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50 metų sukaktuvės. 
Bailiai — šiaudasieliai. 
Grobikai vienodi. 
Komunistai blaivėja. 
Klaipėda ir Dancigas. 
Savu reikalu.
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Lapkričio 22 dieną L.R.K. 

Susivienymas mini savo gy
vavimo 50 metų sukaktuves. 
Tai katalikų visuomenės sti
priausia, atspariausia, sau
giausia organizacija. Sukak
tuvių proga Susivienymą ly
di visos savos visuomenės 
nuoširdžiausi sveikinimai ir 
linkėjimai — nuolatos stip
rėti ir būti Katalikybės ir 
Lietuvybės fronto nepalau
žiama užtvara.

Malonu pažymėti, jog ilga
metis Susivienymo organo 
Garso redaktorius Matas Zu- 
jus parašė šiam Amerikos 
numeriui specialų straipsnį, 
kuriuo ir norime paminėti 
šias sukaktuves.

A. LIET. KATALIKŲ VISUO. 
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVATTRASTIS 

EINA KAS PENKTADIENĮ.

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

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

Entered as Second - Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 METAI IV PENKTADIENIS, LAPKRIČIO 20 D., 1936 M. Nr. 47 (143) Kaina 5c.

SOVIETŲ KARIUOMENĖS
VIRŠININKAS LIETUVOJE

artimoje 
Lietuvą,

Rusijoje

MASKVA. — Sovietų Ru
sijos kariuomenės vyriausio 
štabo viršininkas, maršalas 
Jegorov, rengiasi 
ateity aplankyti 
Latviją ir Estiją.

Praėjusią vasarą
lankėsi Lietuvos vyriausio 
štabo viršininkas, pulk. Čer
nius, tad dabar maršalas 
Jegorov padarys mandagu
mo atlankymą.

Pulkininkas Černius Mas
kvoje buvęs labai iškilmingai 
sutiktas ir priimtas.

Rusijos kariuomenės šta
bo viršininko atsilankymui 
Pabaltės valstybėse teikia
ma daug reikšmės.

KARDINOLAS FAULHA
BER PAS HITLERĮ

ATIDARYTAS DIDŽIAU
SIAS PASAULY TILTAS

KATKAUSKAITE — NUO
LATINĖ OPEROS DAI- 

NINKĖ AMERIKOS DIDYSIS VAJUS

0WITZ
m, tai yra:

Brooklyn, N. Y,

Sekmidtaij:
10 iki 12 raityto 

2220 Avenue J.

E R Y, Ine.
MESKIS
JS SVEIKATA
kad Jie valgo tikrą Uetuflllų 
j Hetuvtiką duoną, kelkiui 
įklems pokyliams 
stus.

Brooklyn, N. Y,

Tuo pat laiku savo 50 me
tų sukaktuves mini ir kitas 
Susivienymas, vadinamas 
tautiškuoju. Kaip istorinės 
žinios liudija, šis Susivieny
mas yra katalikų Susivieny- 
mo atžala, atitrūkusi nuo kil
mės šaltinio. Tai irgi stipri 
lietuvybės pajėga Ameriko
je. Šiai organizacijai palin- 
kėtina nepasiduoti raudono
jo internacionalo ir laisvama- 
nybės įtakai ir visados žy
giuoti tikro lietuviškumo ke
liu.

N0TABI PUBLIC
ĮĖJUS 

fflBALMEB 
\ INSURANCE

Maspeth, N. I

LOCIUS
*t Chocolate

Geriausias paslrlnkimM 
tonos. ALUS ifi geriausių 
nal. Kreipkite:

Brooklyn, N. I.

—o—
Komunistų Laisvės kores

pondentas iš So. Bostono ne
sipiktina kun. Juškaičio gera 
radio kalba apie spaudą, bet 
piktinasi „savimi ir drau
gais, delei Laisvės vajaus”. 
Tam korespondentui neaišku, 
kas jie (kpmunistąi) egą. Sa
vo apdūmojimus taip liūdnai 
baigia: „Liguisti ar papras
ti bailiai y— šiaudasieliai. 
Kas esame?”

Laisvės redakcija prie tų 
liūdnų žodžių nepridėjo jo
kios pastabos. Matyti, pripa
žįsta, jog jos sekėjai arba li
guisti arba paprasti bailiai 
— šiaudasieliai. Kažin, ar 
sveikinti ar reikšti užuojau
tą dėl tokio prisipažinimo ?

TOJAS
ažūs kambariai duodama 
Kainos labai prieinamos 

Woodhaven, L I.

duodama

Elizabeth 2-8531

Public

jatamnmas 
apraudos ir 
įsų reikaluose 
erą patarnaviffll

, ALIEJINIUS SIL- 
LZO PEČIUS 
įer tris metus 
MS PLANO

Bazaras tęsis lapkričio 25 —

26 - 27 — 28 — 29 d. d. ;

Pradžia 7:30 vai.

Įžanga tik 15 c.

MIUNCHENAS. — Dikta
torius Hitler buvo pasikvie
tęs Vokietijos katalikų vys
kupų atstovą, kardinolą 
Faulhaber. Jų pasitarimas 
užsitęsęs 3 valandas.

Kas paliesta pasitarime, 
viešai neskelbiama, bet aiš
kiai žinoma, jog kardinolas 
nurodęs hitlerininkų daro
mas skriaudas katalikams.

WASHINGTON. — Prezi
dentas Roosevelt spaudos at
stovams pareiškė, jog jis ne- 
numatąs didinti mokesčių ir 
kad sekančių metų biudžetas 
nebūsiąs didesnis.

Tuoj po rinkimų, prezi
dentas yra viešai pareiškęs, 
jog jis labai rūpinsis darbo 
įstatymų pagerinimu, kad 
tuomi darbininkų reikalai 
būtų geriau apsaugoti.

priėmimas krikščionybės bu
vo progresyvus žygis, sutei
kęs rusams galimumo susi
tikti su aukštesne civilizaci
ja.

Toks komunistų komisarų 
meno komiteto griežtas nu
tarimas liudija, jog komuni
stų vadų galvojimas įgauna 
didesnio blaivumu matyti, 
jog ir jų sąžinė švarinama, 
jei išdrįstama nors retkar
čiais pasakyti teisybės žodį.

—o—
Vokietija žingsnis po žing

snio siekia prieškarinių pozi
cijų. Rhuro kraštas atgau
tas. Įvesta visuotinė karo 
prievolė. Ginklavimosi už
draudimas panaikintas. Rei
no krašte įvesta kariuomenė. 
Reino, Elbos, Oderio ir Du
nojaus upių kontrolė pašalin
ta.

„Atsigriebimo” programo
je sekantieji punktai, aišku, 
šie: Dancigas ir Klaipėda. 
Dancige Hitlerio pasekėjai 
pilnoje kontrolėje, bet atgau
ti Dancigą visiškon neliečia- 
mybėn — dar teks palaukti.

Lietuviams Klaipėda yra 
Lietuvos gyvybės klausimas. 
Todėl jokios pastangos ne
bus per brangios, kurių Klai
pėdos išlaikymas Lietuvos 
ribose pareikalaus iš Lietu
vos ir visų lietuvių. Budėki
me, kol dar laikas.

—o—
Na, o dabar savu reikalu. 

Bazaras jau čia pat. Tikime, 
jog brooklyniečiai ir arti
mesnių apylinkių lietuviai, 
Amerikos bičiuliai, sąžinin
gai atliks savo pareigą. A-

Italų generolai de Bono ir 
Badoglio išleido knygas, ku
riose aprašo savo žygius 
Etiopijoje. De Bono aiškiai 
prisipažįsta, jog karo planas 
ruoštas jau 1933 m.

Pernai italai šaukė, jog 
etiopai užpuolė juos, todėl 
ir reikėję jiems kariauti 
prieš užpuolikus. Dabar ita
lai viešai giriasi pasauliui sa
vo užpuolimo žygiais.

Grobikai, turbūt, visur ir 
j visi vienodi. Kai lenkai Vil

nių užgrobė, tai skelbė, jog 
tai padarė Vilniaus krašto 
sukilėliai. Vėliau gi Pilsuds
kis didžiavosi, kad Vilnius iš 
plėštas iš Lietuvos jo suma
nymu ir įsakymu.

—o—
Sovietų Rusijos komisarų 

meno komitetas atmetė ra
šytojo Bedny naują operą merika savo pareigą sąžinin- 
Titanai, kurioje pajuoktas giausiai atliks tol, kol jos gy- 
rusų krikščionybės priėmi- vavimas bus reikalingas. O 
mas dešimtame amžiuje ir iš- laikraštis Amerika gyvens, 
kraipyti istoriniai faktai, nes lietuviai katalikai gyve- 
Komitetas nurodė, jog rusų na ir gyvens.

ROOSEVELT IŠVYKO Į 
PIETINĘ AMERIKĄ

WASHINGTON. — Prezi
dentas Roosevelt lapkričio 
18 d. laivu Indianapolis išvy
ko į Pietų Ameriką. Kelionė
je išbus visą mėnesį.

Svarbiausiu prezidento ke
lionės tikslu yra dalyvauti 
Pan-Amerikos taikos konfe
rencijoje, kuri prasidės gruo 
džio 1 d. Buenos Aires mies
te.

Manoma, jog pakeliui Roo
sevelt trumpai sustos ir Bra
zilijoje.

Pan-Amerikos taikos kon
ferencijoje dalyvaus 21 vals
tybė. Be abejonės, prezidento 
Roosevelt atsilankymas bus 
konferencijos didžiausia pa
žiba.

Argentinoje prezidento 
laukia didžiausios priėmimo 
iškilmės, kokių gal niekada 
nėra sulaukęs jokios valsty
bės galva.

SAN FRANCISCO.— Pra
ėjusios savaitės gale iškilmin 
gai atidarytas didžiausis pa
sauly tiltas, pastatytas tarp 
San Francisco ir Oakland.

Tilto ilgis virš vandens šie 
ria beveik 8y2 mylios, aukš
tis nuo 192 pėdų iki 216 pė
dų.

Tiltą pastatydino Califor- 
nijos valstybė, pasiskolinusi 
dideles pinigų sumas iš finan 
sų atstatymo korporacijos. 
Tilto pastatymas kainavo 77 
milijonus dolerių.

Statant tiltą 24 darbinin
kai užmušti, 1,157 asmenys 
sužeisti. Tiltas statytas per ? 
metus.

Tiltu važiuoti automobi 
liams leidžiama iki 45 mylių 
per valandą greičiu.

Kadangi tiltas toks dide
lis, tai numatoma ir daug 
nusižengimų važiavimo tai
syklėms, todėl kai kurie 
juokdariai siūlo pastatyti til
to vidury kalėjimą, kuriame 
nusižengę galėtų atlikti bau
smę.

New York Metropolitan 
operos vadovybė paskelbė sa
vo operų tvarkraštį ir visų 
dainininkų sąrašą, kuriame 
yra įtrauktas ir O Katkaus- 
kaitės vardas.

O. Katkauskaite (Anna 
Kaskas) buvo pakviesta į 
operą šį pavasarį, o dabar ji 
pasirodys jau kaip nuolatinė 
šios didžiosios operos artis-

VOKIEČIAI VISIŠKAI SU
LAUŽĖ VERSALĖS 

SUTARTĮ

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; II — 30 dol. ir 
III —15 dol.

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

Apie šio vajaus reikalą ir reikšmę prašome skaityti mū
sų vedamąjį straipsnį Plačiau ir Giliau (2 puslp.).

Visi Amerikos Bičiuliai į didžiąją talką!

STATOMAS PAVYZDIN
GAS MIESTELIS

BERLYNAS. — Vokieti
jos vyriausybė galutinai at
sisakė Versalės sutarties, 
viešai pranešdama, jog nuo 
šiol Reino, Elbos, Oderio ir 
Dunojaus upių Vokietijos te
ritorijoje tvarkymas bus tik
tai Vokietijos žinioje.

Nuo 1919 m. šiomis upė
mis ėjusį judėjimą prižiūrė
jo tarptautinė komisija, ku
rią dabar vokiečiai pašalino 
ir pasiliko vieninteliais tvar
kytojais.

DARBININKAMS DIDINA ALGAS

LIETUVIAI UŽTIKRINO
LAIMĖJIMĄ

Bostono futbolo ratelis 
Schamrocks lapkričio 15 d. 
supliekė New York Yankees 
12:7. Bostoniečiams laimėji
mą suteikė Žintelis ir Zapus- 
tas, kurie abudu padarė po 6 
punktus.

Tame pat rately žaidžia ir 
trečias lietuvis, Uždavinis.

Lapkričio 14 d. kolegijų 
futbolo žaidimuose tos die
nos žymiausi žaidėjai buvo 
Holy Cross žaidėjas Ašmens- 
kas (Osmansky) ir Notre 
Dame žaidėjas Puplis. Holy 
Cross laimėjo prieš Brown, o 
Notre Dame prieš Army.

PADĖKOS DIENOS MINĖ 
JIMO PASKELBIMAS

WASHINGTON. — Prezi
dentas Roosevelt oficialiai 
paskelbė lapkričio 26 do Pa
dėkos Dienos šventė.

Savo rašte Roosevelt pa
žymi, jog Padėkos dienos mi
nėjimas yra ypatingas ame
rikiečių paprotys, įsigyvenęs 
nuo senų laikų, kai dar ne
buvo nepriklausomų Jungti
nių Valstybių.

Baigdamas savo atsišauki
mą, Roosevelt kviečia visus 
amerikiečius Padėkos dieno
je pareikšti Visagaliui Die
vui savo dėkingumą už gau
tąsias gerybes. *

Paskutiniuoju laiku įvai
riose Jungtinių Valstybių da 
lyse didinamos darbininkų 
algos.

Čia suminėsime didesnes 
dirbtuves bei įstaigas, ku
rios šiomis dienomis paskel
bė padidintas algas:

Lowell, Mass. — Šio mieš
to ir apylinkės audinyčių 
3500 darbininkų gaus padi
dintas 10 procentų algas nuo 
lapkričio 23 d. ,

Providence, R. I. — Lor- 1
I raine Manufacturing kompa
nija Pawtucket pakėlė savo 

-ROMA. — Paskutiniu lai- 2700 darbininkų algas 10 
ku labai suartėjo Italija, Au- 
strija ir Italija. Italijos už- \ .

ITALIJOS, AUSTRIJOS IR 
VENGRIJOS SĄJUNGA ĮraBERWYN, Md. — Netoli 

šio miesto valstybės lėšomis 
statomas naujas, pavyzdin
gas miestelis, pavadintas 
Greenbelt. Šio miestelio sta
tybą šiomis dienomis apžiū
rėjo pats prezidentas Roose
velt.

Greenbelt miestelis skiria
mas trims tūkstančiams šei
mų. Apie 1000 šeimų galės 
apsigyventi jau sekančią va
sarą. Namų nuoma bus nuo 
20 iki 40 dolerių mėnesiui.

Miestelio pastatymas kai
nuos 9,600,000 dolerių. Jame lia§ ^enas. Mussolini buvo 
bus pašto 
los, poilsio 
nas namas 
kambarių.
grupėmis nuo 4 iki 8.

Namų architektūra mo
derniška. Namai nebus par
duodami, bet tik nuomojami.

----- ; Crown Worsted Co.
. 200 darb. 10 proc.; Olneyville 

sienių reikalų ministeris Čia- Atlantic Mills nuo lapkr. 10 
no, Mussolini žentas, lankėsi 
Vienoje ir Budapešte, kur ta
rėsi su austrų ir vengrų vy
riausybėmis.

Diktatoriaus Mussolini žen 
tas ypač iškilmingai sutiktas 
Budapešte, kur vengrai su
rengė didžiausias draugišku
mo demonstracijas. Prieš ke-

įstaiga, mokyk- 
vietos. Kiekvie- 
tures nuo 3 iki 6 
Namai statomi

LOS ANGELES. — Alie
jaus ir medvilnės sandėlyje 
kilęs gaisras padarė milijoną 
dolerių nuostolių.

pereiškęs, jog jis pritaria 
Vengrijos reikalavimui pa
keisti esamas Vengrijos val
stybės ribas, todėl vengrai 
labai džiaugiasi.

Vengrijos valstybės ribų 
pakeitimas lab j ausiai nepa
lankus Rumunijai, kuriai po 
didžiojo karo daugiausia te
ko vengrų žemės ir žmonių. 
Tokių pat nemalonumų jau
čia ir Čekoslovakija su Jugo
slavija.

MADRIDAS DAR TEBEBOMBARDUOJAMAS
Sukilėlių kariuomenėj nors 

laiko Madridą apsupusi be
veik iš visų pusių, tačiau iki 
lapkričio 18 d. dar negalėjo 
į miestą įsiveržti, nes Madri
do gynėjai tvirtai laikosi.

Sukilėlių orlaiviai savo 
bombomis vis daugiau nuo
stolių padaro Madrido ribo
se. Paskutinių kelių dienų 
metu gatvėse užmušti keli 
šimtai žmonių, daug namų 
apgriauta.

Miestas bombarduojamas 
ne tik iš orlaivių, bet ir arti
lerijos. Bombų sunaikintų 
rūmų skaičiuje yra žymus 
muziejus, Šv. Jeronimo baž-

nyčia, Amerikos telefond-tė- 
legrafo namai ir kiti.

Ir sukilėliai ir Madrido gy
nėjai praneša savo laimėji
mus. Abi pusės praneša pa
šovusios daug orlaivių.

Iš Paryžiaus pranešama, 
jog daugeliui Ispanijos „ben- 
drafrontininkų” kariuome
nės dalių vadovauja rusai 
karininkai. Iš kitos pusės gi 
pranešama, jog sukilėliai tu
rį nemaža paramos iš Itali
jos ir Vokietijos.

Rašant šias žinias, smar
kiausios kovos vyko Madri
do šiaurės vakaruose, univer 
siteto apylinkėje.

d., pakelia algas 10 proc. sa
vo 2100 darbininkų.

Detroit, Mich. — Packard 
Motor Car korripanija pakėlė 
algas 5 centais valandai 
10,570 darbininkų ir po 10 
dolerių mėnesiui 511 tarnau
tojų, gaunančių mėnesiui ma 
žiau kaip 200 dol.

Naugatuck, Conn. — U. S. 
Rubber Products kompanija 
paskelbė, jog nuo lapkričio 
27 d. savo 5000 darbininkų 
mokės padidintas algas, bet 
nepranešė koks bus algos 
pakėlimas.

Passaic, N. J. — Forst- 
man Woolen komp., turinti 
savo dirbtuves Passaic, Clif
ton ir Garfield, padidino al
gas 12y2 proc. Šioje kompa
nijoje dirba apie 4000 darbi
ninkų.

Richmond, Virginia. — 
Rayon kompanija padidino 
savo 3000 darbininkų algas 
nUO 7 iki 10 procentų.

Nashville, Tenn. — Old. 
Hickory dirbtuvės Savo 5500 
darbininkų algas pakėlė nuo 
7 iki 10 procentų.

Mishawaka, Ind.— Rubber 
ir Woolen kompanija savo 
4000 darbininkų nuo lapkr. 
23 d. pakelia algas nuo 5 iki 
10 procentų.

UXBRIDGĖ, Mass. — 
Worsted kompanija nuo lap
kričio 23 d. savo 6000 darbi
ninkų pakelia algas apie 10 
procentų. Šios kompanijos 
dirbtuvės yra Uxbridge, Lo
well, Millbury, Putnam,. 
Conn., Woonsacket, No. 
Smithfield ir Pascoag, R. I.

Providence. — American 
Woolen kompanija nuo lapk. 
23 d. mokės savo darbinin
kams 10 procentų padidintas 
algas. Šios kompanijos dirb
tuvės yra Providence (1650 
darbininkų), Andover ir 
Lawrence (abiejuose mies
tuose 13,500 darbininkų). 
Arlington Mills dirbtuvės ir
gi pranešė mokėsiančios pa
didintas algas savo 5000 dar
bininkų nuo lapkr. 23 d.

Hartford. — Royal Type
writer kompanija savo 5000 
darbininkų pakėlė algas nuo 
8V2 iki 9 procentų.

Cleveland. — Addresso- 
graph-Multigraph korporaci
ja išmokės savo 1600 darbi
ninkų bonų vienos savaitės 
algą. Mažiausis bonas bus 
^25m1oL t - v \ •

General Motors korporaci
jos direktoriai nutarė padi
dinti savo 200,000 darbinin- 
kų algas po 5 centus valan
dai ir paskyrė 10 milijonų 
dolerių Kalėdų bonams. Pa
kėlusi darbininkų atlygini
mą, korporacija sekančiais 
metais turės išmokėti 20 mi
lijonų dolerių daugiau, negu 
šiemet.

Tie patys direktoriai nuta
rė padidinti ir savo šėrinin- 
kų dividentus. Korporacijoje 
yra 330,000 šėrininkų.

Korporacijos prezidentas 
Sloan, pranešdamas direkto
rių nutarimą, pareiškė viltį 
dėl tolimesnio prekybos ge
rėjimo.

Šiemet per devynis mėne
sius korporacija turėjo dau
giau kaip 175 milijonus do
lerių pelno.

3,498,012 DARBININKŲ
PAŠALPĄ GAUNA

WASHINGTON. — Val
džia šiuo laiku šelpia 3,498,- 
012 darbininkų. Šis skaičius 
yra 28 procentais mažesnis 
negu jis buvo 1935 m. sausio 
1 d. Šiems bedarbiams šelpti 
kas mėnuo išmokama apie 
160 milijonų dolerių.

Šelpiamųjų skaičius dau
giausia sumažėjo Michigan

Pradedant šiuo trečiadieniu, kas vakaras 
Visi SUSITIKSIME AMERIKOS BAZARE

Šokiams gros NAKTIES 

PELĖDŲ orkestras

APREIŠKIMO SALĖJ 
No. 5th ir Havemeyer Sts., 

Brooklyn, N. Y.
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Raštus Ir žinias „Amerika’’ trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUOKA — Redaktorius.

LIETUVOS KARIUOMENES ŠVENTE

Lapkričio 23 dieną Lietuva iškilmingai ir turiningai mi
nės savo kariuomenės metinę šventę, kuri kasmet įspūdin
giau praleidžiama, palikdama reikšmingesnių įspūdžių. 

' Lapkričio 23 d. — Lietuvos kariuomenės organizavimo 
pradžios diena. 1

Lietuvos kariuomenė tikrai įrašė į lietuvių tautos istori
jos knygą labai garbingus lapus. Ji suorganizuota sun
kiausiose sąlygose, o atliko didžiausius žygius.

Lietuvos kariuomenei teko grumtis tėvynės laukuose su 
daug kartų gausingesniais priešais — lenkais, bolševikais 
ir vokiečių bermontininkais, bet visose kovose išėjo laimė
toja. Lenkai nepavergė Lietuvos, o Vilnių pagrobė klas
tingai. Bolševikai neįvedė komunistų komisarų letenos. 
Vokiečiai bermontininkai neužkariavo Lietuvos. Tie žiau
rūs pasikėsinimai nuėjo niekais, nes Lietuvą gynė jos išti
kimoji kariuomenė.

Lietuvos kariuomenė visada pasižymėjo aukšta dorove, 
kas yra geriausis pergalės užtikrinimas. Malonu pažymė
ti, jog ir dabartinė kariuomenės vadovybė laikosi nepalau
žiamo dorovės pagrindo — tikybos. Krašto apsaugos mi- 
nisteris, pulkininkas prof. Dirmantas, nesenai, sveikinda
mas Jubilijatą Vyskupą Staugaitį, taip pareiškė: „Nuo am
žių lietuviams įprastas ir lengviausias kelias į dangaus ka
ralystę buvo ir yra per Aušros Vartų Švenčiausiąją Pane
lę... Pažįsti gerai klastingus mūsų priešus, tat vienyk ir 
stiprink mūsų jėgas ir savo maldose kelk Viešpačiui mūsų 
skriaudas”.

Kariuomenė, kurios priešaky esąs vadas tiki maldos ga
lybe, turi būti aukščiausios pagarbos verta.

Minint kariuomenės šventę negalima užmiršti tų geriau
sių tautos sūnų, kurie žuvo kovose. Gali būti užmiršti 
įvairūs švenčių minėjimai, jautriausios kalbos, įspūdingiau
si raštai, bet niekados nebus užmiršti tautos karžygiai, ku
rie §|Įvo brangiausiąjį turtą — gyvybę paaukojo, kad lietu
vių tauta galė^/laišvėje gyventi. Jiems amžina garbė te
būnie ....

NEPRIKLAUSOMAI LATVIJAI 18 METŲ

Lapkričio 18 dieną Latvija, Lietuvos kaimynė ir sąjungi
ninkė valstybė, minėjo savo nepriklausomybės paskelbimo 
šventę. Latvija pasiskelbė nepriklausoma valstybe 1918 
m. lapkričio 18 d. ir nuo to laiko nuolatos žengia į priekį.

Latvija yra geresnėje būklėje, negu Lietuva. Jos sosti
nė Ryga nepriklausomos valstybės ribose. Jos svarbiam 
uostui Liepojui negręsia pavojus. Prie Latvijos sienų nieks 
nevalo šautuvų ir neaštrina kardų.

Per 18 metų Latvija praskynė sau kelią į neginčijamą 
politinį, ekonominį ir kultūrinį nepriklausomumą. Pasku
tiniuoju laiku jos vardas geriau žinomas tarptautiniame 
valstybių gyvenime, nes Latvija jau Tautų Sąjungos Tary
bos narys.

Latvija ir Lietuva turi daug bendra. Latviai ir lietuviai 
giminingos tautos. Praeity abi turėjo bendrus priešus, abi 
neretai drauge kovojo prieš užpuolikus. Latviai liko daug 
anksčiau pavergti, bet vis dėlto per ilgus amžius išlaikė 
savo tautinę gyvybę.

Minint šias sukaktuves, nepriklausomą Latviją lydi vi
sų lietuvių nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai.

Lai dzivo Latvija!

PLAČIAU IR GILIAU

A. L. R. K. Susivienymas
Rašo Matas Zujus, Garso Redaktorius

arba sutarti-

tikslas yra 
lietuvius ka-

mo laipsnio pašalpon 25 c. 
mėnesiui, antro — 50 c., tre
čio — 75 c., ketvirto — 1 dol.

Susivienymas turi Labda
rybės Fondą, į kurį nariai 
moka po 10 centų į metus. 
Tas fondas yra šelpimui su
vargusių našlių, našlaičių ir 
senelių — Susivienymo na
rių.

Susivienymas leidžia savo 
oficialų organą savaitraštį 
Garsą, kurs šalę organizaci
jos reikalų duoda literatūros, 
mokslo, politikos raštų; duo
da žinių iš viso pasaulio; 
daug rašo apie Amerikos lie-

Iš Tėvų Žemes
KRISTAUS KARALIAUS

ŠVENTE
LIETUVIAI KASDIEN PA

VALGYDINA 4,000 VO
KIEČIŲ

L.R.K.S.A. yra apdraudos 
fraternalė, tautinė ir religinė 
tvirtovė. Susivienymas savo 
nariams sužeidimų ir ligų ne
laimėse teikia gausias pašal
pas, o nariams mirus išmo
ka pomirtines našlėms, naš
laičiams, tėvams, seserims, 
broliams, žodžiu, artimiau- 
siems giminėms, kuriems pa
lieka apsidraudęs narys sa
vo certifikatu 
mi.

Susivienymo 
vienyti brolius
talikus, gaivinti ir stiprinti 
katalikybę ir lietuvybę.

L.R.K.S.A. yra tvirta, sau- tuvių gyvenimą, tautinį, kul- 
gi, valdžios prižiūrima orga- tūrinį ir ekonominį veikimą; 
nizacija.

Susivienymas gimė prieš 
50 metų, būtent, 1886 metais 
lapkričio 22-rą, kai Ply
mouth, Pa., buvo sušauktas 
pirmas Seimas, apsvarstęs ir 
priėmęs įstatus. Iš pradžių 
Susivienymas buvo daugiau 
idėjinio pobūdžio organizaci
ja, vienijusi į vieną krūvą į- 
vairias draugijas ir klubus, 
tik 1893 metais Seimas nuta
rė įvest mokesčius, o 1894 
m. jau buvo įvestas 150 dole
rių apdraudos skyrius.

Pirmieji Susi v. pionieriai 
buvo pirmieji lietuvybės pio
nieriai Amerikoj, kaip kun. 
Varnagiris, kun. A. Burba ir 
kiti.

1901 metais iš Susivieny- 
Į mo išsiskyrė socialistiškos ir 

liberališkos srovės ir organi
zacija pasiliko grynai lietu
viška katalikiška ir po šiai 
dienai ji tokia išsilaikė, tik 
per tą laiką ji išaugo į tvir-

— tą, didelę ir turtingą organi
zaciją.

Šiandien Susivienymas tu
ri arti pusantro milijono do
lerių kapitalo.

Į Susivienymą gali įsira- 
šyt pilnamečiai nuo 16 iki 50 
metų amžiaus ir jaunamečiai 
nuo vieno mėnesio iki 15 me
tų amžiaus.

Apdraudos skyrius
Organizacija tūri pilname

čių apdraudos skyrių su ke
turiomis klasėmis: klasė A
— viso gyvenimo; klasė B — 
20 metų gyvasties mokėji
mo; klase C — 20 metų en
dowment© planas; ir.klasė D
— endowment© planas 60 
metų amžiui.

Šiose klasėse galima apsi
draust nuo 150 iki 2000 dole
rių. Duoklių dydis priklauso 
nuo klasės, apsidraudimo su
mos ir amžiaus.

Jaunamečių apdraudos 
skyrius taip pat turi dvi kla
ses: klasė A — su pomirtine 
nuo 34 iki 250 dolerių ir kla
sė B su 20 dol., 500 dol 
1000 dol. pomirtinėm.

Pašalpos skyrius
Prie Susivienymo pašalpos 

skyriaus gali priklausyt visi 
nariai, įsirašę apdraudon. 
Pašalpos skyrius turi keturis 
laipsnius: pirmo laipsnio na
riai ligoj arba sužeidimų ne
laimėse gauna pašalpos 3 
dol. savaitėj, antro — 6 dol., 
trečio — 9 dol., ketvirto — 
12 dol. Mokesčiai toki: pir-

ir

taip pat daug rašo ir rūpina
si tėvynės Lietuvos reika
lais. Garsą gauna dykai kiek 
vienas pilnametis narys. Pa
šaliečiams Garsas kainuoja 
du dolerius metams.

Susivienymas turi virš tri
jų šimtų kuopų. Kiekvienoi 
lietuvių kolonijoj gyvuoja 
kuopa ar kuopos.

Susivienymo reikšmė ir 
naudingumas

Kasmet Susivienymas su
šelpia apie šešis tūkstančius 
savo narių. Vieni iš jų suser
ga naturalėm ligom, kitus iš
tinka įvairios sužeidimų ne
laimės. Susivienymas, nešda
mas materialę pagelbą ligų ir 
sužeidimų užkluptiems na
riams, mažina vargą, rūpestį 
ir susikrimtimą ne tik jų pa
čių, bėt ir jų šeimynų. Per 
metus Susivienymas išmoka 
apie 250 pomirtinių nuo 150 
iki 2000 dolerių. Tiek, mat, 
narių kasmet mirtis išskiria 
iš gyvųjų tarpo. Susivieny
mas mažina apnašlėjusių šei 
mynų skurdą,-suramina naš
les ir našlaičius, netekusius 
vyro arba tėvo duondavio.

Bendrai, kiekvieną mėnesį 
Susivienymas išmoka per 
20,000 dolerių savo narių šel
pimui ligose ir sužeidimuose, 
taip pat mirusių narių pa- 
šalpgaviams, išmokant jiems 
paskirtas pomirtines.

Per savo 50 metų gyvavi
mo laikotarpį Susivienymas 
išmokėjo virš dviejų milijo
nų dolerių savo narių ir pa- 
šalpgavių naudai.

Per tą laiką Susivienymas 
nudirbo daug tautinių ir kul
tūrinių darbų.
Susivienymo tvirtumas ir 

saugumas
LRKSA yra pastovus, sau

gus ir tvirtas, kaip ir pačios 
geriausios ir didžiausios a- 
merikonų fraternalės organi
zacijos ir apdraudos kompa
nijos.

Kas atidžiai sekė gyveni
mą, tas galėjo pastebėt, kad 
po 1929 metų atėjusi depre
sija, nedarbas ir finansinis 
krachas šimtus korporacijų, 
bankų, apdraudos komerci
nių nušavė iš 
Susivienymas 
tas, kai uola.

Dabartinis
saugumas (solvency) siekia 
106 procentų, tai yra šešiais 
procentais daugiau, negu vai 
stybių apdraudos (insnr-

Laikraštis Amerika veikiai susilauks savo gyvenimo tri
jų metų sukaktuvių. Tai labai mažas skaičius tie 3. Žmo
gaus gyvenime tai patys pirmieji kūdikystės žingsniai.

Bet Amerika per 3 metus stambiai nužingsniavo į priekį.
Nesigirsime, nes fakfai patys kalba geriau.

Leidėjų, rėmėjų ir skaitytojų pastangomis Amerika įgi
jo pastovią lietuvių laikraščių skaičiuje vietą; laikraščio 
formatas padidėjo ir susilygino su senais laikraščiais; tu
rinys gal ir nesilpnesnis už kitų; kryptis tiesi ir aiški; 
laikraščio štabas paskutiniu laiku sustiprintas.

Jei būtumėm patenkinti esame būkle, būtumėm laikraš
čio graboriais. Trūkumų yra daug ir juos matom. Nori
me trūkumus šalinti ir laikraštį vis gerinti ir turiniu ir 
forma.

Malonu, jog skaitytojai laikraščio vedėjų pastangas įver
tina, joms pritaria. Tik bendru sutartinu darbu žygiuosim 
laimėjimo keliais.

Laikraščiui sustiprinti štai rengiamas Amerikos Baza-
ras, įvyksiąs lapkričio 25 — 29 dienomis Brooklyne. Ge- ir garbingai lenktyniauti. Jūsų nuoširdus darbas padės 
rai žinome, jog tame bazare norėtų visi Amerikos skaityto- j Amerikai išeiti į pirmąsias laikraščių eiles. Amerika tą 
jai, visi jos bičiuliai dalyvauti, tačiau tai įvykdyti neleis-pasieks, nešto norite Jūs, Brangūs Skaitytojai.

gyvenimo, o 
pasiliko tvir-

Susivienymo

tolimi gyvenamų vietų atstumai. Bet štai kitas būdas pri
sidėti Amerikos sustiprinime:

Lapkričio 25 dieną prasideda Amerikos naujų skaitytojų 
vajus, kuriame ir tolimiausiose vietose gyveną mūsų bičiu
liai gali prisidėti. Vajus tęsis iki Užgavėnių. Laiko ne
daug, todėl visi talkininkai kviečiami tuojau į darbą.

Visi Skaitytojai prašomi stoti į didžiąją Amerikos talką

Italijos diktatoriaus Mus
solini duktė, jo užsienių rei
kalų ministerio Ciano žmona, 
žadanti šią žiemą atvykti į 
Ameriką.

ance) departamentai reika
lauja.

Tiesa, milijoninės kitatau
čių organizacijos arba kom
panijos gali paleist į darbą 
armijas priruoštų agentų, ku 
rie aplanko kiekvieną namą, 
kiekvieną asmenį, neaplen
kiant ir mūsų tautiečių. Nė
ra reikalo pasakoti, kad ka
pitalas visame daug gali. 
Mes, lietuviai, nesam taip 
gausingi, negalim nei tokių 
milijoninių namų pristatyt, 
kurių bokštai debesis siektų ; 
negalim paleist į darbą ap
mokamų agentų minias, bet 
mes lygiai norime būt sau 
žmonės, gyvuot šiame pasau
ly ir jaustis lygiai laimin
gais, kaip ir tie milžinai.

Taigi, kiekvieno lietuvio 
kataliko prievolė apsidraust 
savoj nacijonalėj, fraterna- 
lėj organizacijoj — LRKSA.

Visa Lietuva iškilmingai 
paminėjo Kristaus Karaliaus 
šventę.

Šiemet pirmą kartą mies
tuose ir miesteliuose prie na
mų buvo iškeltos vėliavos, 
langai puošėsi vainikais ir 
Kristaus paveikslais.

Į bažnyčias visur gausin- 
giau rinkosi žmonės ir trau
kė organizacijos su vėliavo
mis. Iškilmingų pamaldų me
tu daugelis ėjo šv. Sakramen 
tų.

Pamaldoms pasibaigus pa
rapijose įvyko gausingi susi
rinkimai su paskaitomis, mu
zika ir giesmėmis.

Šitaįp visur buvo. reiškia
ma meilė ir atiduodama pa
garba Kristui Valdovui.

Labai gražiai šventė praė
jo Kaune. Miesto gyventojai, 
net ir ne katalikai papuošė 
savo namus vėliavomis. Vi
sos bažnyčios buvo pilnos.

Tuoj po sumos įvyko iškil
mingas minėjimo posėdis Me 
tropolijos kunigų seminari
joj. Susirinkime kalbėjo Se
minarijos rektorius kan. 
Penkauskas ir eilė kitų. Dr. 
Dielininkaitis savo kalboje 
ragino katalikus ne vien pa
tiems stiprėti, bet eiti ir už
kariauti naujus. Su mūsų žo
džiais turi eiti ir darbai, nes 
mūsų veikimas negali būti 
kaip toji žiemos saulė, kuri 
šviečia, o nešildo.

Pagėgiai. Atidarius pasie
nio susisiekimą iš Tilžės į 
Panemunę pereina kasdien 
maždaug 3,000 — 4,000 žmo
nių, o turgaus dienomis ir 
10 — 12,000 žmonių. Lietuvo 
j e jie perkasi maisto produk
tų, kiek galima įnešti, ir pa
sivalgo. Iš Lietuvos į Tilžę ir 
gi daug pereina nusipirkti į- 
vairių aluminių ir nikeliuotų 
daiktų, nes ten pigiau. Muiti
nė ir policija, atidarius pasie 
nio susisiekimą, labai daug 
turi darbo.

SKAUDŽIAI NETIKĖTA 
MIRTIS

APŽVALGA:
ŠIO AMŽIAUS SĄSKAITOS

Šio amžiaus dar neišgyve
nome nė pusės, o sąskaitos y- 
ra tiesiog šiurpulingos. Ypač 
mūsų gyvenamasis amžius 
pasižymėjo įvairių valstybių 
valdovų nužudymais.

1900 metais buvo nužudy
tas Italijos karalius Humber 
tas, 1901 m. — Amerikos pre 
zidentas McKinley, 1903 m.
— Serbijos karalius Aleksan 
dras su žmona, 1908 m. — 
Portugalijos karalius Karlo- 
sas ir kunigaikštis Liudvi
kas, 1911 m. Domingo res
publikos prezidentas Cau- 
eres, 1913 m. — Graikijos ka 
ralius Jurgis I, 1913 m. — 
Meksikos prezidentas Made
ra, 1915 m. — Haitės prezi
dentas Guillaume, 1918 m. — 
Portugalijos prez. Paesas, 
1918 m. — Rusijos caras su 
visa šeima, 1920 m. — Mek
sikos prezidentas Caranza, 
1922 m. Lenkijos preziden
tas Narutavičius, 1928 m. — 
Meksikos prezidentas Obre- 
gonas, 1930 m. — Afganista
no karalius Habibula, 1932 
m. — Prancūzijos preziden
tas Doumer, 1933 m. —; 
Peru respublikos prezidentas 
Cerro, 1934 m. — Austrijos 
kancleris Dolfusas, 1934 m.
— Jugoslavijos karalius A- 
leksandras ir Prancūzijos mi 
nisteris pirmininkas Bartu.

O kiek įvairių perversmų 
metu žuvo ministerių ir šiaip 
žymių valstybės vyrų — sun 
ku ir suskaičiuoti.

Istorikų apskaičiavimais, 
šio amžiaus trečdalyje įvai
riuose karuose ir revoliuci
jose žuvo dvigubai daugiau 
žmonių, negu per visus pen
kis praėjusius šimtmečius 
kartu.

DVASININKŲ KANKINI
MAI SOVIETŲ RUSIJOJE

Naktį iš spalių 26 į 27 d. 
Marijampolėj mirė 9 pėst. 
pulko vadas Aleksandras 
Svylas. Mirė staigia širdies 
liga. Atvykę gydytojai nieko 
negalėjo padėti.

A. a. pulk. A. Svylas mirė 
turėdamas vos 43 m. am
žiaus. Vyras pačioj jėgoj. Jo 
mirtis skaudus smūgis ka
riuomenei ir visai Lietuvai. 
Jis kariams buvo ne vien vir 
šininkas, bet ir tėvas. Visi 
kariai jį mylėjo ir jis visus 
mylėjo. Jis buvo didis pavyz
dys inteligentijai savo pavyz 
dingu gyvenimu, giliu ir są
moningu religingumu. Tikrai 
malonu būdavo į jį pažvelg
ti, kaip giliai susikaupęs 
melsdavosi per šv. mišias 
bažnyčioje.

Velionis nepaprastai iškil
mingai palaidotas Marijam
polės karių kapinėse, spalių 
29 d. dalyvaujant aukštajai 
karo vadovybei, įgujai, dau
gybei žmonių.

Škotijos Katalikų Veikimo 
Centralinio Komiteto prie 
Tautų Sąjungos Genevoje, 
specialus korespondentas 
praneša, kad vienas rusų ka
talikų kunigas Medvedovas, 
kuriam laimingai pavyko pa
sprukti iš bolševikų kalėjimo 
Sibire į Mandžūriją, papasa
kojo, kad tose stovyklose da
bartiniu laiku esą 150,000 į- 
vairių profesijų ir luomų ta
riamųjų nusikaltėlių. Tų, 
dažniausiai visiškai nekaltų, 
kankinių tarpe esąs vienas 
katalikų arkivyskupas, 24 
vyskupai ir daugybė kunigų, 
kurie yra priversti dirbti 
sunkiausius darbus. Tas ku
nigas sako, kad ten jam be-

ŽEMAIČIŲ ILGAKASĖS
TRAGEDIJA

Vieviržėnų vi., Daukšų kai 
mo gyventoja Laugalytė dir
bo prie kuliamosios mašinos. 
Ji užmiršo apsukti aplink 
galvą savo ilgus plaukus, ku
rie kartu su šiaudais pateko 
į mašiną. Tokiu būdu mergai 
tei nuplėšta visa kaušo oda. 
Ji nuvežta gydyti į Klaipė
dos Raud. Kryžiaus ligoninę.

Vyrų sąjūdis
Marijampolė. Daugumas 

vyrų katalikų tikrai įspūdin
gai pagerbė Kristų Valdovą. 

Į Apie 500 vyrų per vyrų pa-
būnant bolševikų vyriausybė maldas ėjo bendrai šv. Ko- 
patraukė į karo lauko teismą munlJ0S-
3 olandus — evangelikų pa
storius, .būtent:

Po pamaldų Marijonų salė 
Wilhelm pasirodo permaža: vyrai ne- 

Lohrer, Ralft Juergens ir M. besutelpa. Visi norėjo patek- 
Simon Klude. Nuo to laiko 
niekas daugiau jų nematė ir 
niekas nieko apie juos negir
dėjo, nors mirties bausmė 
jiems ir nebuvo paskelbta.

PAŠVENTINTA PLAUKIO
JANTI BAŽNYČIA

New Orleans mieste arki
vyskupas Rummel pašventi
no plaukiojančią bažnyčią ir 
pirmąsias Šv. Mišias pats jo
je atlaikė. Toji plaukiojanti 
bažnyčia — yra labai platus 
ir žema.s laivas. Dabar toji 
bažnyčia dažniausia plau
kios Mississippi upės pakraš
čiais, ir tarnaus ten laiko
moms misijoms, kur kitokių 
bažnyčių nėra.

Skaitykite ir platinkite sa- 
jvaitraštį Ameriką.

ti į iškilmingą posėdį. Vy
rams smarkiai plojant sce- 
non užlipa prof. K. Pakštas. 
Jis kalba. Kalba valandą su 
viršum, o vyrai kaip suak
menėję klausosi. Ir buvo ko 
klausytis. Profesorius papa
sakojo savo įspūdžius iš ka
talikų tarptautinio žurnalis
tų kongreso, iš pasaulinės 
katalikų parodos Vatikane, 
o pagaliau palygino Lietuvos 
katalikų gyvenimą su kitų 
šalių katalikais. Čia pastebė
jo skaudžių dalykų. Lietuvoj 
trūksta didesnio sąžiningu
mo, aukštesnės dorovės, o y- 
pač nemokama įvertinti savo 
katalikiškosios spaudos. Ki
tose šalyse katalikai tūkstan 
čiais laikraščių išplatina ne- 
katalikų tarpe, o Lietuvoj 
priešingai: katalikai labiau 
skaito nekatalikišką spaudą.

Kovę mm
B.

Palyginant įvairi© 
laisvamanių veiklą 
vių katalikų veikli 
roms prisimena Iš; j
žodžiai: „Pasaulio 
daug gudresni už I 
m" Ir iš tikrųjų, i 
stebėtis, kokiu kar 
atsidavimu jie varo j 
pagand^, aprūpina s 
tijos reikalus.,

Visų pirma, ki 
kairysis dideliu at 
apsiskaito savų 1 
Pradėk kalbėti su 
kad nežinotume!, ka 
vienas, tai manytu 
jo net ir universiteto 
—tokiu akiplėšišk 
ba apie būtus ir nei 
lykus, tokiu įtikina 
du griauna katalikų 
tiesas! Jam visi I 
šešėliai yra pilnai i 
savaip aiškinami. J 
kalbėsi, neįtikinsi, 1 

j rodytume! lyg kad i 
Boba savo, kipšas s:
Irtas savo nuo 

bruka visur ir visi 
pač patekęs katalik 
jon, ar susirinkimą 
neriasi iš kailio!

Jam nieku būdu 
katalikų laikrašči 
gos; pats gi siūlj 

-j varu bruka į rank 
sius laikraščius, a 
Jis ne tiktai prei 
savuosius laikrai 
juos ir nuodugniai 
net su paišeliu pa! 
tinkamiausias si 
Pas jį lentynoj da 
knygų ir laikrašči

Apleisti savus 
mus jis laiko sau 
negarbe ir juose i 
lyvauja, niekados 

j jam pasiūlytais 
priešingai, jis pat 

į dirba išsijuosęs, i 
damas nei laiko, n 

i Jis niekados n< *1 i ■ ne savo partijos 
besiūlant savuosu 
jam net gerklė už

Jisai stengiasi

Šiandien gra 
švenčia savo gii 

' Tai laimingiau 
džiaugsmo diena, 
spėjo skaityti 1 
lyg lietum apibar 

•barį.
Ji laiminga...
Iš visų pusių s 

mergaitės ir ber 
nos motutės nam 
na neša didžiulį 
ir lelijų pluoštą, 
ir brangią dovai 
Urnai draugai I 
veiduose didelis 
ir laimė, visų ak; 
motutės namelį.

Prie pat vartei 
te buvo prisigrū 
ii mergaičių, kur 
dė arba skverbės 
pro kurį buvo n 
tus Irenos veidai 
puošė gražių gėl 
ant rankų žibėjo 

. vanoti žiedai; vt 
jo maloniu šypsi

— Laimė, lain 
- kalbėjo vien 
mergaitė, r

— Laimė nea
— Galėtume 

taip laimingos 1 
karnai galėtume

I laiką —jaunys 
p — Tiesa, Mai 

uos jau suvy 
į Mūsų dienas ki
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LIETUVIAI KASU®, >. 
VALGVDINA 4,0M to

KIEČIŲ

KOVŲ KRYPTIS IR MUSŲ APSILEIDIMAS

Pagėgiai Atidarius pį 
io susisiekimą iš Tilžį 
inemunę pereina 
aždaug 3,000 — 4,000 a* 
i], o turgaus dienomis)? 
—12,000 žmonių. Lietuj 
jie perkasi maisto produį. 
kiek galima įnešti, j? 

algo. Iš Lietuvos į Tiląjj 
daug pereina nusipirko j. 
rių aluminių ir nikeliu 
Irtų, nes ten pigiau. Mg 
r policija, atidarius pg 
susisiekimą, labai g? 
darbo.

AUDŽIAINETMA 
MIRTIS

rtį iš spalių 26 į 27 i 
ampolėj mirė 9 pat 

i vadas Aleksandras 
.s. Mirė staigia širdies 
Atvykę gydytojai nieko 
ėjo padėti.
a. pulk. A. Svylas mirė 
amas vos 43 m. am- 
. Vyras pačioj jėgoj. Jo 
s skaudus smūgis ka- 
ienei ir visai Lietuvai, 
iriams buvo ne vien vir 
tas, bet ir tėvas. Visi 
i jį mylėjo ir jis visus 
o. Jis‘buvo didis pavyz- 
iteligentijai savo pavyz 
gyvenimu, giliu ir ą- 

gu religingumu. Tikrai 
u būdavo į jį pažvelg- 
aip giliai susikaupęs 
ivosi per šv. mišias 
lioje.
mis nepaprastai iškfl- 

palaidotas Marijam- 
[ariu kapinėse, spalių 
ialyvaujant aukštajai 
zacTovybei, įgulai, dan- 
monių.

UČIŲ ILGAKASES 
TRAGEDIJA

ržėnų vi., Daukšų kai 
mtoja Laugalytė dir- 
kuliamosios mašinos, 
’šo apsukti aplink 
vo ilgus plaukus, ku
li su šiaudais pateko 
, Tokiu būdu mergai 
išta visa kaušo oda. 
ta gydyti į Klaipė- 
1. Kryžiaus ligoninę

B.Palyginant įvairios rūšies laisvamanių veiklą su lietuvių katalikų veikla, nenoromis prisimena Išganytojo žodžiai: „Pasaulio sūnūs daug gudresni už Dievo sūnus.” Ir iš tikrųjų, reikia tik stebėtis, kokiu karštumu ir atsidavimu jie varo savo propagandą, aprūpina savo partijos reikalus..Visų pirma, kiekvienas kairysis dideliu atsidavimu apsiskaito savo, kryptyje. Pradėk kalbėti su juo, tai, kad nežinotume!, kas jis per vienas, tai manytumei, jog jo net ir universitetas baigta — tokiu akiplėšiškumu kalba apie būtus ir nebūtus dalykus, tokiu įtikinančiu būdu griauna katalikų tikėjimo tiesas! Jam visi Bažnyčios šešėliai yra pilnai žinomi ir savaip aiškinami. Jo neperkalbėsi, neįtikinsi, kad ir iš- rodytumei lyg kad ant delno. Boba savo, kipšas savo!Ir tas savo nuomones jis bruka visur ir visiems, o y- pač patekęs katalikų draugijoj ar susirinkiman. Čia jis neriasi iš kailio!Jam nieku būdu neįsiūlysi katalikų laikraščio, ar knygos; pats gi siūlyte siūlo, varu bruka į rankas savuosius laikraščius, ar knygas. Jis ne tiktai prenumeruoja savuosius laikraščius, bet juos ir nuodugniai perskaito, net su paišeliu pabrėždamas tinkamiausias sau vietas. Pas jį lentynoj daug savųjų knygų ir laikraščių.Apleisti savus susirinkimus jis laiko sau didžiausia negarbe ir juose veikliai dalyvauja, niekados nesikrato jam pasiūlytais darbais; priešingai, jis pats siūlosi ir dirba išsijuosęs, nesigailėda- damas nei laiko, nei pinigų.Jis niekados nebalsuos už ne savo partijos žmones, o besiūlant savuosius kitiems, jam net gerklė užkimšta.Jisai stengiasi įsibrauti į

katalikų draugovių ne tik na rius, bet dar labiau į valdybos narius. Tikslas aiškus: suglemžti draugovė savo na- gan, bent suardyti, ar jai pakenkti. Tai aišku iš bolševikų programos.Jisai palaiko tiktai savo partijos biznierius, ar profe- sijonalus, juos visiems įsiūlo, pagelbsti, garsina.Jis galvą aukštai iškėlęs prisipažįsta priklausąs savo partijai ir dažnai nesibijo net ir galvą paguldyti už ją.Žiūrint į tokį laisvamanį, noroms nenoroms gailies, kad jis nutolęs nuo tkėjimo, eina amžinon pražūtin, kad jis nekatalikas. Tokia energija, geran suvartota, būtų atnešusi daug daug gera visai žmonijai, dabargi ji tik kenkia... Gaila!Dar labjau darosi gaila, žiū rint į daug daug savųjų lietuvių katalikų, neišdrįsiu sakyti, kvailystę, bet apsnūdimą, apsileidimą ir nesupratimą dabartinių laikų svarbos. Gi ar daug mūsų lietuvių katalikų įsisąmonina, jog dabartinis laisvamanių ir bolševikų įsisiūbavimas tai jau nebe juokai, bet žūtbūtinė kova ne tiek už dabartinę, kiek už amžinąją laimę — ko va prieš didžiausį Dievo ir žmonijos priešą — priešą gudrų ir galingą, kuriam pasipriešinti reikia įtempti visas savo dvasines ir fizines jėgas?!Kaip gali katalikas ginti ir atremti visus užpuldinėjimus, jei jis visų pirma nesistengia tinkamai susipažinti su savo tikėjimo, t. y. paties Dievo apreikštomis tiesomis? Kaip jis gali susipažinti, jei jis neskaito ne tiktai savųjų knygų, bet ir laikraščių? O kas dar blogiau — per ka jam įsiūlytas laisvamanių knygas ir laikraščius. Gi tokioj Amerikoj, kur katalikų esama per 400,000, galėtų eiti kuo puikiausiai, net keletas dienraščių ir kelios dešimtys

savaitraščių. Gi dabar vie-’ nas dienraštis ir tas tik-tik išsilaiko, kaip lygiai ir savait raščiai. Dėlko? Gi dėl to, kad nedaug yra pilnai susipratusių lietuvių katalikų.Tiesa, yra nemaža katalikiškųjų draugovių. Tačiau, kas iš to. Narių skaičiumi jie, palygiant su laisvamanių skaičiumi, nė pusės neišneša. Į susirinkimus reikia beveik varu varyti — geruoju sunku prisiprašyti, o ir susirinkus, dauguma tik ranka pamoja, o nuo darbo tai kratos, lyg tam tikru vabalėliu už apykaklės!Jei draugijoje koks laisva- manėlis pradeda išvedžioti savo manymus, jei net pajuokia jo įsitikinimus, užgaulioja ne tik jo dvasios vadus, bet ir patį Dievą, tai mūsiškis katalikas tyli lyg nebylys, ar net ir šypso, lyg pritardamas ir padrąsindamas beblevyzgojantį.Savo tikėjimo biznieriaus, ar profesijonalo jis dažniausia ne tik neremia, bet dar jam ir kliudo; greičiau jis su bruks pinigus kokiam apgau- dišiui svetimtaučiui, o jau savo nepalaikys, kadangi jam pavydi, jį niekina.• Kad jo nepapeiktų koks akiplėšra bolševikėlis laisva- manėlis, jis net gėdijąs prisipažinti esąs katalikas, eiti bažnyčion, artintis prie šv. Sakramentų, gėdijąs prisipažinti esąs lietuvis!Savuosiuose piknikuose, ar pramogose jį retai pamatysi, užuot tai jis leidžia savo pinigus besimeilinančiųjų prie jo, o širdyj pašiepiančių jį laisvamanių pasilinksminimuose. Prieina jau net ir prie to, kad katalikai leidžia savo dukterims stoti gražuolių kontestan pusplikėms!Ar galima stebėtis, jei lais vamaniai pradeda kaskart labiau imti viršų, kaskart labiau įsigali?!Ne vienas, rasit, prikiš man, jog aš jau perdaug tam šiai nupiešiu mūsų katalikų lietuvių visuomenę. Pasiteisindamas iš anksto sakau,

Kun. Jonas Kasakaitis, Pittstono, Pa., lietuvių klebonas, buvęs LRKSA. Dvasios Vadas, nuoširdus visuomeninkas, lietuviškos veiklos judintojas.
jog, ačiū Dievui, ir Lietuvoje, ir čia Amerikoje yra dar daug ir daug gerų susipratusių katalikų. Tačiau, deja! Yra dar labai ir labai daug tokių snaudalių, neišmanėlių,

kiški, tai reikia susipažinti su jais iš panagės — reikia

NAUJA VIDAUS PASKOLA 
LIETUVOJE (Lietuvos Pasiuntinybės žinios)Lietuva yra jau atlikusi milžinišką atsistatymo darbą, bet tam darbui nėra galo, nes Lietuva trokšta pasivyti ir neatsilikti nuo kitų, aukštesnio gerbūvio laipsnio pasiekusių, kraštų.Lietuva yra jau pastačiusi daug puikių mokyklų ir kultūros įstaigoms namų, bet jų skaičių reikia padvigubinti;Lietuva rūpestingai suor- ganiząvo krašto apsaugą, bet dar yra gyvas reikalas savo mylimą kariuomenę aprūpinti moderniškais ginklais.Senos pramonės įstaigos yra pertvarkytos ir pritaikytos naujosios Lietuvos reikalams tarnauti ir yra jau įsteigta keletas naujų įmonių, kaip mėsos produktų fabrikai, pieninių tinklas, cukrausfabrikai, apie ką pirmiau tik svajota.Lietuva laukia jos gamtos turtų ištyrimo ir prideramo naudojimo valstybės labui; reikia pakinkyti Lietuvostad šviestis šiąja kryptimi, uPes ir elektrifikuoti ne tik skaityti laikraščiai ir knygos) miestus, bet ir kaimus, reikia katalikiškos, reikia dalyvau-imiestelių ir kaimų medinius ti gyvai kataikiškame judėji- trobesius pakeisti mūriniais, kurie nesupranta savo būk2 me ir kovose, palaikyti savie- lės ir pavojaus, kursai gręsia ji, dalyvauti katalikų pramo-; dikčiai pagerinti, bet yra ne- katalikams ir nesigriebia gose, reikia nesigailėti nei. išvengiamai reikalinga tiesti priemonių, būtinai reikalingų apsiginti nuo besiartinančios nelaimės, šitokiems y- pač šis straipsnelis ir yra rašomas, o ir visiems kitiems noriu priminti, kad neitų su čigonu miškan uogautų, o su laisvamaniu bičiuliautų, kadangi nei obuolio neparagaus, nei medumi nepasisma liūgaus.Šventajame Rašte yra labai svarbus įspėjimas: „Jei esate Abraomo vaikai, tai ir jūsų darbai tebūnie abraomiški!” Tai žinotinas ir atmintinas dalykas. Jei vadinamės katalikais, tai ir mūsų darbai tebūnie katalikiški. Tačiau, kad darbai būtų katali-

Nors Lietuvos keliai yra
naujus plentus, kaip kad yra pradėtas naujas tarp Kauno ir Klaipėdos „Žemaitijos” plentas, — statyti daugelį naujų geležies-cemento tiltų ir visus vieškelius išlyginti ir

laiko, nei savo turtų ginti Dievo garbę, tėvynės bei tautos gerovę ir, reikalui esant, nesigailėti net ir galvą paguldyti už savo tikėjimą irtėvynę. Reikia, kadangi esi i apžvyruoti. Bažnyčios narys ir esi skirtas apsigyventi amžinosios laimės vietoje, į kurią įleidžiami tiktai ir tiktai ištikimieji Dievo tarnai, o nė kokie ten apsnūdėliai, apsileidėliai. (Bus daugiau)
Snaudalis.Vietoj pirkti „Ameriką” pavieniais numeriais — išsirašyk ją visiems metams.

Klaipėdos uostą reikia pagilinti, kad ir didieji okeano laivai galėtų ten lankytis ir kad šventosios uosto žvejai galėtų be vargo Baltijos jūroje žuvauti.Toks svarbus reikalas, kaip turizmo plėtimas Lietuvoje, dar tik užuomazgoje tebėra. Lietuva mato ir giliai atjaučia visus tuos savo trūkumus, bet drauge Lietuvoje yra jaučiamas tvirtas pasiryžimas tą darbų kalną

Antanas Janušaitis, gyv. Scrantone, lapkričio 3 d. išrinktas į Pennsylvanijos le- gislatūrą.
griauti ir trūkumus laipsniškai naikinti. Suprantama, kad visam tam reikia lėšų, reikia didelio kapitalo.Vyriausybė, pasekmingai nugalėjusi ekonominį krizį, naujai susirinkusio Seimo pa dedama, yra pasiryžusi - didžiumą tų didelių darbų atlikti savo krašto pajėgomis, be svetimos pagelbos ir niekas Lietuvoje neabejoja, kad tai pasiseks. Štai, kaip praneša Kauno telegramų agentūra ELTA: Lietuvos Sei
mas lapkričio 5 dieną priėmė 
naujos penkiolikos milijonų 
litų keturių su puse procen
to vidaus paskolos įstatymą.Visa Lietuva gerai supran ta šios paskolos svarbą, reikšmę ir jos saugumą. Ten neabejojama, kad tos paskolos lakštai bus trumpu laiku išpirkti. Čia, betgi, yra proga ir užsienio lietuviams prisidėti prie tos paskolos pasisekimo.Žemės ūkio rūmai turi pro jektą įvesti Lietuvoje vienodus vežimus, kas būsią geriau ir keliams, ir arkliams, ir vežimų dirbėjams.Neturtingesniesiems bus daromi palengvinimai tiems vienodiems, naujiems vežimams įsigyti.
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PaneleŠiandien gražioji Irena švenčia savo gimimo dieną. Tai laimingiausia, pilna džiaugsmo diena. Irena nespėjo skaityti laiškų, kurie lyg lietum apibarstė jos kam- 'barį.Ji laiminga...Iš visų pusių skuba jaunos mergaitės ir berniukai į Irenos motutės namelį. Štai viena neša didžiulį baltų rožių ir lelijų pluoštą, kita didelę ir brangią dovaną savo mylimai draugai Irenai. Visų veiduose didelis džiaugsmas ir laimė, visų akys nukrypę į motutės namelį.Prie pat vartelių lyg grūste buvo prisigrūdę berniukų ir mergaičių, kurie šoko, žaidė arba skverbėsi prie lango, pro kurį buvo matyti skaistus Irenos veidas. Jos galvą puošė gražių gėlių vainikas; ant rankų žibėjo draugių dovanoti žiedai; veidas spindėjo maloniu šypsniu.— Laimė, laimė tai Irenai, — kalbėjo viena paūgėjusi mergaitė. »*— Laimė neapsakoma...— Galėtume ir mes, Onyt, taip laimingos būti, jeigu tin karnai galėtume sunaudoti tą laiką — jaunystės dienas.— Tiesa, Maryte. Mūsų die nos jau suvyto, sudžiūvo... Mūsų dienas kiti ir po kojo-

E. Treigys

Irenamis mindo...Taip joms bešnekant, pasirodė puikioji Irena. Apsitaisiusi savo kukliausiais rūbais, ji lyg plaštakė skrajojo tarp draugių, o jos akys kažko dairėsi, kažko ieškojo...
Jo nėra... nėra...Veidas balo... lūpos virpėjo...Greit, nieko nelaukdama, nubėgo į savo kambarį ir, atsidariusi stalčių, atidžiai per žiūrėjo visus laiškus, kurie buvo atsiųsti jos gimimo dienai.Nėra... nėra...Bet štai ji pradėjo verkti. Pamatė parašą „Andrius”. Tai buvo tas, kurio Irena labiausiai troško. Koks džiaugsmas..., „Jis manęs nepamiršo. Jis man linkėjimų atsiuntė... Ne, nepamiršo”, mąstė ji ir, visa širdimi džiaugdamosi, išbėgo pro duris. Ji vis dar laikė tą laišką rankoje ir glaudė jį prie širdies, bet pamačiusi motiną nedrįso parodyti savo susijaudinimą ir į- sidėjo laišką į kišenių. Motina tai viską pastebėjo, bet nenorėjo to jos paklausti.— Irute, kaip aš tavęs išsiilgau, — tarė motina.— Mamyte, aš irgi...— Irute, tu šiandien tokia nusiminus, liūdna... Ko trokšti?

— Nieko... tik...— Mažytė kenčia, — tarė motina ir, paėmusi dukterį už rankos, nusivedė į sodelį.— Šiandien smagi diena. Saulutė taip gražiai šviečia...— Taip, bet ar nepravartu jums mergaitėms pažaisti?— tarė motina.— Tiesa, visai užmiršau,— atsiminusi pasakė Irena ir, pabučiavus motiną, nubėgo pas savo drauges.— Štai gerbiamoji jubiliatė čia! — sušuko visos.— Taip, taip... Bet ar, mer gaitės, ne gera būtų mums pažaisti? Pažaiskim, — tarė Irena.— Pažaiskim, bet kokį žaidimą? — paklausė viena.— Eiles sakyti, — atsiliepė.— Bravo, bravisimo!...Eugenija, kuri eilių deklamavimu buvo išgarsėjusi visoje apylinkėje, atsistojo ir pradėjo:Iš Danutės akių tai dangus, tai naktis;Jų gelmė — amžina paslaptis!Pasakyk, pasakyk, kas per gale dvasiaSužavėtose tau akyse?— Eugeniuke, ar tu parašei šias eiles7 — paklausė.— Ne. Tai vieno didžio lietuvių tautos poeto Maironio parašytos, — atsakė Eugenija ir deklamavo toliau.

— Kaip žavinga ir gražu, — tarė Irena,Dar ilgai jos šnekučiavo, bet užėjęs vakaras sutrukdė tų mergaičių pašnekesį, ir visos išsiskirstė namo.Irena, viena pasilikus, nuėjo į darželį ir atsisėdo po alyvų krūmu. Ji pasiliko viena prieš atvirą, žydrų, žvaigždėmis nusėtą dangų. Rodos ir mėnulis, ir žvaigždės, ir visas dangus stebėjosi jos gražumu, bet Irena, saldžių minčių apimta, susimąstė.Kaip nejučiomis praėjo tie septynioika metų. Irenai rodės, kad tai tik vieneri metai. Atsiminė pagaliau if Andrių, tą savo Svajonių karalaitį', su kuriuo tokius glaudžius santykius turėjo, kurį beprotiškai pamilo. Atsiminė visus tuos laimės vakarus, kada jis glaudė Ireną prie savo krūtinės ir, šnabždėdamas jai meilės žodžius, bučiavo ją. Kaip tai nuostabu... Irena visai to negalėjo įsivaizduoti. Rodos, tai visai tik sapnas, tik pasaulio burtai. Ne, tai šventa teisybė.Visa tai įvyko per septyniolika metų.Pagaliau Irena, visokių minčių varginama, nuėjo į savo kambarį ir puolė nuvargusi į lovą. Laikrodis mušė dvyliką, bet Irena nieko negirdėjo: saldaus miego apimta ramiai miegojo.

IISlinko dienos po viena kitos, atnešdamos naujos vilties ir laimės. Nespėjo Irena ta laime apsidžiaugti: mirė jos mylima draugė, ta geriau šia visoje apylinkėje poetė Eugenija. Tai buvo didelis smūgis Irenos širdžiai. Atsiminė pagaliau prieš pora metų mirusį savo tėvelį, nuo ku rio paveldėjo visas geras y- patybes, kurios pasiliko Irenos širdyje. Ji kartu verkė ir džiaugėsi, neš žinojo, kad visa tai atneš gyvenimui laimę, neapsakomą laimę.— Mamyte, kai aš atsimenu tėvelį, tai man širdį taip skauda, taip skauda...— Tik, vaikeli, jis daugiau nebegrįš, kam tau reikia taip kankintis? Nežudyk savo jaunos sielos, — atsakė motina.Irena nieko nesakė: graudžiai verkdama, bučiavo motinos rankas ir glaudė jas prie savo veido.— Neverk, mažiulėle! Aš tave ir toliau leisiu mokytis. Užaugusi, gyvensi mieste, tada tikrai būsi laiminga, — tarė motina.— Aš be jūs niekuomet lai minga nebūsiu.— Ach, kokia tu gerutė...Toliau Irenai atėjo šviesesnės dienelės, nes ji galėjo daugiau ir labiau pasidžiaugti savo laime, troškimu — Andrium. Galėjo ji giliau pa

žvelgti į jo širdies gilumą ir ištirti, kas glūdi tenai. Dažnai juodu vaikščiodavo upės pakraščiais ir grožėdavosi gražia gamta, kuri neapsakomai juodu traukė. Ji dainuodavo jam kažkokias dainas, o jis jų sužavėtas pasiduodavo šventos ir karštos meilės įtakai.Plaukiojo juodu kartą vakare po ežerą. Saulutė leidosi už kalnų, lengvas vėjelis judino skaisčias smaragdo ban gas ir nešė mažą valtelę tolyn.— Andriau, kaip čia gra- V- • zu...— Brangioji, tu visuomet didelė gamtos mėgėja ir svajotoja, — pastebėjo Andrius.Irena nuleido galvą ir susimąstė.— Kaip man gera su tavim Irena... Gal greit ateis to ki laikai, kada mudu džiaugsimės bendra laime ir niekados nesiskirsim, — tarė Andrius ir pažvelgė į Ireną.Jis pamatė, kaip per Irenos veidus riedėjo ašaros.Ji verkė — jos siela džiaugėsi...— Irena, kas tau yra?... Ko verki? — susijaudinęs klausė Andrius.— Nieko, Andriau. Aš laiminga išgirdus iš tavo lūpų tuos brangius žodžius, kurie mano širdį gaivina, — tarė Irena ir jos galva nusviro ant Andriaus peties.

Ilgai juodu plaukė nieko nekalbėdami. Nakties tyla ir tamsuma apglėbė ežerą, tiktai siūbuojančios ežero bangos žibėjo prieš miestelio žiburius.Valtis slinko tolyn ir tolyn, nešdama jaunuolius į Amžinos Laimės šalį. Miestelio paskutiniai žiburiai geso... Tolumoje girdėjosi skambančių varpų garsai.Achh, meile, aš tave vežu... mPraėjo keli metai. Andrius ištesėjo savo žodžus ir padarė Ireną laimingą. Juodu abu du kartu žengė naujo gyvenimo taku, kuris buvo nuklotas baltų rožių vainikais, o tarp tų vainikų dideli pasisekimai ir nugalėjimai.— Andriau, tu nežinai kokia aš laiminga, gyvendama su tavim, — tarė vieną kartą Irena.— Aš irgi neapsakomai laimingas, matydamas tave tokią gražią, meilią, darbščią, — juokdamasis atsakė Andrius ir glaudė Irenos galvutę prie savo veido.Tuo tarpu suskambino baž nyčios varpai, šaukdami žmones prie maldos.— Einam, Irena, — tarė Andrius, — nes galim į bažnyčią pasivėluoti.— Einam, — atsakė Irena ir, paėmusi Andrių už rankos, abudu nuėjo bažnyčios link.



JAUNIMO BR0ADWA Y
VYČIŲ DRAMOS RATELIS 

VEIKIA

Vyčių dramos ratelis at
naujino savo veikimą. Pasi
ryžusių vadų rūpesčiu dra
mos ratelis pradėjo smarkiai 
suktis. Spalių 15 d. Apreiški
mo parapijos salėje įvyko 
mėnesinis susirinkimas. Nu
tarta suvaidinti naują veika- 
Ją, niekam čia dar nežinomą. 
Veikalo vardas: Prakeikti 
ninigai. Tai nepaprasta dra
ma, kuri netrukus pasirodys 
’ietuvių kolonijose. Vyčių 
dramos ratelis ne tik Brook
lyn© lietuviams, bet ir apylin
kėje gerai žinomas. Jis pali
ko gerus atsiminimus tiems, 
kurie matė ir stebėjo jo vei
kimą ir gražius suvaidintus 
veikalus. Ratelio nariai sten
giasi visomis jėgomis tęsti šį 
gražų ir visiems lietuviams 
patinkantį darbą.

Dramos ratelis atsišaukia 
į visus apylinkės Vyčius, ku
rie nebijo išeiti į viešą kelia 
ir pasirodyti su savo veiki
mu, kad ne tik kitataučiai, 
bet ir lietuviai gali pasirody
ti su savo vaidinimo gabu
mais. Visi jaunieji skubėki
me į šį kilnų darbą ir neduo
kime kitoms tautoms mus 
pralenkti. Dirbant šitokį kil
nų darbą, mums kelio niekas 
negali pastoti, nes mes tiki
mės, kad brangūs lietuviai į- 
vertins mūsų kilnų siekimą 
ir parems mus, ateidami į 
mūsų parengimus.

Kurie matys mūsų būsimą 
jį veikalą, tikiu, bus paten
kinti ir niekad neužmirš jo 
gražiųjų scenų.

W. Kainauskas, 
V. D. R. narys.

J. Valibus, 
gydytojas, 
išrinktas į 

legislatūrą.

Angelų Karalienės par-jos 
Sodalietės lapkričio 15 d. 

per 9 vai. mišias gausingai ir 
tvarkingai priėmė Komuni
ją.

Lapkričio 13 d. Sodalietės 
turėjo savo mėnesinį susirin
kimą, kuriame priimta nauja 
narė, N. Stravinskaitė. Būtų 
gražu, jei visos parapijos 
merginos įstotų į Sodaliciją.

Draugijos balius bus sau
sio mėnesį. A. V.

—o—
Apreiškimo parapijos , 

Sodalietės lapkričio 16 d. sa
vo susirinkime sekantiems 
metams išrinko naują valdy
bą: pirm. Al. Pukenytė, vice 
-pirm. EI. Sabaliauskaitė, 
sekr. J. Samolytė, ižd. 
Petrauskaitė, koresp. O. 
žauskaitė.

Či-

Dr. Albertas 
buvęs LRKSA. 
lapkričio 3 d. 
Pennsylvanijos
Gyvena Edwardsville, Pa.

—o— 
lyną žaisti stalo teniso (ping- 
pon).

—o—
L. Vyčių 41-ma Vytauto 

kuopa turi sayo mėnesinius 
susirinkimus kas antras mė
nesio ketvirtadienis. Gi šiaip 
draugiškus suėjimus turi 
kiekvieną savaitę, pirmadie
niais ir ketvirtadieniais, visi 
kuopos nariai pažaidžia dy
kai stalo tenisą, bilijardus ir 
kitokius žaidimus. Svečiai ir
gi kviečiami atsilankyti tais 
vakarais. Vytis.

—o—
— Lapkričio 12 d. įvyko 

41-os Vytauto kuopos mėne
sinis susirinkimas, kuriam 
vadovavo pirm. V. Pečkaitis. 
Susirinkime be gausingo na
rių skaičiaus dalyvavo ir A- 
merikos redaktorius J. B. 
Laučka ir įstojo naujas na
rys Ed. Petraška.

Pranešta, jog kuopa labai 
gražiai pasidarbavo Apreiš
kimo parapijos bazare, kur 
turėjo savo atskirą stalą. Ba 
zare daug dirbo V. Pečkaitis, 
M. Stakionaitė, Z. Mažeikie
nė, A. J. Mažeika ir taipgi 
pagelbėjo A. Čemerkienė.

Pirmininkas pranešė, jog 
kuopa šiemet didelio paren
gimo negalės jau turėti, nes 
dėl parapijos bazaro, kitų or 
ganizaciju pareng’mų ir ga
lop Amerikos bazaro buvo 
atidėliota. Kuopos šeštas 
metinis nuo kambarių įsiren- 
gimo parengimas perkeltas 
iš Padėkos d; er os į ketvirta
dienį, lapkričio 19 d.

—o
Bendra Komunija

Nutarta bendrai eiti
Komunijos gruodžio 13 d., 
per 8 vai. mišias. Po Komu
nijos kuopa turės bendrus 
pusryčius.

—o—
Stalo Tenisas

Kuopos stalo teniso (ping- 
pong) rungtynes laimėjo V. 
Jakas ir todėl jis liekasi ir 
toliau kuopos čempionu. N. Y. 
ir N. J. Apskrities stalo te
niso rungtynės įvyks irgi 41 
kuopos kambariuose, lapkri
čio 30 d., 8 vai. vak. Kuopa 
yra pasiryžusi laimėti ir vai
kinų ir merginų čempiona
tus; laimėtojų kuopoms ski
riama gražios dovanos. Iš 
41-os kuopos iki šiol įstojo į 
rungtynes V. Jakas, V. Peč
kaitis, J. Adomas, A. Buzas, 
A. Juras, M; Stakionaitė, Z. 
Mažeikienė, E. Prapuolenytė 
ir E. Beganskaitė.

—o—
Didelis parengimas balan

džio 10 d.
Kad nebūtų ’’susikirtimo”

| mais, 41-ma kuopa nutarė 
pasiskirti iš anksto dieną di
džiuliams šokiams, būtent, 

’ balandžio-April 10 d. Kitos 
organizacijoos prašomos tą 
dieną parengimų nedaryti.

—o—
Teatras ir Rankdarbių 

Paroda
Dramos ratelio pirminin

kui A. J. Mažeikai pasiūlius, 
41-ma kuopa nutarė sureng
ti su Dramos ratelio pagalba 
teatrą su pavasarininkų-vy- 
čių rankdarbių paroda. Die
na numatyta gruodžio 13 d. 
Bus suvaidinta keturių veik
smų drama ’’Prakeikti Pini
gai” ir vieno veiksmo kome
dija ’’’Išgydė”,. Tuo rūpintis 
prie kuopos valdybos išrink
ta komisija iš A. J. Mažei
kos, V. Kainausko, E. Pet
raškos ir J. Masalskio.

—ji_

Įstojo Amerikos redaktorius
Susirinkimui baigiantis 

pranešta, jog į kuopą persi
kelia iš Bostono 17 Algirdo 
kuopos Amerikos redakto
rius ir pavasarininkų atsto
vas J. B. Laučka. Kuopa tai 
entuziastingai sutiko ir pa
kvietė jį pakalbėti. Pasveiki
nęs kuopą, pasižadėjo pagal 
galimumus, dalyvauti veiki
me.

Kuopa pasižadėjo visais 
atžvilgiais prisidėti prie A- 
merikos bazaro. Bazare dirb
ti sutiko V. Pečkaitis, M. 
Stakionaitė, O. Kainauskai- 
tė, Z. Mažeikienė ir A. J. Ma
žeika. A. J. M.

Basketbolas
Hartford, Conn. — Vyčiai 

pradės savo sezoną Japkr. 
20 d. vakare. Jie žais prieš 
Pratt and Whitney ratelį, ku 
ris pernai laimėjo Hartford 
Industrial League čempijo- 
natą. žaidimas vyks State 
Trade School, Washington 
St. patalpose. Lietuviai turė
tų atsilankyti pamatyti gra
žaus sveiko sporto ir para
ginti savo lietuviškąjį jauni
mą. Linkime mūsų basketbo- 
lo žaidėjams geriausio pasi
sekimo.

U;

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
KALIFORNIJOS LIETUVIO 

ŽODIS

(Amerikos bendradarbio lai
škas iš Los Angeles)

Vis dengiau ir daugiau 
pradedama susipažinti su 
Jungtinių Valstybių. Vaka
rais, su Pacifiko pakraščiu, 
kur svarbiausią vietą užima 
Los Angeles miestas su savo

prie

— Padėkos dienoje apsi
ves dvi lietuviškos katalikiš
kos porelės! Jonas Šeigis su 
Baranauskaite ir Kupstaitis 
su Lenevičiūte. Sveikiname 
ir linkime saulėto gyvenimo!

— Kai kardinolas PaceDi 
lankėsi Hartforde St. Jo
seph’s Academy, kelios stu
dentės pasakė pasveikinimo 
prakalbėles. Tarpe jų ir Al
dona Mikolainytė (daktaro 
Mikolainio sesutė) gražiai 
pakalbėjo.

IŠ VYČIŲ VEIKIMO

Matyt, Bostono vyčiai yra 
nusistatę pasisavinti Ameri
ka, talpindami ilgiausius 
straipsnelius apie savo veiki
mą. Bet brooklyniečiai pasi- 
rvžę nepasiduoti, ir „kovos” 
iki paskutinių.

—o—
Vyčių organizacijai tikrai 

garbė, kad ji prisidėjo J. 
Laučkos atkvietime į Ameri
ką. Jei ne pavasarininkų de
legacijos atsilankymas, jis 
gal niekuomet nebūtų vykę" 
atgal į Jungtines Valstybes, 
tad nebūtų užėmęs Amerikos 
redaktoriaus vietos.

—o—
Brooklyno vyčiai labai dė

kingi bostoniečiams už male 
nų kvietimą atsilankyti į 
Bostono vyčių „bowling al
leys”. Brooklyniečiai tą kvie 
timą tikrai priims, jei Bosto
no vyčiai atsilankys į Brook- su kitų organizacijų parengi-

Washington© universiteto 
žymus futbolo žaidėjas, Fr. 
Wascowitz (gal koks Vaške
vičius?), pasižymėjęs žaidi
muose prieš Minnesota, Ida
ho ir kitų kolegijų futboli
ninkus.

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

Aš manau neklysiu, saky
damas, kad minėtas miestas 
ir jo apylinkės — tai vieta, 
kuri labiausiai auga, plečia
si.

Per praėjusių dešimt me
tų Los Angeles miestas užau
go gyventojais daugiau kaip 
dusyk tiek, ir net per depre
sijos laikus. Ir auga dabar, 
o labiausiai šių metų pasku
tinį pusmetį eina šuoliais pir 
myn. Tai matyti iš to, kad 
atkeliavę iš toliau nauji gy
ventojai turi daug vargo, kol 
susiranda gyvenimui kamba
rį. Kontraktoriai stato šim
tus naujų namų. Vos tik su
skumba įrengti, tuojau ir vi
si pilni, labai retai kur pa
būna kiek ilgesnį laiką tušti.

Galima spėti, kad per se
kantį dešimtmetį beveik su
silygins su New York gyven
tojų skaičiumi.

Čia yra patogiausis klima
tas žmonėms gyvent — čia 
viešpatauja gamtos grožis ir 
ramumas.

Čia visados vasara, čia 
niekada nėra sniego, nėra šal 
čio, speigų, nėra smarkių 
lietų, perkūnijų ir nėra per
daug karšta. Perkūnija pasi
rodo kartą ar du per metus, 
bet taip, kad nelabai kas ir 
pastebi — vos girdėti ar 
bent kokį kartą sujuda smar 
kiau ir dingsta visai.

Čia lyja po kelias dienas 
lapkričio, gruodžio, sausio ir 
vasario mėnesiais, o per ki
tus aštuonis mėnesius palyja 
kartais ar tik pakrapina du 
ar tris kartus ir viskas.

Dabar ruduo, tai, kaip pa
prastai, kai kurie medžiai 
meta lapus ir laukia pavasa
rio, bet dauguma tokių me
džių, kurie rudens nepaiso, 
žaliuoja, žydi ir net vaisius 
neša.

Tas pat ir su įvairiomis žo 
lėmis, gėlėmis laukuose ir 
soduose. Vienos nustoja žy- 
dėję, kitos pradeda žydėti ir 
puošti viską vadinamame 
žiemos SėzOne. Ūkininkai vie
nus vaisius, daržoves nuima, 
kitus tuojau sėja, sodina — 
jiems nėra laiko, kada laiky
ti tuščią dirvą ar daržą.

Rytinėse valstybėse įvai
rūs pavojai. Tai kaitros išde
gina viską, tai audros suar
do, sunaikina viską, tai įvai
rūs potvyniai nušluoja, tai 
sniego pusnys užverčia vis
ką, tai speigai kankina, tai 
smarkūs lietūs ir perkūnijos 
nemažai nuostolių pridaro, 
tai žmonės iš peršalimo ser
ga, miršta ir t.t.

Tai kam visa tai kęsti, jei 
galima gyventi ramiai, be su
minėtų gamtos nelaimių?

Taigi, kurie mano visai ap
sigyventi šioj šaly, tai ko
kiem galam gyventi ten, kur 
visokį nemalonumai gręsia ir 
kenkia sveikatai, jei galima 
gyventi ten, kur visų tų ne
malonumų nėra ir jų galima 
išvengti, ir tuomi sutaupyti 
savo sunkiai uždirbtus cen
tus ir savo brangią sveika
tą?

Nesenai susitikau su vie- gija lapkričio 22 d. mini sa- sų daugiau susirinks.

nu karo veteranu, ką tik at
vykusiu iš North Dakota. Jis 
man sako: „kodėl aš neturė
jau proto prieš dešimt ar 
penkiolika metų čia atvažiuo 
ti ir ramiai gyventi, juk čia 
rojus?”

Čia dar ir patsai pragyve
nimas pigesnis. Gal kas sa
kys: o ką ten veiksi nuva
žiavęs? Ką veiki Rytuose, tą 
pat gali veikti ir Vakaruose. 
Jei esi koks profesijonalas, 
tai gali ir čia savo profesija 
verstis; jei esi amatininkas, 
tai gali ir čia tuomi amatu 
verstis; jei esi biznierius, tai 
gali ir čia tuo bizniu verstis; 
jei esi ūkininkas, tai čia dar 
geriau gali ūkiu verstis. Pa
prastiem darbininkam kiek 
blogiau, bet vis atidaromi 
nauji įvairūs fabrikai, kur 
vis daugėja darbai. ’

Čia privalėtų ir lietuviai 
įvairūs biznieriai atsikelti. 
Man rodos, kad gerą gyveni
mą galėtų daryti nors vie
nas patyręs lietuvis su „real 
estate” bizniu — perkant ir 
parduodant namus, sklypus 
žemės, farmas ar aliejaus 
laukus. Čia sako esąs lietu
vis „Realstetininkas”, net 
milijonierius, bet jo niekas 
nežino.

Būtų gerai, kad kaš kuomi 
interesuojasi, pasiųstų klau
simus per laikraštį Ameriką 
ar tiesiog man įdėdami paš
to ženklelį atsakymui.

i J. K. M., 8713 Avalon Bld., 
Los Angeles, Calif.

vo 45 metų sukaktuves, ku
rios bus pažymėtos iškilmių 
ga vakariene 6 vai. vak. sa 
vo salėje, 180-2 New York 
Avė. Programoje kalbos, dai
nos, vaidinimas, šokiai.

J. Ponelis, Jr.

PHILADELPHIA, PA.

Lapkričio 20 d„ 1936 m.

lapkričio 17 d. redakcį 
^ėsi kun. J. Kasaka 
įtono, Pa., klebonas, 
,aįusio Kunigų Vienj 
Alininko kun. J. Balk 
irimas.
jun. Kasakaitis apžįū 
^plečiančių Amerikos 
•jigą, pareiškė savo linl 
jus, užsimokėjo prenflm 
I trejiems metams ir p 
įo ateity suruošti pre 
įs savo parapijoj Amei 
andai.

Iš kazimieriečių padangės 
Šv. Kazimiero par. svetai-' 

nėję lapkričio 22 d. įvyks
I bankietas LRKSA 50 metų 
sukaktuvėms paminėti. Da
bar visi apie tai tik ir kalba. 
Bankieto komisijai vadovau
ja pats 10 kp. pirm. A. Užu-| Jonas T. Deraitis, Ohio vai 
meckis. Svetainė yra prie stybės legislatures narys, 
pat bažnyčios, kur klebonu lapkričio 3 d. vėl perrinktas, 
yra kun. I. Valančiūnas ir Jis gyvena Clevelande ir yra 
vikaru kun. dr. V. Martusevi- 
čius.

Be puotos, skanios vaka
rienės, bus šokiai, laimėjimai 
ir kitoki įvairumai. Pramato- 
ma, jog atsilankys daugybė 
žmonių — daugiau, negu sve 
tainė galės sutalpinti. Mano
ma, jog atsilankys ir kitatau 
čių, turinčių aukštas vietas.

Bankieto dalyviai atmini
mui kiekvienas gaus po gra
žų medalį, kurs primins L.R. 
K.S.A. jubiliejų.

Bilietų įsigyti galima pas 
A. Užumeckį, 300 Wharton 
St. K. V.

LRKSA. narys.

HARTFORD, CONN.

Buvo vyskupas
— Lapkričio 14 d. rytą J. 

E. vyskupas McAuliffe at
vyko į mūsų parapiją suteik
ti sutvirtinimo Sakramentą. 
Priėmė per 120 asmenų. Vys
kupas buvo sujaudintas to
kiu skaičiumi. Pamokslą sa
kė kun. Valantiejus. Tarnavo 
kunigai Ambotas, Karlonas 
ir Kripas. Sutvirtinimo tė
vais buvo Leonas Mašiotas ir 
Kotryna Ambotaitė. Buvo 
speciali muzika ir bažnyčia 
gražiai išpuošta. Vyskupas 
gėrėjosi visa tvarka ir pas
kui .aplankė sesutes vienuo
les.

RIMŠOS PARODA 
UŽDARYTA

Bazaras
Parapijos metinis bazaras 

eina „visom keturiom”. Pra
sidėjo lapkričio 14 d. Mokyk
los salėje prisirinko daug 
žmonių, gražaus jaunimo. 
Buvo ne tik iš Hartfordo 
miesto, bet ir iš apylinkės: 
Broad Brook, Glastonbury 
Wapping, Windsor Locks, 
Tarriffville, Newington, Wil
son, New Britain, Waterbu
ry, West .Hartford, East 
Hartford, Burnside, South. 
Windsor, Windsor, Ansonia1 
ir kitur. Biznis ėjo gerai. Kai 
žmonių yra, tai smagu ir dar 
bininkams ir svečiams.

Graži pradžia, bet svar
biausia — ištęsėti per liku
sias bazaro dienas: lapkričio 
19, 21, 25 ir 28 d.d. vakarais.

—o—
„Moterims neišsimeluosi”
Mūsų vaidintojai linksmą 

komediją „Moterims neišsi
meluosi” suvaidino Hartfor
de ir New Britaine. Džiau
giamės, kad lietuviai prade
da daugiau ir daugiau įver
tinti mūsų sesutes mokyto
jas, kurios vertos to visiško 
parėmimo.

Reikia pasveikinti Pranci- 
škiečių Rėmėjų skyrių, kuris 
veikliai dirba sesučių rėmi
me. Ačiū ir chorui, Vinco 
Burdulio vedamam.

Veikalas „Moterims neišsi
meluosi” bus suvaidintas : 
New Haven lapkričio 28 d.

—o—
Atvyksta Katkauskaitė
Į Hartfordą gruodžio 6 d. 

atvyksta pirmą kartą forma- 
liškai su koncertu Metropoli
tan Operos artistė Ona Kat
kauskaitė. Jau teko išgirsti, 
kad nemažai tikietų išparduo 
ta. Lietuviai turėtų ateiti ir 
pasiklausyti savo tautietės 
gražaus balselio. Tai bus 
Bushnell Memorial. Dainuos 
ir Tito Schipa. Hartfordo 
laikraščiai Katkauskaitę va
dina „Pride of Hartford”. 
Kurie galite, ateikite į Bush
nell Memorial. Kurie norėtų 
tikietų, gali gauti McCoys, 
Asylum St. ir Bushnell Me
morial. Tikietai nebrangiau
si. Lietuviai, pasirodykime 
gražiai tą dieną. Bus drąsiau 

Šv. Jurgio pašelpinė drau- Onai Katkauskaitei, jei mū-

SIOUX CITY, IOWA

Baltimore, Md.

Mirė
Lapkričio 14 d. palaidota 

M. Venskiūtė, pagyvenusi 
mergina. Ji staiga mirė savo 
namuose. Gydytojas jos mir
tį taip aiškina: velionė turė
jusi širdies ligą; jai prasi
veržęs kraujas pro burną ir 
ji, staiga krisdama šalę pe
čiaus, užkliudė gaso kranelį, 
kurs atsisuko ir taip į kam
barį priėjo dujų, kurios Už- 
troškino Venskiūtę mirtinai.

—o—
Joninių naktis

Lapkričio 15 d. parapijos 
mokyklos mokiniai suvaidino 
„Joninių naktį” ir „Paparčio 
žiedą”. Nepaprastai publiką 
sužavėjo 65 vaikučių choras, 
gražiai sudainavęs įvairiau
sių dainų. Apdainuota line
liai, berželiai, rūtų darželiai, 
Nemunas, kvepiantis šienelis 
ir t.t.

Tai buvo lietuviškiausis 
vakaras! Mergaitės buvo ap
sirengusios tautiškais drabu
žiais. Choristai dainavo at
mintinai. Lietuvių veidai šį 
vakarą pajaunėjo ir visi 
skirstėsi’jaunų dienų lietuvi
ška dvasia.

Ačiū seselėms kazimierie- 
tėms už tokį gražų, lietuviš
ką vakarą.

—o—
Vasario 16

Draugijų salėje planuoja
ma Vasario 16 d. minėjimą 
filmuoti — padaryti judomus 
paveikslus. Mat, norima pra
lenkti parapijos ribose ren
giamą minėjimą. Džiaugia
mės, jog ir parapijos rengi
me nepriklausančios draugi
jos nors kartą metuose pri
simins Lietuvą. Gerai, kad 
visur bruzdama. J. K.

Šios kolonijos lietuviai 
gražiai darbuojasi. 1934 m. 
atnaujino bažnyčią: uždėjo 
naują brangų stogą, langus 
ir duris nudažė, naujas sta
cijas įdėjo. 1935 m. pastatė 
gražią dviejų aukštų mūro 
kleboniją, nepadarydami nau 
jos skolos. Tai darbas ir nuo
pelnas klebono kun. J. Čes- 
nos, kuris jau 14 metų sėk
mingai dirba šioje parapijo
je ir komiteto, kuris su pasi
šventimu dirba savo parapi
jai. Jei ne Hooverio sunkūs 
laikai, per kuriuos daugybe 
bankų užsidarė ir daugybės 
žmonių pinigus nunešė ir vie
tinės Šv. Kazimiero parapi
jos šeši tūkstančiai žuvo — 
tai parapija jau nebeturėtų 
skolų.

NEWARK, N. J.

Vakarėliai
Spalių 18 d. vakare sureng 

tas vakarėlis kun. J. Zabu- 
lioniui priimti bei pagerbti. 
Jis atvyko iš Lietuvos į sve
čius. Kun. Zabulionis ilgus 
metus, būdamas moksleiviu, 
darbavosi šioje kolonijoje, o 
dabar svečiuojasi pas kleb. 
kun. J. Česną. Sekmadieniais 
ir šventadieniais laiko sumas 
ir sako pamokslus.

Spalių 31 d. buvo maska
rado vakarėlis su šokiais. 
Lapkričio 25 d. rengiama pa
rapijos šeimyniška vakarie
nė, prie kurios visi smarkiai 
rengiasi. Tikima, kad daug 
žmonių susirinks vištų ir ka
lakutų valgyti.

—o— ' 
Bazaras

Gruodžio mėnesį rengia
mas parapijos bazaras, ku
riam knygutės platinamos — 
pardavinėjamos.

—o—
Misijos

Tuojau po Naujų Metų yra 
rengiamos misijos, kurios 
jau labai seniai buvo šioje 
parapijoje ir dauguma žmo
nių jų labai išsiilgę. Misijas 
ves garsusis Amerikoje misi- 
jonierius Tėvas Bružikas.

Kvieslys.

Lapkričio 15 d. vd 
tasters Institute užde 
įulptoriaus Rimšos kū 
paroda, tęsusi dvi savait 
Parodos užbaigimo pi 

šoje buvo konsulo Dauc 
Sukalba (generalinis 
salas Budrys negalėję 
vykti), komp. Žilevičiau 
riliai (skambino pats 
poatorius), solistų A. E 
ip. Stoškiūtės ir Hof 
tonos.

Parodos rengimo kc 
jos pirm. adv. J. Endz 
So pakviestas, P. Rims 
lai nuoširdžiai pareiškė 
iėkingumo jausmus pa 
rengėjams, rėmėjams: 
lankytojams.
Programoje lietuvišk 

iii brangiausia ir ąrt 
ii buvo komp. Žiev 
stambinimas savo triji 

kurių ypač pažymi 
Gieda gaideliai. Sultiny 
ritoną turįs A. Banys 
sumatytos Jau slavai 
(įdainavo 01d man 
Ip. Stoškiūtė, matyti, 
slogą, kas gal trukdė ; 
riau pasireikšti Lyrišl 
šteikęs Hofmanas d 
Kurdinafcio dvi dainei 
riose jaučiamas kažko 
iiays _ gal jaunas ko 

' torius mėgino kai 1 
unerikoniškus muzike 
tyvus lietuvinti ir a h i tat

Visi koncerto dalyv 
inšė Rimšos parašų 
je. . 1

Į a* "—"g;

MERGINOS IR MOTI

Namų ruošos darbini) 
Virėjos — jums yra darb 

ii uždarbiu. Reikalinga r 
htijos. Galite kreiptis : 

i bau šiuo adresu:
Ife J. Masulis

Bn Point Employment J
112 Steamboat Rd.,

Great Neck, N. Y, 
Telephone; Great Neck 

(46 - 49)

Mas metini 

-BALIUI 
Rengia §v. Jurgio Drai 

^).^Upkričio,

Pradžia 6 pjĮ vak;

Amalgamated Ten 
^23 Arion PL, Brookly 

Kviečiame visus atsi]

puikų balių. Mes 
kad būsite pilnai pe 

dėtą labai puiki. Yra 3 f

GRIEŠ DU ORKESG 
Aviškus Šokius — P. 

aus, Amerikoniškus - 

įžanga 25 centai asn

Biznieriai, skelbkitės sa 
vaitraštyje „Amerikoje.’'’

(46 — 47)



LANKĖSI

^Lapkričio 20 d., B

es, ku
tilmin
ik. sa
r York

įgės 
retai-1 
vyks 
metų
Da- 

ilba. 
vau-
Jžu- • Jonas T. Deraitis, Q|į| 
prie stybės legislatures 
onu lapkričio 3 d. vėl perriuį 
? ir Jis gyvena Clevelandeiri 

LRKSA. narys.evi-

ka
nai
to" E. vyskupas McAuliffe į 

Ivyko į mūsų parapiją 
! ti sutvirtinimo Sakramaą 

Priėmė per 120 asmenų.^ 
kūpąs buvo sujaudinto b 
kiu skaičiumi. Pamokslą* 
kėkun. Valantieji. Tom 
kunigai Ambotas, Kata 
irKripas. Sutvirtinimo ii 
vais buvo Leonas Mašioto! 
Kotryna Ambotaitė. Bn 
speciali muzika ir baajua 
gražiai išpuošta. Vjsį 

'gėrėjosi visa tvartelį 
Į kui,aplankė sesutes w 
les.

Buvo vyskupas
— Lapkričio lUity

Lapkričio 20 d., 1936 m. ff 5

NOVENŲ NAUDA

VIETOS ŽINIOS

Lapkričio 17 d. redakcijoje 
lankėsi kun. J. Kasakaitis, 
pittstono, Pa., klebonas, pa
sveikusio Kunigų Vienybės 
pirmininko kun. J. Balkūno

Kun. Kasakaitis apžiurėjo 
besiplečiančią Amerikos įs
taigą, pareiškė savo linkėji
mus, užsimokėjo prenumera
tą trejiems metams ir paža
dėjo ateity suruošti prakal
bas savo parapijoj Amerikos 
naudai.

RIMŠOS PARODA 
UŽDARYTA

C. BROOKLYN. N. Y.

(Tėvo Pr. Jonkaus, O. P. kal
ba, pasakyta per Apreiškimo 
par. radio valandėlę, lapkri
čio 12 d. 1:45 vai. p. p. iš 
WMBQ).

dbe 
įve
10- 
au 
is.
11- 
a-

S 
n

sioux cm, loffi

Šios kolonijos lietai 
gražiai darbuojasi 19311 
atnaujino bažnyčią: uždėjo 
naują brangų stogą, top 
ir duris nudažė, naujas sU- 
cijas įdėjo. 1935 m. pastatė 
gražią dviejų aukštų niro 
kleboniją, nepadarydami as 
os skolos. Tai darbasu ® 
einas klebono, kun. J. Ca
os, kuris jau 14 metų ft 
ingai dirba šioje parapija- 
ir komiteto, kuris supasi- 
entimu dirba savo parapi- 
i. Jei ne Hooverio sunkfe 
kai, per kuriuos daugybė 
ikų užsidarė ir daugybės 
onių pinigus nunešė ir vie- 
ės Šv. Kazimiero parapi- 
šeši tūkstančiai žuvo - 
parapija jau nebeturėtų

Vakarėliai 
)alių 18 d. vakare sureng 
vakarėlis kun. J. Žabu- 
ui priimti bei pagerbti. 
įtvyko iš Lietuvos į sve- 
. Kun. Zabulioma ilgus 
sis, būAamaa moksleiviu 
rbavosi sioįe kolonijoje, o 
bar svečiuojasi pas M 
n. J. česną. Sekmadieniu? 
šventadieniais laiko sumas 
sako pamokslus. 
Spalių 31 d. buvo maska
vo vakarėlis su šokiais, 
pkričio 25 d. rengiama pa
sijos šeimyniška vakarie- 
prie kurios visi smarkiai 

įgiasi. Tikima, kad daug 
onių susirinks vištų irki-

Bazans
Gruodžio mėnesį rengi* 
is parapijos b» to- 
m knygutės platinu1® ~ 
rdavinėjamfc

Misijos 
*uojau poNWl^l^ 
giamos misijos, kurios 
labai seniai buvo šioje 

apijoje ir dauguma ano
ju labai išsiilgę. Misija 
garsusis Amerikoje miss- 
erius Tėvas Bružikas.

Kvieslys.

znieriai, skelbkitės **
•aštyje „Amerikoje."

— Rožančiaus dr-jos susi
rinkime kun. A. Petrauskas 
pranešė, jog choras ir katali
kų klubas rengia pasilinks
minimo vakarėlį savo narių 
tėvams. Altoriui atnaujinti 
paskirta 150 dol. Draugija 
rūpinasi Amerikos bazaru ir 
jam išrinkta naujų darbinin
kų.

— Susivienijimo 115 kuo
pos kepurių vakarui gautas 
visas bagažas kepurių iš Lie
tuvos. Gros Berenio orkes
tras. Bus įdomus, linksmas 
vakaras.

Lapkričio 15 d. vakare 
Masters Institute uždaryta 
skulptoriaus Rimšos kūrinių* 
paroda, tęsusi dvi savaites.

Parodos užbaigimo 'progra 
moję buvo konsulo Daudžvar 
džio kalba (generalinis kon
sulas Budrys negalėjęs at
vykti), komp. Žilevičiaus kū
riniai (skambino pats kom
pozitorius), solistų A. Banio, 
Ap. Stoškiūtės ir Hofmano 
dainos.

Parodos rengimo komisi
jos pirm. adv. J. Endziulai- 
čio pakviestas, P. Rimša la
bai nuoširdžiai pareiškė savo 
dėkingumo jausmus parodos 
rengėjams, rėmėjams ir jos 
lankytojams.

Programoje lietuviškai šir 
džiai brangiausia ir artimiau 
šia buvo komp. Žievičiaus 
skambinimas savo trijų kuri 

jiių, kurių ypač pažymėtinas 
.Gieda gaideliai. Sultingą ba
ritoną turįs A. Banys vietoj 
numatytos Jau slavai sukilo 
padainavo Old man river. 
Ap. Stoškiūte, matyti, turėjo 
slogą, kas gal trukdė jai ge
riau pasireikšti. Lyriškai nu
siteikęs Hofmanas dainavo 
Kurdinaičio dvi daineles, ku
riose jaučiamas kažkoks mi
šinys — gal jaunas kompozi
torius mėgino kai kuriuos 
amerikoniškus muzikos mo
tyvus lietuvinti ir atvirkš
čiai.

Visi koncerto dalyviai pa
sirašė Rimšos parašų knygo
je. - D. P.

MASPETH. L. I.

Lapkričio 14 d. Altoriaus 
Dr-ja savo darbščiai pirmi
ninkei P. Šimkienei surengė 
netikėtą puotą jos dukters 
ir žento Valaičių bute. Susi
rinko dr-jos narės ir kiti sve
čiai. Vakarienės vedėja buvo 
V. Valantiejienė. Kalbas pa
sakė kun. P. Lekešis, A. Va- 
lantiejus ir kiti. Varg. Dulkė 
praturtino vakarą savo dai
nomis. Įteikta daug dovanų. 
P. Šimkienė buvo labai su
jaudinta jai parodytu nuošir
dumu.

Vakarienei surengti dau
giausiai dirbo V. Valantiejie
nė, V. Vyšniauskienė, J. Pau- 
^uskienė.

Dirbk, Petronėle, dar il
gus metelius ir puoški mūsų 
bažnyčią gražiausiomis gėlė
mis!

MERGINOS IR MOTERYS!

Namų ruošos darbininkės — 
Virėjos — jums yra darbij 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)

48-TAS METINIS-BALIUS-
Rengia Šv. Jurgio Draugyste

Subatoj, 28-tą Lapkričio, 1936 m,

Pradžia 6 vai. vakare

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

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

grieš du orkestrai

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

Įžanga 25 centai asmeniui.
(46 — 47)

—o—
Sveikiname tik ką sugrįžu

sį mūsų brangų kleboną kun. 
J. Balkūną ir linkime stip
riausios sveikatos.

Kor. O. P.
—o—

— Lapkričio 14 d. vakare 
ivyko Altoriaus dr-jos su
rengtas kauliukų vakarėlis, 
davęs 19 dol. 50 c. pelno. 
Aukščiausį žaidimą laimėjo 
O. Vyšniauskaitė, o žemiausį 
V. Valantiejienė.

A. Jocienė, A. Baltrimas, 
E. Tamašiūnienė, M. Zavec- 
kienė, S. Terebeizienė, Toli- 
šienė ir Valantiejienė savo 
laimėtas dovanas atidavė A- 
merikos bazarui.

— VI. Baltrimas lapkr. 12 
d. minėjo savo 16-tą gimta
dienį. Tėveliai suruošė vaka
rienę savo bute, 54-41 — 69 
St.

— Dr. Ant. Stalkus lapkr. 
13 d. minėjo savo gimtadie
nį.

— Ponų Černiauskų duk
relė, ponia A. Whiskers, Šv. 
Kotrynos ligoninėje susilau
kė gražaus sūnelio.

—o—
— Parapijos choro koncer

tas įvyksta šį sekmadienį, 
lapkr. 22 d., 5 vai. po pietų. 
Šokiai 8 vai. Choristai laukia 
gausingo atsilankymo.

Padėka
Tebūnie man leista išreik

šti padėkos žodį Altoriaus 
draugijos narės, surengu
sioms man netikėtą pokylį. 
Visai nesitikėjau, brangio
sios sesutės, tokio pagerbi
mo!

Nuoširdus ačiū V. Valan- 
tiejienei, V. Vyšniauskienei, 
J. Paulauskienei ir visoms 
rengėjoms už vaišes ir gra
žias dovanas, kurios visados 
pasiliks man brangios.

Petronėlė Šimkienė.

Trys žymiausi geri darbai 
— malda, pasninkas ir išmal
da. Šiais trimis darbais krik
ščionys pažymėjo savo tikrą 
krikščionybę.

Per maldą mes prisiartina- : 
me prie Dievo, galime save 
pakelti dvasioje, kalbėti su 
savo Sutvėrėju, šią mintį Sv. 
Augustinas gražiai išreiškė 
savo maldos apibūdinime: 
„malda — tai dvasios pakė
limas prie Dieyo”.

Reikia pagalvoti, ką tas 
„dvasios pakėlimas’'’ reiškia. 
Mūsų šių gyvenimo dienų 
tempas labai greitas. Žiūrėk, 
kur tik nori, ir rasi tą nepa
prastą skubėjimą — trauki
niuose, lėktuvuose, autobu
suose, tramvajuose... Rodos, 
žmogus gaudo ne minutes, 
bet sekundes. Jis skubina tai 
į darbą, tai į tarnybą; tik 
tiek jam minučių beliko — 
bet ta minutėlė turi 60 se
kundžių, tad galvoja: dar aš 
suspėsiu.

Šitas skubėjimas šių dienų 
materializmui pasidavimo 
pasekmė; daugelis jo ieško, 
daugelis jam tarnauja, dau
gelis tyčiomis ir netyčiomis 
jį garbina. Tartum žmogus 
instiktyviai tarnauja savo 
kūnui, ir jau užmiršo, kad jis į 
turi dvasią — sielą, kuri taip 
pat turi savo reikalavimus. 
Apleisk tuos dvasios reikala
vimus ir žmogaus gyvenimas 
bus nuskurdęs, žemas ir be
prasmis.

Tiek daug kartų mes gir
dėjome ir skaitėme, jog pa
saulis yra nuskurdęs dvasio
je, kad ta mintis pradėjo 
mums įkyrėti. Bet ar mes su
prantame, kad tai faktas? 
Pasižiūrėkime ir pastebėki- 
mes. Kodėl artimas artimui 
ne brolis? Kodėl savymeilė, 
neapykanta, savęs aukštini
mas vyrauja pasaulyje? Ko
dėl žmones nesistengia at
gaivinti Kristaus meilę savo 
ir kitų širdyse? Todėl, kad 
Kristaus pavyzdys pamirš
tas, dvasia pamiršta.

O jei mes norime nusikra
tyti tuo dvasios skurdu, mes 
turime grįžti prie Dievo ir 
artimo meilės. Mes turime 
tobulintis, tobulinti tą dva
sią, kol ji iškils aukštyn, kol 
realiai jausimės vieno Tėvo, 
danguje esančio, vaikais.

Malda tai viena iš geriau
sių priemonių šiam dideliam 
darbui. Kalbėdami su Dievu 
mes pažinsime savo netobu
lybes, jas pažinę, galėsime 
jas išrauti iš savo gyvenimo.

Novena tai viena maldos 
forma, kuri ypatingai verčia 
mus geriau susipažinti su sa
vo charakterium. Novena eti
mologiškai reiškia „dūvyni”, 
iš lotynų kalbos; paprastai, 
tai ’ reiškia devynių dienų 
maldas bei pamaldas; pav. 
sakoma Jėzaus Širdies Nove
la, Šv. Panelės Marijos No
vena, kas reiškia devynių die 
nų pasiruošimą Jėzaus Šir
dies šventei, šv. Panelės Ma
rijos šventei.

Novenos turėjo savo pra
džią apaštalų laikais, kada 
apaštalai laukė šventosios 
Dvasios atsiuntimo.

Tikintieji, norėdami tinka
mai prisiruošti kokiai šven
tei, per devynias dienas mąs
to, meldžiasi ir daro gerus 
darbus, kad per šias dienas I 
ie dvasioje būtų tobuli Die- nuospaudas, 

vo malonėms gauti, nes per kaisti?

devynias dienas mąstydami 
apie Kristų arba Mariją ar
ba kokį šventąjį, jie būtinai 
išraus netobulybių piktžoles 
ir taps tobulesniais.

Tikrai per novenas galime 
save pažinti, save patobulin
ti, ir 
Dievo

galop — užsitarnauti 
malonės ir pagalbos.

No veria

Tėvo Pr. Jonkaus vedama 
Novena vyksta kiekvieną va
karą, .7:30 vai., Apreiškimo 
par. bažnyčioje. Rytais 9 vai. 
mišios.

Angelų Karai. Parap.

NEW YORK, N. Y.

Aušros Vartų par. komite
tas rengia „Barn Dance”, 
Thanksgiving išvakarėse, 
lapkričio 25 d. parapijos sa
lėje, 568 Broome St. Pradžia 
7 vai. vakare. Bus galima iš
laimėt! kalakutą ir kitus da
lykus. Visas pelnas eis para
pijai.

Tad komitetas nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti ir 
linksmai vakarą praleisti. 
Lauksime! X.

Red. pastaba: Tikimės, 
jog New York parapijiečiai 
neužmirš ir Amerikos baza
ro.

Militarinis balius
Lapkričio 20 d., šį penkta

dienį, parapijos salėje įvyks
ta pirmas militarinis balius, 
kurį surengė Šv. Vardo drau 
gija muzikoj lavinamų para
pijos vaikučių naudai. Vi
siems bus įdomu pamatyti a- 
pie 40 parapijos jaunuolių ir 
išgirsti jų programą.

Tarp kitko bus ir skanių 
užkandžių. Baliui gros gerai 
žinomas ir visų mėgiamas J. 
Avižonio orkestras. Įžanga 
tiktai 25 centai.

J. Mykolaitis.

PIRMAS SNIEGAS

New York miestas besiar
tinančios žiemos pirmąjį 
sniegą išvydo lapkričio 15 d. 
vakare.

Oro žinovai pranašauja 
šaltą ir sekančią savaitę.

NAUJA BAŽNYČIA

Brooklyno vyskupas Mol
loy lapkričio 15 d. pašventi-

IŠ MOTINĖLĖS SEIMO
Lapkričio 11 d. viešbuty 

New Yorker įvyko studen
tams šelpti draugijos Moti
nėlės seimas.

Posėdį vedė pats Motinė
lės pirm., kun. Dr. J. B. Kon
čius, sekretoriavo kun. St. 
Stonis. Valdybos pranešimai 
priimti su dėkingumu. Pas
kaitas skaitė kun. A. Milu
kas ir Amerikos redaktorius 
J. B. Laučka (jis ta proga 
perdavė seimui Kat. Studen
tų ir Profesijonalų Sąjungos 
ir laikraščio Amerikos svei
kinimus).

Seimą sveikinusiųjų raštu 
skaičiuje buvo vyskupas 
O’Reilley (iš Scranton), 
mons. Miliauskas, Seserų 
vienuolynai, kun. Pr. Juras, 
gen. konsulas Budrys ir kiti.

Į valdybą išrinkta: pirm, 
kun. Dr. J. B. Končius (Mt. 
Carmel), vice-pirm. kun. J. 
Vaičiūnas (Cicero), sekret. 
kun. P. Lekešis (Maspeth), 
ižd. kun. N. Pakalnis (Broo-

nO naują bažnyčią, esančiąiįiyn)( iždo globėjais — kun. 
prie Ave. W ir E. Third St. pr juras (Lawrence) ir kun.
Bažnyčia kainavusi 60,000 
dolerių.

PROFESIJONALŲ RADIO

Kiekvieną antradienį, 10: 
20 vai. vak., iš* stoties W M 
B Q, Brooklyno Profesijona- 
lų radio valandėlė, per kurią 
būna įdomios paskaitos.

LEGIJONIERIŲ TARPE

A. Jurgutis (Bridgeville).

Lapkr. 11 d. vakarienėje 
— susirinkime vietos Legijo
no Dariaus-Girėno postas iš-

V. Trainaitis ir J. Andriuš- 
ka. Sargais J. Jakaitis (Vo
kietijos veteranas) ir J. Gu
delis (Lietuvos 10 p. p. sava
noris). Budėtoju perrinktas 
V. Kaminskas.

Legijonieriai iškilmingai 
pagerbė žuvusius ginklo 
draugus ir 1937 m. numatė 
didesnes iškilmes su pamal
domis. Susirinkime paskaity
ti gauti atsakymai iš Vals
tybės dep-to ir Lietuvos Pa-

AL SMITH GAVO 
KARSTA

DALLAS, Texas. — Med
vilnės išdirbėjas W. A. 
Brooks, buvęs eksgubernato- 
riaus Alfred E. Smith rėmė
jas praeity, išsiuntė mažą 
karstą (grabą) gubernato
riui Smith į New York.

Šiuo juokingu būdu Brooks 
nori parodyti, jog Smith, sa
vo kalbomis už respublikonų 
kandidatą Landoną, palaido
jęs save, kaip politiką.

jauna pilietė nuo senai 
laukia Amerikos bazaro ir iš 
kalendoriaus skaito likusias 
dienas ir valandas.

ši RYDZ-SMIGLY PASKELB
TAS MARŠALU

NENORI IŠEITI IŠ KALĖ
JIMO

BOSTON. — Lapkričio 21 
dieną turėtų būti iš kalėjimo 
paleistas tūlas Treboski, 46 
metų amžiaus, kaip labai ge
ro elgesio kalinys, bet šis ne
nori eiti iš kalėjimo, kuria
me jis sakosi turįs teisės 
būti dar pusantrų metų. Mat, 
Treboski nuteistas nuo 2^2
iki 4 metų. Kadangi jis bu- Lietuvoje esanti didele Mas- 
vo gero elgesio, tai jis iš ka
lėjimo gali būti atleistas, iš
buvęs 2V2 metų.

Treboski aiškinasi, jog 
jam daug geriau kalėjime: 
kaip geras dailidė, jis čia 
daugiau uždirba, negu lais
vėje.

VARŠUVA. — Lapkričio 
10 d. Lenkijoj prezidentas 
Moscicki iškilmingose apei
gose įteikė generolui Rydz- 
Smigly sidabrinę lazdą, kaip 
maršalo ženklą. Tuomi Rydz- 
Smigly oficialiai paskelbtas 
maršalo Pilsudskio įpėdiniu.

Tuo pat laiku Londone 
lankėsi Lenkijos užsienių 
reikalų ministeris pulk. 
Beck, kurs turėjo pasitari
mų su Anglijos vyriausybe. 
Yra žinių,, jog Beck pareiš
kęs anglų politikams, jog

k vos įtaka. Matyti, lenkams 
nepatinka, jei Lietuva ge
ruose santykiuose su Rusija.

Beck prašė anglų, kad lei
stų kuo didesniam skaičiui 
žydų įvažiuoti į Palestiną. 
Mat, Lėnkija nori kuo dau
giausia žydų iškraustyti.

Šiuo laiku, kaip apskai
čiuojama, Amerikoje yra a- 
pie 21 milijonas radio priim
tuvų. Vadinasi, kas šeštas 'bėra 76,483. 
žmogus turi savo radio pri- Australijos juodukai vadi-. 
imtuvą. naši aborigenai.

MELBOURNE. — Austra
lijoj juodoji gyventojų rasė 
baigia išnykti. Šiuo laiku jų

KOSULYS U\TToSTIES j
J Yra pašalinamas sn daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE.
< Šios gyduolės yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos sutelkia grel-
< tą palengvinimą nuo kosulio ir kitų nesmagumą ryšy su šalėiu.

VIDURIŲ NESMAGUMUS >
į Galima pašalinti su daktaro Grysz’o GASTRITONU gyduolėmis,
? kurios puikiai veikia vidurių reguliavimui; šalina gazą k nervuotu- ;
$ mo priežastis, gelbsti pašalinimui viduriuose, susldaruslų išmatų.
į Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai Iš:

i KENT REMEDIES, INC.
; 102 Kent Street Brooklyn, N. Y. :

Kada Mąstai Apie Gerus Čeverykus - 
MASTYK APIE MILCIŲ

Gerų čeverykų sudėtis yra tokia:’Pirmos rūšies — Rack-
rinkn nainus nareipfimm Va siuntinybės dėl Vilniaus oku-' Oak padai, Am-O-Flex vidpadžiai, Kid Kangaroo arba Calf, 
du perrinktas P. Mikalaus- PacT1J0S' Pnlm‘1 nau?11 nar‘al odos vlrsellal lr st,Prlal Pasiiiti-
kas, . Lietuvos kar. 1 pulko; 
savanoris; padėjėjais A. Po- 
vilanskas ir V. Vyšnius, A- 
merikos veteranai; adjutan
tu šaulys J. Tarnas; ūkve
džiu V. Kuras, A.E.F. vet.; 
kapelionu — V. Daukintas, 
Lietuvos savanoris; teisėju 
Pr. Venys, Am. vet.; inspek
torium P. Pečelis, Amer. ve
teranas; gydytoju — dr. Ed. 
Žukauskas, ats. karininkas; 
vėliavininkais: J. Šimonis,

' A. Laucius ir A. Šileika, abu
du Amerikos veteranai.

Posto pastangomis kuriasi 
nauji postai Nashua, N. H., 
Kearny, N. J., Scranton, Pa., 
Amsterdam, N. Y. ir Wilkes- 
Barre, Pa.

Iškilmingas naujų vadų įpa 
reigojimas įvyks gruodžio 9 
d. Posto bute, 291 Wythe 
Ave., Brooklyn. Dalyvaus ir 
pulk. J. Budrys, Lietuvos 
gen. konsulas.

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.
69-21 Grand Ave., Maspeth, L. I.
56-27 Clermont Ave., Maspeth.
66-31 Grand Ave., Maspeth, L. I.
235 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(tarpe Roebling ir Driggs Ave.)

Y'' •
Sf

New York policijos namuose katė Tige susilaukė 4 kačiu
kų. Policininkai nutarė paimti naujagimių kačiukų pirštų 

, Gal jie numato, jog kačiukai gali kada nusi-

' A

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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PIRMAS jk ^7 jk jk C® Savaitraščio
Didžiulis K11 Į 11 ĮC 11 X AMERIKOS

IMKI0 25.6.7.8.29 DHOK
Apreiškimo par. Salėj e,

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

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpubllo 0-3040

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

1—2 p. p.
6—8 vak.
Ir pagal sutarti

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(MJUPAITĖ)

179 So. 2nd Street

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

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-0108

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

VISI Į BAZAR4

Šis Amerikos numeris yra 
paskutinis prieš Amerikos 
bazaro atidarymą. Todėl šia 
proga sveikiname visus ir ti
kime, kad su Tamstomis as
meniškai pasimatysime.

Trumpai iš Bazaro Fronto 
galima tiek pasakyti: lapkri 
čio 13 d. įvykusiame susirin
kime paaiškėjo, kad visose 
parapijose sparčiai ruošia
masi. Veikėjos lenktyniuoda- 
mos renka ir pačios aukoja 
bazarui dovanas. Maspetho 
Šv. Altoriaus D-ja pririnko 
darbininkes: P. Šimkienę, O. 
Petrulienę ir V. Vyšniauskie
nę. Liet. Vyčių 41 kuopa 
(Apreiškimo) išrinko O. Kai- 
nauskaitę, V. Pečkaitį, M. 
Stakonaitę, Z. Mažeikienę ir 
inž. A. Mažeiką.

Bazaro tvarka

Bazaro tvarka nustatyta 
sekanti: kiekvieną vakarą 
pradžia 7:30 vai. Įžanga: 
trečiadienį, ketvirtadienį, še
štadienį po 15 centų; penk
tadienį ir sekmadienį (pas
kutinę dieną) tik po 10 c. Šo
kiams gros geras orkestras.

Dovanų daugybė
Iš pat pradžių nepradėjo

me skelbti laikraštyj kiekvie 
nos dovanos atskirai. Jų bū
tų buvę ištisos skiltys. Taip 
per pora paskutinių dienų 
vėl gauta iš p. W. Tarulių 
gražus gėrimams setas (bač
kutė su 6 stiklais), pyragai
čiams lėkštė ir kt. Per kun. 
K. Paulonį Mrs. Wolyner (57 
Hudson Ave., Brooklyn) įtei
kė 2 dol. Maspetho Šv. Alto
riaus D-ja paskyrė 5 dol., 
kun. P. Lekešis dovanojo B 
setus brangių stiklų; P. Šim
kienė — elektrinį pečių, stik
lų setą ir kt.; O. Petrulienė 
— rankų darbo pagalvį ir 
daugiau daiktų; p. Paulaus
kienė — sidabrines žirkles, 
lovai patiesalus; p. Kuli
kauskienė — elektr. laikro
dį ; Terebeizienė — setą stik
lu (wiskey ste), staltiesę ir 
kt.; p. Januškaitienė — įvai
rių valgymų; p. V. Vyšniaus
kienė — staltiesę; p. Valai
tienė — smulkių daiktų; p. 
Andrešiūnienė — lietuviškų 
raštų lininį rankšluostį (iš

[Lietuvos), megstinę apykak- Choras tvarkiai susodin- 
lę, pilną lėkščių setą (16 ga- tas šonuose salės prie scenos 

, balų)' ir 12 stiklų su ąsočiu vidury pagelbinis orkestras. 
; setą; p. X. Strumskis (Re- Užgesus šviesoms ir paleng- 

public Liquor Store) pažadė
jo bazarui degtinės.

Paskutinis susirinkimas

Bazaro rengėjų paskutinis 
susirinkimas įvyksta prieš 
bazarą antradienį, lapkr. 24 
d., 7 vai. vak. pačioje Apreiš
kimo par. salėje. Ten pasitar 
sime, pasiskirsime darbus, 
būdas ir jas parengsime. Ku
rie dar turite nepriduotų do
vanų, prašome jas tą vakarą 
sunešti.

Nakties pelėdos bazare

Žinomas Brooklyno šokių 
orkestras „Nakties pelėdos” 
Amerikos bazare gros kiek
vieną vakarą lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Jauni
me, tau proga puikiai pasi
šokti prie šaunaus orkestro. 
Pradžia 7:30 vai. kas vakarą.

500 SUSIPAŽINO SU 
KLAIPĖDOS JULE

Sekmadienį Apreiškimo pa 
rapijos salėj teko matyti 
operetę Klaipėdos Julė. Ši 
operetė, parašyta W. R. Her
berto (skirtingu' vardu) ir 
vaizduoja uosto mergaičių ir 
jūreivių gyvenimą, pasižymi 
gražia muzika. Ją sulietuvi
no Bujonas, tai žymus mūsų 
išeivijos širdies — Pensylva- 
nijos lietuvių vadas, kun. Jo
nas Kasakaitis, Pittston, Pa. 
klebonas. Šį veikalą jis sulie: 
tuvino prieš 20 metų. Muzi
kos ir dainų klausytis Bujo
nas mus perkelia ne į kurį 
kitą, bet į Klaipėdos uostą. 
Bujonas, žinoma, tai padarė 
patrijotinių jausmų verčia
mas, o tuos jausmus sužadi
no visuotina lietuvių išeivų 
nuotaika Klaipėdą padaryti 
amžinai Lietuvos uostu.

Klaipėdos Julės pažiūrėti 
susirinko apie 500 žmonių. 
Operetę pradedant, choro 
vadas, muz. J. J. Jankus, pa
kvietė kleboną, kun. N. Pa
kalnį atidaryti vakarą. Kle
bonas pasveikinęs susirinku
sius, perstatė patį autorių— 
vertėją, kun. J: Kasakaitį.

va atsidarant scenos uždan
gai, rodos, nejučiom ir persi
kėlėm į Klaipėdą. Mat kun. 
J. Kasakaitis ir didžiulę pui
kią Klaipėdos uosto fotogra
finę sceneriją prisiuntė, kas 
operetei pridavė daug rimtu
mo ir panašumo į tikrovę.

Pats veikalas vaizduoja 
uosto mergeles, kurios žavi
si jaunais jūreiviais ir nepa
žįstamais piešėjais, kurie 
dažnai atvyksta piešti gra
žių Klaipėdos vaizdų. Bet 
viena iš jų Julė, labai žavin
ti ir dažnai pavilioja kitų 
mylimus. Mergaitės jos ne
kenčia, jai pavydi. Julei be- 
koketuojant ir senam jūrei
viui šauliui savo užduoties- 
nesuprantant, ir Julytė buvo 
pakliuvus į nemalonumą Ta
čiau viskas baigiasi susitai
kymu ir masinėm vedybom.

Apie vaidintojus trumpai 
galima pasakyti tiek: nepa
prastai puikiai pasirodė Ed. 
Bražinskas, kurs tikrai su
prato ir sugebėjo suvaidinti 
jūreivio Genio rolę. Gerai 
vaidino ir A. Stanis — Kup- 
ris, jūreivis; neblogai J. Le- 
vonas — senis jūreivis. Iš 
mergaičių gerai vaidino Julė 
— M. Stagniūnaitė, labai ge
rai. pasirodė Aldinė — N. 
Rinkūnaitė.
Viltis — A. Dragūnaitė, tik 
kalba buvo labai greita. Iš 
naujų labai gerai savo rolę 
atliko Gražutė — S. Kazlau
skaitė.

Veikalas nelengvas, reika
lauja keleto stiprių solistų. 
Atsižvelgiant į sąlygas, rei
kia pasakyti, kad muz. J. J. 
Jankus įdėjo daug pajėgų, 
rengdamas šią operetę. Cho
ras sumokytas puikiai ir ža
vingai dainuoja per visą vei
kalą. Orkestras priduoda 
veikalui operetišką antspal- 
vį.

Klaipėdos Julė verta pa
matyti visiems, o ta proga 
dar bus, nes ji bus suvaidin
ta šį sekmadienį, Apreiški
mo parap. salėj. Kik.

Gauta sveikinimų
Be kitų daugelio sveikini-

mų, kuriuos choro vadas 
muz. J. Jankus gavo salėj 
po vaidinimui, Vargon. S-gos 
C. pirm. J. Kudirka (Pitts
ton, Pa.) atsiuntė toki pa
sveikinimą: ’’Sunkiame dar
be bei drąsiame pasiryžime, 
statant Klaipėdos Julę, nuo 
širdies linkiu kuo geriausių 
sėkmių”.

vaikus į gatves be jokios 
priežiūros. Negalima leisti 
vaikų žaisti į neapsaugotas 
vietas.

Visados atsimintina, jog 
vaikai negalvoja, už juos gal 
voti turi jų tėvai.

Traffic Pct. K.

Gerai vaidino

NEKAITO PRASIDĖJIMO NOVENA
Angelų Karalienes Bažnyčioj

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

STEBUKLINGO MEDAU- PAM0KSLAI VAKARAIS

KELIO ALTORIAUS. 7:30 VALAND4

MIŠIOS RYTAIS

9 VALANDĄ

SAUGOKITE VAIKUS

Policijos departamento ži
niomis, New York miesto ri
bose šiemet per pirmus devy
nis mėnesius automobilių ne-, 
laimėse užmušti 55 vaikai, 6 
metų amžiaus ir 2193 sužeis
ti.

Dėl šių vaikų nelaimių 
daugiausia kalti jų tėvai ir 
globėjai, kurie leidžia savo .

Tel. JUniper 5-0259

RAPOLAS KRUCHAS
FOTOGRAFAS |

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

? (Prieš Mount Olivet kapines) >
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STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

60 METŲ KUNIGU

Monsinjoras Gallus Bru
der, 85 metų amžiaus, lapkr. 
15 d. minėjo savo kunigystės 
60 metų sukaktuves. Tai se- 
niausis kunigas New York 
vyskupijoje.

Iškilmėse dalyvavo kardi
nolas Hayes.

Mons. Bruder klebonauja 
Šv. Juozapo parapijoj, 408 
E. 87 St., New York.

STagg 2-4409 Notary Public

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Duodu automobilius vestuvėms 

visokiems pokyliams

Ir

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avė.

?£S5SSSSSSSS5SSEESSSES5SSSSSSSS5SS5SS1S7&&2ZSSS&SS55&3SESSESS3XS5&SE5SS5&S^^

1 Kode] yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?

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

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

Kreipkitčs adresu:

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

Jei norit gauti į kitus miestus ar farmas, kreipiktės: 
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.
N, MASENAS BAKING CO.

Dr. H. MENDLOWITZ ’ I
Persikėlė naujon vieton, tai yra: >

[522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. Į
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

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, keiksus 

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
5 Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
5 PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
5 AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALŪS Iš geriausių
5 bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
I J. GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

2222222222772222222^

Tel. Virginia 7-44,99
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rend as

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS ŠIL- 

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

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan)

Mes išvalome Garo Boilerius 
oru už 32.00 Ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien Iš WMBQ.

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

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

Tel. GLenmore 5-8733

"Standard"

ŠTAI KAIP
lukštyn Širdis.
Iiunimo idealizmas.
Vengro mirtis.
Ulijonai tikinčiųjų...
Svetinių tarnyboje.

' ---- 1
jjgme numeryje prade 

5f naują skyrių, Aukšl 
kurį maloniai sut 

0ti musų laikraščio nau 
jsdradarbis, nuoširdus 2 

? jus sielos mylėtojas. ' 
tyrius, tikime, pajuč 
Uogaus sielai, žmogaus 
įjji brangiausius klai 
jis, pasotins dvasios a 
Įiplės žinojimo akiratį, 
jtlbės kovai už amžinuos 

j lulus.
—o—

Daug kur nusiskundžia 
jtgšią dienų jaunimui ti 
id idealizmo. Girdi, ja 
joi terūpi tik laikini, f 
genimai reikaliukai, 

i ta pasismaginimai
Prieš kelias dienas 
g Princeton universi 
tolstančiai jaunimo ( 
Epiškai sekė Princeto 
Dartmouth futbolo žaic 
Daug jaunųjų pasiliko 1 

j rai dalyvauti tradicin 
baliuje.

Netoli šokių salės 
protestantų bažnyčia. 1 
by salės veržiasi jazzc 
ai Pro atdaras bažr 
ta slenka tylūs gi< 
aidai. Bažnyčioje api 
studentų turi pratybas 
jinės muzikos kone 
Jiems nesvarbu, ten p; 
rengti prašmatnūs s 
Tiems svarbiau paskirt 
laisvą laiką gražepnian 
k 1 '

O tokių jaunuolių vi

Praėjusį sekmadienį 1 
^Ayreskimuir Mac 
lietuvių parapijų chore 
jo savo parengimus. 1 
jai pažymėtinas Apre 
par. choro žygis, sure 
operetę Klaipėdos Ju 
įtraukta apie 100 jai 
gražų darbą.

Tad ar trūksta šių 
jaunimui idealizmo?

—o— 
Prancūzijoje nusiži 

daus reikalų ministe 
lengro. Savo paskui 
laiškuose mirties k 
bis jis nurodė pc 
Įnešus, kurie jį labai 
Dešiniųjų partijų 

bitino ministerį kai] 
tyrą, karo metu p 
Vokietijon. Faktas,.] 
lengro buvo kaltinta 
Airijos kariuomenės 
bet buvo išteisintas 3 
Meš 2.

Nesenai sudarytas 
teismas minister} S 
Mo nekaltu, bet tai 
®ho jo politinių pri 

Prancūzijos sočia 
komunistai dabar re 
karšto už Salengn 

Galima laukti, jog 
rijos spauda veikiai 
varžyta. Bet čia įdon 
^įog pirmieji S 

priekaištus 
komunistę e^0 Sj 

I -Jie tada dar nebuvo 
^ndro fronto su soči 
^kda Salengro jiei 
Myras, šiandien 
vyris.

Salengro ks 
jis buvo di

Bazaras baigi 
šį sekmadiei

Men, ryt ir p<
Pradžia 7:30
Įžanga tik 15




