
žio, Raseinių, Šiaulių, Kre
tingos ir Kėdainių apskrity-

tai tarnauja mūsų išgany
mui. Išganymo darbas prasi 
dėjo pažadėjimu Išganytojo 
t. y. adventu. Sausio pirmoji 
bažnytiniams metams netin
ka, nes prisirengimas prie 
Kristaus atėjimo reikalin
gas.

Advento atgaila

Adventas visada buvo lai
komas lyg mažoji gavėnia, 
todėl tikintieji ypatingomis 
priemonėmis buvo lenkiami 
į atgailojimą. Pirmųjų amžių 
adventinės taisyklės buvo 
taip lygiai skaudžios, kaip ir 
gavėnios. Vestuvių iškilmės, 
šokiai, pasilinksminimai bu
vo uždrausta.

Adventinis pasninkas ir 
abstinencija ne visur vieno
dai buvo užlaikomi. Anglų 
kalbą vartoj ančiose šalyse 
pasninkauta penktadieniais 
iki vėlesniųjų laikų, nors 
Prancūzijoje ir kitose šalyse 
seniai penktadieninis pas

se.
Lietuvos cukraus fabrikai 

ligi lapkričio 1 dienos jau 
spėjo pagaminti 100,000 mai
šų cukraus.

Už išeikvojimus Kaune nu
baustas buvęs radiofono di
rektorius A. Sutkus 6 mėn. 
paprasto kalėjimo. Buhalte
ris J. Linkevičius 3 m. sunk, 
darbų kalėjimo ir tarnauto
ja R. Malinauskaitė 6 mėn. 
paprasto kalėjimo. Be to, jie 
turės grąžinti pasisavintus 
pinigus — apie 40,000 lt.

Lietuvos civilinė aviacija 
sparčiai plečiasi. Jau sudary
ta 10 atskirų komitetų, kurie 
rūpinsis sau pavesta atskiru 
darbu ir dar uoliau gyvento
jus supažindins su oro puo
limų pavojais.

Dr. Fr. A. Besley, iš Wau
kegan, Ill., naujas Amerikos 
chirurgų sąjungos pirminin
kas.

na tikinčiuosius numesti tam 
sybės darbus ir apsivilkti 
šviesos šarvais, kadangi Iš
ganytojas arti. Evangelijose 
girdimos paskutiniojo teis
mo baisenybės, kurio neiš
vengs ir tie, kurie neklauso 
Dievo pasiuntinių ir niekina 
pirmąjį Kristaus atėjimą.

Nuo gruodžio 17 d. iki Ka
lėdų septynios didžiosios miš 
parų antifonos prasideda 
jaustuku O! Vadinasi O An
tifonomis, nes taip prasideda 
ir mini tuos pažadus, kuriuos 
padarė gerasis Dievas patri- 
jarkams apie busimąjį Mesi
ją: O Sapientia — O, Išmin
tie. O Adonai — O, Adonaji. 
O radix Jesse — O, Jėsės 
šaknie. O clavis David — O, 
Dovido rakte. O Oriens — O, 
užtekanti šviesa. O Rex Gen
tium — O tautų Karaliau. 
O Emmanuel — O, Emanue- 
li.

Bažnyčia šaukiasi Dieviš
kosios Išminties, kad nurody 
tų mūsų gyvenimo tikslą; 
maldauja Dovido Rakto iš
laisvinti mus iš vergijos ir 
kad Užtekanti Šviesa „ap
šviestų sėdinčius tamsybėje 
ir mirties ūksmėje” (Luk. 
1, 79). -

Kunigai, kalbėdami brevi
jorių, apleidžia linksmąjį pa
dėkos himną Te Deum lauda- 
mus. Mišiose neskamba angc 
lų Betliejuje giedotas Gloria 
in Excelsis. Visos adventinės 
giesmės linksmai graudžios. 
Altorių nebepuoš gėlės, ku
rios ženklina džiaugsmą ir 
linksmybę. Purpurinės spal
vos rūbai ir tie ragina prie 
atgailos. Paklausykim Bažny 
čios ir pasinaudokim adven
tu amžinam džiaugsmui.

P. M. J.
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R K. Bažnyčios Dra 
garbingumas

Jau esu minėjęs, joj 
kybinių žmonių akyse 
ja lietuvių katalikų g 
prisipažinti katalikais, 
^učių akyse lietuvi; 
to priežastis glūdi 

iad mes, lietuviai kat 
teveik visai neįsigilii 
ialjkas jer įstaiga yra 
Bažnyčia, kuriai mes j 
some, ir kas per vie 
Lietuva, mūsų tėvyne, 
rios mes esame kilę.

Štai, mes ir panagri 
šiuodu dalyku sekai 
šfraipšneliuose. Visų 
pasikalbėsime apie ' 
Bažnyčios garbingoms

Dabartiniais laikais 
rikoje sunku berasti ž 
kursai nepriklausytų 
vienai kokiai draugija 
kurie priklauso net 
jų. Beveik visos dr; 
turi tam tikrus savo 
liūs, kuriuos jų naria 
noru nešioja, prisise 
prie drabužių, ir kuri 
džiuojasi, kaip kad 
ženklais. Juo garb; 
draugija, juo didesni 
didžiavimu šiuos žen 
etato.aikštėn.

Kiekvienos draugij 
bingumas pareina nu 
gėjo asmens garbi 
nuo valdybos ir šiaip 
rių sąstato, nuo t 
tikslo (siekio), nuo 
nių šiam tikslui j 
nuo uarių skaičiaus, 
patvarumo.

R. K. Bažnyčia yra 
kas* kita, kaip tik ( 
tikra šio žodžio praf 
siekia Jėzaus Kristai 

figanytojas^pėsul 
save Dievui žmonii 
miršta ant kryžiaus 
išmokęs žmones,'kaų 
Valo elgtis, kad gale 
naudoti Jo žmonėm; 
nytais nuopelnais i 
amžiną laimę.
, Tiktai dėl Jam žinv- •’
zasčių, Jis nepanorę 
regimu būdu visados 
ti su mumis. Sava 
prantama, jog Jis 
kad Jo paskelbtas 

: išliktų neiškraipytas 
pasiaukojimas žmo 
neišeitų niekais. Ta 
damas nevien žm< 
kartu ir tikrasis Di 
iš anksto numatė, j( ■j I * ' ■

i .... -- ------- r--------Skau
Misijų stotis prie 

ainio Kakenzės kraj 
Naočos” — mi 
upės, kaip ją indėną:

-
Vysk. Grandin kry 

šia rankas į liūdno 
vienumą. Netrukus ; 
pirmieji aušros ženl 
GrSllier pirmą karts 
ko su vergų-indėns 

kariai j
Viliau \ krašto 
atvyko čia vysk. C 
Avienos uolos p 
savo palapinę, vieniu 
tą. Vėliau ir bažnyČi: 
Ą'o. Kelnės, tiesa, b

^t vapną ir rankon 
®a dėti. Panašiai p 
jr vyskupo readencij 
ėmė 22 kv. pėdas, b< 
^08, be durų, lovos 
žvaigždės pasako lai 
itankių darbams, n 
do rašyti. Jei apin 
reikia jį malšinti, k 
taiko: varnomis, ži 

net... senu šuni 
I Indėnai nekenčia
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n širdis
nmkas iinyH Liko tik & 
stinencija. Senesnieji 
atsimena, kaip Lietuvoje®, 
iai pasninkaudavo trečiai®, 
dais ir penktadieniais. Da 
r dabar yra nemažai dievo, 
ij asmeny, kurie senuo^ 
ražiu įpročiu trečiadieniu 
' penktadieniais užlaiko e 
išninką ir abstinenciją. 
Kanonų įstatymai nieko 
įsako apie advento pauto 
į, -išskyrus vigiliją prieš 
•istaus gimimo šventę, jei- 
šioji nėra sekmadienį 
Kristaus laikais Pajorda- 
je skambėjo galingas h, 
10 Krikštytojo balsu: 
irykite atgailą, nes to 
s karalystė arti... Taisyki 
Viešpaties kelią; darykite 
ius jo takus... Duokite tat 
ingų atgailos vaisią" 
o 3.). Iki šiol Motina 
ycia kasmet kartoja tą 
i, šaukiantį žmones prie 
įlos, kad būtų tinkamai 
uosta Išganytojaus gi- 
o šventei.
Advento liturgija

Lvento metu Bažnyčia 
mus prirengti dvilypiai 
lui, vienas kurią įvyks 
po mirties, o antras - 
alio pabaigoj. Tuo tiks
li. vartoja atitinkamas 
as, giesmes, bažnytinius 
s ir t.t. .■ 
sos adventinės maldos ir 
;os yra persunktos gar
iu pasaulio Išganytojo 
ginimu tikinčiųjų vertai 
iti Jį į savo širdis, 
iitymuose, daugiausia 
tuose iš pranašų kuni- 
čio Izaijo, spindi vilti- 
išriestas Išganytojo lau 
8. t.

Ingoje keliama 
į Viešpatį ir maitoja- 
Gelbėtojo. Laiškai ragi- 
dnčiiiosius numesti tam 

darbus ir apsivilkti 
>s šarvais, kadangi Iš- 
ojas arti. Evangelijose 
ios paskutiniojo teis- 
baisenybės, kurio neiš- 
ir tie, kurie neklauso 
pasiuntinių ir niekina 

jį Kristaus atėjimą, 
gruodžio 17 d. iki Ka- 

iptynios didžiosios miš 
antifonos prasideda 
ru O! Vadinasi O An
ais, nes taip prasideda 
tuos pažadus, kuriuos 
gerasis Dievas patri- 

s apie busimąjį Mesi- 
iapientia — O, Išmin- 
Ldonai — O, Adonaji. 
x Jesse — O, Jėsės 
O clavis David — O, 
'akte. O Oriens — O, 
i šviesa. O Rex Gen- 
O tautų Karaliau, 
auel — O, Emauue-

KOVŲ KRYPTIS IR MŪSŲ APSILEIDIMAS
(Tęsinys) ja, palikta sau be regimo pa- 

R. K. Bažnyčios Draugijos tikimo autoriteto, veikiai iš
kraipysianti Jo mokslą sa
vaip, vėl nukrypsianti nuo 
vedančio laimėn kelio, kadan 
gi dėl nuodėmės susilpnėjusi 
žmogaus prigimtis, protas ir 
valia veikiai pasiduosianti 
gudrios piktosios dvasios vy
liui ir vėl nukrypsianti nuo 
išganymo kelio. Kasgi dary
ti?

Štai, Jo dieviška išmintis 
sumano įsteigti tokią autori
tetingą draugiją, kuri Jo 
vardu ir autoritetu platintų 
žmonėse Jo paskelbtą moks
lą, išlaikytų jį neiškraipytą 
ir, žmonėms vesti amžinoj on 
laimėn, vartotų Jo paliktas 
priemones. Šiai draugijai Jis 
suteikia pilną įgaliojimą, 
Patsai neregimu būdu joje 
dalyvaudamas ir ją palaiky
damas.

Šiam tikslui, dar čia ant 
žemės regimu būdu gyven
damas, Jis aplink save su- 
spiečia apaštalus ir moki
nius, iš kurių sudaro pirmą 
savo įsteigtos draugijos vy
riausiąją valdybą. Šios pir
mininku paskiria šv. Petrą, 
kurio, kaip kad savo vyres
niojo (Galvos), privalo visi 
klausyti, ne vien tik papras
tieji šios draugijos nariai, 
bet ir patys apaštalai. Kad 
šv. Petro autoritetas išliktų 
patikimas ir nepajudinamas, 
Išganytoj as apdo vano j a j į 
neklaidingumu tikėjimo da
lykuose.

Čia aiškumo dėliai turiu 
atkreipti skaitytojo dėmesį į 
vieną labai svarbų draugijai 
dalyką, būtent: kad šią auto
ritetingą galią Išganytojas 
būtų davęs tik šv. Petrui, tai 
šis draugijos’ autoritetas ir 
būtų pasibaigęs su šv. Petro

garbingumas
Jau esu minėjęs, jog neti- 

kybinių žmonių akyse nema
ža lietuvių katalikų gėdijąs 
prisipažinti katalikais, gi ki
tataučių akyse lietuviais.
1 Šio priežastis glūdi tame, 
kad mes, lietuviai katalikai, 
beveik visai neįsigiliname į 
tai, kas per įstaiga yra R. K. 
Bažnyčia, kuriai mes priklau 
some, ir kas per viena ta 
Lietuva, mūsų tėvynė, iš ku
rios mes esame kilę.

Štai, mes ir panagrinėsime 
šiuodu dalyku sekančiuose 
straipsneliuose. Visų pirma 
pasikalbėsime apie R. K. 
Bažnyčios garbingumą.

Dabartiniais laikais Ame
rikoje sunku berasti žmogus, 
kursai nepriklausytų bent 
vienai kokiai draugijai. Kai 
kurie priklauso net keletai 
jų. Beveik visos draugijos 
turi tam tikrus savo ženkle
lius, kuriuos jų nariai mielu 
noru nešioja, prisisegę juos 
prie drabužių, ir kuriais di
džiuojasi, kaip kad garbės 
ženklais. Juo garbingesnė 
draugija, juo didesniu pasi
didžiavimu šiuos ženklus iš
stato aikštėn.

Kiekvienos draugijos gar
bingumas pareina nuo įstei
gėjo asmens garbingumo, 
nuo valdybos ir šiaipjau na
rių sąstato, nuo užbrėžto 
tikslo (siekio), nuo priemo
nių šiam tikslui pasiekti, 
nuo narių skaičiaus, nuo jos 
patvarumo.

R. K. Bažnyčia yra irgi ne 
kas kita, kaip tik draugija 
tikra šio žodžio prasme. Ji 
siekia Jėzaus Kristaus laikų.

įganytoj as, paaukodamas 
save Dievui žmonių labui,
miršta ant kryžiaus, pirma mirtimi. Taigi, Išganytojas 
išmokęs žmones, kaip jie pri- šiam autoritetui palaikyti 
valo elgtis, kad galėtų pasi
naudoti Jo žmonėms nupel
nytais nuopelnais ir pelnyti 
amžiną laimę.

Tiktai dėl Jam žinomų prie 
žasčių, Jis nepanorėjo mums 
regimu būdu visados pasilik
ti su mumis. Savaime su
prantama, jog Jis norėjo, 
kad Jo paskelbtas mokslas 
išliktų neiškraipytas, kad Jo 
pasiaukojimas žmonių labui 
neišeitų niekais. Tačiau, bū
damas nevien žmogus, bet 
kartu ir tikrasis Dievas, Jis 
iš anksto numatė, jog žmoni-

Telegrafo kompanijos atsakingi asmenys prie telegrafo 
aparato mini telegrafo 75 metų sukaktį.
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Rabinas, Kiaule ir Vaikai
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Apsauga Jūsų Senatvėje
(Social Security Board Washington, D. C.)

Svarbu, kad kiekvienas 
Amerikos darbininkas, vyras 
ar moteris, pilietis ar ateivis, 
suprastų Sociales Apsaugos 
Įstatymo senatvės naudų 
(benefits) skyrių. Kiekvie-

Žmogų padaryti laimingą padaryti.
pinigų nereik, reik tik gal- — Jei nori, po trumpo lai
ves. Niekas gal daugiau iš- ko būsi linksmiausias žyde- 
minties neparodė, kaip vie-' lis visam miestely, tik turėsi 
nas senas rabinas, kurs visai 
nusivylusiam žydeliui grąži
no laimę, džiaugsmą ir ra
mybę. Atsitiko taip:

Atėjo pas tą rabiną nuliū
dęs žydelis ir pareiškė, kad 
jo gyvenimas — tamsi nak
tis, gešeftas šlecht, boba pik
ta ir todėl manąs sau kaput

suteikė galios ne vien tik šv. 
Petrui, bet ir jo teisėtiems į- 
pėdiniams, t. y. teisėtai iš
rinktiems Romos vyriau
siems vyskupams, t. y. po
piežiams.

Iš šios tai mažos pirmykš
tės draugijos ir išsivystė mil 
žiniška, šiandien jau per pus
ketvirto šimto milijonų na
rių draugija, kurią mes va
diname R. K. Bažnyčia ir ku
riai priklauso visi katalikai.

Taigi, mūsų R. K. Bažny
čios draugija yra įsteigta ne 
kokio ten žmogaus, bet pa

ties Dievo-Žmogaus, Jėzaus 
Kristaus, Išganytojo, prieš 
Kurio vardą priklaupia visos 
dangiškos, žemiškos ir pra
gariškos galybės! Taigi, kuri 
visų, kad ir garbingiausių 
draugijų, gali pasigirti ir pa
sididžiuoti šitokiu Įsteigė
ju?!

Kaip kad prakilnus R. K. 
Bažnyčios Įsteigėjas, taip 
lygiai prakilnus yra ir jos 
tikslas. Koksai gi jis? Ne 
koks kitas, kaip tik padaryti 
žmogų laimingu, privesti 
prie amžinosios laimės dan
gaus karalystėje f1 J

Laimingu žmogumi vadi
name mes ne tą, kurs užima 
aukštą vietą, apsikrauna tur
tais, paskęsta prabangose, 
bet tą, kurs yra įsigijęs 
proto, širdies ramybės, kurs
susiartina su amžinosios lai- čekius. Juos gausi, nepaisant 
mės Davėju, su Amžinąja Iš- kiek turto arba pajamų turė- 
mintimi. Kas užeina ant ši- si. Įstatymas juos vadina 
tokio laimės kelio, tam var
gai nebe vargai, skausmai nori dirbti po 65 metų, tai 
nebe skausmai, ir mirtis ne
bebaisi, ir po mirties amžina
sis polsis ir džiaugsmas! Ar
gi galima kur kokioj draugi
joj rasti panašiai prakilnus 
ir garbingas tikslas?!

(Bus daugiau)
Snaudalis.

nas darbininkas jau turėjo 
gauti aplikaciją (social se
curity account application), 
kurią turės sugrąžinti su rei
kalingoms informacijoms ne 
vėliau gruodžio 5 d., kad 
valdžia galėtų pradėti socia
les apsaugos sąskaitą.

Naujas įstatymas duos 26 
milijonams dirbančių žmo
nių kiek nors pinigų, kuomet 
jie pasensta ir sustoja dirb
ti. Šitas įstatymas, Kongreso 
priimtas pernai; jis vadina
mas „Social Security Act’’.

Ką tas jums reiškia
Jeigu dirbi kokiame nors 

fabrike, kasykloje, dirbtuvė
je, krautuvėje, ofise ir t.t., 
tai ateityje gausi pašalpos. 
Kuomet sulauksi 65 metus, 
arba daugiau, ir pasitrauksi 
nuo darbo, gausi valdišką 
čekį kas mėnesį, jeigu kada 
nors dirbai (vieną dieną ar 
ilgiau) kasmet iš bile 5 me
tų po 1936 metų, ir jeigu per 
tą laiką uždirbai iš viso $2,- 
000 arba virš.

Turėsi teisę gauti tokius

manęs klausyti.
Tokios didžios linksmybės 

pažadėjimas nuliūdusiam 
vo nelauktas ir jis iš 
džiaugsmo sušuko:

— Ui, ponas rabinas, 
per ugnį pereičiau, kad tik 
toks laimingas pasidaryčiau!

— To nereiks. Pažadėk da
bar manęs klausyti ir nieko 
sau per šį mėnesį nepasida
ryti.,

— Kaip mane gyvą matai, 
klausysiu.

— Tai štai mano pirmas 
įsakymas: į savo butą įsiga- 
benk šešis vaikus ir kiaulę ir 
pagyvenk pora savaičių. Po 
poros savaičių vėl pas mane 
ateik.

— Bet ponas rabinas...
— Nei žodžio daugiau, pri 

žadėjai klausyti.
Žydelis sunkių minčių pri

spaustas išėjo. Keistas pata
rimas, bet pasižadėjo klau
syti, reik pildyti.

Praėjo dvi savaitės. Žyde
liui atrodė, kad keleri metai. 
Bėgte nubėgo pas rabiną ir 
vos pradaręs duris pradėjo 
šaukti:

— Ui. ponas rabinas, ką 
tu padarei. Koks gyvenimas: 
vaikai rėkia, kiaulė smirdi, 
viską ryja ir trepnija. Ui po-

bu 
to

as

„Old-Age Benefits”. Jeigu

mėnesinius čekius iš valdžios 
gausi, kai iš darbo pasitrauk 
si.

Čekių suma
Kiek gausi, kai sulauksi 

65 metų, priklausys nuo to 
kiek uždirbai algose indus- 
triališkamė arba biznio užsi-

ėmime tarp 1937 m. sausio 
1 d. ir tavo 65 gimimo die
nos. Vyras, ar moteris, kuris 
gauna gerą algą ir turi nuo
latinį darbą, gali gauti net 
iki $85 į mėnesį iki gyvos 
galvos, sulaukęs 65 metų. 
Jeigu tave įstatymas liečia, 
tai mažiausia suma, kuri bus 
išmokėta, bus $10 į mėnesį.

Jeigu dar jaunas
Sakysime, kad gali dirbti 

dar per 30 metų. Jeigu pa
prastai uždirbi apie $25 į sa
vaitę, arba $1,300 į metus, 
tavo Čekis, kuomet sulauksi 
65 metus, bus $45 į mėnesį. 
Jeigu uždirbi $50 į savaitę 
arba $2,600 metus, tai gausi 
$63.75 į mėnesį.
Jeigu esi vidutinio amžiaus

Sakykime, kad jau sulau
kei 55 metų, ir dar turi apie 
dešimts metų padirbti iki 65 
metų. Jei dabar uždirbi 115 į 
savaitę, tai sulaukęs 65 me
tų galėsi gauti čekį $19 kiek- nas rabinas, aš taip gyvent 
vieną mėnesį iki gyvos gal- negaliu, supranti, negaliu, 
vos. Jeigu uždirbi $25 į sa
vaitę per 10 metų, gausi dau
giau kaip $23 į mėnesį.

Mirties atsitikime
Jeigu numirtum prieš ga

vimą mėnesinio čekio, tai ta
vo šeimyna gaus mokestį, pa
siekiantį 31/2 centų už kiek
vieną algos uždirbtą dolerį 
po 1936 m. Pav., jeigu numir
tum sulaukęs 64 metų, ir jei
gu uždirbsi $25 į savaitę per 
10 metų prieš tą laiką, tavo 
šeimyna gauna $455.

Taksai
Tas pats įstatymas skiria 

kai kuriuos naujus taksus, 
kurie turi būti užmokėti val
džiai. Šituos taksus rinks iž
do departamentas. Įstatymas 
įsteigia ir „Old-Age Reserve 
Account’”, Kongresas auto
rizuotas įdėti į šitą rezervo 
sąskaitą kasmet užtektinai 
pinigų aprūpinti mėnesinius 
mokesčius, kuriuos tu ir kiti 
darbininkai gausite, kuomet 
sulauksite 65 metų amžiaus.

Daryk ką nori, bet aš dau
giau nebeiškentėsiu.

Atsiprašau, gerbiama
sis, norėjai laimės, tai atsi
mink , kad kelias į laimę sun
kus. Bet nenusimink, jis bus 
neilgas. Tačiau dar reiks pa
klusnumo ir kantrybės, štai, 
dabar gali iš kambario tą 
smarvę kiaulę išvesti, bet še
ši vaikai tegu palieka. Su
pratai ?

— Je, ponas rabinas, su. 
Nužemintai dėkoju, kad jus 
Pons Dievs dar pora šimtų 
metų laikytų dėl Izraelio vai
kų. Sudiev. Nužemintai ačiū, 
begaliniai ačiū. Būčiau ne
beiškentęs, dabar eisu vėl su 
tavs vaikais 'vargo vargti.

— Neužmiršk po poros sa
vaičių vėl pas mane ateiti — 
pasakė rabinas, išlydėdamas 
savo parapijietį.

Laikas bėga kaip vanduo, nuleidimas rankų ir tingi- 
Tačiau mūsų žydeliui ir šios nyste gimdo nepasitenkini- 
dvi savaitės metais pavirto, ma, vargas ir darbas gimdo 
Vos tik jos .pasibaigė, teki- laime ir džiaugsmą.

nas atbėgo pas rabiną.
— Kaip dabar tau einasi? 

— užklausė jo rabinas.
— Pons, be kiaulės visai 

kitas gyvenimas. Bet sunku 
dar buvo, oi sunku, šeši ma
ži vaikai. Viens rėk ir antras 
netyli, o jei ir tyli, tai vi 
bent viens rėk. Ir ko ans rėk, 
aš nežinau. O jei visi šeši 
rėk, reik ausis su barzda už- 
sikišt, kad būgnelis ausy ne
sprogtų. Valandas skaičiau, 
kada galėsiu pas Tamstą at
eiti pasirodavot.

— Na, na, gali jau išvesti 
ir tuos vaikus, tik po poros 
savaičių vėl ateik.

— Dėkui, dėkui, dabar bus 
gyvenimas. Ateisiu, kaip gi 
neateisi.

Žydelis net virsdamas iš
movė pro duris, išdalino vai
kus, kuriuos buvo susirinkęs 
ir pradėjo gyventi iš naujo. 
Nepastebėtai prabėgo šios 
dvi savaitės — reik vėl eiti 
pas rabiną. Nueina.

— Na, kaip dabar gyvena
si? — užklausė rabinas.

— Be vaikų ir be kiaulės, 
pons rabine, tikėsi ar netikė
si, tai rojus. Gyvenai! šias 2 
savaites su savo Sore, kaip 
Adomas su Ieva. Nieks ne- 
smardina, nebetrefnina, nie
kas nebekriokia, ui ko be
trūksta — gyvenk ir norėk.

— Tai dabar jautiesi link
smas ir laimingas?

— Taip, ponas rabinas, lai 
™ biriausias žmogus ant vi
sos Amerikos.

— Leiskite tik pone dar 
nors pora savaičių pagyven
ti be anų interesų.

— Gyvenk, gyvenk ne tik 
pora savaičių, bet iki Matu- 
zalio metų, gyvenk be kiau
lės ir šešių mažų vaikų to
kioj linksmybėje ir laimėje, 
kokioje tu dabar gyveni. Da
bar - liki sveikas ir būk dė
kingas man. tavo rabinui.

Žydeliui iš laimės net žo
džiai burnoje užspringo — 
jis teįstengė iš džiaugsmo 
žemai nusilenkti. Žydelis at
sisveikino ir nuo to laiko jo 
dienos vėl saule nušvito ir 
liūdesys niekuomet neužkly
sdavo ant jo veido. Jis vislio
se trūkumuose prisimindavo, 
kad kaip ten bebūtų, bet iei 
su kiaule nereik gyventi, tai 
žmogus turi būti laimingas.

Rabinas pirmasis praktiš
kai išsprendė du klausimus:

čia šaukiasi Dieviš- 
sminties, kad nurody 
l gyvenimo tikslą; 
ja Dovido Rakto iš- 
i mus iš vergijos ir 
žtekanti šviesa „ap- 
sėdinčius tamsybėje 

ties ūksmėje” (Luk.

*ai, kalbėdami brevi- 
įleidžia linksmąjį pa- 
mną Te Deum lauda- 
jiose neskamba augę 
juįe giedotas Gloria 
sis. Visos adventinės 
linksmai graudžios, 
nebepuoš gėlės, ku- 

inklina džiaugsmą ir 
yhę. Purpurinės spal- 
ibai ir tie ragina prie 
s. Paklausykim Bažny 
pasihaudokim adven

tam džiaugsmui.
P.MJ.

Alg. K-tis

Misijų stotis prie pat deši- Jie ryžosi iškeliauti. Tačiau 
ainio Kakenzės kranto, prie „maldos vyresnysis” įšoka į 
„Naočos” — milžiniškos | valtelę, seka jų pėdomis, pa- 
upės, kaip ją indėnai vadina.'si ve j a ir skelbia:

— Atėjau Dievo vardu, no
riu jums parodyti kelią į dan' 
gų. Sužinojau, kad jūs esate 
nelaimingi šiame trumpame 
gyvenime, bent norėčiau, kad

Vysk. Grandin kryžius tie
sia rankas į liūdno krašto 
vienumą. Netrukus pasirodė 
pirmieji aušros ženklai. T. 
Grollier pirmą kartą susiti
ko su vergų-indėnais, ku
riuos Pietų kariai pastūmė 
toliau į krašto vidų. Paskui 
atvyko čia vysk. Grandin. 
Ant vienos uolos pasistatė 
savo palapinę, vienintelį tur
tą. Vėliau ir bažnyčią numū- 
rijo. Kelnės, tiesa, neturėjo, 
bet vapną ir rankomis gali
ma dėti. Panašiai pastatyta 
ir vyskupo rezidencija. Ji ap
ėmė 22 kv. pėdas, be medžio 
aslos, be durų, lovos ir stalo. 
Žvaigždės pasako laiką... Nei 
įrankių darbams, nei popie- 
rio rašyti. Jei apima alkis, 
reikia jį malšinti, kas pasi
taiko: varnomis, žebenkštė- 
mis, net... senu šunimi...

Indėnai nekenčia vyskupo.

jūs būtumėte laimingi ana
me. Dėl jūsų apleidau savo 
tėvų namus. Pažiūrėkite į 
mano rankas! Jos pūslėtos 
nuo darbo; statau jums Die
vo namus, o jūs paliekate 
mane. Ir jūs turėsite kartą 
mirti, ir jums reikės atsaky
ti už jūsų blogą gyvenimą, 
už paniekinimą Dievo tarno. 
Jūs skundžiatės, kad neduo
du jums tabokos. Jūs rūksite 
pragare, blogųjų draugystė
je, ir nuo šitos nelaimės no
riu jus apsaugoti.

Štai, pakilo senis ir tarė:
— Tėve, nespręsk mūsų 

širdžių iš mūsų žodžių. Mes 
esame vaikai ir kalbame 
kaip vaikai. Mes tavęs nepa

žįstame. Kai mums apie tave 
papasakojo, pamanėme, kad 
ir tu, kaip kiti baltieji, nori 
gauti kailių, o už tai mums 
duosi tabokos ir kitų dalykų. 
Kiti baltieji ateina pas mus 
kaip kandančios musės. Jie 
iščiulpia mūsų kraują ir vėl 
išsidangina. Dabar mes žino
me, kas tu esi, mes eisime 
paskui tave!

Ir visi# indėnai grįžo pul
kais, ir piūtis buvo graži... 
Uolusis misijonierius, titu- 
liarinis Satalos vyskupas, 
perkeliavo baltąjį kraštą. 
Nuo „druskos upės’ iki Ka
ribų jūros, prie Makenzės at
vertė Kristui kris ir „juoda- 
kojus”, vergų indėnus ir 
„šuniastrėnius”.

Taip gyveno jis ten, išal
kęs, suliesėjęs, blusų apipul
tas, kraujuotomis akimis 
nuo sniego žvilgėjimo, žaiz- 
duotais keliais nuo sniegų 
batų ligos. Tai vyskupas — 
keliauninkas, apsivilkęs žvė
rių kailiais, o kepurė iš beb
ro odos. Jo rankos paslėptos 
meškos kailio pirštinėse ; 
vyskupo žiedas kabo ant ka
klo, nes dėl šalčio ant piršto

jo negali nešioti. Taip jis ke
liauja...

Gi šiandien įvyko didesnė 
nelaimė, negu kada nors. 
Baisi pūga! Nuvargę šunes 
kaukia nuo šalčio, rogutės 
susidaužė, O vyskupas... lau
kia, baisaus likimo užklup
tas. Danguje suka alkani var 
nai, tie nelemti pranašai. Jų 
ratai darosi vis mažesni, jau 
nori nutūpti, bet žmogus vėl 
išsities, varnai išlaksto, gi 
mirtis taip pat pasitraukia. 
Jo vyskupiška lazda — pa
prastas pagalys, jo tikslas 
— ilgesys — kad žmonės jį 
išgelbėtų.

—, šiame krašte nežūna nė 
gyvulėlio kailis, bet žūna sie
los. Ir dėl jų bijosiuos bent 
kokių aukų? — tarė vysku
pas.

Ir jis keliauja toliau. Ne
labasis blizardas dūksta it 
pašėlęs; sniegas uždengė ke
lius, dangus ir žemė susi
maišė; vėjas nupučia nuo le
do bet kokius pėdsakus. Vys
kupo palydovai, du anglai, 
kažkur dingo rūkuose. Dabar 
jis vienui vienas su 12 metų 
berniuku, vardu Repinas. I

Pagal žiauriųjų poliarinių 
sričių įstatymą žūna tas, ku
ris krinta ant žemės, kuris 
nebegali toliau eiti. Vis į 
priekį, nors ir naktis ateitų, 
viską prarijanti, mirtinga 
naktis.

Kažkur girdėti šauksmai, 
bet audros garsai juos nustel 
bia. Šunes bėga, kaip nori, 
bet aštrus rytų vėjas pučia 
visa jėga, vargšai gyvulėliai 
nebejaučia žemės... Berniu
kas virsta, jį pakėlė taip pat 
nebetvirtas vyskupas...

Baisi naktis, tikra simfo
nija baltame ir juodame fo
ne, per kurį eina dvi juodos 
žmogystos.

— Tėve, aš nebegaliu!
— Eik, vaikeli, eik dar! 

Drąsos!
— Man rodos, kad aš dar 

jaunas mirti.
Silpnas berniukas ranko

mis įsikibo į vyskupą. Abu 
šešėliai pasidaro vienas, ku
ris krenta ir vėl keliasi, ir 
eina... Maldos žodžiai vis ver
žiasi iš abiejų krūtinių, pa
galbos, prašymai! Berniukas 
dėl atsargos atliko išpažintį.

Šaltis vis didėja, šunes la

biau kaukia. Greičiau į prie
kį, nestot! Eiti — tai gyve
nimas. Ir muzika prasideda 
iš naujo. Bėt... ačiū Dievui: 
sniego urvas! Vyskupas įlei
džia berniuką.

— Ir jūs, šunes, lįskite! 
Dabar bus geriau, mažyti?

— Taip.
— Tik neužmik!
— Ne..., aš nemiegosiu.

Nemiegoti! Visomis pajė
gomis spiriamasi. Senas vys
kupas prisimena vaizdelį iš 
praeities. Tai buvo rytų Ka
nadoj. Kolonistai ten darba
vosi; ir misijonierius buvo 
šalia jų, jėzuitai, kurie troš
ko „kovos lauke mirti”. Ne
toli Fort Richelieu vienas 
misijonierius užtiko du ka
reivius ir vieną huronų indė-, 
na, kurie nebegalėjo eiti to
liau. „Aš einu į Fort, palau
kite, netrukus atsiųsiu pagal 
bą!” Tėvas neturėjo nei kom
paso, nei valgio. Pradėjo 
snigti, paskui pakilo blizar
das; miške keleivis paklydo. 
Valandas klajojo, šaltis, nuo 
vargis, alkis jį taip nukama
vo, kad netrukus visos jo pa
jėgos išsibaigė. Po dviejų die

nų šitą misijonierių rado su
šalusį.

Nejaugi šių abiejų likimas 
bus toks pat? Vyskupas iš
girdo tykų: „Aš... dar... ne
miegu”, ir jo prisiminimai iš 
nyko. Jo dėmesis pakrypo į 
vaiką. Paskui vaikutis suri
ko:

— Tėve užuodžiu ugnį!
Ugnis! Tas vaikas, turbūt, 

kliedi j a. Bet, ne! Vėjas nuri
mo, aušo. Tolumoj matyti 
juodas bruožas — tai žemė.

— Vaikuti, mudu išgelbėti!
Kojos sustingusios, vos ga 

Įima uždėti pašliūžas. Paga
liau pakilo. Tiesiog nuosta
bu: gali paeiti. Eglynėlis. O 
dar toli eiti!

— Tėve, važiuoja, važiuo
ja!

Abiejų paklydusių čiabu
viai ieškojo visą naktį. Ma
nydami, kad abu žuvo, ryžo
si grįžti.

Taip, abu buvo prie mir
ties, bet nemirė. Vyskupas ir 
berniukas išlaikė. Po valan
dos abu pasiekė misijų sto
tį. kur misijonieriai jau ren
gėsi skaityti šv. Mišias už 
savo vyskupo vėlę...
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rapijos choro pasirodymas 
su gerai paruošta įvaireny- 

ibių programa (minstrel 
show). Žmonių atsilankė la
bai daug, net daugelis turėjo 
stovėti. Visi tikėjosi geros 
programos ir niekas tuomi 
neapsivylė.

Programa, kurią vedė pats 
muz. R. Juška, nuo pat pra
džios žiūrėtojus imponavo, 
kad net salė nuo juoko skam 
bėjo. Kadangi buvo parengta 
daug įvairių vaizdelių ir 
juos smulkiau aprašyti imtų 
daug vietos, tad pažymėti 
teks tik keletą daugiau kri
tusių į akį dalykėlių.

Choras, pradedant progra
mą, sudainavo tam tyčia pa
ruoštą daina, po kurios sekė 
dviejų kūmučių juokingas 
vaizdelis. Vaidino A. Grabi- 

» i joliūtė ir M. Grilevičiūtė, pa- 
M I darydamos žiūrovams daug 

skanaus juoko.
Sekė duetas, kurį puikiai 

sudainavo O. Valeckaitė ir J. 
Antanėlis. Daug skanaus juo 
ko sukėlė bažnyčios tapyto- 

vos antri metai, bet per tą I jas. Vaidino J. Giedraitis ir 
trumpą laiką parodė daug M. Sabaitė. Baleto šokį atli- 
nuoširdumo ir darbštumo, ko Al. Kiburis ir V. Kali- 
Onai linkime ilgai, ilgai dar-1 sius, vaizduodami dvi „jau- 
buotis su L. Vyčiais. 

Pranė Karlonaitė 
organizacijoj priklauso jau 
keli metai ir per visą tą lai
kotarpį nuoširdžiai, nenuils
tamai darbuojasi vyčių orga
nizacijai. Ji turi labai girti
ną priežodį: „Pirmiausia vy
čiams, o paskui kitiems”.

Inž. S. Beleskas irgi daug 
pasidarbavęs vyčių org. ke
linti metai eina vicepirm. pa
reigas. Jo pastangomis suor
ganizuota bowling rateliai ir 
įsigyta bowling alleys. 

—o—
Vyčių privatiškos vaišės 
L. Vyčių 26 kp. nariai, 

Worcester, Mass., lapkr. 7 d. 
buvo suruošę vaišes vasar
namy prie Worcester. Puoto
je dalyvavo So. Boston, So. 

Lapkr. 22 d. moterystės Worcester, Athol, Norwood 
ryšiais tapo surišta buvusi vyčių kuopos. Vaišėse pasi- 
vietinės Vyčių kuopos pirmi- reiškė labai džiuginantis reiš 
ninkė, dabartinė Sodaliečių 
pirmininkė ir veikli parapi
jos darbuotoja Leonora Ke- 
palaitė su Vincu Staniu. Ap
eigos įvyko per sumą. Jau
nieji priėmė Komuniją. Alto
riai buvo gražiai papuošti ir 
visa bažnyčia šviesomis ap
šviesta. Visi gėrėjosi iškil
mėmis. Linkime naujai šei
mai ilgo amžiaus ir laimingo 
gyvenimo.

JOS LAUKIA KARALIAUS
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JAUNIMO BROADWAY IŠ TOLIAU m IŠ TOLI
IŠ VYČIŲ DRAMOS 

VEIKIMO TRUMPAI IŠ VISUR

L. Vyčių New York ir New 
Jersey apskrities dramos ra
telis paskutiniuoju laiku la
bai stropiai rengiasi suvai
dinti keturių veiksmų Stasio 
Žemaičio (veikalo žmogžu
džio duktė autoriaus) dramą 
Prakeikti pinigai ir komedi
ją Išgydė. Veikalai bus su
vaidinti gruodžio mėnesio vi
dury.

Kadangi vaidintojai gyve
na įvairiose tolimesnėse vie
tose, tai pratybos atlieka
mos kiekvieną sykį kitoje 
vietoje — pas vaidintojus. 
Iki šiol taip įvyko Kainaus- 
kų, Mažeikų, Ksenaičių, Se- 
velskių ir k. namuose; tas 
planas iki šiol buvo labai 
sėkmingas ir įdomus.

Washingtone, D. C., gerai 
veikia lietuvių klubas, kurio 
posėdžiai dažniausa būna 
Kolumbo Vyčių patalpose. 
Klubo pirmininku yra dr. J. 
Bražinskas. Daug pagelbsti 
kun. Giedra. Kiek anksčiau 
klubas turėjo lietuvių kalbos 
kursus, kuriuos vedė dr. M. 
Bagdonas, Lietuvos pasiunti
nybės sekretorius. Dabar 
klubas ruošiasi iškilmingai 
minėti Vasario 16 d.

Europoje šiuo laiku yra 13 
vadinamų karališko kraujo 
mergelių, kurios nori ištekė
ti, bet nesuranda karalių ar 
kunigaikščių. Visų viltys bu
vo sukrautos į Anglijos ka
ralių Edvardą, bet šis, atro
do, nereiškia palankumo nė 
vienai iš jų, o draugauja su 
viena amerikiete, Mrs. Simp
son, atsiskyrusia jau nuo 
dviejų vyrų.

Štai tos nelaimingos kara-

Jersey City, N. J.

Vyčiai gražiai darbuojasi
Jersey City yra 124 Vyčių 

kuopa. Ji pasižymi savo veik 
luinu, dvasios kilnumu ir pa
rapijai prielankumu. Lapkr. 
25 d. surengė parapijos nau
dai maskaradą — balių. Sve
čių atsilankė labai daug. Va
karas praėjo jaukioje ir link 
smoje nuotaikoje. Padaryta 
nemaža parapijai pelno. La
bai sumaniai parengimą or
ganizavo tam tikslui sudary
tas komitetas iš V. Janušy
tės, N. Maldeikytės, D. Jaru- 
levičiūtės, M. Zimkaus ir K. 
Dėdelės.

Vyčių kuopa paaukojo 
$25 Newark vyskupijos sta
tomai seminarijai. Garbė tat 
vyčiams ir telaimina Dievas 
jų kilnius darbus.

Vedybos

SO. BOSTON, MASS.

J. Či- 
dažnai

Floridos mergužėlė naudo
ja naujai išrastą „šautuvą”, 
naudojamą žuvims meškerio
ti.

kinys — lietuviškumas. Bu
vo dainuojama vien lietuviš
kos dainos ir griežiama lie
tuviška muzika.

Po žaislų buvo užkandžiai. 
Tą vakarą worcesterieciui 
Jonui Al. įvyko nelaimė: va
žiuodamas namo, pataikė ne 
Worcesterin, bet Bostonan. 
Kada sugrįžai, Jonai?

Gimtadienis
Lapkr. 15 d. Providence, 

R. L suruošta puotelė A. Avi- 
žinytei, jos gimimo dienai 
paminėti. Buvo svečių iš 
Boston, Worcester ir kitur.

A. Avižinytė yra darbšti 
vyčių org. veikėja. Susirinkę 
vyčiai bei svečiai p. Avižiny- 
tei linkėjo daug laimės, ilgai 
gyventi ir kartu su mumis 
dirbti. R.

L. Vyčių 17 Algirdo kuopos 
narių apžvalga

’ Bronė Kavoliūtė per dau
gelį metų buvus mūsų kp. 
valdyboje ir viena iš darbš
čiausių vyčių. Nors dabar ji 
mažiau veikia su vyčiais, bet 
jos gražūs, nuoširdūs darbai 
vyčiams bus ilgai mūsų at- 
minimei

Ona Sandaitė, nors dar Lapkr. 15 d. bažnytinėje 
jauna ir vyčiuose priklauso svetainėje įvyko antrasis pa-

nas moderniškas” šokėjas, 
vyčių Gražiai duetą sudainavo O.

J Valeckaitė ir S. Jokubaus- 
kaitė. V. Beleckaitė, prie gra 
žiai paruoštų dekoracijų, gra 
žiai atrodė ir puikiai sudai
navo solo. Al. Valiackas, no
rėdamas būti išrinktas į po
litinę vietą, gabiai pasakė 
lietuviškai-anglišką žargoni- 
šką kalbą. J. Antanėlis, Kau
kazo žydelio rolėje, gabiai 
suvaidino, prijuokindamas 
žiūrovus iki ašarų. Tai tik 
dalelė to, kas teko pamatyti 
tą vakarą.

Visa tai turėjo sutvarkyti 
ir priruošti mUz. R. Juška ir 
p. M. Juškienė; choristai, į- 
vertindami jų pasidarbavimą 
ir tokį malonų jiems palan
kumą, pertraukos metu po
nams Juškams įteikė gražų 
gėlių bukietą. Choro pirm. 
Al. Kiburis choro vardu juos 
pasveikino.

Kaip chorui, taip ir p.p. 
Juškams už taip sumaniai 
suruoštą vakarą, tenka tarti 
pasveikinimo žodis.

—O—
Išleistuvių vakarėlis

Lapkr. 15 d. parapijos sa
lėj buvo suruošta atsisveiki
nimo „surprize party” jau
nuoliui Povilui Jurkoniui, ku 
ris šio mėn. 27 d. išvyksta į 
Pensicola, Fla. užimti jau 
paskirtą atsakingą ir gerą 
vietą — Naval Reserve Avia
tion Corp. Linkėtina Povilui 
naujoje vietoje geriausių pa
sekmių.

Baltimorėje muz. 
žauskas su žmona 
linksmina radio klausytojus 
per WCMB stotį.

Shenandoah automobiliaus 
nelaimėje užmušta Pankevi- 
čienė - Marcinkevičienė, pali
kusi vyrą, 6 dukteris ir 4 sū
nus.

Chicagoje didžiausios lie
tuvių minios rengiasi daly
vauti dienraščio Draugo 20 
metų jubiliejui paminėti kon 
certe, kurs įvyks Civic Ope
ra rūmuose. Programos svar
biausias numeris — Metro
politan operos artistės Kat- 
kauskaitės dainos.

Wilkes-Barre, Pa., lietu
viai demokratai nutarė išplė
sti savo veiklą. Į legislatūrą 
išrinktam dr. Valibui lapkr. 
30 d. rengia pagerbimo vaka
rienę.

Scranton, Pa., kat. sus-mo 
155 kuopa iškilmingai minė
jo organizacijos 50 metų su
kaktuves.

SO. BOSTON, MASS. 
a* ■

Susilaukė dukrelės
P.p. Pranas ir Birutė Mar- 

tinkai lapkr. 16 d. susilaukė 
dukrelės. Motina ir dukrelė 
jaučiasi gerai. P.p. Martinkai 
gražiai augina sūnelį Rolan
dą, kuris yra jau 4y2 metų.

Ponia B. Martinkienė yra 
aukštai išsilavinusi moteris; 
begyvendama Lietuvoje stu
dijavo dentisteriją, gi p. Mar 
tinkus — Lietuvos kariuo
menės savanoris.

—O—
Mirė Rakauskas

Lapkr. 22 d. anksti ryte 
mirė Konstantinas Rakaus
kas, žmogus pačiam, stipru
me. Paskutiniu laiku Rakau
skas sunegalėjo ir neilgai pa
sirgęs mirė. Paliko nuliūdi
me šeimą, kurios vyriausia
sis sūnus Petras yra didelis 
jaunimo veikėjas. Rakauskų 
šeimai reiškiame užuojautos.

Gražus jaunimo pasirodymas

Anglijoj vienas rūpestingas tėvas prie savo dviračio pa
togiai prijungė vežimuką ir dabar gali įdomiai pavežioti 
savo vaikus, šis vežimas jam kainavęs mažiau 10 doleriu.

Kerštas
Karininkas Gornas siunčia 

savo draugui karininkui 
Braunui pašto ženklais neap
mokėtą laišką, kuriame rašo 
tik tiek, kąd jis yra sveikas.

Kelioms dienoms praslin
kus, Gornas gauna įvertintą 
pašto siuntinį, už kurį turi 
sumokėti nemažą sumą. Iš
pirkęs ir išpokavęs siuntinį, 
Gornas randa jame didelį ak
menį ir raštelį, kuriame Brau 
nas rašo:

— Mielas Gornai! Šitas 
akmuo nusirito nuo mano 
krūtinės, kai aš sužinojau, 
jog tu esi sveikas.

—o
— Kodėl tamsta rastos 

piniginės tą pačią dieną ne
grąžinai savininkui?

— Buvo labai vėlu.
— Tai reikėjo tai padaryti 

kitos dienos rytą.
— Taip, bet tada piniginė- Brišką išsiuntė į šv. Marijos 

je jau nieko nebebuvo!

CHICAGO, ILL.

Kun. Briškos jubiliejus
Nesenai kun. A. Briškai 

sukako 25 metų kunigystės. 
Kun. A. Briška paeina iš 
Šiaulių apskr. Mintaujos gim 
nazijoj baigė 6 klases. 1903 
m. išvyko į Rygą vaistinin- 
kystės mokslui. 1904 m. per
sikėlė į Petrapilį, į Didžiąją 
Sodų vaistinę. Kilus revoliu
cijai 1905 m. persikėlė į Vil
nių ir dirbo patrijotišką ir 
naudingą darbą Lietuvos la
bui.

1906 m. įstojo į Vilniaus R. 
K. Seminariją. 1907 m. išsto
jo iš seminarijos ir iškeliavo 
į Ameriką. 1908 m. atvyko į 
Chicagą ir iš čia nuvyko į 
Detroit, Mich. į šv. Cyriliaus 
ir Methodiaus Seminariją. 
1908 m. Chicagos arkivysku
pas J. E. Quigley klieriką A.

Seminariją, Ellenora, Ohio,

teologijos studijoms. Įšven
tintas kunigu 1911 m. birže
lio 27 d. Tais pat metais pa
skirtas vikaru prie Šv. Kry
žiaus lietuvių parapijos. 
1914 m. paskirtas klebonu ir 
organizatorium naujos lietu
vių katalikų Šv. Panelės pa
rapijos Brighton Parke.

Kun. A. Briška su Dievo
palaima ir parapijonų para-Įlaitės, kurios laukia piršlių: 
ma pastatė šioje parapijoje
gražius, moderniškus trobe- liaus duktė Marija, 22 metų 
sius: mokyklą, seselių namą, amž., yra aukščiausio rango 
kleboniją ir auditoriją. Pa- karalaitė, kurios tėvas soste 
rapijos nuosavybių vertė 
$300,000.

Lapkr. 22 d. kun. Briškos 
jubiliejus iškilmingai pami
nėtas pagerbimo bankietu. 
Ilgiausių metų!

Ketvirtoji Italijos kara-

Baltimore, Md.

— Siuvėjų darbai vėl su
mažėjo. Geriau dirba tik tos 
dirbtuvės, kurios gamina už
sakytus „kostumieriškus ži- 
ponus”. Ten darbininkai dir
ba neribotą laiką. Nėra NRA, 
tad nėra kas sutvarko laiką.

— Lapkr. 22 d. parapijos 
salėje įvyko Sodaliečių vaka
rienė, o lietuvių bendrovės 
salėje tuo pat laiku šėrinin- 
kų vakarienė. Čia parengimai 
vis būna dveji tuo pat laiku. 
Smarkiai lenktyniaujam vi
sokių puotų rengime, tartum 
nebūtų kitokio darbo. Vis 
dėlto rodos, kad kažko trūk
sta žmonių gyvenime. J. K.

i sėdi. Tuo būdu ji yra pirmo
ji tarp trylikos. Tamsiaplau- 

į kė ir tamsiaakė, labai mėgs- 
. tama kariškių, nes laisvu lai

ku siuvinėja įvairiems pul
kams vėliavas. Jos vardas 
dažnai minimas, kad ji susi
žadėsianti su bu v. Austrijos 
sosto įpėdiniu Otto.

Ispanijos karalaitė Kristi
na po revoliucijos apsigyve
no netoli Paryžiaus, Prancū
zijoj. Ši gyva, šviesiaplaukė 
ir mėlynakė moteris, mėgs
tanti įvairų sportą, kartą pa
klausta, kas ji dabar yra — 
atsakė: aš esu bedarbė kara
laitė.

Danijos karaliaus dvi duk
terys: Aleksandra ir Teodo
ra į eilę laukiančiųjų taip pat 
stoja. Dažnai minima, kad 
Anglijos karalius vieną jų 
paimsiąs, bet jos yra dar 
jaunutės, palyginus' su kito
mis.

Graikijos karalaitė, 32 me- J 
tų amž. Irena, yra sosto įpė-.

1 dinė, nes jos brolis, karalius 
> Jurgis yra nevedęs.

Ji jau dabar, kartu su bro
liu, dalyvauja visokiuose pri
ėmimuose ir valstybinėse iš
kilmėse, kaipo busimoji kra
što valdytoja. Kitos dvi grai- 
kaitės yra jaunesnės ir nie
ku ypatingu nepasižymi ir 
nesidomi.

Seniausioji karalaitė, kuri 
dar neištekėjusi, yra Eudo- 
kija, Bulgarijos dabartinio 
karaliaus sesuo. Pasižymi la
bai gražiomis akimis ir nuo
stabia šypsena. Ji nuolatos 
gyvena Vokietijoj pas vieną 
savo seserį.

Iš kaizeriško kraujo Vo
kietija turi taip pat tris ka
ralaites, kurių viena Londo
ne labai mėgstama įvairiose 
draugijose.

Čia dar tenka paminėti 
Austrijos karalaitę Adelaidą 
Mariją, kuri su motina gyve
na Belgijoj ir Rusijos kara
laitę Kirą, dukterį kunigaik
ščio Kirilo, kuris būtų sosto 
paveldėtojas, jei Rusijoje ka 
rališka santvarka senąja 
tvarka būtų atstatyta. Jis, 
dabar užsienyje gyvenda
mas, visur save laiko teisėta 
Rusijos galva.

Ta Rusijos karalaitė, pa
bėgusi nuo bolševikų, daug 
pasaulio kraštų aplankė. Da
bar gyvena New Yorke ir ver 
čiasi siuvėjos amatu. Ji yra 
garsi New Yorko moterų tar
pe savo madomis ir jai užsa
kymų rūbus joms siūti nie
kuomet netrūksta, žinoma, 
biznis neblogas.

VIETOS
KARDINOLUI hayes

60 METŲ

Hew York arkivyskupas 
ig. kardinolas Hayes susi 
jilė 69 metų amžiaus, šiai 
^aktuves kardinolas pami 
jjo labai kukliai ir neleidi 
<agti kokių nors iškilmių j 
,-irbeL

Į kunigus įšventintas 189. 
vyskupu — prieš 23 me 

j, kardinolu — prieš 12 m

SVEČIAS IŠ BOSTONO

NEWARK, N. J.

Novena
Šv. Cecilijos par. bažnyčio

je lapkričio 29 d. prasideda 
novena prieš Nekalto Prasi
dėjimo šventę ir tęsis iki 
gruodžio 8 d. Novena prasi
dės 7:30 vai. vak. ir taip tę
sis visas dienas vakarais.

No veną ves žymus pamok
slininkas, kun. Brundza, ne
senai atvykęs iš Lietuvos. 
Kviečiu visus pasinaudoti šia 
nepaprasta proga.

Kun. Ig. Kelmelis,
Klebonas.

BRIDGEPORT, CONN.

Lapkr. 29, 30 ir gruodžio 
1 d. d. vietinėj lietuvių para
pijoje įvyksta 40 valandų at
laidai. Dalyvaus visi Connec
ticut© lietuviai kunigai. Pa
mokslus sakys kun. A. Abro
maitis, lasalietis.

Gruodžio 1 d. 2 vai. p.p. 
pas kun. J. Kazlauską įvyks
ta Connecticut© lietuvių ku
nigų specialus susirinkimas, 
kuriame dalyvaus Rytų pro
vincijos Kunigų Vienybės 
valdyba. Manoma organizuo
ti atskira Kunigų Vienybės 
Connecticuto provincija.

Vietinė lietuvių ' parapija 
turėjo bazarą. Gražiai suor
ganizuotas davė gero pelno. 
Bazare dalyvavo visos drau
gijos pavieniui. Buvo atsi
lankę ir kunigų svečių. Nau
jasis klebonas darbščiai dir
ba.

Gera darbininkė
Ponia samdo naują tarnai

tę.
— Gerai, jūs man patin

kat. O kur jūs anksčiau dir
bot?

— Restorane lėkštes plo
viau.

— O kodėl gi iš ten išė
jot?

— Pasibaigė darbas — 
nebeliko lėkščių, poniute.

AMERIKOS DIDYSIS VAJUS
L. Universalinio Biuro direktoriai savo posėdyje lapkri

čio 17 d. nutarė paskelbti naujų Amerikos skaitytojų vajų.
Vajus prasideda lapkričio 25 d., drauge su Amerikos Ba- 

zaru, ir tęsis iki Užgavėnių.
Vajaus talkininkams skiriamos trys dovanos: I — dide

lis radio aparatas arba 5® dolerių pinigais; H — 30 dol. ir 
HI —15 dol.

Visi norintieji vajuje dalyvauti prašomi tuojau kreiptis į 
Amerikos administraciją, kuri suteiks visas smulkesnes ži
nias, sąlygas ir t.t.

Visi Amerikos Bičiuliai į didžiąją talką!

praėjusios savaitės ga 
js Amerikos redaktorių vi' 
sėjo prof. Pranas E. Galini 
gyvenąs Bostone, kur Bostc 
(itin mokykloje jis dėsi 
skiečių ir prancūzų kalba 

pr. Galinis yra baigęs Be 
a College, Princeton 
Harvard universitetus. Bf

Princeton universitet 
tiriame gavo Magistro lai 
aį Galinis buvo pakviest 
jklarquette universitetą cl 
nijos profesoriumi. Ten: 
tavo vienerius metus, bet 1 
įėjo pasitraukti dėl susilpi 
irios sveikatos.
Gelbėdamas sveikatą, 1 

Galinis turėjo atsisakyti n 
pamėgtos chemijos ir įst< 
j Harvard universitetą, k 
aigė filologijos fakulte 
gaudamas Magistro laips 
Kelis mėnesius praleido B 
lyne, kur prie universit 
laigė vokiečių kalbos s 
dalius kursus.
Pasinaudodamas proga, 

Galinis aplanke F Prince 
mfettitętą; Viešėjo“ pas 
ra buvusius profesorius ii 
natė Princeton - Dartmo 
futbolo žaidimą.

Malonu pažymėti, jog 
Galinis sutiko būti Am 
tos bendradarbiu.

DEMOKRATAI VEIKI

Daugiau Kaip 50 Miiionu Įstojo
I Lucky Strike Sweepstakes

AR amerikonai įdomaujasi popula- 
• riška muzika? Į tą klausimą gali 

gerai atsakyti bent kuris iš vyrų bei 
moterų viršuj atvaizduotuose paveiks
luose. Jie yra dalimi šimtų, kuriems 
dainų “Sweepstakes” daromos dėl 
Lucky Strike podraug su “Hit Parade” 
iš penkiolikos populariškiausių šalies 
dainų suteikė darbą.

šie vyrai bei moterys pagelbėjo sut
varkyti daugiau, kaip 50,000,000 gautų 
konteste nuo pat jo pradžios gegužės 
1 d. įstojimo blankų, ir jie turėjo pro
gos patirti, kaip didelis yra susiįdoma- 
vimosi šių laikų populariškiausiomis 
šioje šalyje dainomis.

Viršuje atvaizduojama tik dalis vieno 
iš daugelio aukštų, kurie naudojama 
vyriausiam “Sweepstakes” štabui. Ki
tame paveiksle parodyta dalis vyrų

užsiėmę rūšiavimu įstojimo atviručių 
sulig valstijomis ir pašto skyriais, iš 
kur blankos atėjo.

Kontesto dalyviai, kurie teisingai 
atspėja tris Amerikos populariškiausias 
melodijas, remiantis didžio, visą šalį 
apimančio cenzo daviniais, kuriam pa
naudojama daugiau, kaip 200 informa
cijų šaltinių, gauna dovanomis Lucky 
Strike cigaretų, lengvo užsirūkymo iš 
turtingo, brandaus-kūno tabako.

Daugelis rūkytojų supažindintų su 
šio garsaus apdirbimo cigaretais su 
pagelba dainų “Sweepstakes” parodė, 
jog jie įvertina kokybę cigarete, lygiai 
kaip ir suderintą popularių dainų me
lodiją ir persimainė į Lucky Strike 
cigaretus gėrėdamiesi tais patogumais, 
kuriuos suteikia lengvas užsirūkymas

Lietuvių demokratų ve 
jai savo susirinkimą ii 
lapkr. 27 d. 9 vai. vak. i 
Venciaus įstaigoje.

Norima lietuvių demo 
į skyrių tvirtai suorg 
moti ir gerai pasiruošti i 
setų rinkimams.

MOTERŲ APSKRITU
SUVAŽIAVIMAS

Gruodžio 13 d., 2 Vai 
::etų. 207fork St ~B1 
yne, įvyksta Moterų f 
H. ir N. J. apskrities 
ibis suvažiavimas.
Programoje apskr. i 

dakės p. T. Braziliausk 
įskaita ir įvairūs svi

Visas atstoves prašom 
laiku, nes posėc

Padėsim punktualiai,
S. Subatien 

^pskr. pirmini]

KUI
KAS ATS1

GALES :

AflERIK
Lapkrič 

Apreiškimo i 
Šokiams groja 1 

Visus vakarus laimi 

sm



Lapkričio 27 į, Įg| fc 

jcarauauF 
dine, nes jos brolis, U 
Jurgis yra nevedęs.

Ji jau dabar, kartu 
liu, dalyvauja visokiuose^ 
ėmimuose ir valstybinėse į 
kilmėse, kaipo busimoji 
što valdytoja. Kitos 
kaitės yra jaunesnės i^ 
ku ypatingu nepasii^į 
nesidomi.

Seniausioji karalaitė, kari 
lar neištekėjusi, yra tyį 
uja, Bulgarijos dabarty 
karaliaus sesuo. Pasižynilj. 
įai gražiomis akimis ir ou> 
tabia šypsena. Ji nuolatoi 
yvena Vokietijoj pas 
avo seserį.
Iš kaizeriško kraujo b 

ietija turi taip pat tris h- 
įlaites, kurių viena M 
e labai mėgstama įvairiose 
raugijose.

Čia dar tenka paminėti 
aštri jos karalaitę Adelaidę 
ariją, kuri su motina gyve-
i Belgijoj ir Rusijos kare- 
itę Kirą, dukterį kunigaik- 
io Kirilo, kuris būtų sosto 
veldėtojas, jei Rusijoje h 
tiška santvarka senąja 
irka būtų atstatyta. Jis, 
bar užsienyje gyvenda- 
.s, visur-save laiko teisėta 
sijos galva.

fa Rusijos karalaitė, pa
busi nuo bolševikų, daug 
aulio kraštų aplankė. Pa
gyvena New Yorke ir vei

ii siuvėjos amatu. Ji jn 
si New Yorko moterų tar
avo madomis ir jai užsa- 
ių rūbus joms siūti nie- 
net netrūksta, žinoma, 
is neblogas.

Lapkričio 27 d., 1936 m.

Į VIETOS ŽINIOS
KARDINOLUI HAYES

60 METŲ

New York arkivyskupas, 
J. E. kardinolas Hayes susi
laukė 69 metų amžiaus. Šias 
sukaktuves kardinolas pami
nėjo labai kukliai ir neleido 
rengti kokių nors iškilmių jo 
garbei.

Į kunigus įšventintas 1892 
m.; vyskupu — prieš 23 me
tus, kardinolu — prieš 12 me 
tų.

SVEČIAS IŠ BOSTONO

Angelų Karai. Parap.

SIS M
ii savo posėdyje lapkri- 
įerikos skaityto jų vajų- 

rauge su Amerikos Ba

Praėjusios savaitės gale 
pas Amerikos redaktorių vie
šėjo prof. Pranas E. Galinis, 
gyvenąs Bostone, kur Boston 
Latin mokykloje jis dėsto 
vokiečių ir prancūzų kalbas.

Pr. Galinis yra baigęs Bos
ton College, Princeton ir 
Harvard universitetus. Bai
gęs Princeton universitetą, 
kuriame gavo Magistro laip
snį, Galinis buvo pakviestas 
į Marquette universitetą che
mijos profesoriumi. Ten iš
buvo vienerius metus, bet tu
rėjo pasitraukti dėl susilpnė- 
jusios sveikatos.

Gelbėdamas sveikatą, Pr. 
Galinis turėjo atsisakyti nuo 
pamėgtos chemijos ir įstojo 
į Harvard universitetą, kur 
baigė filologijos fakultetą, 
gaudamas Magistro laipsnį. 
Kelis mėnesius praleido Ber
lyne, kur prie universiteto 
baigė vokiečių kalbos spe
cialius kursus.
Pasinaudodamas proga, Pr. 

Galinis aplankė Princeton 
im/versitetą; Viešėjo pas sa
vo buvusius profesorius ir pa 
matė Princeton - Dartmout] 
futbolo žaidimą.

Malonu pažymėti, jog Pr. 
Galinis sutiko būti Ameri
kos bendradarbiu.

Lapkr. 29 d., tuoj po su
mos, parapijos salėje įvyks- ' 
ta Švento Vardo draugijos ' 
mėnesinis susirinkimas, Visi 1 
nariai prašomi atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų. Pri
siminkime, jog metai jau bai 
giasi, laikas rimtai pamąsty
ti apie naują vadybą ateinan 
tiems metams.

—o—
Lapkr. 20 d. militarinis ba

lius buvo pasekmingas ir ga
na įspūdingas. Atliks gra
žaus pelno, už ką jaunieji 
muzikantai visiems atsilan
kiusiems ir kuo nors patar
navusiems taria savo nuo
širdų padėkos žodelį.

J. Mykolaitis. 
—o—

Nauja šildymo sistema
Bažnyčioj ir klebonijoj ren 

giama nauja šildymo siste
ma. Už poros savaičių turėsi
me malonią šilumą, kuri ne
kaštuos tiek daug, kaip pir
miau. Senoji, suklerusi siste
ma jau išimta. Naujoji siste
ma daug kainuos, bet tiki
masi parapijiečių gera valia. 
Ši parapija turi daug gerada 
rių, kurie širdingai remia vi
sus reikalus. Su jų pagalba 
ir naujoji šildymo sistema 
perdaug neapsunkins para
pijos iždo.

—o—
Sniego balius

Sodalietės pirmutinį snie
go balių rengia sausio 16 d. 
parapijos salėje. O kur gau
kim sniego, paaiškinsim kitą 
kartą. Kviečiame visus reng
tis dalyvauti? ‘ ' *

lil | Kun. Jonkus tikrai yra 
T~ nauja jėga misijonierių tar

pe. Linkėtina jam sveikatos 
ir ištvermės šiame sunkiame 
darbe.

Novena baigsis penktadie
nio vakare 7:30 vai. ši ndvė- 
na buvo laikoma per devy
nias dienas prieš Stebuklin
go medaliko šventę, kuri yra 
šio mėnesio 29 d. šeštadienį, 
lapkr. 28 d., vakare 7:30 vai. 
bus atidaroma toji pati no
vena, bet pavadinta nuolati
ne arba amžinąja, kuri bus 
kiekvieno šeštadienio vakare 
7:30 vai.

Misijų Mėgėjas. 
—o—
Bingo

Parapijos parengimų ko
misija stropiai tyrinėja 
„bingo” galimybes ir trum
pu laiku bus įvesta šis labai 
populiarus žaidimas mokyk
los svetainėje. Manoma įves
ti nuolatinį „bingo” žaidimą 
plačia skale, įtraukiant į 
darbą visas parapijos drau
gijas.

Šis komisij os sumanymas 
sveikintinas. Seniai jau rei
kalas pribrendo duoti para
pijiečiams kokį nors naują ir 
naudingą užsiėmimą žiemos 
ilgus vakarus praleisti. Ypač 
jaunimo yra mėgiamas >,bin- 

' go”, gi mūsų parapijoje jau
nimo gana daug. Neilgai irti 

’ kus bus pranešta iškilmingo 
„bingo” atidarymo diena.

Parapijietis.

APREIŠKIMO PARAPIJA

ys dovanos: I — dide- 
inigais; H — 30 doL Ir

DEMOKRATAI VEIKIA

išomi tuojau kreiptis į 
is visas smulkesnes ii-

i Įstojo 
ke Sweepstakes

Lietuvių demokratų veikė
jai savo susirinkimą turės 
lapkr. 27 d’. 9 vai. vak. adv. 
Venciaus įstaigoje.

Norima lietuvių demokra
tų skyrių tvirtai suorgani
zuoti ir gerai pasiruošti 1940 
metų rinkimams.

Moterų Š-gos 29 kp. niekad 
nebūna be darbo. Sausio 10 
d. parapijos salėje rengia 
metinę „bunko party”. Do
vanos prie kiekvieno stalo. 
Įžanga 35 c. Pelnas parapi
jai.

MOTERŲ APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS

Gruodžio 13 d., 2 vai. poi 
pietų, 207 York St., Brook
lyn, įvyksta Moterų S-gos 
N. Y. ir N. J. apskrities me
tinis suvažiavimas.

Programoje apskr. rašti
ninkės p. T. Braziliauskienės 
paskaita ir įvairūs svarbūs 
reikalai.

Visas atstoves prašome at 
vykti laiku, nes posėdžius 
pradėsim punktualiai.

S. Subatienė, j
Apskr. pirmininkė, atmintyje.

Domininkonas kun. Pranciš
kus Jonkus, žmonių mylimas 

misijonierius
Apreiškimo bažnyčioje dar 

niekad tiek daug žmonių nė
ra buvę per novenas, kiek da 
bar lankosi. Pati novena 
daug žmonių patraukia, nes 
jau 537 parapijos turi nuola
tinę noveną prie Stebuklingo 
medalikėlio. Dažnai galima 
matyti įstaigose ir šiaipjau 
prie kitų darbų mergaites, 
kurios nešioja stebuklingąjį 
medaliką. Bet tenka pažymė
ti, jog žmones patraukia 
kun. Jonkaus gražūs, turinin 
gi pamokslai. Žmonės, išėję 

jis bažnyčios džiaugiasi, sa
kydami: „tai gabus misijo
nierius, jo pamokslai mums 
prie širdies”. Kun. Jonkus, 
rodos, visai palengva sako, 
bet visoje didžiulėje bažny
čioje kiekvienas jo žodis aiš
kiai girdisi. Jis žmogų tar
tum pririša prie savo saki' 
nių ir nepaleidžia. Klausais 
atidžiai iki galo; tik užsibai
gus pamokslui atsidūsti su 
pasitenkinimu, gi jo visos 
mintys aiškiausiai pasilieka

Komisija. 
—o—

Užuojauta
Sąjungietei J. Blockienei 

ir jos šeimai dėl mylimo vy
ro mirties reiškiame gilios 
užuojautos. Velionis didžia
me nuliūdime paliko žmoną 
ir tris sūnus. 29 kuopa.

MIRĖ

IŠKIRPK. VERTAS PINIGŲ

ir važtoj”
kos atęjo- _ . lįjjjgji
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° cenz0
inių,ga^S®°iš

aus apdirbo OS . 
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KUPONAS
KAS ATSINEŠ ŠĮ KUPONĄ,

GALES DYKAI ĮEITI

AMERIKOS BAZARAN
Lapkričio 27, 28 ar 29 d. 

Apreiškimo salėj, Brooklyn, N. Y. 
Šokiams groja Nakties Pelėdų orkestras

Visus vakarus laimėjimai, užkandžiai, gėrimai ir 
smagūs šokiai.

JUOKTIS SVEIKA

5

Mirė kun. Inžinierius
Surastas asilas

Kartą žmogus, nusipirkęs 
; turguje šešis asilus, varėsi 

• juos namo. Kelias buyo toli
mas, ir žmogus greit pavar
go. Sumanė užlipti ant vieno 
asilo ir joti su juo. Kaip ma
nė, taip ir padarė. Žmogelis, 

! užlipęs ant asilo, išsigandęs 
nustebo., Dairosi aplinkui ir 
skaito ant pirštų. Suskaito 
tik penkis asilus. Nuliūdęs 
susuko asilus atgal ir pats 
skubiai sugrįžo į miestą asilo 
ieškoti, čia išieškojęs visus 
užkampius, neramus išėjo.. 
'Priėjęs savo asilus vėl skai- 
to. Suskaito šešis. Linksmas Kik. v .. v .žmogelis užsėdo ant asilo ir

f ' varosi visus namo. Įsivaręs1 tuo laiku sušauktas visos

Žemaičiai Drąsiai ' nprskaitvti asilus Skaito 1j j persKaityii asinis. oKano, (suvažiavimas). Jame buvo
. , . v v-, skaito ir suskaito penkis. Nu!įtrauktas ir rušų pravoslavų
kad nebūtų ko „uzpecetyti”. Hsdi ant aailn ir e-al-' x i • -dT . . , ...... simmęs seai am asuo ir gai-sanįyk!s su Romos popie-Jos taip pat apmėtė ir sprau- vojai kur galgjo dingti šešta. 
ninką akmenimis, kad jis 
džiaugėsi sveiką skūrą išne
šęs.

Po to du mėnesius žmonės 
dienomis ir naktimis dide
liais pulkais saugojo bažny
čią. Jie pamiškėje buvo įtai
sę net virtuvę. Vadinas, gy
veno kaip karo lauke. Maisto riau penkis”, 
jiems pristatydavo nemoka
mai gana iš toli. Vien tik 
avių buvo pristatyta per 400 
štukų.

Policija dažnai užpuldavo 
pamiškėje esančią „Streiki-1 
ninku” virtuvę ir norėdavo gavo dabartiniu vyru? 
ją Sunaikinti, bet žemaičiai _ Labai paprastai: ėjau 
taip mokėdavo gintis, kaip su pirmuoju vyru skersa’ 
senų senovėje Su visokiais gatvės,, šis važiavo automobi 
įsibrovėliais grumtis. Dažnai, iiU) mirtinai suvažinėjo vy-

Juozas, Julius ir Vytukas, 
Tonis bei Kaziukas 
Dažnai krapštė sau pakaušį 
Rodos, jiems ko trūko. 

Dieną naktį susirinkę, 
Svarstė ir galvojo, 
Kol Amerikos Bazaro 
Jie dar nežinojo.

Dabar visi jie pradžiugo, 
Juokias ir dainuoja — 
Į Amerikos Bazarą 
Kas vakars važiuoja,

Ponių, ponų ir panaičių
Jie ten daug sutinka...
Linksma širdim, linksmu veidu 
Kasnakt namon slenka.

Kražių skerdynės yra pla
čiai žinomos, bet buvo Že
maitijoj ir antra vieta (Ken- 
staičiai, Alsėdžių par.), kur 
caro budeliai liejo nekaltų 
žmonių kraują.

Pats Kenštaičių vardas y- 
ra kilęs iš žodžio kentėti. To
je vietoje gyveno vienuoliai 
rokitai, kurie dėvėdavo ilgus 
pilkšvus rūbus, dideles pla
čias palerinas, o ant krūti
nės buvo išsiūtos kaukolės. 
RuSai tuos vienuolius išvai
kė, bažnyčios žemę atidavė 
Skuodo popui ir bažnyčią su
manė uždaryti. Tai buvo 
1886 m.

Kai špraūninkaš Su polici
ja atvykę, ir atsivežė Alsė
džių kleboną, kad jis Šven
čiausiąjį ir kitas relikvijas 
iš bažnyčios paimtų, tai mi
nios žmonių susirinko, o mo
terys iškėlė bažnyčios duris,

Mūsų skaitytojo Petro 
Puodžiūno žmona Ona, 52 
m. amž., gyv. 1286 Halsey 
St., mirė lapkr. 21 d. Kings 
County ligoninėje. Ji ilgai ir 
sunkiai sirgo reumatizmu ir 
cukraus liga.

Velionė buvo pašarvota 
pas grab. Jaromiskį (423 
Metropolitan Avė. )k Palaido
ta lapkr. 24 d. iš Apreiškimo 
parapijos į Šv. Trejybės ka
pines.

A. a. Ona Puodžiūnienė pa
liko nuliūdime vyrą Petrą, 
dukterį Katryną, 17 m. ir sū
nų Alfonsą 28 metų amž.

ATITAISYMAS

Ame- 
tokia

LRKSA MARŠRUTAS

LRKSA New York ir New 
ir New Jersey apskritis gruo 
džio mėnesį rengia prakalbų 
maršrutą tokia tvarka:

5 d. — Linden, N. J., pra
džia 7:30 vai. vak.;

6 d. — Bayonne, N. J., tuoj 
po sumos;

6 d. — Elizabeth, N. J., 
7:30 vai. vak. ;

12 d. — Blissville, N. Y., 
7:30 vai. vak.;

13 d. — Kearney, N. L,
tuo po sumos;

13 d. — Newark, N. J.,
7:30 vai. vak.;

19 d. — Maspeth, L. L,
7:30 vai. vak.;

20 d. — C. Brooklyn, N.
Y., tuoj po sumos;

20 d. — Brooklyn, N. Y., 
Angelų Karalienės par. salė
je, 7:30 vai. vakare.

Prakalbos įvyks daugumo
je vietos kolonijų par. salė
se. Kalbėtojai geri. Kviečia
mi visi, nariai ir nenariai, 
dalyvauti, pasiklausyti, o ne
priklausantieji kviečiami pri nutarę nešioti Šv. Jėzaus Šir- 
sirašyti. Kviečia visus dies škaplierius prie savo

Rengėjai, uniformų.

Pranešimuose apie 
rikos bazarą pateko 
klaida: bazaro reikalams 5 
dolerius aukojo ne M. S-gos 

j 25 kp., bet 24-tos kuopos na
rė (Angelų Karalienės par.).

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)

Biznieriai, skelbkitės sa 
vaitraštyje „Amerikoje.”

Bolševikų žiauriame iš
trėmime, Solovkuose, kur bu
vo kankinamas ir J. E. vys
kupas Matulionis, šiomis die
nomis mirė kun. inž. Mikalo
jus Aleksandrovas, kurio 
motina tebėra gyva ir gyve
na Telšių mieste.

Velionis Mikalojus baigė 
Mą^kvoje inžinerijos institu
tą. Čia jis tikėjimo dalykuo
se buvo atšalęs. Paskiau jis 
nuvažiavo į Vokietiją pagi
linti mokslo.

Čia jis pateko katalikų in
teligentų būrelin, vėliau 
jisai pakeitė savo pažiūras 
ir galutinai iš pravoslavų 
perėjo katalikų pusėn.

sis asilas. Tuo tarpu žmona, 
pastebėjusi savo vyrą liūdną 
besėdintį ant asilo, išėjo jo 
pasitikti ir klausia: „Kodėl, 
vyreli, toks nuliūd:ęs?” Vy
ras ašarodamas atsako: 
„Turguje nusipirkau šešis 
asilus, 6 į namus beparva- 

Tada žmona 
juokdamos tarė: „Lipk že 
myn! Aš matau dabar sep 
tynis asilus”.

Moderniškas susipažinimas
— Kaip tu susipažinai sr

net moterys su degančiais 
pagaliais puldavo policinin
kus.

Galop gubernatorius al
kvietė kazokus.- * Jodami nuo 
Telšių į Kenstaičius jie jau 
visokių eibių pakelėje prida
rė. Kenstaičiuose susirinku
sius puolė kaip laukiniai su 
kardais ir bizūnais. Minia 
truputį sumišo ir iki pat baž
nyčios jie prijojo. Tačiau baž 
nyčion nelindo, tai išvengė 
didelių muštynių, nes žmo
nės jau buvo prisigrobę ak
menų, plytgalių, mietų. Bet 
vis dėlto 30 asmenų reikėjo 
vežti pas gydytoją. Viena 
moteriškė ypač pasižymėjo. ( 
Ji šoko ant paties gubernato-1sa gerkle šaukti: O, tu šioks 
riaus: įsikabind į jo didelę'tu toks ir dar kitoks...

— Tamsta sau ramiai nak-

rą, aš likau gyva — taip h 
susipažinom.

Sėdžiu sau ramiai teatre. 
Staiga atsimenu, kad išeida
mas iš namų pamiršau užra
kinti malkų sandėlį. Skubu 
greitai į namus ir, atradęs 
duris neužrakintas, jas užra
kinu ir grįžęs į teatrą seku 
vaidinimą. Pasibaigus vaidi
nimui, išeinu ir užėjęs į alu
dę Išgeriu pora stiklų alaus 
Kadangi naktis maloni, šil
ta, tai dar ir pasivaikštau 
šiek tiek ir grįžtu į namus a- 
pie vidunaktį. Prie savo na
mo duru randu kaimyną, ku
ris mane pamatęs pradėjo vi

žium svarstymas. Bolševikai 
sinodą išvaikė ir santykis 
pravoslavų su popiežiumi 
buvo nesvarstytas. A. a. ve
lionis pats tą klausimą per- 
svarstė, ir pats įsigilino į 
teologijos dalykus ir, trūks
tant kunigų, jis be ypatinge
snio paruošimo buvo įšvęs
tas į kunigus. Bet už savo ti
kėjimą buvo ištremtas į ka- 
targą, Solovkus. Čia jis labai 
gražiai elgdavosi ir buvo ten 
paskirtas vyriausiu Solovkų 
elektros inžinieriumi.

Naktį darbininkus atlei
dęs pats pasilikdavo ir slap
tai laikydavo Šv. Mišias, tuo 
būdu duodamas progos dau
geliui tikinčiųjų darbininkų 
aprūpinti savo dvasios rei
kalus.

Atsėdėjus skirtą laika 
(apie 10 metų) jis iš Solov
kų buvo paleistas. Po to tu
rėjo labai skaudžią viduriuo
se operaciją. Šiaip taip pagi
jo. Vėl už katalikybę ir reli
ginius įsitikinimus buvo pa
imtas į Solovkus, kame šio
mis dienomis jis ir mirė.

— Mano brangus bičiuli, 
ar nepaimsi mano sūnų į dar 
bą?

— Gerai, ką jis moka dirb-

barzdą, kad VOŠ kazokai ją 
atplėšė. Suimtų buvo daug, timis vaikštai, o mano žmo- 
bet vėliau paleido, tik klebo
nai už savo parapijonius tu
rėjo sumokėti baudos po 200 
rublių už kiekvieną.

Kenštaičių klebonas kun.
Juknevičius buvo ištremtas į 
Šiaurės Maskoliją, Vologdos 
gubernijon.

na užrakinta tamstos malkų 
sandėlyje!

— O, jeigu jis mokėtų ką 
nors dirbti, aš būčiau laikęs 
jį prie savęs.

— o—
— Kuomet knyga pasidaro 

klasiška?
— Kai žmonės, kurie jos 

neskaitė, ima sakyti ją skai
tę.

50,000 Ispanijos sukilėlių 
kariuomenės iš Navarre yra

Paryžiaus gyventojai pratinami naudoti dujokaukes. 
Paveiksle matome motiną su dukterimi, kurioms kambary

Z3333&333OT333333355SS&S5&5S53Z23S222ZZ777'

KOSULYS s I\TTo TIES
Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

Stos gyduoles yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos sutelkia grei
tą palengvinimą nuo kosulio Ir kitų nesmagumų ryšy su šaieiu.

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

kurios puikiai veikia vidurių regullavtiųul; 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 - 
MĄSTYK APIE M ILČIŲ

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

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

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

MILCHUS SHOE SHOPS Inc.j
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.

šviečia tik paprasta žvakutė, prijungta prie dujokaukės, f
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Lapkričio 27 d., 1936 m.

AMERIKOS BAZARO
JAU PASKUTINES DIENOS

ŠIANDIEN, PORYT

■I 27.28.29 DIENOMIS
Apreiškimo par. salėj e,

No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 15 c. Šokiams groja „NAKTIES PELĖDŲ” ORKESTRAS

(Iškirp Amerikos kuponą, tada nereikės mokėti Įžangos į bazarą).

BAZARUI DOVANOS BAZARO UŽBAIGTUVĖS

Šį sekmadienį, lapkričio 29 
d., yra Amerikos Bazaro iš
pardavimas. Kadangi daug 
dovanų gauname dar ir da
bar, kai bazaras eina prie ga
lo, jas teks išleisti paskuti
nėmis dienomis. Dovanų yra 
gana brangių ir visiems bus 
proga labai pigiai jas laimė
ti arba per varžytynes (auc
tion sale) nusipirkti.

Nepamirškite ir būtinai at 
silankykite šį sekmadienį į 
Amerikos Bazaro išpardavi
mą (Apreiškimo salėj, No. 
5th and Havemeyer Sts., 
Brooklyn, N. Y.).

Amerikos bazaras verda 
lankytojais. Dovanos dar vis 
plaukia. Štai dalies aukotojų 
sąrašas: Ant. Stalkus (Dry 
Goods Store, Maspeth), 
rankšluosčių setą, A. Gal- 
•''iuvienė (Maspeth) vilnonę 
staltiesę rankų darbo (apie 
10 dol. vertės); A. J. Valan- 
tiejus — paduškaitę, šalik 
paveikslus; Pr. Brigaitienė
— arbatininką, ąsotį ir kt.; 
I. Gedvailaitė — 2 dov. indų, 
said, lėkštę, sidabro dėž. ir 
r1 augiau; p. Šidlauskas — i 
dų setą; Mr. ir Mrs. Bugenis
— 1 dol.; O. Bagočiūnienė — 
ąsotį su 6 stiklų setui, 3 puo
duko ir kt.; Mrs. Kadžius — 
2 sviestines, rankų darbo gė
lių vazą ir kt; Mr. dr Mrs. 
G. Matusevičius — dulkių 
siurblį (Western Electric 
De Lux); M. Brangaitienė — 
toasterį; Mary Mikalauskas
— 2 rankdarbiuus; W. Za- 
belskis (61-38 — 56th St., dalyviai smagiai šoko, o mir- 
Maspeth, N. Y.) — 1 kvortą tis vaikščiojo ir ieškojo sau 
degtinės; J. B. Laučka —1 aukos į amžinastį.
gintarinį medaljoną; Pov.. §tai krito salėje j. stan- 
Kubilius — stalioriškų Įran- liukas, sveikas, tvirtas vy
kių setą su dėže, vertės 50 ras pa§aukta greitoji pagal- 
dol.; Maspetho Šv. Vardo ba nebeatgaivino — Stančiu- 
D-ja — 5 dol.; Mrs. Domash
— lovos užtiesalą; S. Suba- 
tienė — elektrinį prosą; J. 
Sutkus (Republic Restau
rant) — bačkutę alaus.

Kitas dovanas ir bazaro 
aprašymą bei stropiausius 
darbininkus paskelbsime se
kančiame numeryj. Visiems 
aukotojams širdingas lietu
viškas ačiū!

115 kuopa labai dėkinga širdį ir liudys apie Jūsų rė- 
vietos kunigams, Amerikos 
redakcijai ir p. Dulkes radio 
valandėlei už garsinimą, 
dalyviams už atsilankymą.

Kor. M. B.

o

SAUGUMO REIKALU

mimą lietuviško darbo.

Pažymėtina, kad visi siun
tiniai turi būti gerai paruoš
ti ir pašto įstaigai įteikti, 
kur bus nurodyta, ar siunti
niai tokioje tvarkoje, kaip to 
reikalauja pašto taisyklės.

SAUGUS VAIKŠČIOJIMAS

C. BROOKLYN, N. Y.

Balius ir laidotuvės
Susivienymo 115 kp. su

rengtas vakaras lapkr. 22 d. 
praėjo gerai, bet drauge ir 
liūdnai.

Orkestras gražiai grojo,

BR00KLYN0 LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ)

179 So. 2nd Street

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th STREET

DR. BLADAS K. VENCIUS.
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND STREET

VALANDOS:

Tel.: EVergreen 8-8707

VALANDOS:

1—2 P. P.

Šventadieniais susitarus
Tel.: EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
1—2 P. P.

Ir pagal sutartį
Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS 
1—2 p p

Sekmadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 7-7110

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9105

VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta
Tel.: STagg 2-0706

Namų REpubllc 9-3040

K. Vilniškis, 
vedėjas.

ŠV. VARDO D-JA BAZARE

Maspetho par. Šv. Vardo 
Draugija nutarė paremti A- 
merikos bazarą, dalyvauda
ma jame organizuotai. Jie vi 
si atvyks bazaran šį vakarą, 
lapkričio 27 d. (penktadienį). 
Garbė jiems ir padėka.

kas buvo jau miręs.
%

Ryte girdėjome bažnyčio
je, jog velionis buvo užpra
šęs metines mišias už savo 
mirusią žmoną; vakare gi jo 
gyvybė užgeso.

Orkestro balsai nutilo, kol 
velionis išvežtas.

Velionis gyveno 54 Hud
son Ave., jo sūnus (Stan- 
cook) yra Jungtinių Valsty
bių armijos leitenantas, bu
vęs karo mokyklos futbolo 
ratelio kapitonas.

—o—
Po tokios nelaimės, aišku, 

balius buvo liūdnokas. Ba
liaus dalyviams dovanas sky 
rė kuopa, P. Kairienė ir A. 
Spaičis. Laimėjo M. Brangai- 
tienė, A. Kontrimaitė, J. 
Daugelytė, R. Balkūnienė.

ŠTAI KAIP
(Hnlaus kryžius.
frof. Le Fur ir Čepinskis.
Keisti anglai.
Uolioji Lietuva, 
lietuviškas Rochester. 
Romėnės žygiai

prof. M. Biržiška WS or- 
ge Mūsų Vilniuje (22 nu-

^tavoje lietuviškus Vil
us kryžius. Prof, taip ra-

Ryžkimės: tegu kiekvie- 
g VVS skyrius pasiims ini- 
nyvos, o jo pavyzdžiu, be 
k paseks kiti (pavasa- 
įai, šauliai, jaunalietu- 

įskautai) ir ne tik kiek- 
$me kaime bei miestely- 

ir kiekviename mies- 
,oė Kauno neaplenkdami, 
matys po gražų, puošnų 
avišką kryžių — Vilniaus

Policija šiuo metu veda 
automobiliais saugaus važia
vimo vajų, kurs bus sėkmin
gas tik tada, kai ne tik va
žiuotieji, bet ir pėkštieji pa
rodys savo geras pastangas.

Automobilių skaičius nuo
lat didėja, bet nelaimių skai
čius daug daugiau didėja. 
Saugus važiavimas ir saugus 
vaikščiojimas turi būti įvyk
dytas. Pct. K.

MASPETH, L. I.

— Studentų kuopa ruošia
si vakarėliui. Muz. J. Tamo
šaitis moko studentus veika
lą vaidinti.

— Novena prie Nekalto 
Prasidėjimo prasidės sekma
dienio rytą. Pamokslai tiktai 
rytais po pirmųjų mišių.

— Kun. A. Bublys, M.I.C. 
apleido Maspethą. Jis bus 
Aušros Vartų par., New Yor
ke.

NEVĖLUOKITE SIUNTI
NIŲ Į LIETUVĄ

Daugelis siunčia dovanų į 
Lietuvą Kalėdoms ir Nau
jiems Metams. Svarbu, kad 
tos dovanos pasiektų Lietuvą 
tinkamu laiku.

Įvairiausi siuntiniai iš 
New York pašto vėliausiai 
turi būti išvežti gruodžio 16 
d., todėl prieš tą dieną ir pri- 
ruoškite savo siuntinius.

Amerikos administracijos 
ir redakcijos nuomone, ge
riausia Kalėdoms dovana į 
Lietuvą — laikraštis Ameri
ka. Kiekvieną savaitę Ameri
ka lankys Jūsų gimines ir 
nuolatos primins Jūsų gerą

NEKALTO PRASIDĖJIMO NOVENA
Angelų Karalienes Bažnyčioj

Prasidės Sekm., Lapkričio 29 d. Baigsis Gruodžio 8 d.
PRIE

STEBUKLINGO MEDAU- PAM0KSLAI VAKARA«

KŪLIO ALTORIAUS. 7 3° VALAND^

MIŠIOS RYTAIS

9 VALANDĄ

NUBAUDĖ UŽ SUVAŽINĖ
JIMĄ ŠUNIES

Tūlas So. Hoffman, už su
važinėjimą šunies ir nesusto- 
jimą, teisme nubaustas 50 
dolerių bauda.

Svarbiausia pėkščio parei
ga: saugoti automobilių per
einant kryžkeles ar skersai 
gatvę. Pirmiausia gerai apsi
dairyti į kairę, vėliau — į de
šinę.

Niekuomet nepatartina per 
eiti į kitą gatvę nenurodyta 
linkme. Tokiu žygiu apsisau
gosi. Visados būk atsargus, 
laikykis šviesų rodyklių ir 
trafiko taisyklių.

Precinct 92.

STagg 2-4409 Notary Public

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Duodu automobilius vestuvėms 

visokiems pokyliams

ir

231 Bedford Av. B ’klyn, N.Y.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

(Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

Tel. JUniper 5-0259

RAPOLAS KRUCHAS

FOTOGRAFAS

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

(Prieš Mount Olivet kapines)

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

*WAW.».W W.W.V,

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 

tvarkymu pamainytas, numeris 

vuslo 107 Union Avė.

pa.

bu-

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

|219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. 

į (Williamsburgh Bridge Plaza)

.WA

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?

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

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

Kreipkitės adresu:

JONAS MIK0LAITI8
380 So. 3rd Street, 
Brooklyn, N. Y. 

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

N. MASENAS BAKING CO.
r^TT^mVTT^WTTTV^^TT^^

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

; Persikėlė naujon vieton, tai yra: $
į522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y J
; VALANDOS: :
? 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
GARSAS BAKERY, Ine.

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 l 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 — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

Pilnas patarnavimas 
. Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas .

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimu

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS ŠIL

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

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO
(Housing Plan)

Mes Išvalome Garo Boilerius 
oru už $2.00 ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien iš WMBQ.

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

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

Tel. GLenmore 5-8733

Standard"

Lietuvoje iki šiol sodinti 
•avės medžiai, Vilniaus 
solai ir tt. Įvairiausių 
sičių proga. Prof. Biržiš- 
i pasiūlė visai naudingą sn
apą. Lietuva gerai žino

ti hip kryžių šalis. Ji to- 
i turi ir pasilikti, nes Lie
stos kelias — kančios ii 
(įgalės kelias. Bet ką paša 
js bedieviai dėl tokio gra 
as prof. Biržiškos sumany 
o!

Prieš kiek laiko Kaune lar 
ši Prancūzijos žynius mol 
minkąs, gilus teisės žint 
i! prof. Le Fur, kurs ur 
treige ir kitur skaitė k 
as paskaitas. Drąsiai p 
fgkė, ;og Vilnius priklau 
ietuvai. Jo balsas moks 
ių, ypač teisininkų, j 
dy labai svarbus.
Prof. Le Fur vieną šeš 
b paprašė sslvo palydu 
[amo profesorių, nuroč 
m kunigą, mokantį pi 
kiškai, nes jis norįs p: 
ekmadienj atlikti išpaži 
Prof. Čepinskis, buvęs 1 

ivos universiteto rektor 
įbar pasitraukęs iš unh 
seto, neseniai pareiškė 
j daugiau laiko pask: 
avo sielos bagažui sutv 
ijti” ir drąsiai pasisakė ei 
i krikščionis, ir katalikas 
Ar šie žymieji vyrai, p 

[šoriai Le Fur ir Čepinsk 
'įgauti „tamsybės prietari 
anais mūsų komunistai 
ralistai savo spaudoje £ 
Joa lietuvius darbininkt

—o—
Anglijoje reiškiama da 

siriipinimo dėl karalia 
Edvardo VIII artimo drs 
avimo su amerikiete M 
smpson. Atrodo, jog kai 
krimtai nusiteikęs ją v

Anglų įstatymai draud: 
karaliui vesti katalil 

dokių suvaržymų nėra; 
2ona gali būti ir „neką 
&o” kraujo.
^8. Simpson ne katali 
•^ko anglų vyriausybei 
"Wnenei jaudintis ? ( 
•^linamasi, kad Mrs. Sir 

' turėjusi 2 persk?
% savo vyrų?

( ^opalai pripažįsta 

suardomybę. Ir p
Apalų bažnyčia įsteų 

ginčui dėl moterys 
įdomybės. Karai 
Mas VIII norėjo pan 

' savo žmoną ir vesti j
Katalikų Bažnyčia 

^perskyrimo; tada ke 

pasiskelbė Anglijos l 
’yčios galva ir vedė žm( 
dek tik norėjo.

Brooklyno trys lietu 
^gai nupirko didelį že




