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Lietuvos prekyba su Jung
tinėmis Valstybėmis žymiai 
auga. 1932 m. Lietuva par
davė J. Valstybėms įvairių 
prekių už 630 tūkstančių do
lerių, pernai — už 372y2 
tūkst. dol., o šiemet per pir
muosius 8 mėnesius į čia į- 
vežta Lietuvos prekių už 
564,400 dol. Kai pasibaigs 
metai, šiemetinė prekyba gal 
pasieks 900,000 dol. sumą.

Jei tokiu smarkumu vys
tysis Lietuvos prekyba, tai 
1937 m. Lietuva turėtų par
duoti į J. V. prekių mažiau
sia už 3 milijonus dolerių. 
Amerikiečiai lietuviai galė
tu dar daugiau pakelti tą 
prekybą, jei reikalaus Lietu
vos prekių.

—o—
Prekybos plėtimas neįma

nomas be savo laivyno. Lie
tuva jau turi kelis laivus, 
bet jie nebuvo tokio dydžio, 
kad galėtų pasiekti New 
York uostą. Praėjusiame 
Amerikos numery priminėme 
būtiną reikalą, kad trispalvė 
vėliava plevėsuotų viršum 
Atlantiko. Tas priminimas, 
pasirodo, turi rimto pagrin
do. Lietuvoje įsteigta akcinė 
Lietuvos Lloydo bendrovė, 
kurios akcijų (Šerų) ir ame
rikiečiai lietuviai galės įsi
gyti.

—o—
Norint kam surasti ypa

tingų nuopelnų, jų priskiria
ma ir visai nevertai. Štai ne
labai seniai gerokai šaukta, 
jog Dr. šliupas steigę s 
vių katalikų parapijas. Isto
rikas kun. Milukas, naudoda
mas paties Šliupo knygelę 
Aš ir Lietuva, aiškiai įrodo, 
jog šliupas jau 1884 metais 
kėlė „neprigulmingos” para
pijos steigimo reikalą. Taigi, 
daugiau kaip prieš 50 metų, 
kun. Miluko tvirtinimu, Dr. 
Šliupas norėjo skaldyti lietu
vių katalikų vieningumą.

—o—
Žmogaus gyvenime bene 

liūdniausias tas momentas, 
kai paaiškėja, jog gražiau
sios svajonės neturėjo jokio 
pagrindo. Štai, pracūzų rašy
tojas Andrė Gide buvo nepa
prastas komunizmo garbin
tojas ir tikėjo, jog jo svajo
nės įkūnytos Sovietų Rusijo
je. Gide nuvyko ten ir grįžęs 
parašė knygą Grįžimas iš So
vietų Rusijos.

Teisybė, Gide komunizmo 
neatsižadėjo, bet mano, kad 
Stalinas yra komunizmo iš
davikas.

Gide rašo, kad dabar So
vietų Rusijoje tereikalauja
ma prisitaikymo, kad troc- 
kistu apšaukiamas kiekvie
nas, kurs pasisako esąs nepa 
tenkintas, kad visur reikalau 
jama girti Staliną, kad vieš
patauja ne proletariato, bet 
vieno asmens diktatūra, kad 
Rusijoje didžiausia nelaisvė, 
kad grįžta buržuazinė pra
banga.

Žinoma, Gide pareiškimai 
neatvers lietuvių komunistų 
vadinamų vadų, kurie Sovie
tų Rusijos nematė, o visomis 
jėgomis ją giria. Savo pareiš
kimus rašytojas Gide padarė 
skaudančia širdimi, bet jam 
daugiau rūpėjo žmonija ir 
joslikir?a>,- todėl ir drįso pa
sakyti apie tai, ką jis matė.

Vidaus paskola. Iždo sekre 
torius Morgenthau paskelbė 
700 milijonų dolerių vidaus 
paskolą, kurios lakštams 
pirkti tuojau atsirado didelis 
kiekis pirkėjų. Paskolos lak
štams išpirkti pasirašyta be
veik už 3 bilijonus dolerių, 
nors valdžia žadėjo mokėti 
tik 2y2 procento.

Ginklų prekyba

Lapkričio mėnesį ginklų 
fabrikantai pardavė užsie
niui ginklų už 3,454,496 dol. 
Spalių mėnesį parduota 2 
milijonais mažiau. Daugiau
sia pirko Sovietų Rusija — 
už 934,949 dol. (daugiausia 
orlaivių ir jų įrankių). Japo
nija pirko už 790,590 dol.; 
Argentina — už 770,422 dol. 
Daugiausia perkama orlai
viai ir kulkosvaidžiai.

Katalikų gyvenime

Los Angeles vyskupas 
John J. Cantwell iškilmingai 
įvesdintas arki vysk, naujos 
arkivyskupijos katedroje. 
Tai šešioliktas arkivyskupas 
Jungtinėse Valstybėse. Arki
vyskupo Cantwell rūpesčiu 
įsteigta padorumo sąjunga 
kovai prieš nepadorius pa
veikslus.

Popiežiaus Pijaus XI svei
kata paskutinėmis dienomis 
sujaudino visą katalikų pa
saulį. Popiežiaus kojose pasi
reiškė- lengvas paralyžius, 
tačiau 79 senelis tvirtai lai
kosi. Jis yra gydytojų nuola
tinėje priežiūroj e.-

Kooperacija auga

Pirkėjų (vartotojų) koope- 
ratyvinis judėjimas auga. 
Šiais metais ūkininkai koo
peratininkai pirko savo koo
peratyvuose prekių už 309 
milijonus dolerių, kas yra 25 
procentais daugiau, negu per 
nai.
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Savaites Įvykiai
JUNGTIN. VALSTYBĖSE

Nepatinka demokratinės 
mintys

Prezidento Roosevelt kal
ba Amerikos žemyno respub
likų taikos konferencijoje su
silaukė plačių pastabų visa
me pasaulyje, bet Vokietijos 
ir Italijos laikraščiai pra
leido tas kalbos vietas, kur 
palankiai atsiliepta apie de
mokratiją.

Stalinas slepiasi

Maskvoje gruodžio 5 d. į- 
vyko didžiulis paradas nau
jos konstitucijos priėmimui 
paminėti. Parado garbės vie
toje nebuvo Stalino. Jis mėg
sta būti nematomas, nes tuo- 
mi įsigija didesnės pagarbos 
iš rusų. Stalinui svarbu, kad 
jis būtų garbinamas. Priim
toji konstitucija įvedė visuo
tinį ir slaptą balsavimą, bet 
kandidatus galės statyti tik 
komunistų partija.

Ginklavimasis nemažėja

Prancūzija ruošiasi pasta
tydinti 15 naujų karo laivų, 
kas kainuos 572 milijonus do 
lerių. Karo laivynui paskirta 
400 naujų jūrininkų. 1937 m. 
bus pagaminta 1500 naujų ka 
ro orlaivių.

Belgijos seimas pailgino 
kareiviavimo prievolę; iki 
šiol kareiviams reikėjo išbū
ti kariuomenėje 8 men., nuo 
dabar —17 mėnesių.

VOKIETIJOJE

Hitlerio paskirtas „vokie
čių jaunimo vadas” įsakė vi
sam Vokietijos jaunimui į- 
stoti į hitlėrinihkų jaunimo 
organizacijas. Vyskupai daro 
atitinkamų žygių tėvų ir 
Bažnyčios teisėms apsaugoti.

Žymiam rašytojui Thomas 
Mann atimta Vokietijos pi
lietybė. Kaltinamas neištiki
mumu vokietybei. Seniau 
Mann dažnai atvažiuodavo į 
Lietuvą vasaroti. 1929 m. 
jis laimėjo Nobelio literatū
ros premiją.

Buvusio kaizerio Vilhelmo 
podukra susižiedavo su vienu 
pirkliu. „Karališko” kraujo 
pareikalavimas vis mažėja.

Laimėjęs Nobelio taikos 
premiją Ossietzky negalėsiąs 
vykti į Norvegiją pasiimti 
dovanos dėl silpnos sveika
tos. Hitlerininkai išlaikė jį 
kalėjime 3 metus. Dabar pa
leistas guli džiovininkų ligo
ninėje.
Etiopijoj kraujas nesiliauja

Italų ginkluoti būriai viso
mis jėgomis stengiasi užbaig
ti visišką Etiopijos užkaria
vimą. Menkai organizuoti ir 
silpnai ginkluoti etiopų liku
čiai negali atsilaikyti prieš 
moderniškai ginkluotus už
puolikus. Italams svarbu už
imti visą Etiopiją, kad meke
no neremtam negusui nebe
būtų galima kreiptis į Tautų 
Sąjungą.

Mūsiškėje amerikiečių spau 
do j e redaktoriai lenktyniau
ja vieni kitų mokyme. Nese
niai Naujienų redaktorius 
„prigriebė” Vienybės redak
torių, suklydusį istorijoje, o 
šis dabar „atsigriebė”, pa
mokydamas Naujienų redak
torių geografijos. Ta proga 
pasikeista įvairiausiais var
dais. Bet kokia iš to nauda 
lietuvių visuomenei, jeigu ji 
vis maitinama savotišku, 
grynai asmeniniu pasipešio- 
jimu.

Gruodžio 6 d. teko apsilan
kyti Eastone, Pa., kur ener
gingas kun. P. Garmus buvo 
surengęs prakalbas, po kurių 
kilo daug diskusijų, praėju
sių gražioje tvarkoje. Susi
rinkę eastoniečiai buvo liu
dijimas, kokia gyva ten ko
lonija. Atrodo, jog daugiau
sia domimasi komunizmo, 
fašizmo ir demokratijos klau 
simais. Tie klausimai ir ki
tur įdomūs, todėl organizuo
ta visuomenė tupėtų nepasi
tenkinti tik pasilinksminimo 
pramogų rengimu, bet nebi
joti ir rimtų klausimų pla
čiau pajudinti. Gyvename 
laikus, kada negalima palik
ti mases žmonių nežinojime 
ar klaidinime.

ORLAIVIO NELAIMĖJE 
ŽUVO 15 ŽMONIŲ

LONDONAS. — Olandų 
orlaiviui nukritus, gruodžio 
9 d. žuvo 15 keleivių. Užmuš
tųjų skaičiuje yra malūn
sparnio orlaivio (aūtožiro) 
išradėjas Cierva, Švedijos 
buvęs premjeras, admirolas 
Landman ir kiti įžymūs as
menys.

Gyva išliko orlaivio patar
nautoja ir vienas keleivis.
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POPIEŽIAUS SVEIKATA MADRIDO PADĖTIS VISAI
GERĖJA NEAIŠKI

VATIKANAS. — Popie- 
žiaus Pijaus XI sveikata, 
kaip pranešama, žymiai pa
gerėjo. Gruodžio 8 d. Popie
žius net norėjo palikti lovą, 
bet gydytojai patarė palauk
ti dar kėlias dienas.

Nekalto Prasidėjimo šven
tės metu Popiežius išklausė 
mišių savo kambary ir pri
ėmė Komuniją.

KARDINOLUI O’CONNELL
77 METAI AMŽIAUS

BOSTON. — Gruodžio 8 d. 
kardinolas William O’Con
nell minėjo 77 metų sukaktį. 
Neseniai jam sukako 25 me
tai kaip yra kardinolu.

ONOS KATKAUSKAITĖS , 
PAVYKĘS KONCERTAS

(Mūsų korespondento)

HARTFORD, Conn. — 
Gruodžio 6 d. Bushnell Me
morial salėje Metropolitan 
operos artistė Ona Katkaus- 
kaitė su Tito Schipa pasiro
dė pirmą kartą savo specia
liame koncerte — recital. 
Milžiniška Bushnell salė, ku
rion tilpsta iki 3,000 žmonių, 
buvo pilna. Daug žmonių dar 
stovėjo.

Schipa puikus dainininkas 
ir viešai dėkojo Onutei už jos 
gražų prisidėjimą prie itališ
ko dueto su juo. Onutė.pui
kiai padainavo. Visai neatro
dė nervinga, jautėsi visą lai
ką, kaip namie. Jos kiekvie
nas judesis pilnas reikšmės 
ir grakštumo. Be daug kitų 
dainelių (italų, anglų ir kito
mis kalbomis) ji dar puikiau 
šiai padainavo lietuvių Lop
šinę.

Katkauskaitei įteikta pusė 
tuzino bukietų gyvų gėlių. 
Buvo daug sykių iššaukta 
kartoti dainavimą, o ji nepa
šykštėjo duosniai žmonėms 
atsakyti dainoje.

Jos koncertas buvo ko sėk 
mingiausias. Vietiniai laik
raščiai minėjo, kad tai buvo 
tikrai „Home Coming Wel
come for Anna Kaskas”. 
Hartfordiečiai šauniai priė
mė savo dainos karalaitę. Ir 
mūsų Onutė puikiausiai rea
gavo į visa tai. Garbė jai ir 
tuo pačiu lietuviams.

Buvo daug lietuvių, bet 
daugiausia kitataučių. Visi 
džiaugėmės tuo įvykiu; lietu
vių buvo ne tik iš Hartford, 
bet ir iš kitų miestų.

Reikėtų čia paminėti, kad 
Katkauskaitė nemažai tiky
binių giesmių pagiedojo. Ji 
nepamiršo (nors labai nuvar
gusi ir užimta) atvežti lietu
vių bažnyčios altoriams bent 
pusę tų paaukotų gėlių. Tai 
gražus ir pavyzdingas Onu
tės pasielgimas ir mes gėri
mės tuomi. Dieve, padėk tau, 
Onute!

MONCEVIČIUI SKILĘS
KAULAS

WORCESTER. — Pasižy
mėjęs Holy Cross kolegijos 
futbolo žaidikas Moncevičius 
sužeistas žaidžiant su Bos
ton College. X spinduliai ro
do, kad jo kojos kaulas ski
lęs.

MADRIDAS. — Sukilėlių 
kariuomenė išbuvo Madrido 
priemiesčiuose daugiau kaip 
mėnesį, bet į miesto centrą 
negalėjo įsiveržti, nors ne
abejojama, jog miesto ket
virtoji dalis gerokai apnaikin 
ta.

Prie Madrido kovoja apie 
30,000 sukilėlių karių, o Mad
ridą giną apie 100,000 mili
cininkų. Milicininkų kariuo
menė nuolatos gauna dau
giau ir geresnių ginklų. Pas
kutinėmis dienomis atsiųsta 
prancūziškų ir rusiški) kul
kosvaidžių.

Madride esą užsienio laik
raštininkai stebisi, kodėl taip 
ilgai Madridas nepaimamas. 
Toks atidėliojimas aiškina
mas sukilėlių vado generolo 
Franco ypatingu atsargumu.

Šios savaitės pradžioje į 
„bendrafrontininkų” vyriau
sybę Įleista keli komunistai. 
Karo generaliniu komisaru 
paskirtas komunistas Anto
nio Mije Garcia. Bendrafron- 
tininkų ministerių posėdžiuo
se visados dalyvaująs Rusi
jos ambasadorius Rosenberg, 
kurs daugiausia ir palaikąs 
kairiojo elemento pasiryžimą 
nepasiduoti.

ANGLIJOJ KRIZĖ DAR 
NEIŠSPRĘSTA

(Berlyno dienraščio Vossi- 
sche Zeitung, buv. redakto
riaus Andre Riebeling straip
snio tęsinys)

Be Klaipėdos negali būti 
Lietuvos, nes ji nepajėgtų 
gyventi, o Vilnius lietuvių 
tautai yra širdis, be kurios 
gyvenimas nėra vertingas. 
’’Niekam tikusi yra tauta, 
kuri neparemia visko garbe, 
nes tauta be garbės negali 
gyventi ” — pasakė vienas 
vokiečių filosofas prieš 120 
metų, šiandien tai yra dar 
teisingiau, negu pereitą šimt 
mėtį, o Lietuvai net dvigu
bai, nes Vilnius yra tautos 
šventovė, apie kurią kūrėsi 
jos praeitis. Gėda yra vi
soms kultūringoms tautoms, 
kurios yra Tautų Sąjungoj, 
kol jos nepadės visų pajėgi] 
atitaisyti padarytai skriau
dai. O Lenkijai — tai reiškia 
nei mažiau nei daugiau, kaip 
kiekvieno padoraus kultūri
nio žmogaus simpatijų nete
kimas.

1920 meti] spalių 9-toji su
krėtė pasaulį. Iš pradžių bu
vo manyta, kad tai iš tikrų
jų būta išsišokėlio, kai gen. 
Želigovskis įvykdė smurtą 
prieš Lietuvos sostinę, sulau
žydamas sutartį ir pasitikė
jimą ir kartu suduodamas 
smūgį į veidą visiems T. Są
jungos nariams. Sumanymas 
net nebuvo originalus, nes pa 
našiu būdu Gabrielius D’An- 
unzio paėmė Fiumę. Bet kai 
vėliau Lenkija suvaidino bal
savimo komediją, kai Pil
sudskis ir daug jo artimųjų, 
drauge su Rydz-Smigliu, ėmė 
girtis savo ilgapirštiškumu ir 
kai paaiškėjo, kad šiam 
smurte dalyvavo ir viena 
lenkų koketė T. S-gos užkuli
siuose, tai Lenkijos presti
žas tokio makiavelistiško nie 
kšingumo akivaizdoje, galu
tinai nusmuko. Ta proga 
tenka pastebėti, kad toji ko
ketė turėjusi artimų santy
kių su Pilsudskiu, vieneriais 
metais vėliau suvaidino tokį 
pat šlykštų vaidmenį, pada
lant Aukštąją Sileziją. Skan
dinavijos parlamentuose, Es
tijoj, Latvijoj, Austrijoj, 
Anglijoj ir bendrai visur, 
kur tik susirinkdavo kultū
ringi žmonės, želigovskijada 
buvo smerkiama. Lenkija 
buvo pastatyta prie gėdos 
stulpo — ir prie jo tebestovi 
lig šiol. Lenkija apvylė pa
saulio pasitikėjimą

Ji dejavo po caro botagu ir 
šaukė apie tautišką savaran
kiškumą, remdamosi teise ir 
teisingumu. O dabar ji pase
kė savo skriaudėjų pėdomis, 
net juos pralenkdama.

Bet to dar buvo maža: 
Lenkija norėjo pagrobti visą 
Lietuvą. Kad tai rėme Japo
nija ir Italija, iš bolševizmo 
baimės, yra žinoma; dėl tų 
pačių priežasčių užmerkė 
akis ir Anglija su Prancūzi
ja. Taip pat buvo galima nu
matyti, kad čia bus įsipainio
jęs ir lenkų episkopatas, ir 
kad tai, kas buvo laikoma 
priederme, kovojant su cariz
mu ir šventuoju Sinodu, da
bar bus dovanotina lenkų na
cionalizmui, bet kad Tautų 
Sąjunga neatliko pareigos — 
visa tai yra didelė nuodėmė,

LONDONAS. — Kilę ne
aiškumai tarp karaliaus Edu
ardo VIII ir ministerių kabi
neto dėl karaliaus pareikšto 
noro vesti amerikietę Mrs. 
Simpson dar neišspręsti.

Mrs. Simpson pasitraukė 
į Prancūziją, kur yra kara
liaus artimo draugo globoje. 
Karalius turėjo daug pasita
rimų su motina, broliais ir 
premjeru Baldwin.

Neaiškumai turėję būti iš
spręsti gruodžio 10 d., bet 
rašant šią žinią nebuvo jokių 
tikslesnių žinių.

Mrs. Simpson Prancūzijoj 
viešai pareiškė, jog ji sutin
ka pasitraukti nuo karaliaus, 
norėdama užtikrinti karaliui 
sostą ir Anglijai tvarką.

JAPONIJOS MINISTERIŲ 
KABINETO KRIZĖ

TOKIO. — Japonijos užsie
nių reikalų ministeris Hachi- 
ro Arita įteikė atsistatydi
nimo raštą. Jis atsistatydino 
dėl pasirodžiusios japonų 
spaudoje aštrios kritikos ry
šium su neseniai padaryta 
Japonijos — Vokietijos su
tartimi kovai prieš komuniz
mą.

Japonų spauda nurodo, jog 
ta sutartimi Japonija nutolo 
nuo draugingos Anglijos ir 
perdaug įsivėlė į Europos 
reikalus.

SUDEGĖ TĖVAI IR
5 VAIKAI

M’GREGOR, la. — Gruo
džio 8 d. Andersonų šeimos 
namuose kilo staigus gais
ras dėl palieto žibalo; sudegė 
abu tėvai ir penki jų vaikai.

Gruodžio 5 d. panašioje 
nelaimėje Kanadoje žuvo mo 
tina ir 7 vaikai.

Kaina 5c.

Vilniaus Skriauda Visur Skelbtina
kuri paskiau pagimdė ištisą 
eilę kitų nusikaltimų: be Vil
niaus nebūtų buvę Aukšto
sios Silezijos padalinimo; be 
Vilniaus nebūtų buvę Man- 
džuko, lygiai kaip Grand Ča- 
ko konflikto pietų Amerikoj 
ir jokio itališko valdovo Abi
sinijoj; nebūtų buvę Pareinio 
atmilitarizavimo, jokio vi
daus karo Ispanijoj ir jokio 
ginklavimosi naujoms žmo
nių žudynėms. Kaip lenkų 
tautos himno žodžiai, kad 
’’prie Varšuvos ant kelių pri
siekė šeši šimtai tūkstančių 
karių, kad Lenkija dar nėra 
žuvus”, buvo giedami drauge 
su lenkais visam pasauly, 
taip dabar šauksmas: ati
duokit Vilnių! dvigubai stip
riau turi suskambėti pasau
ly, griausmu paliesdamas 
kiekvieno lenko ausį. Iš da
lies taip jau dabar yra. Len
kų šauksmas dėl skriaudų iš 
čekų pusės yra praleidžia
mas tylomis. Lenkai neteko 
teisės skustis. Į Lenkijos nu
siskundimus dėl ’’mirusios 
sielų plukdymui upės” nie
kas nekreipia dėmesio, nes 
niekas negali užjausti tam, 
kurs kenčia dėl savo kaltės. 
Lenkijos protestai mažumų 
kongresuose yra atidedami, 
stengiamasi nematyti jos at
stovų tarptautinėj žmogaus 
teisių, taikos, ir laisvės lygoj, 
nes pati Lenkija, kuri yra di
džiausia mažumų v?’ lybė 
Europoj, nieko neišmoko ir 
nerodo noro gerbti kitų xtau
tybių teisių.

Geriausia rytų-vakarų su
sisiekimo linija Lietuvos šir
dy yra be jokio gyvumo; kar 
vės ganosi užaugusiame ge
ležinkelio rėžyje. Per 600 ki
lometrų ilgumo siena nėra 
jokio susisiekimo; giminys
tės ir draugystės ryšiai tarp 
abiejų pusių yra nutraukti. 
Vargas tam,, kurs mėgintų 
slaptai pereiti liniją savo tė
vynėn: baltojo erelio kulkos 
sutrupintų jam galvą. Var
gas tam, kurs ten skaito lie
tuvišką laikraštį, norėdamas 
pasiinformuoti apie savo gim 
tąjį kraštą. Greitai bus ten 
lenkų šovinizmo pastango
mis uždaryta paskutinė mo
kykla, paskutinė ir mažiau
sia lietuviška ir kultūrinė or
ganizacija, paskutinė pašal
pos draugija! To nori val
dantieji kariški strategai.

Bet vieno jiems niekad ne
pavyks, būtent, išnaikinti 
lietuviškos sąmonės Vilniaus 
krašte! Taip pat jie niekad 
nepasieks to, kad Vilniaus 
pagrobimas būtų amžinai 
pridengtas T. S-gos neutra
lumo garantija, pateisinant 
tai bolševizmo pavojum. 
Lenkija nustojo teisės suda
rinėti sutartis, nes ji nevyk
do pasižadėjimų: ji pripažįs
ta tik kardo galybę.

Bet ir šis neteisėtas smur
tas bus pagaliau atitaisytas, 
kai galvojantie j i žmonės pa
sisakys už tai, kad tam tik
rų nusiteikusių sluoksnių 
dėsnis: ’’jėga eina prieš tei
sę” turi būti pakeistas visai 
priešingu. Teisė turi turėti 
žymiai didesnę vertę ir nuo 
visų kultūringų žmonių pri
klauso padėti teisei įgauti tą 
reikšmę.

(Užbaiga 3 pslp.)
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Pirmaisiais dvejais me- 
nusakinimas buvo daro- 
grynai bandymo tiks- 
— ištirti galimumus, ar 
srities gamyba Lietuvo-
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Raštus Ir žinias „Amerika’’ trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklų

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

IR JIEMS RŪPI LIETUVA...

Praėjusią vasarą Clevelande komunistams pasisekė į- 
traukti į savo tinklą socialistiškai nusiteikusius lietuvius ir 
kitus tam panašius ir taip buvo sudarytas „bendras fron
tas”, kurio tikslas neva grąžinti demokratiją Lietuvoje.

Daugelis net rimtai galvojančių socialistų mano, jog pa
darytas didelis žygis, nes komunistinis elementas daugiau 
susidomės Lietuva ir iš viso lietuvių reikalais. Bet tai vi
siškai neparemtas galvojimas. Komunistams niekada ne
rūpėjo Lietuvos nepriklausomumas, nerūpi ir nerūpės.

Lietuvių komunistų leistas Prūsijoje laikraštis Balsas 
1932 m. (5 nr., 45 pslp.) apie Klaipėdą, tą gyvybinį Lietu
vos centrą, taip rašė: „Mes reikalaujam, kad Lietuvos val
dininkai, žvalgyba ir kariuomenė tuč tuojau būtų išvesti iš 
Klaipėdos krašto”.

Komunistų komisaras Angarietis „bendro fronto” sie
kius aiškiai nusako šiais žodžiais: „Mums rūpi nuversti fa
šistų valdžią, kad užkariaut valdžią, vienok pakeliui, jei to 
reikalaus revoliucinės kovos susidėjusios aplinkybės, mes 
remsim ir bendro fronto ar liaudies fronto vyriausybės su
darymą. Mes statom dabar sau kaip vieną pamatinių už
davinių sudarymą bendro fronto arba liaudies fronto... jei 
kelsim pasitikėjimą darbo masėse savo jėgomis, tai mums 
pasiseks fašistinę Lietuvą revoliucijos keliu pakeisti j so
cialistinę Lietuvą’’ (žr. Liet. Kom. Part. Darbas VII Kongr. 
Tarimų šviesoje, 16 p.).

Ir be jokių aiškinimų aišku, kokia Lietuva mūsų komu
nistams rūpi. Jiems nerūpi Vilniaus atvadavimas. Jiems 
nereikalinga Klaipėda. Jiems nereikalinga nepriklausoma 
Lietuva. Jie nori nuolatos į priekį žygiuojančią Lietuvą 
nustumti į komunizmo vergiją, štai kodėl jie dangstosi de
mokratijos gelbėtojų kailiais.

KARALIAUS PAREIGA IR MEILĖ

Anglijos karaliaus Eduardo VIII paaiškėjęs noras vesti 
amerikietę- Mrs. Simpson nustelbė žinias apie Ispanijos pi
lietinį brolžudišką karą, nustelbė kitus svarbius pasauli
nius įvykius. Spauda karaliaus vadinamą įsimylėjimą 
stengiasi plačiausiai išnaudoti savo reikalams.

Ypatinga karaliaus dabartinė būklė. Savo pasirinktą mo
terį jis galėtų vesti tik už penkių mėnesių, nes tik tda ji 
bus gavusi perskyrimą nuo savo antrojo vyro. Karaliaus 
vyriausybė iškėlė opų klausimą viešumon labai anksti ir 
susidarė Anglijoje savotiška krizė.

Esant dabartinei Anglijos valdymosi tvarkai, karalius 
negali vesti be savo vyriausybės (ministerių kabineto) su
tikimo. Reikia atskiro įstatymo, kurs būtų palankus da- 
bartiniems karaliaus norams, o tokio įstatymo nenorima 
pravesti. Karaliui liko dvi išeitys: arba užmiršti pasirink
tą moterį, arba atsisakyti sosto ir ją vesti.

Ir šiaip, ir taip karaliui nėra garbingo kelio. Atsisakyti 
pasirinktos moters — nusižeminimas prieš vyriausybę ir 
neišlaikymas žodžio savo meilužei; atsisakyti sosto — pa
bėgimas nuo tarnybos savo valstybei grynai savanaudišku 
tikslu.

Eduardas VIII labai populiarus Anglijoje ir jai priklau
sančiose žemėse. Atidengtas jo artimas draugavimas su 
vedusia moteriške padalino ir Angliją ir jos dominijas į 
dvi puses.

Anglijos karalius tikrenybėje mažai ką gali; be ministe
rių kabineto pritarimo jis negali net pasakyti viešos kal
bos. Bet Anglijai karaliaus institucija svarbi, kaip jun
gianti Didžiosios Britanijos imperiją, kurios svarbiausio
mis dalimis yra Anglija, Pietų Afrika, Indija, Australija, 
Naujoji Zelandija, Kanada ir Airija. Anglijai priklausą 
įvairūs žemynai labai gerbia karalių, kurio vardo bet koks 
silpninimas aiškiai kenkia visos imperijos reikalams.

Ir štai susidūrė karaliaus pareiga valstybei ir karaliaus 
asmens laimė. Atrodo, jog bus sunku tai suderinti. Bet 
anglai nepaprastai lankstūs ir praktiški. Gal ir šią krizę 
jie praktiškai išspręs.

Per 15 mil. litų šiemet į- 
plaukė daugiau pajamų į val
stybės iždą, negu pernai per 
tą patį laiką.

Karo invalidai padovanojo 
Amerikos karo veteranams 
— invalidams tautinę vėlia
vą.

Kaune artistams valstybės 
teatre įvestos lietuvių kalbos 
pamokos. Ypač bus kreipia
ma dėmesio į kirčiavimą ir 
tarimą.

Dar viena lėktuvo nelaimė 
įvyko Kaune. Lėktuvas sudu
žo, tačiau lakūnas Dovydai
tis laimingai išsigelbėjo pa
rašiutu.

Valstybės radiofonas rengs 
viešus simfoninius koncertus 
provincijoje.

Ženevoje leidžiamame tarp
tautinės teisės, politinių ir 
diplomatinių mokslų žurna
le tilpo užsienių reikalų mi- 
nisterio St. Lozoraičio straip
snis — Sankcijos ir Tautų 
sąjunga.

Garsusis dainininkas Ša- 
liapinas žada atvažiuoti į 
Kauną. Jis nori dalyvauti K. 
Petrausko jubiliejaus minė
jime. 5

Karo muziejuje bus žuvu
siųjų už Lietuvos nepriklau
somybę karių skyrius.

Kaune įsikūrė lietuvių ita
lų draugija.

Už nurodymą, kas nužudė 
nuov. virš. Lietuvninką,.kri
minalinė policija paskyrė 
15000 lt. atlyginimą.

Įvairiose Lietuvos vietose 
žemės bankas parduoda 68 
ūkius.

Grupė Kauno kiemsargių 
padavė seimo peticijų komi
sijai nusiskundimą sunkia 
savo būtimi.

Per šių metų pirmuosius 
dešimtį mėnesių išleista 828 
knygos ir brošiūros. Pernai 
per tą pat laiką buvo išleista 
781.

Per devynis mėnesius val
stybės iždan iš degtinės ir 
spirito monopolių gauta be
veik 22 mil. litų. Pernai per 
tą pat laiką buvo gauta be
veik 19 milijonų litų.

Per spalių mėn. Vilniaus 
geležiniam fondui surinkta 
aukų 9,221 lt. 17 et.

Per 10 mėnesių iš Lietuvos 
į įvairias valstybes iš viso 
emigravo 1,511 asm. Į Pa
lestiną išvažiavo daugiausia 
— 485 žydai.

Vandentiekio praplėtimo 
darbai. Kauno miesto savi
valdybė pradėjo statyti apie 
vienos amer. mylios ilgio 
vandentiekio liniją, kuri eis 
iš Jonavos gatvės į Eigulių 
elektros stotį. Darbams pra- 
siplėtus, prie šios linijos sta
tybos dirbs apie 50 darbinin
kų.

Nusakinimo darbai ple
čiami. Nuo 1933 metų miš
kuose pradėti pušų nusakini-

Tai bent vestuves! Tvere
čiaus valsčiuje įvyko retos 
sutuoktuvės. 85 metų lietu
vis K. Turla vedė 50 metų 
gudę. Per vestuves buvo mu
zika, šokiai ir... daug kalbų.

mo (sakų surinkimo) dar
bai, 
tais 
mas 
]ais 
šios
j e apsimokės. Kadangi ban
dymai davė teigiamus rezul
tatus, tai jau nuo 1935 metų 
pradėti didesni nusakinimo 
darbai. Tais metais buvo nu- 
sakinta 80,000 pušų; prie 
šių darbų dirbo per 100 dar
bininkų.

1936 metais nusakinimo 
darbai beveik dvigubai buvo 
praplėsti. Prie šių darbų dir
bo apie 200 darbininkų. Miš
kų departamentas numato 
nusakinimo darbus ■ kiekvie
nais metais plėsti, kol kas
met bus nusakinama iki 
600,000 pušų. Kiekvieną va
sarą prie nusakinimo darbų 
gaus darbo apie 500 darbi
ninkų.

Gautieji sakai eina Į kali- 
fonijos fabriką Alytuje.

Darbai miškuose prasidė
jo. Šiomis dienomis miškų 
kirtimo darbams įvairiose 
urėdijose jau priimta 2000 
darbininkų. Kai tik pašals, 
miškuose gaus darbo dar a- 
pie 10,000 darbininkų. Dabar 
visose miškų urėdijose regis
truojami darbininkai.

Tekstilės pramonė progre
suoja. 1926 mt. Lietuvoj bu
vo 484 tekstilės pramonės į- 
monės su 1010 darbininkų; 
šiais metais tų Įmonių yra 
tik 64, bet už tai darbininkų 
skaičius padidėjo iki 5,867. 
1926 mt. buvo tik 4 Įmonės, 
kuriose dirbo daugiau kaip 
po 50 darbininkų, o šiais me
tais yra 20 Įmonių, kuriose 
dirba apie po 200 darbinin
kų. Tekstilės pramonė, pa
lyginti, per trumpą laiką pa
darė nepaprastai didelę pa
žangą ir tai Įvyko ekonomi
nės kripės laikais.

IŠ VILNIAUS KRAŠTO

Kryžiaus • keliais tenka 
žengti, kol pavyksta iškovo
ti savo teises. Vilniuje Rytas 
sumanė Įsteigti šalia liet, 
gimnazijos pradžios mokyk
lą. Jai parengtas butas buvo 
vaivadijos pripažintas tinka
mu. Bet kuriam laikui pra
slinkus, kuratorija paneigė 
tą pripažinimą ir jos spren
dimą patvirtino Varšuvos 
centras. Tada švietimo mi
nisterijos raštas 
skųstas teismui, 
adiministracinis 
kuratorijos ir 
nutarimus panaikino. Gerai, 
kad teisybė laimėjo net len
kuose. Bet kiek laiko sugaiš
ta, kiek nervų sugadinta? 
Pagaliau, iš kur mūsiškiai 
gali suvokti, kuris lenkų ad
ministracijos reikalavimas 
yra teisėtas, o kuris — ne, 
jei patys lenkai to nesupran
ta?

buvo ap- 
Vyriausias 
tribunolas 

ministerijos

AUKŠTYN SIRDIS

LAIKRAŠČIO BENDRADARBIAI

Laikraščio įdomumas, gyvumas, neatsilikimas nuo gyve
nimo reikalavimų žymiausia dalimi priklauso nuo bendra
darbių kiekybės ir kokybės.

Malonu pažymėti, jog mūsų laikraščio Amerikos bendra
darbių skaičius nuolatos didėja. Ateity turėsime daugiau 
bendradarbių iš Lietuvos; tai daugiausia jaunoji karta. Jie 
patieks mūsų skaitytojams savų kūrinių — eilėraščių, apy
sakų, straipsnių ir kitokios medžiagos.

Ypač norime būti geruose santykiuose su mūsų bendra
darbiais iš įvairių kolonijų. Jie pagelbsti laikraščiui pa
siekti daug naujų skaitytojų, kurių niekada nebus perdaug.

Kova dėl kalbos bažnyčio
je Kaltinėnuose vedama kul
tūrinėmis priemonėmis. Pa
rapijoje iš viso 300 lenkiškai 
kalbančių su valdininkais 
drauge. Kiti — visi lietuviai. 
Dabar jiems norima primes
ti kas trečias sekmadienis 
lenkiškas maldas. Surinkta 
2062 parašai peticijai arki
vyskupui, kad paliktų seną 
tvarką. Prašyme išdėstyti 
atsitikimai, kada buvo ban
doma lenkiškai bažnyčioje 
giedoti ir nieko iš to neišei
davo.

Nepagrįsti reikalavimai. 
Zerbinų kaime, Marcinkonių 
vals. skaitykloje yra du por
tretai: Vytauto Didžiojo ir 
prez. Moscickio. Policininkui 
nepatiko, kad pirmo paveik
slo rėmai buvo paauksinti ir 
naujesni negu antro. Skaity
klos vedėjai Leokadijai Hu- 
dobienei iškėlė bylą už val
džios negerbimą. Esą; prez. 
Moscickio fotografija musių 
apteršta daugiau negu Vy
tauto Didžiojo. Nežinia, kaip 
aiškinsis skaityklos vedėja: 
gal paveikslai buvo perkami 
pagal turimus rėmus, kaip 
tatai dažnai provincijoje 
praktikuojama, o gal Vytau
to Didž. portretas buvo gau
tas iš Ryto centro nemoka
mai, o lenkai nesugebėjo sa
vo „šventaisiais” aprūpinti 
lietuviškų kultūrinių įstaigų. 
Tegul prez. Moscickis padaro 
Vilniaus kaimui šimtąją da
lį to, ką jam padarė karalius 
Vytautas, o lietuviai ne tik 
jo portretus, bet ir jį patį 
paauksins, o jo vardą įrašys 
Į savo geradarių sąrašą.

Sanitarinės komisijos ne- 
sanitariniai reikalavimai. Vii 
niaus liet, labdaros draugi
jos išlaikomus bendrabučius 
aplankė sanitarinė storasti- 
jos komisija. Į jos sudėtį Įėjo 
pagarsėjęs lietuvių ėdikas, 
visuomenės siundyto j as, filo
sofijos daktaras Kviatkov- 
skis. Komisija patikrino kam 
barių, patalinių ir pačių vai
kų švarų ir išeidama pareiš
kė pageidavimą, kad visose 
salėse būtų iškabinami marš. 
Pilsudskio ir prez. Moscickio 
portretai. Ką tai turi bendro 
su sanitarija — komisija ne
siteikė paaiškinti.

Mokyklų vargai. Marcin
konių vals., Vieciūnų kaimas 
po didelių sunkumų susilau
kė lietuviškai mokantį mo
kytoją Senkevičių. Atvykęs, 
šis pasisveikino su tėvais ir 
vaikais gražiai lietuviškai ir 
kurį laiką sąžiningai dirbo 
savo darbą. Bet juo toliau, 
juo daugiau ėmė apsileisti. 
Lietuvių kalbos pamokos vir
to kažin kokiais pašnekesiais 
apie lenkų patriotiškas kai
mo organizacijas, vaikai bu
vo raginami rašytis Į jas. 
Galop, Senk. pradėjo ir tiky
bą dėstyti lenkų kalba. Spa
lių 16 d. jis vertė vaikus 
žegnotis lenkiškai. Vincukas 
Viščinskis, atsisakęs tai pa
daryti, buvo išvytas iš kla
sės. Paskui jį pasekė Kaša- 
lynaitė, Karauskaitė, Milu
tis ir du Graužiai. Kitą dieną 
vaikai buvo nubausti už tai, 
kad nesugebėjo išversti žo
džio „vasara”.

, lūs ir ilgį; negi mes žmogiš
ku protu galėtumėm supras
ti. Bet svarbu žinoti tai, kad 
ištikimieji angelai nugalėjo 
bloguosius, kad šie liko iš
mesti iš dangaus. ’’Mačiau 
šėtoną krintantį, kaip žaibą, 
iš dangaus” (Luk, 10, 18), 
sako mūsų atpirkėjas. Blo
gieji angelai nuodėme sukū
rė pragarą ir tapo velniais, 
— šėtonais, amžinais Dievo 
ir žmonių priešais.

Gerieji Angelai
Tuos angelus, kurie ban

dymo metu pasiliko Dievui 
ištikimais ir narsiai kovojo 
su blogaisiais, vadiname ge
raisiais angelais. Jie myli 
Dievą tobula meile ir saugo
ja mus nuo visokių sielos ir 
kūno pavojų.

Iš Šventojo Rašto žinome, 
kad angelų yra labai daug ir 
jie vieni nuo kitų skiriasi. 
Pranašas Danielius regėjo 
Dievo sostą ir prie jo nesu
skaitomą angelų daugybę. 
’’Tūkstančių tūkstančiai tar
navo Jam ir dešimtys tūks
tančių įkartų šimtai tūkstan
čių stovėjo prie Jo” (Dan. 7 
10). Ir mačiau ir girdėjau 
balsą daugelio angelų aplink 
sostą, ir aplink gyvūnus ir 
vyresniuosius ir buvo jų skai 
čius tūkstančių tūkstančiai” 
(Apr. 5, 11), sako Šv. Jonas.

Savo bendradarbius — korespondentus prašome rašyti 
daugiausia apie tai, kas įdomu visiems skaitytojams. Kiek
vienas korespondentas, ką nors parašęs, turėtų paklausti 
savęs: ar būtų man ir mano draugams įdomu, jei tai būtų 
parašęs kitas asmuo?

Atsiranda bendradarbių, kurie savo straipsnius ar ži
nias išsiunčia visiems laikraščiams be jokio pakeitimo. To
kie raštai silpnina laikraščio turinį, nes jie padaro visus 
laikraščius vienodus. Kiekvienam laikraščiui svarbu jo sa
vistovumas, originalumas. Tokie bendradarbiai turėtų vi
siškai sutikti, jei jų raštus redakcija savaip pertvarko.

Bendradarbių pareikšti norai, nurodymai, patarimai vi
sados ras nuoširdų atbalsį. Tik nepašykštėkit savo minčių. Vietoj pirkti „Ameriką” pa- 
Bendradarbių ir redakcijos sutarime glūdi laikraščio pasi- vieniais numeriais__ išsira-
sekimas. syk ją visiems metams.

Dvasinis Pasaulis
Visus Dievo tvarinius gali

me suskirstyti į tris pasau
lius: dvasinį, kūninį ir žmo- 
ginį pasaulį. Žmogus, kaipo 
pusiau dvasinis ir pusiau 
kūninis, turi reikalus su 
abiem pasauliais. Kūninis pa 
saulis jam prieinamas kūno 
pajautimais, bet dvasinis pa
saulis tėra jam matomas ti
kėjimo ir proto akimis. O 
kas šių Dievo dovanų neturi, 
tas skęsta abejojimo klam
pynėj ir čia kamuojasi su 
klausimais: ar yra dvasinis 
pasaulis.

Tikintieji gerai žino, kad 
be šio medžiaginio pasaulio 
dar yra kitas, dvasinis pa
saulis. Jo gyventojus vadina
me dvasiomis. Dvasinės pri
gimties apribotą rūšį, kuri 
yra aukštesnė už žmogaus 
sielą, vadiname angelais.

v Grynosios Dvasios.
Angelai kūno neturi. Jie 

yra bekūninės esybės, gry
nos dvasios, sutvertos Dievo 
garbei bei tarnybai ir taipgi 
žmonių pagelbai. Žodis ange
las yra paimtas iš graikų 
kalbos ir reiškia pasiuntinys 
Taigi, angelai yra Dievo pa
siuntiniai. Jie turi išmintį, 
valią ir galybę, nesulygina
mai didesnę už žmonių. Skra| Prie neapsakomos angelų 
jodami minties greitumu, jie J daugybės reikia pridėti be- 
sužino daugybę dalykų, ku-1 galinę jų įvairybę. Šv. Tomas 
rių negali pamiršti. Bet atei
ties jie nežino; Kristus kal
bėdamas apie pasaulio pabai
gą, pasakė, jog ’’apie aną 
dieną ir valandą niekas neži
no, nė dangaus angelai, tik 
vienas Tėvas” (Mat. 24,36).

Angelai neužima jokios 
vietos apimtinai; jie teužima 
vietą veiktinai. Nelengva su
prasti moksliškus išsireiški
mus, o jiems išaiškinti užim
tų daug vietos. Tikiu, jog ge
ros valios skaitytojai pasi
tenkins žinia, kad angelai te
užima vietą veiktinai, ir kad 
persikėlimui iš vienos vietos 
į kitą jiems laikas nereika
lingas.

Blogieji angelai
Ne visi angelai pasiliko 

Dievui ištikimais tarnais. 
Šv. Jonas Apreiškime sako, 
jog ’’danguje įvyko didelė 
kova: Mykolas ir jo angelai 
kovojo prieš slibiną. Taip 
pat kovojo slibinas ir jo an
gelai; bet jie nenugalėjo ir 
danguje neberasta daugiau 
jų vietos” (Apr. 12, 7-8). 
Kas gi buvo priežastimi an
gelų kovos? Blogųjų angelų 
nuodėmė!

Šventasis Raštas nepasa
ko, kokia buvo ta nuodėmė. 
Greičiausia iš puikybės Švie- 
sanešys (Liuciferis) pasi
priešino Dievo valiai ir pakė
lė maištą prieš Dievą. Prie 
jo prisidėjo daugiau išdidžių 
angelų. Didesnė jų dalis pa
siliko Dievui ištikimais. Tų 
ištikimųjų vadu buvo Myko
las Arkangelas. Liuciferiui 
ir jo pasekėjams, manau, čia 
galima pritaikinti Ižai j o pra 
našo žodžius: ’’Kaip gi puo
lei iš dangaus tu, šviesnešy, 
kurs anksti rytą užtekėda
vai?.. Tu sakei savo širdyje.. 
iškelsiu savo sostą aukščiau 
už Dievo žvaigždes... Aš pa
sikelsiu aukščiau už debesų 
aukštybes, būsiu panašus į 
Aukščiausiąjį. Bet tu būsi 
nutrenktas į pragarą, į duo-

spėja, kad kiekvienas ange
las skiriasi nuo kito savo 
prigimtimi. Angelų rūšis va
diname chorais. Tarp jų vie
špatauja dangiškai graži ie- 
rarkinė tvarka.

Angelų lerarkijos
Bažnyčios rašytojai sus

kirsto geruosius angelus Į 
tris ierarkijas ir devynius 
pulkus arba chorus. Prie pir
mos (žemiausios) ierarkijos 
priskiriami:
Angelai, Arkangelai Dorybės

Prie antrosios (vidurinės) 
ierarkijos: Galybės, Kuni
gaikštystės, Valstybės.

Prie trečiosios (aukščiau
sios) ierarkijos: Sostai, Che
rubinai, Sarafinai.

Vardais žinomi 
Mykolas, Rapolas, 
liūs.

angelai :
Gabrie-

P. M. J.

NAUJI BEDIEVIŲ PLANAI

Centrinė Maskvos bedie
vių taryba nutarė sušaukti 
1937 m. visų bedievių ir lais
vamanių kongresą. Paruoši
mo darbai jau pradėti. Tiki
si sulaukti 1600 svečių iš 46 
valstybių. Numatoma svars
tyti šie klausimai: 1. Įsteigi
mas tarptautinės bedievių 
sąjungos, kuriai vadovaus 
Rusijos bedieviai. 2. Įsteigi
mas tarptautinės prieštiky- 
binės propagandos. 3. Įstei
gimas iždo, iš kurio kovai su 
tikėjimu bus duodamos lėšos.

ATSIVERTĖLIO 
JUBILIEJUS

Didysis Danijos rašytojas 
Jonas Jorgensen šventė savo 
70 m. amžiaus jubiliejų, šią 
šventę jis pradėjo Italijoj 
Umbrijos kalnuos, šv. Pran
ciškaus gimimo vietoj. Kata
likų Bažnyčion Jorgensen . 
perėjo 1896 m. Parašė daug 
gražių katalikiškų knygų, 

I tarp kurių garsiausia yra šv. 
bes gilumą ” (Iz. 14, 12 15). j Pranciškaus Asyžiečio gyve- 

Mums nesvarbu žinoti nimas kuris išverstas ir ĮMums 
nuodėmės rūšį, • kovos gink-! lietuvių kalbą.

nyčiai ne tiktai sudaro 
bes ištikimiesiems jo 
riams (katalikams), ka 
jau minėjau, bet ir tikre 
pimo (apdraudos), j< 
einą tikruoju, vedanči 
mėn keliu. Šis saugumą 
di R. K. Bažnyčios pat 
me. Patvariu vadiname 
vieną daiktą, ar da' 
kurs iš esmės nesikeiči 
nusidėvi, nenustoja sav 
yumo, neišnyksta. Ši; 
prasme R. K. Bažnyc 
mokslas ir gyvavimas 
tikrai patvarus. Kito 
ir negali būti.

Jei Jėzus Kristus j 
R. K. Bažnyčią, (o ta 
nesugriaunamas dalyl 
tam tikslui, kad ji s 
Jo mokslą visai žmor 
ją vestų laimėn, tai j f 
ku, jog Jis norėjo, ka 
mokslas liktų neiškra 
ir Jo įstaiga išliktų 
griauta iki pasaulio 
gos. Jis būtų pasielgę 
neišmintingai, jei neb 
davęs tokios galios, k 
saugotų ją nuo iškr 
jai pavesto mokslo ir 
tų, priešams užpuolus

Taigi, Jėzus Kristų 
girnai ir pasilieka sav 
goję (Bažnyčioje), k 
kiai matosi iš Jo žodi 
štai aš esu su jumis 
šaulio pabaigos” - 
galva, o R. K. Bažn 
Jo mistinis kūnas!

Mokslui išlaikyti 
dingam, Jis pažada 
lams atsiųsti Šventą 
šią — tiesos dvasią, 
apsaugotų nuo klaidi 
atsiunčia regimu b 
Sekmines ugninių 
pavidale. Šventoji 
ka R. K. Bažnyčioj 
kad siela kūne. Iš š 
eina R. K. Bažnyčio; 
dingumas, jos pati 
kurį Jėzus žadėjo 

sakydamas: 
(uola), o an 

pastatysiu m;
kurios neni

Petras 
los aš 
nyčią, 
pragaro vartai”.

Dabar, kad ir 
dirstelėkime R. K. I 
istorijon. Ten- pan 
jog kaip R. K. Bažn 
kslas, taip ir jos, ks 
gijos gyvavimas y 
rus—nepasikeičiąs, 
limas. Kokias pagr 
kėjimo tiesas (dc 
K. Bažnyčia skelbd 
talų laikais, tokias 
bia ir šiandieną.

Čia pabrėžiu 
tikėjimo tiesas, 
mas, norėdamas
dėmesį atkreipti į 
yra didelio skirtumo 
mų ir šiaipjau ties 
eigų. Dogmomis vad 
kios tikėjimo tiesos 
sudaro tikėjimo pag 
kurias mes visi priva 
keti, jei nenorime i 
mio Jėzaus mokslo;

paį 
ari 

si

gos tai yra tiktai š 
dalykai, kurie gali ii 
Dalykui paaiškinti d 
pavyzdžiu: Tikėjimo 
dinė tiesa yra, jog ti 
nigas, t. y. katalikų 
po įšventintas, per 
šias, tikrai, tam ti 
džius ištardamas, 
duoną ir vyną į ti] 
ZAUS KRISTAUS 
kraują, gi visos kito 
ir apeigos yra tai ti 
dai, kurie gali įvai 
tis.



Gruodžio 11 d., 1936 m. ’’AMERIKA”

Kovę KRYPTIS IR Musę APSILEIDIMAS
lūs ir ilgį; negi mes žmogjj. Į 
ku protu galėtumėm supras I 
ti. Bet svarbu žinoti tai,foj I 
štikimieji angelai nugalėjo I 
iloguosius, kad šie liko i§. I 
lesti iš dangaus. I
stoną krintantį, kaip I
i dangaus” (Luk. 10,Į 
iko mūsų atpirkėjas. Bio-1 
eji angelai nuodėme suki-1 

pragarą ir tapo velniais, Į 
šėtonais, amžinais Dievo Į 

žmonių priešais.

Gerieji Angelai
Tuos angelus, kurie h Į 
no metu pasiliko Dievui t 
kimais ir narsiai kovojo I 
blogaisiais, vadiname ge- I 
iais angelais. Jie myli I 
rą tobula meile ir saugo-1 
ius nuo visokių sielos ii Į 
1 pavojų.
Šventojo Rašto žinome, I 
mgelų yra labai daug ii I 
eni nuo kitų skiriasi Į 
išas Danielius regėjo 

sostą ir prie jo nesu- 
imą angelų daugybę, 
tančių tūkstančiai tar
iam ir dešimtys tūks- 
.kartų šimtai tūkstan- 
vėjo prie Jo” (Dan. 1 
mačiau ir girdėjau 

augelio angelų aplink 
r aplink gyvūnus ir 
iosius ir buvo jų skai 
stančių tūkstančiai” 
11), sako Šv. Jonas, 
eapsakomos angelų 
s reikia pridėti be- 
į įvairybę. Šv. Tomas 
ad kiekvienas ange- 
asi nuo kito savo 
mi. Angelų rūšis va- 
chorais. Tarp jų vie- 
i dangiškai graži ie- 
tvarka.

įgelų lerarkijos 
rčios rašytojai sus- 
geruosius angelus į 
trkijas ir devynius 
irba chorus. Prie pir
miausios) ierarkijos 
imi:
Arkangelai Dorybės 
ntrosios (vidurinės) 
s: Galybės, Kuni- 
tės, Valstybės, 
rečiosios (aukščiau- 
irkijos: Sostai, Che- 
Sarafinai.
s žinomi angelai: 

Rapolas, Gabrie-
P. M. J.

1EDIEVIŲ PLANAI

(Tęsinys)
m. ;

Priklausymas R. K. Baž
nyčiai ne tiktai sudaro gar
bės ištikimiesiems jos na
riams (katalikams), kaip tai 
jau minėjau, bet ir tikro sau
gumo (apdraudos), jog jie 
einą tikruoju, vedančiu lai- 
mėn keliu, šis saugumas glū
di R. K. Bažnyčios patvaru
me. Patvariu vadiname kiek
vieną daiktą, ar dalyką, 
kurs iš esmės nesikeičia, ne
nusidėvi, nenustoja savo gai
vumo, neišnyksta, šia tai 
prasme R. K. Bažnyčios ir 
mokslas ir gyvavimas yra 
tikrai patvarus. Kitoniškai 
ir negali būti.

Jei Jėzus Kristus įsteigė 
R. K. Bažnyčią, (o tai yra 
nesugriaunamas dalykas) 
tam tikslui, kad ji skelbtų 
Jo mokslą visai žmonijai ir 
ją vestų laimėn, tai jau aiš
ku, jog Jis norėjo, kad ir jo 
mokslas liktų neiškraipytas, 
ir Jo įstaiga išliktų nesu
griauta iki pasaulio pabai
gos. Jis būtų pasielgęs labai 
neišmintingai, jei nebūtų jai 
davęs tokios galios, kuri ap
saugotų ją nuo iškraipymo 
jai pavesto mokslo ir apgin
tų, priešams užpuolus.

Taigi, Jėzus Kristus nere
gimai ir pasilieka savo įstai
goje (Bažnyčioje), kas aiš
kiai matosi iš Jo žodžių: ... c 
štai aš esu su jumis iki pa
saulio pabaigos” — Jėzus 
galva, o R. K. Bažnyčia tai 
Jo mistinis kūnas!

Mokslui išlaikyti neklai
dingam, Jis pažada Apašta
lams atsiųsti Šventąją Dva
sią — tiesos dvasią, kuri ją 
apsaugotų nuo klaidų. Jis Ją 
atsiunčia regimu būdu per 
Sekmines ugninių liežiuvių 
pavidale. Šventoji Dvasia lie
ka R. K. Bažnyčioje, kaip 
kad siela kūne. Iš šio tai ir 
eina R. K. Bažnyčios neklai
dingumas, jos patvarumas, 
kurį Jėzus žadėjo Apašta
lams, 
Petras 
los aš 
nyčią, 
pragaro vartai”.

Dabar, kad ir trumpai, 
dirstelėkime R. K. Bažnyčios 
istorijon. Ten- pamatysime, 
jog kaip R. K. Bažnyčios mo
kslas, taip ir jos, kaipo drau
gijos gyvavimas yra patva
rus—nepasikeičiąs, nenuga-

sakydamas: ”Tu esi 
(uola), o ant tos uo- 

pastatysiu mano Baž- 
kurios nenugalės ir

ė Maskvos bedie- 
i nutarė sušaukti 
sų bedievių ir lais- 
-ongresą. Paruoši- 
jau pradėti. Tiki- 
1600 svečių iš 46 
Numatoma svars- 
.usimai: 1. Įsteigi- 
tautinės bedievių 
kuriai vadovaus 

idieviai. 2. Įsteigi- 
lutinės prieštiky- 
agandos. 3. Įstei- 
, iš kurio kovai su 
is duodamos lėšos.

[VERTELIO
ALIEJUS

>anijos rašytojas 
nsen šventė savo 
us jubiliejų. Šią 

pradėjo Italijoj 
alnuos, šv. Pran- 
imo vietoj. Kata- 
yčion Jorgensen 
m. Parašė daug 
alikiškų knygų, 
garsiausia yra šv. j 
s Asyžiečio gyve
ns išverstas ir j 1 
bą. '■ *

persekiotojai ir jų mokslas 
žūsta. Istorija juodu ant bal
to parodo labai daug įdomių 
įvykių; tačiau, kadangi šio 
straipsnio vietą turiu apri
boti, tai čia priminsiu tik ke
letą įvykių.

Žydai tikrai žydišku įnir- , 
Šimu puola krikščionis, o štai 
jų uoliausis pasekėjas Sau- . 
liūs, virsta Pauliu, karščiau
siu tautų apaštalu; gi patys 
žydai nustoja savo tėvynės 
ir išsiblaško po visą pasaulį. 
Erodas, nekaltųjų kūdikių 
žudikas, gyvas suėstas kir- 

’ minų! Neronas, kuris vietoj 
žibintų degindavo krikščio- 

1 nis, numestas nuo sosto ir sa 
vo kareivio nudurtas! Žiau- 
riausis persekiotojas krikš
čionių Diokletijonas giriasi 
išnaikinsiąs visus krikščio
nis, o štai jo įpėdinis Kons
tantinas, pats virsta krikš
čioniu ir paskelbia R. K. Ba
žnyčią laisvą!
Julijonas atsimetėlis sten
giasi atgaivinti stabmeldiją 
ir miršta, šaukdamas: ’’Nu
galėjai Galiliejieti! ”, Arius, 
pilnas pagiežos, niršta prieš 
R. K. Bažnyčią, o pats mirš
ta baisiausia liga; gijo mok
slo nė pėdų nebeliko! Rytai 
atskyla nuo Romos Bažny
čios, o šiandieną jie valdžio
je turkų, kurie Benediktui 
XV stato pagarbos stovylą.

Žiauriųjų carų Rusija šian 
dieną stena po bolševikų jun
gu. Apie Albigensus maža 
kas ir bežino, o Domininkų, 
Pranciškų ir tūkstančiai kitų 
R. K. Bažnyčios tarnų darbai 
dar ir šiandien žibėte žiba! 
Volter’is didžiuojasi palenk
siąs į save visus mokslinčius 
gi kas jį dabar beprisimena? 
O prieš R. K. Bažnyčios Gal
vos žilus plaukus didžiausie-

SVEIKATOS KAMPELIS
Tikėjimo pagrindinė tiesa 

yra, jog teisėtai įgaliotas 
kunigas atleidžia nuodėmes, 
ištardamas tam tikrus žo
džius, gi ar šiuos žodžius iš
taria dėvėdamas kunigiškus 
drabužius, ar užsidėjęs stu
lą, tai jau apeigos dalykas, ir 
jis gali keistis.

R. K. Bažnyčia akyliai 
saugo šias pagrindines tikė
jimo tiesas (dogmas). Kiek 
kartų jos priešai pradeda 
viešai skelbti priešingą joms 
mokslą, norėdami suklaidinti 
tikinčiuosius, tiek kartų ji, 
ar tai per savo regimąją Gal
vą — popiežių, ar tai per vi
suotines popiežiaus sušauk
tąsias Santarybas, atsirėmu
si Šv. Rašto ir Tradicijos 
(senovės nerašyto mokslo, 
padavimo), viešai ir iškil
mingai užprotestuoja, įrodo 
priešingojo mokslo klaidin
gumą, viešai paaiškina tik
rąjį mokslą ir atkakliuosius 
priešginas ekskomunikuoja, 
t. y. išbraukia iš R. K. Baž
nyčios narių. Šiuo atveju 
Bažnyčia neskelbia ką nauja, 
bet tik plačiau paaiškina iš 
pradžių R. K. Bažnyčios glū
dėjusias tiesas, kurias iškil
mingai skelbti nebuvo reika
lo, kadangi ir be šio katali
kai jas pripažindavo.

Kas nuostabu, juo labiau 
užpuldinėja priešai, juo la
biau R. K. Bažnyčia plečiasi,

0 tvirtėja, skaisčiau pražimba. 
Priežastis glūdi tame, kad R.
K. Bažnyčia yra tai ne žmo
nių, bet paties Dievo įstaiga, 
Jo prižiūrima, valdoma.

Tai pažymėjo net ir vienas 
doras ir išmintingas žydų 
Rašto žinovas, Gamalielis, 
kalbėdamas susirinkusiam 
žydų sinedrionui (vyresnia- ji valdonai, net ir nekatalikai 
jai valdybai) išspręsti klau
simą kaip privaloma elgtis, 
kad" veikiau galėtų sunaikin
ti Apaštalų skelbiamą moks
lą ir jų pasekėjus. „At
sitraukite nuo šitų žmonių, 
ir paleiskite juos”, taip tarė 
Gamalielius: ’’kadangi, jei 
jų mokslas eina iš žmonių, 
tai jis savaime suirs, tačiau, 
jei yra iš Dievo, tai negalėsi
te jo suardyti”.

Ir pati istorija įrodo, jog 
šio Gamalielio būta išmintin
go žmogaus: užpuldinėjimas 
ir persekiojimai R. K. Baž
nyčios ne tiktai nesunaikina, 
nenugali, bet dar ją kaskart 
labiau pražibina, gi patys

Rašo Dr. A. K. Rakauskas

Negalavimai akimis 1
Negalavimai akimis yra < 

gana gausingi, nes įvairios : 
akių ligos, lygiai kaip ir ki
tuose organuose, kartojasi ar 
ba naujai pasireiškia.

Kroniškas akių voko mu- 
kozinės plėvės įdegimas gali 
būt dėl staigaus uždegimo, 
ypač jei tik staigi liga nebu
vo tinkamai gydoma ir pri
žiūrima. Tarp daugelio kitų 
šios ligos priežasčių tenka 
priskaityti dūmus, dulkes, 
vėją, stoką poilsio, svaigiuo
sius gėrimus, ilgas valandas 
praleisti prie netikslios švie
sos ir t.t., žodžiu, kas tik už
gaulioja akių vokų mukozinę 
pievutę, anksčiau ar vėliau 
iššaukia tos plėvės įdegimą. 
Liga, paprastai, paliečia abi 
akis, tik kai kuriuose atsiti
kimuose — vieną.

Tai plačiausiai pasireiš
kianti akių liga. Ji pasitai
ko suaugusiuose ir gan daž
nai senatvės sulaukusiuose. 
Liga tęsiasi ne tik ištisus 
mėnesius, bet pas kai ku
riuos net keletą metų, ypač 
jei nesirūpinama sistematin- 
gai gydytis ir vengti aukš
čiau paminėtų priežasčių, 
nes jos ir gydymosi laikotar- 

. py turi progos paveikti ligo-i 
tas akis neigiamai.

Prie įsisenėjusio akių vo
kuose įdegimo dažnai pasi
taiko vienoj ar kitoj ligos

Tada siela paklaus: „Vieš
patie, kuomet aš Tave ma
čiau trokštantį, ar nuogą, ar 
alkaną, ar svečią, ir Tau ne
tarnavau?”

Kristus rimtai atsakys: 
„Kiek kartų tai nepadarėte 
vienam šitų mažiausiųjų, nė 
man nepadarėte”. Ar norė
tumei, kad Kristus tave taip 
teistų ? Ar su neturtėliais pa
sielgei taip, kaip turėjai su 
Kristum pasielgti? Ar juos 
pavalgydinai, aprėdei ir pri
glaudei, kaip kad būtum pa
valgydinęs, aprėdęs ir pri
glaudęs Patį Kristų? Ar tai 
tau patinka ar ne, Kristus 
vartos tokį būdą.

Gal gilumoj savo širdies 
manai, kad tai yra perdaug 
perdėta. Tu manai, kad 
Kristaus ant žemės nėra? Ji
sai yra neturtėlių asmenyje. 
Ne vienas sau mano: Aš vi
suomet užsimokėjau savo 
bažnyčios duoklę; gausiai

VILNIAUS SKRIAUDA 
VISUR SKELBTINA
(Tęsinys iš 1 pslp.)

lenkia savo galvas; siunčia 
savo parinktuosius pasiunti
nius!

Šliupas su savo pasekėjais 
žadėjo per dešimtį metų iš- 
karsdinti visus Lietuvos ku
nigus, o šiandieną Lietuva 
garbi savo metropolija ir jo
sios garbės vertais vysku
pais ir kunigais, ir mokslo 
žmonėmis.

Pilnas puikybės ir gašlu
mo Liuteris paplūdino visą 
Europą kraujuose, o pats 
miršta didžiausiame nusimi
nime, ir jo mokslas susiskal- 
do į tūkstančius šipulių, ne- 
besusigriebiančiųjų, ką jie 
betikį.

limas. Kokias pagrindines ti
kėjimo tiesas (dogmas) R. 
K. Bažnyčia skelbdavo Apaš
talų laikais, tokias pat skel
bia ir šiandieną.

Čia pabrėžiu pagrindines 
tikėjimo tiesas, arba dog
mas, norėdamas skaitytojo 
dėmesį atkreipti į tai, jog 
yra didelio skirtumo tarp dog 
mų ir šiaipjau tiesų ar ap
eigų. Dogmomis vadinasi to
kios tikėjimo tiesos, kurios 
sudaro tikėjimo pagrindą ir 
kurias mes visi privalome ti
kėti, jei nenorime nukrypti 
nuo Jėzaus mokslo; gi visos 
kitos tikėjimo tiesos ar apei
gos tai yra tiktai šalutiniai 
dalykai, kurie gali ir keistis. 
Dalykui paaiškinti duodu du 
pavyzdžiu: Tikėjimo pagrin
dinė tiesa yra, jog tikras ku
nigas, t. y. katalikų vysku
po įšventintas, per šv. Mi
šias, tikrai, tam tikrus žo
džius ištardamas, pakeičia 
duoną ir vyną į tikrąjį JĖ
ZAUS KRISTAUS kūną ir 
kraują, gi visos kitos maldos 
ir apeigos yra tai tiktai prie
dai, kurie gali įvairiai keis
tis.

Augalai ir Kovoja

Ne tiktai žmonėms ir gy
vuliams, bet ir augalams 
tenka kovoti dėl savo gyvy
bės. Antai daržininkas į lys
vę pasėjo labai daug ridikė
lių. Sudygo jie visi ir savo 
žalumu kaip kilimu apklojo 
visą lysvę. Bet praėjo viena 
kita savaitė laiko, ir ką gi 
matome: tie ridikėliai, kurie 
iš pirmos dienos gerai įsigy
veno lysvėje, giliai į žemę su 
leido šaknis ir užėmė dau
giau vietos, nustelbė savo 
silpnesnius draugus. Silpnes
nieji ridikėliai, stigdami 
saulės, vietos ir maisto, tu
rėjo žūti.

Imkime kitą pavyzdį, štai 
ties jumis auga jaunas pušy
nėlis. Jis toks tankus, jog nė 
išlįsti pro jį negalima: taip 
arti vienas kito auga jo me
deliai. Ankšta jiems krūvoje 
stelbia jie vienas kitą, sten
giasi vienas kitam užstoti 
saulę ir užimti daugiau vie
tos. Ir vargas toms puše
lėms, kurias pralenks jų 
draugės: jos skurs, silpnės

ir galų gale nudžius. Taip 
žūva kas met miške tūks
tančiai jaunų medelių.

Nuėję į seną mišką pažiū
rėkite, kokie jame medžiai 
nevienodi. Vieni iš jų stip
rūs, sveiki aukšti, liekni; ki
ti žemi, silpni ir nuskurę. 
Netenka nė abejoti, jog vieni 
jų yra ’’nugalėtojai”, o kiti 
’’pavergtieji”.

Pažiūrėkime į apleistą gė
lių darželį. Prieš dvejus me
tus čia augo puikios gėlės. 
Jų skaistūs žiedai skleidė 
aplinkui gardų kvapą ir 
traukte traukė į save praei
vio akį. Bet antrą ir trečią 
vasarą tomis gėlėmis niekas 
nesirūpino, ir štai dabar čia 
puikių gėlių vietoje, vešliai 
auga tik piktžolės, kurios, 
būdamos stipresnės ir patva
resnės, nustelbė trapiąsias 
gėles.

Augalams tenka kovoti ir 
su gyvuliais. Daug yra gy
vulių, kurie minta vien auga
lų maistu. Mūsų naminiai 
gyvuliai, kaip žinome, per

formoj komplikacijų. Tarp 
šių, įdegimas vokų pakraštė
lių įvyksta dažniausiai, bet 
egzema, ypač žemutinio voko 
ir nuolatinis ašarojimas yra 
ne retenybėmis.

Turįs šios rūšies įdegimą 
ligonis nusiskundžia jaučiąs 
ką tokio įkritusio akysna. 
Be to, jis nuolatos jaučia 
niežėjimo, degimo, perštėji
mo ir lyg ir sausumo akyse. 
Vokai yra sunkūs, lyg būtų 
mieguisto žmogaus. Vaka
rop, akys daugiau privargs
ta ir todėl nemalonumas pa
aštrėja.

Žiūrint į ligonio akis, pa
stebima aiškus mukozinės 
plėvės akyse raudonumas ir 
švelnumas. Senuose šios rū
šies ligoniuose kartais būna 
įvykę permainų toje plėvėje, 

į kuri tuomet turi lygią akso
minę išvaizdą. Iš akių rodosi prie anglių kolektos prisidė- 
šiek tiek tekėjimo, kuriam jau; vieną sykį padovanojau 
sudžiūstant nakties metu su- 
limpa blakstienos. Nekartą 
sudžiūvimas rytais yra tiek 
didelis, kad ligonis negali at-

1 merkti akių iki jis nepavar-
• toj a plovimo priemonės.

Gydant šią ligą, reikia pa
šalinti visos priežastys, ku
rios turi bendro su ligos iš
šaukimu ir priskirti atitin
kamus vaistus. Sėkmingas 
gydymas yra galimas tik gy
dytojo priežiūroje.

Tai tik menka dalelytė tų 
visų įvykių, kurie rodyte ro
do, jog kas pakelia , ranką 
prieš Jėzaus mokslą, tas pats 
žūsta, o R. K. Bažnyčia ne 
tik neskursta, bet dar kas 
kart labiau žydi, plečiasi. 
Kodėl? Gi todėl, kad ji yra 
dieviškoji įstaiga, kad jos 
mokslas, tai Dievo mokslas, 
kad ’ ’Ir pragaro vartai nenu
galės jos”. "

Mes, tikintieji katalikai, 
galime būti tikri, jog einame 
tikruoju laimės keliu, jog 
mūsų niekas nenugalės! Ta
čiau, mes patys nesnauskime 
patys darbuokimės, pagelbė
kime tai Bažnyčiai garbingą 
kovą kovoti, kadangi tai mū
sų asmenis dalykas — mūsų 
pačių laimės likimas uždėtas 
ant svarstyklių.

(Bus daugiau)
Snaudalis.

KALĖDOS IR VARGŠAI

Duokite Kalėdų dovanų 
Kristui! Jei būtum gyvenęs 
tais laikais, kada Kristus gi
mė, mielu noru būtum Jį į 
savo namus priėmęs, Jį ap
dengęs, Jam visko davęs, 
kas galėtų Jį linksmą pada
ryti.

Tu tai ir šiandien gali pa
daryti. Pats Kristus yra pa
sakęs, ką mes padarysime 
vienam iš mažiausiųjų, mes 
būsime Jam padarę. Kaip 
gražiai Jisai nupiešia pasku
tinį teismą. Kaip amžinas 
teisėjas, Kristus drebančiai 
sielai sakys: „Kodėl manęs 
nepagirdėte, kada aš buvau 
ištroškęs? Kodėl manęs ne
apdengėte, kada mano kūnas 
nuo šalčio drebėjo? Kodėl 
manęs į savo namus nepri- 
ėmėte, kada aš neturėjau kur 
galvos priglausti? Kodėl ma
nęs nepavalgydinote, kada 
buvau išalkęs?”

brangią monstranciją Kris
taus Kūnui ir įdėjau spalvo
tą langą, atvaizduojantį Kri
stų kaip Gerą Ganytoją. Ar 
ne viskas buvo padaryta 
Kristui?

Be abejonės, visi šie daly
kai yra pagirtini. Tačiau tai 
nėra pavyzdys, kurį Kristus 
nurodė. Pats Kristus yra ne 
tik Eucharistijoj, bet ir ne
turtėliuose. Pamaldumas į 
vieną esimą ir apjakimas į 
kitą tau nepagelbės. Jei pas
kutinėj teismo dienoj nenori 
papulti į ožių kaimenę, tai 
turi daryti neturtėliams tai, 
ką tu būtum pačiam Kristui 
daręs, kada Jisai gimė Betlė- 
juj.

Savo dovanas duodamas, 
daryk taip, kad jos galėtų 
per ištisus metus tęstis. Yra 
didelė paikystė duoti neturte 
liams saldainių ir žaislų per 
Kalėdas ir po šio apie juos 
per vienuolika mėnesių visai 
užmiršti. Duok kokiai nors 
draugijai, kuri rūpinasi vien 
neturtėlių išlaikymu ir pri
žiūrėjimu^

Ką duosi Kristui neturtė
lių asmenyje, iš tikrųjų turė
tų būti didesnis už tai, ką 
duotum draugams ir gimi
nėms. Nebūk toks krikščio
nis, kurs gausiai eikvoja sa
vo žemiškiems prieteliams, o 
Dievui duoda tik kas 
Duokite Kristui gerų 
dų dovanų. Jei mūsų 
katalikiškos įstaigos,

Vilniaus žaizda lie
tuvių tautai niekad neužgis! 
Niekad, niekad, kol nebus 
pašalinta priežastis! Bet to 
siekiant, reikia labiau negu 
lig šiol rūpintis įgauti dau
giau draugų, kurie iš pašau
kimo būtų teisės ir teisybės 
saugotojai ir gynėjai.

Būtų naudinga Vilniaus 
klausimą ištraukti iš siauro 
dabartinio akiračio ir pla
čiau jį garsinti. Didžiausia 
mūsų laikų liga yra pamirši
mas ir ko nenorima padėti 
ad acta, apie tai turima nuo
lat priminti, kas diena, kas 
valanda. Per radio reikėtų 
nuolat visomis kalbomis šau
kti: atminkit Vilnių! Ant 
kiekvieno laiško, einančio į 
užsienius, turėtų būti užde
damas panašaus turinio ant
spaudas svetimomis kalbo
mis.

Visų valstybių T. S-gai 
remti draugijos, visos tarp
tautinės kultūrinio pasaulio 
sąjungos ir organizacijos tu
rėtų būti nuolat informuoja
mos, kad Vilniaus žaizda nė
ra užgijusi, kad tuo būdu į 
tai būtų atkreipiamas T. S- 
gos dėmesys į padarytą 
skriaudą. Vilniaus pašto žen 
klai, Vilniaus pinigai, Vil
niaus jaunimo sąjungos, Vil
niaus draugų organizacija 
visam pasauly — štai, ko 
reikia imtis, kad Vilnius ne
būtų pamirštas ir prarastas.

Ligi Vilniaus 
nebus fatališku 
priimtas, kaip 
mas istoriškas
bus varoma su griežtu nusi
statymu ir taktišku sumanu
mu lietuvių tautos garbės 
gelbėjimo akcija — tol Vil
niaus klausimu negali būti 
jokio kompromiso, bet tik 
nenutilstamas šauksmas: — 
ATIDUOKIT VILNIŲ!

klausimas 
pasingumu 
nepakeičia- 
įvykis, ligi-

lieka.
Kalė- 
visos 
kaip

tai: našlaitynai, ligoninės, 
tarnaujančios Kristui netur
tėlių asmenyje, gautų tas do
vanas, tai jie taip jas pada
lintų, kad būtų nuo pinigiškų 
rūpesčių palengvinti. Ar tu 
Kristui per juos neduosi?

Kun. Pr. Skrodenis, M.LC.

Skaitykite ir platinkite sa
vaitraštį Ameriką.

vasarą ganosi laukuose ir' 
minta žole. Ta žolė, kurią 
ėda gyvuliai, tokia pat gyva, 
kaip ir tie gyvuliai. Todėl 
žolės gyvuliai tokie pat gro- 
buoniai, kaip ir vilkai, vana
gai ir kiti. Skirtumas tarp 
jų tik tas, kad vieni žudo gy
vulius, o kiti augalus.

Ir ne vien žolėdos gyvuliai 
yra augalų priešai: yra dar 
nemaža ir kitų priešų. Antai 
sraigės, šliužai, įvairūs vikš
rai ir vabalai yra pikčiausi 
augalų priešai. Vieni iš jų 
nuėda augalų lapus, kiti 
graužia jų šaknis ir stiebus, 
dar kiti čiulpia jų sultis, nai
kina žiedus ir vaisius.

Tačiau nereikia manyti, 
kad augalai visai neturi kuo 
gintis nuo priešų. Patirta, 
kad augalai ginasi nuo savo 
priešų maždaug tokiomis 
pat priemonėmis, kaip ir gy
vuliai. Jų turima ir kieti šar
vai ir aštrūs peiliai, ir smai
lūs durtuvai, ir stiprūs svai
ginąs kvapas, ir smarkūs 
nuodai. Piktdagio, usnies, 
erškėčio nelies nei karvė nei 
kitas gyvulys, nes tų augalų 
spygliai žedžia jiems prus

nas. Neės taip pat nė vienas 
gyvulys nei drignės, nei dur
naropės, nei čemeryčios, nei 
maudos, nes jose yra nuodų. 
Baisiausius nuodus, kaip an
tai nikotiną, strichniną, ko
kainą, opiją ir kt., žmones 
gauna iš augalų.

Nemėgsta gyvuliai ir to
kių augalų, kurie turi labai 
stiprų kvapą, kaip tai: mė
tos, krapai, kmynai, pakalnu 
tės (konvalijos) ir kt. To
kiuose augaluose yra eteri
nių medžiagų, nuo kurių pa
reina jų kvapas.

Pagaliau yra tokių augalų 
kurie ginasi nuo priešų lim
pamomis medžiagomis. An
tai naktižiedė, turi limpamą 
stiebą, kuris apgina ją nuo 
skruzdėlių. Skruzdėlės lipda- 
mos į naktižiedės žiedą sal
džių sulčių čiulpti, prilimpa 
prie stiebo ir galą gauna.

Kovojant dėl būties auga
lams tenka dar gintis nuo 
šalčio, šlapumo ir sausros.

Augalai paprastai sten
giasi prisitaikinti prie tų ap
linkybių, kuriose jie gyvena. 
Šaltų kraštų augalai driekia
si pažemiu, nes žemė visada 
esti šiltesnė ųž orą. Mat satf-

lė menkai įšildo orą; ji šildo 
tik žemę, o nuo žemės įšyla 
ir oras.

Gindamiesi nuo šalčio kai 
kurie augalai apauga pūke
liais. Antai tuopos, gluosnio 
ar aviečių lapai iš apačios 
apaugę švelnučiais plauke
liais, kurie apsaugo lapus 
nuo šaltų vėjų. Kitų augalų 
lapai esti tamsiai raudonos 
arba violetinės spalvos. Tam 
si spalva labiau ir stiebai 
suima saulės šviesą, o šviesą 
augalas paverčia šilima. Va
dinas, tamsi spalva atstoja 
augalui drabužius. Daugia
mečių augalų stiebai ginasi 
nuo šalčio kamštiniu apsiau
stu, kurias sudaro jų žievės 
viršutinę dalį. Kamštinė me
džiaga, turėdama daug oro, 
menkai praleidžia šilimą ir 
tuo apsaugo stiebą ir šakas 
nuo šalčio. Medžių pumpurai 
kaip žinome, apsaugoti nuo 
šalčio storais dervingais žvy 
neliais. Kai kada augalams 
tenka gyventi arba labai sau 
soje arba labai šlapioje vie
toje. Jei augalas auga labai 
drėgnoje vietoje, tai jo lapai 
esti platūs, kad daugiau ga
lėtų išgarinti vandens. Prie

šingai, jei augalas auga sau
soje vietoje, tai jis taupo 
drėgmę, ir todėl jo lapai esti 
mažučiai, siauri ir ilgi. Va
dinas, augalai moka gintis 
ir nuo šlapumo ir nuo sausu
mo.

Dykumų augalai lapų vie
toje turi dyglių, adatėlių ir 
vąšelių. Lapų darbą tokiuose 
augaluose dirba drūti mė
singi stiebai. Kai kurių au
galų, kaip antai, durklos 
(kakto), stiebas pilnas van
dens; to vandens jie, netu
rėdami lapų, beveik negari
na, ir todėl jo užtenka auga
lui per visą sausmetį', t. y. 
per kokius 8-9 mėnesius. 
Tuo vandeniu dažnai pasi
naudoja ir ištroškę keleiviai.

Drėgnų vietų augalai, ku
rių šaknys visuomet mirksta 
vandeny, lapai apaugę plau
keliais. Tarp tų plaukelių vi
suomet yra oro, ir tas oras 
neprileidžia vandens prie la
po. Todėl į vandenį įkištas 
nendrės lapas blizga kaip si
dabras. Be to, drėgnų vietų 
augalai turi daug žiotelių, 
pro kurias išgaruoja visas 
nereikalingas vanduo.
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Domimasi sportuLIETUVIS IŠRINKTAS Į
ALL-AMERICA KOMANDĄ Apskritis labai susidoma-

vęs sportininkų iš Lietuvos
Associated Press jau pa- atsilankymu ir yra dedama 

'pastangos juos sutikti ir 
jiems rungtynes surengti. 
Ypatingai rengiamasi sporto 
šventei, kuri yra rengiama 
kasmet.

skelbė šių metų All-Amer- 
ica futbolo ratelį,, kuriame 
yra ir vienas lietuvis — R. 
Buividas, Marquette univer
siteto žaidėjas. Jo išrinkimą 
į šią garbingą sportininkui 
vietą visa spauda sutinka be 
jokių priekaištų.

Ir vėl vienas lietuvis spor
to pasaulio priešaky!

Mes siūlome savo skaityto
jams sudaryti All-American 
Lithuanian Team. Paskubė
kite prisiųsti savo projektus, 
o mes mielu noru paskelbsi
me.

Patirta, kad ir antras lietu 
vis išrinktas į All-America 
Team — tai M. Starkevičius 
iš University of Washington.

Ir kur dabar tų lietuvių nera
si?

Ačiū Dievui, dabar turime 
daug kunigų, daktarų, advo
katų ir t.t. Hartforde Insu
rance kompanijoje daug ge
rų darbų turi lietuviai. Tik 
visuomet gražiai pasirodyki- 
me ir būkime vienybėj. Kiek
vienas lietuvis turėtų pri
klausyti kokiai nors lietu-

AMERIKA — BRANGIAU
SIAS SVEČIAS
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dyba: pirm. J. Lapinskas, vi-j Dalyvavo iki 500 žmonių,h VIJ MCV • pilXAA. T- | ------------

cepirm. M. Baziliūtė, rast. J. kurių tarpe kunigai Ambo-

Dramos ratelio posėdis
Gruodžio 7 d. turėjęs įvyk

ti Dramos ratelio posėdis dėl 
svarbių priežasčių perkeltas 
į trečiadienį, gruodžio 16 d., 
231 Bedford Ave., Brooklyn. 
Visi nariai ir norintieji jame 
priklausyti kviečiami atsilan
kyti.

Brooklynietė p. Žemaitie
nė, atvykusi į Amerikos ad
ministraciją, užmokėjo J. 

viškai draugijai, remti savo Klioraitienės, gyv. Granby, 
parapiją ir t.t. . Conn., prenumeratą ir įteikė

CLC (Connecticut Lithua- nauj° skaitytojo, J. Simona- 
nian Catholics Draugija), tu- v^iaus, prenumeratą, 
rėjusi milžinišką ir pasekmin 
gą savo metinę olimpijadą, 
surengė tos dienos darbinin
kams vakarienę Conner’s vai 
gykloje, Bristol, Conn.

SO. BOSTON, MASS.

Lietuviai atletai Bostono 
Universitete

Kasmet Bostono Universi
teto sportininkų tarpe pasi
žymi keletas lietuvių, šiemet 
ten lietuvis yra net futbolo 
mokytojo (coach) padėjėju. 
Juomi yra Albertas Kawal, 
pirmiau pasižymėjęs kaipo 
smarkus futbolininkas. Da
bar jis kitiems vadovauja.

Felix Dixon (Dirsa) iš 
Norwood šiemet gavo taurę 
kaipo geriausias „punteris” 
(spyrėjas).

Basketbolo rately žaidžia 
nuo jaunų dienų toje srityje 
pasižymėjęs Vladas Kiškis.

—o—
Bendra Komunija

41 Vytauto kuopa šį sek
madienį, gruodžio 13 d., ben
drai eis prie šv. Komunijos 
per 8 vai. mišias ir turės ben 
drus pusryčius.

—o—
Apsigyveno žymus veikėjas

Prieš kelias savaites į New 
York atvyko iš Homestead, 
Pa. ilgametis jaunimo, ypa
tingai vyčių, veikėjas, buvęs 
Centro valdybos narys, Juo
zas Bulevičius. Jis gavo ra
dio WMCA stotyje pranešėjo 
(announcerio) darbą.

Jo apsigyvenimas yra ypač 
svarbus vyčiams; tikime, jog 
jis galės labai daug prisidėti 
ir pagelbėti šios apylinkės 
vyčių veikime.

HARTFORD, CONN.

Jarošas — plaukikų vadas

Massachusetts Institute of 
■Technology yra viena iš žy
miausių aukštosios technikos 
mokyklų. Jos plaukikų vadas 
ir mokytojas (coach) yra 
Jonas Jarošas, Bostono lie
tuvių veikėjo Jono Jarošo sū
nus. Jis yra baigęs tą moky
klą (rodos,, aeronautikos kur 
są). Lankydamas parodė ne
paprastų gabumų plaukioji
me, visur laimėdamas pir
menybę. Jis yra laimėjęs 
(rodos, kelis kartus) tolimą 
keliolikos mylių plaukimą 
nuo Charlestown tilto 
Boston Light.

iki

VYČIŲ VEIKLA

Stalo tenisas

N. Y. ir N. J. apskrities 
stalo teniso (ping pong) 
rungtynės baigėsi gruodžio 
4 d. Maspetho 110 kuopos 
kambariuose.

Vyrų grupėje laimėjo Ju
lius Marcinskas iš Paterson, 
N. J.; merginų — Ona Jociū- 
tė iš Maspetho. Abu gavo 
gražias stovylėles.

Į rungtynes buvo atsilan
kę vyčių centro pirm. inž. 
Mažeika, Amerikos red. J. B. 
Laučka su vedėju K. Vilniš
kiu. Rungtynėse dalyvavo: 
iš Brooklyn© — J. Adomas, 
V. Jakas, A. Buzas, V. Peč- 
kaitis, Z. Mažeikienė ir M. 
Stakonaitė. Iš Maspetho: Ed. 
Daubaras, J. M. Giedris, J. 
Surdokas, J. Klizas, Alf. Gir
nius, J. D. Liziūnas, Ant. 
Girnius, C. Augustinas, O. 
Jociūtė, H. Zabielskytė ir M. 
Augustinaitė; iš Patersono: 
A. Bailonis ir J. Marcinskas; 
iš Jersey City K. Basanavi
čius ir M. Martinkus.

Veiklią sporto valdybą su
daro pirm. K. Basanavičius, 
vicepirm. Al. Tamošauskas, 
ižd. A. Smitrus, sekr. Ona 
Stankiūte,

Iš Vyčių veikimo
L. Vyčiai jau rimtai dar

buojasi. Neseniai turėjo sa
vo mėnesinį susirinkimą. 
Daug kas nuveikta ir mano
ma veikti. Halloween šokiai 
pasisekė, kaip ir kiti jų dar
bai. Dabar steigiama bow
ling league; matykite Joną 
Gaučą. „Military whist’1’ bus 
gruodžio 13 d. 5 vai. vyčių 
kambariuose. Paskaitą skai
tys kun. Kripas. Gruodžio 20 
d. bus Kalėdų pramoga. Vy
čiai nupirko naujas unifor
mas savo basketbolo rateliui 
ir visi remia jį.

Susirinkime buvo iki 75 
bernaičių ir mergaičių. Onai 
Katkauskaitei (kuri yra 
Hartfordo Vyčių kuopos gar
bės nare), dainavusiai Bush
nell Memorial su Tito Schipa, 
įteiktas gėlių bukietas. Va
lio, vyčiai!

—o—
Gildos šokiai

Moterų gildija turėjo savo 
metinius šokius Wethhers- 
field Country Club patalpo
se. Atsilankė apie 100 pore
lių, daugiausia lietuviškų. 
Gražūs vaikinai ir merginos 
bei moterys! Galima sakyti, 
kad tai buvo Hartfordo 
„smetonėlė”. Dalyvavo keli 
lietuviai ddaktarai, šiaip biz
nierių ir kt. Gražus būrelis ir 
mane nustebino, kad Hart
fordo žmonės taip gražiai ga
lėjo pasirodyti.

Sveikiname gildiją ir džiau 
giamės, kad jos taip gražiai 
veikia. Buvo svečių iš New 
Britain, Waterbury, Boston 
ir kitur.

Iš Vyčių susirinkimo
Nutarta įsigyti naują kam 

barį bowling alley’s antrame 
aukšte, jei bus galima susi
tarti su savininkais.

Sportininkas Grigas parei
škė norą atgaivinti basket- 
bolo ratelį. Pareikalauta, kad 
visi sportininkai būtų vyčiai. 
Rūpintis palikta valdybai ir 
komisijai, pasitariant su kle
bonu kun. Virmauskiu.

Pirm. P. Razvadauskas pa
aiškino naujų narių vajaus 
svarbą ir siūlė išrinkti va
jaus komisiją. Komisija ne
rinkta, bet palikta valdybai 
tuo rūpintis.

Pirmininkas siūlė advento 
metu suruošti debatus. Deba- 
toriais išrinkti E. Narinke- 
vičiūtė, A. Gaputis ir J. Var
nas; ketvirtą pasirinks de- 
batoriai.

Nutarta turėti privatiškas 
vaišes, kuriomis rūpinsis O. 
Petrušytė, B. Kavoliūtė ir L. 
Čekanauskaitė.

Ateity bus užsakomos mi
šios, mirus vyties ar vytės 
tėveliams. Tuo pačiu laiku 
nutarta užprašyti mišias už 
vėles: a. a. K. Rakausko sr. 
ir Edvardo Bukausko, buv. 
kuopos nario.

Į kuopą įsirašė apdraudos 
agentas dr. Jonas Mėšlis. 
Sveikiname!

Susirinkime dalyvavo mū
sų mylimas klebonas, kun. 
P. Virmauskis.

—o—
Vyčiai konteste

Mūsų kp. vyčiai buvo nu
vykę į Athol, Mass, dalyvau
ti suruoštam vyčių talento 
vakare. Konteste dalyvavo: 
So. Bostono, So. Worcester 
ir Providence. Buvo ir dau
giau vietinių grupių. Nors 
mūsų kuopa nelaimėjo dova
nos, bet gražiai pasirodė.

Visi atvykę svečiai pavai
šinti.

Grįžtant į So. Bostoną, P. 
Bukotas automobily pritrū
ko gasolino; vairavo A. Ga
putis. Ar labai pavorgot be- 
stumdami automobilį namo?

Skaitytoja Klioraitienė už
simokėjo iki 1938 m. liepos 
mėnesio; savo laiške p. Že
maitienei ji taip rašo:

„Malonėkit atnaujinti man 
laikraštį Ameriką; kaip gau
nu tą laikraštį, tai, rodos, 
kad sulaukiu didžiausio ir 
brangiausio svečio”.

Malonūs skaitytojai! Pa- 
gelbėkite savo laikraščiui 
Amerikai surasti naujų bi
čiulių. Atsiųskite administra 
cijai savo pažįstamų adresus 
— jiems bus nusiųstas laik
raštis susipažinti. Mes tiki
me, jog visi, kurie perskaitys 
bent du Amerikos numerius, 
norės, kad Amerika nuola
tos juos lankytų.

Daugiau skaitytojų — vis 
daugiau įdomesnis laikraštis.

ROCHESTER, N. Y.

sudainavo Lietuvos himną ir 
porą dainų, palydėtas nuošir
daus susirinkusių pritarimo.

Inž. Mažeika ir J. Bulevi
čius daugiausia kalbėjo jau
nimo reikalais, išaiškino lie
tuvių tautos garbingumą, lie
tuvių kalbos mokslinę vertę, 
jos grožį, organizavimosi rei
kalą, patiekdami įdomių pa
lyginimų faktų.

Amerikos administrato
rius K. Vilniškis plačiai nu
švietė darbininkams opiau
sius momento klausimus, są- 
ryšyj su lietuvybės išlaiky
mu ir nušvietė komunistų 
pragaištingą darbą, skaldant 
darbininkų vieningumą. Tu
riningai iškėlė spaudos ir or
ganizacijos reikšmę.

Redaktorius Laučka kal
bėjo du sykiu: pradžioje apie 
Lietuvos jaunimą ir pavasa
rininkų rankdarbių parodą, 
o antroje dalyje plačiai pa
pasakojo apie Lietuvos pa
žangą įvairiausiose srityse ir 
palietė amerikiečių lietuvių 
gyvybinius klausimus; be to, 
patiekė žinių apie Ispaniją, 
jos sukilimo priežastis.

Kalboms užsibaigus buvo 
daug klausimų, kuriuos kėlė 
žmonės ne iš katalikų fronto, 
bet labai kultūringai. Atsa
kymai palydėti gausingu pri
tarimu.

Nors visa programa tęsėsi 
beveik 4 valandas, bet susi
rinkusieji nė nebandė skirs
tytis. Įdomu pažymėti, jog

Paveikslai
Lapkr. 29 d. parapijos sve

tainėje broliai Motuzai rodė 
judomus paveikslus iš Lietu
vos. Tai vieni geriausių pa
veikslų, kuriuos kas nors ro
dė. Gražiausia ir maloniausia 
matyti Lietuvos tvarkingą,, labai atidžiai klausėsi jauni- 
lanksčią kariuomenę, ypač 
žavi raiteliai. Tik nežinia, 
kodėl visi rodytojai taip sku- 
piai rodo kariuomenę.

Mirė
Gruodžio 1 d. pasimirė 

Petras Mockevičius, karo ve
teranas, apie 40 metų amž., 
kilęs iš Kriokialaukio par., 
sirgo vėžio liga. Mirė kariuo
menės ligoninėje. Palaidotas 
gr. 5 d. iš Šv. Jurgio lietuvių 
bažnyčios. Lydėjo apie 50 
automobilių, kurių du jo gin
klo draugų — karių.

Nuliūdime liko našlė Ona 
ir 7 mėnesių mažytis sūne
lis.

Aukos Vilniui
Per V. Uždavinio prakal

bas stambesniais aukotojais 
buvo: kun. J. Bakšys — $2; 
po $1: E. Patašinskienė, U. 
Šerelienė, K. Reimorienė, J. 
Lakickienė, M. Samuolienė, 
P. Rimkus, J. Margelis, K. 
Šlevas, B. Beleckis, J. Bara
nauskas, K. Zlotkus, J. Brak- 
nys, J. Šukys, A. Žiemys, P. 
Svetikas, J. Juška. Viso su
rinkta $32.62.

A. Žiemys.

mas, kurio nemažas skaičius 
atsilankė. Daugelis jų parei
škė norą ko veikiausiai pa
matyti Lietuvą.

Viskas baigėsi gražioje 
nuotaikoje su viltimi vėl su
silaukti panašios programos,

B. T.

WATERBURY, CONN.

Įdomus vakaras
Gruodžio 11 d. parapijos 

salėje, 8 vai. vakare, įvyksta 
K. Federacijos rengiama į- 
domių prakalbų, gražios mu
zikos ir moksliškų paskaitų 
programa. Kalbės kun. Ed. 
Gradeckas, Amerikos redak
torius, J. B. Laučka, kun. J. 
Kripas ir kiti. Muzikalėje 
programoje pasirodys solis
tas M. Kripas iš Hartford, 
armonistai Degimas ir Mar
kevičius ir komp. Aleksio ve
damas choras.

Visi lietuviai kviečiami pa
sinaudoti šia nepaprasta pro
ga.

EASTON, PA.

Newark, N. J.

Waterbury, Conn

Crosby High School futbo
lo ratelį šiemet sudarė beveik 
išimtinai lietuviai. Sveikina
me. Tą patį galime sakyti 
apie New Britain High 
School ratelį. Lietuviai smar 
kūs sporte ir visuomet atlie
ka daugiau, negu savo kvotą.

Vilniaus vakaras
Gruodžio 19 d. 7 vai. vaka

re Šv. Jurgio dr-jos salėje 
įvyks WS skyriaus rengia
mas kortavimo vakaras, ku
rio visas pelnas skiriamas 
Vilniaus vadavimo reika
lams. Įžanga tik 35 et. Visi 
atsilankę bus pavaišinti.

Skyriaus nariai yra nuta
rę Kalėdų ir Naujų Metų 
sveikinimo laiškus ar atviru
kus apklijuoti Vilniaus žen
kleliais nors už vieną centą. 
Ženklelių yra įvairių — nuo 
1 et. iki 1 dol. Patartina įsi
gyti ir Vilniaus pasus, kurie 
kainuoja tik 10 et.

. A. S. Trečiokas, sekr.

Prakalbos ir paroda
Gruodžio 6 d. šv. Mykolo 

lietuvių parapijos salėje kleb. 
kun. Pr. Garmus surengė į- 
domią programą iš rankdar
bių parodos, prakalbų ir cho
ro dainų.

Nors lietus pilte pylė, bet 
eastoniečiai pripildė salę pa
matyti Pavasarininkų pado
vanotos Vyčiams rankdarbių 
parodos ir pasiklausyti sve
čių kalbų.

Kalbėtojais buvo L. Vyčių 
centro pirm. inž. A. J. Mažei
ka, radio pranešėjas J. Bu- 
levjčius ir laikraščio Ameri
kos štabo nariai, K. Vilniškis 
ir J. B. Laučka.

Programą vedė pats klebo
nas, kun. Pr. Garmus. Cho
ras, p. Pikutytės vedamas,

Kortų vakaras pavyko
Gruodžio 6 d. buvo kortų 

ir bunco vakaras. Nežiūrint, 
kad oras buvo labai blogas, 
žmonių tiek daug prisirinko, 
jog teko statyti papildomus 
stalus. Laimėtojams dovanos 
pačių parapijiečių suauko
tos ir labai gražios. Kiekvie
nas stalas gavo po dovaną. 
Duotos durų ir nelošė jų do
vanos. Visi stebėjosi nepa
prastai geru pasisekimu ir 
pavyzdinga tvarka. Garbė 
rengėjams ir svečiams.

—o—
Parapijos choras gerai 

tvarkosi
Choras kas kartą pradeda 

geriau tvarkytis. Auga savo 
skaičiumi ir geriau bažnyčio
je giesmės skamba. Lygiai ir 
vidujiniai gražiai vystosi. 
Paskutiniame susirinkime 
daug naudingų nutarimų pa
daryta ir išrinkta nauja val-

Sabulis, ižd. M. Andriuške-j tas ir Kripas. Buvo kviesti 
vičiūtė, knygininkais Janužy- ir kiti kunigai, bet negalėjo 
tė ir Stanionytė. Linkime atvykti dėl vykusių 40 vai. 
naujai valdybai sėkmingos atlaidų Bridgeporte pas kun. 
darbuotės: [Kazlauską. Vakarienė pasise

kė.
Reikia palinkėti gerb. Ba

reliams ilgiausių metų. Jų 
duktė Marcelė mokytoja, o 
sūnus Kazys dabar Šv. Ber
nardo kunigų seminarijoje, 
Rochestery. Graži šeimyna ir 
gražiai darbuojasi parapijos 
veikime.

Rekolekcijos
Rekolekcijos prasidės gruo 

džio 14 d. ir tęsis per dvi 
savaites. Ves kunigas dr. Ra
žaitis, Vilkaviškio Seminari
jos profesorius. Kleb. kun. 
Ambotas kviečia visus Hart
fordo ir apylinkės lietuvius 
naudotis kun. Ražaičio pa
mokymais ir gausiomis Die
vo malonėmis.

Baltimore, Md.

Gruodžio 6 d. pasibaigė 
moterims misijos; vakare 
prasidėjo vyrams. Visa die
na buvo lietinga, tad vakare 
vyrų mažai atsilankė pradėti 
savo misijas.

Gruodžio 7 d. buvo 2 laido
tuvės. Mirimai dažnėja žie
mos metu, retėja senesnių 
parapijiečių eilės.

LRKAS. 13 kuopos meti
niam susirinkime mažai na
rių atsilankė. Valdyba ta pa
ti palikta. Dviejų gydytojų 
tėvas, M. Bučnis, 76 metus 
pabaigęs, dalyvavo šiame su
sirinkime; jaučiasi gerai, 
sveikas ir pats stebisi, kad 
vienas drabužių krautuvės 
savininkas jį pakvietė dirbti 
prie švarkų, nors jau keli me 
tai, kaip adatos nevartojęs. 
Gauna 18 dol. savaitei, kas 
rodo, jog nepamiršo savo 
amato, nors sūnūs gydytojai 
nenori leist jo dirbt, bet jis 
be darbo nenori gyventi.

Pavasarį buvo pasiųstos į 
Lietuvą iš Baltimorės drau
gijų uniformos ir kitkas Vy
tauto muziejui; gauta atsa
kymas, kuriame reiškiamas 
nuoširdus dėkingumas auko
jusiems tuos daiktus. J. K.

LAWRENCE, MASSS.

Lapkr. mėn. kleb. kun 
Juras parapijos svetainėj ro
dė krutamus paveikslus 
Man against Microbe, Ange
lus, Ford, The Path of Love 
ir vaikams juokingų komedi
jų. Žmonėms labiausiai pati
ko šv. Pranciškaus Asyžie
čio gyvenimas.

—o—
Nupirko bažnyčiai varpą. 

Žmonės noriai aukoja, 
giamasi 
mėms.

šventinimo

—o—
Maldos Apaštalystės 

gija išrinko sekantiems me
tams naują valdybą: J. Savi- 
čiūtė — pirm.; A. Arlauskai
tė — vicepirm.; O. Grendai- 
tė — rašt.; P. Remeitytė — 
fin. rašt.; A. Staniokaitė — 
ižd.; atstovės į Federacijos 
skyrių — L. Venčienė ir J. 
Miliauskienė. Ligonių lanky
tojomis sutiko būti J. Kaz- 
močienė, J. Miliauskienė, T. 
Kederienė. Pažymėtina, kad 
visos jaunos sodalietės, iš
skyrus tik, regis, pora asme
nų.

Kleb. kun. Juras dėkoja 
buvusiai darbščiai valdybai 
ir reiškė daug vilties, kad 
jaunoji valdyba parodys ne
paprastą veiklumą.

NORWOOD, MASS.

Mūsų koloniją aplankė 
kun. P. Juras ir gruodžio 
mėn. 6 d. rodė krutamus pa
veikslus ir aiškino šv. Pran
ciškaus gyvenimą. Vaikams 
parodė daug juokingų daly-

SIOUX CITY, IOWA

Vakarienė
Lapkr. 25 d. įvyko parapi

jos vakarienė. Prie garbės 
stalo sėdėjo kleb. kun. J. 
Česna su svečiu kun. J. Za- 
bulioniu, komitetai ir vieti
niai biznieriai. Valgyta pasi
keičiant, nes iš karto visiems 
sutilpti nebuvo vietos.

Po vakarienės pasišoko iki 
vėlumos. Vakarienė gerai 
pasisekė. Pelno parapijai li
ko arti šimto.

—o—
Vaidinimas

Lapkr. 26 d. Marijos Vai-
keliai turėjo surengę gražų 
vaidinimą. Vadovaujant Br. 

Ren' iPetronaitei, suvaidintas vei- 
.v. .. kalelis Padėkonė. Sudainuota iskil-i. . . . , , ., .,

i Įvairių dainelių ir t.t. Ateity
je draugijėlė .žada panašių 
pramogų daugiau surengti.

—o—
Misijos

Tuojau po Naujų Metų bus 
misijos, kurias ves Tėvas 
Bružikas; misijų pasisekimo 
intencija nuo gruodžio 1 d. 
per visą mėnesį bus novena 
po kiekvienų mišių.

Svečias.

drau-

HARTFORD, CONN.

Padėka
Širdingai dėkoju gerb. 

kleb. kun. J. Česnai už vai
šes, prielankumą, pas kurį 
pusantro mėnesio svečia- 
vaus, už įvairias dovanas, ku 
rias nuo jo gavau, taipgi pa
rapijiečiams, kurie puikiai ir 
širdingai vaišino.

Man buvo maloniausia pra 
būti Sioux City tarpe savųjų, 
su kuriais gyvenau ir darba
vaus per 15 metų.

Tariu širdingą ačiū vi
siems Sioux City lietuviams, 
aukojusiems Bijutiškio par. 
bažnyčios naujiems alto
riams; lai jums V. Dievas 
šimteriopai atlygina.

Kun. J. Zabulionis,
Bijutiškio par. klebonas.

Moterų Auxiliary Postas 
Nr. 7

Valdybą sudaro: pirm. 
Barbora Šaukis, vicepirmi
ninkės Rose Giedraitis ir 
Kotrina Žalnieraitis, ižd. 
Anna Sekys, kap. Paulina 
Ambrasienė, dienos vald, 
Rose Pundžius, globėjos Elz
bieta Kancas ir Marcella 
Karlonaitė, fin. rašt. Mary 
Juras, spalvų nešiotojos Ona 
Dzikas ir Madeline Urbonas.

—o—
Baroliams vakarienė

Lapkr. 29 d. mokyklos sa
lėje surengta Baroliams 
„surprise” vakarienė, kurio- ------ - - -- -
je paminėta jų vedybinio gy- ra mano senolių palikimas, 
venimo 25 metų sukaktis. Į kurį tėvelis užvakar nupirko.

Garsinimas:
Importuotos silkės, 

riausios rūšies. Kas jų 
kartą paragaus, nieko 
giau į burną nebeįdės...

—o—
Panelė Geltonkasė

i draugei savo tėvų sodybą:
— Matai šį palocių? Tai y-

Ge- 
nors 
dau-

rodo

.VIETOS l
jJUGIJŲ VALDYBOMS sti

K VEIKĖJAMS sel
■—- vii

Sekmadienį, gruodžio 27 d. ir
iii po pietų, Maspetho V. va
L parapijos salėj (64-25 Pi
rryAve., Maspethe) įvyks se
įlinkės Katalikų Seimelis. P<
■.■gramą paskelbsime se- st
jėiam numery. L
Visi ruoškitės jame daly- k’
ii. Draugijos išrinkite at- si
m Kurios draugijos jau P'
airės susirinkimų, o atsto- E
j dar neišrinkti, valdybos 1
iiomos atstovus paskirti. c
Federacijos apskr. vald. d

F
BAZARO ATGARSIAI g

taro apyskaitos suvesti 
įai dar negalime, nes ne 
sb knygutės su pinigais 
iiy siurblio) grįžo ir 
i dar susiranda mūsų bi- 
Ą, kurie piniginėm dova- 
3 prisideda prie bazaro

.Petrauskas pridėjo savo 
mą $10, Irena Avižonienė 
ire $1. Vienas asmuo, ku
si pavardės dar neskelbsi- 
?, pažadėjo $25, kitas $10.

girdėt, jog tūlas biznie
ms jau turi atskyręs kelio- 
ia dolerių, su kuriais prisi
us prie bazaro pasisekimo, 
s jis asmeniškai jame ne
dėjo dalyvauti.
Amerikos bazaras baigėsi, 

•t jo fondas dar auga. Mes 
naugiamės ir visiems mus 
busiems bei dabar pinigi- 
;s dovanas teikiantiems ta- 
ame ačiū.
Jie prisidėjo dovanomis
Prie daugelio anksčiai 

imerikoj skelbtų, čia dar pa 
iiodame asmenis, kurie pri 
amaro prisidėjo dovanomi; 
I. Gustavičienė — ei. pr< 

į, p. Pilipauskai pinigais 
ėliij vazoną, Mrs. G. La' 
litis ei. laikrodį, vazą, „m 
nes” setą su taca ir ki 
liktų, Nedzinskienė arb; 
tą, Radzevičienė ąsotį su

"MUZIKOS AIDAI" —

DAINUOK LIETI
kad per gražią Ii 
tum savo meilę t 
Amerikos adminis 
ti šias lietuviškas

1. Dr. J. Bas

2. Onutės Vi

3. Marytės P

4. Rinkinėlis

Viso sąsiuvinio kaina

ŠOKIŲ RINKINES — Orkestr

Telpa 20 Įvairių šoklų,

knygutė (libretto) kali

DIDIS VYTAUTE — Maršas 4 

1)4 lanko. Kaina 25 c.

lietuvaitė -- 3 aktų ope:

Muziką galima pirkti ir pavl

Sąsiuviny 1 telpa: SVEIKI D

ŠOKIM, š 

TATA, DI 

MEILŪS : 

altui. Kai

2 GAUJA E

EIČIAU I 

ranui Ir t

„ 3 ŽINAI M

S VEIKLAS

■■ 4 AŠ IŠĖJA

ALENUTE

KAM TU

5 VĖL SUS
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, LAIMĖ M
.... 6*1 • PAKLAUS

• ; PALEISIU

GAILA, G
" 7 RAMIAI 1

KAM UŽB
.. ' 8 MEILE PI

UŽTRAUK



'uodžio 11 d., 1936 m. Gruodžio 11 d., 1936 m.

Dalyvavo iki 500 žmo^ 
tūrių tarpe kunigai 
as ir Kripas. Buvo kviesti 
n kiti kunigai, bet negalėjo 
t vyk ti dėl vykusių JO 
laidų Bridgeporte pas km 
azlauską. Vakarienėpasise. DRAUGIJŲ VALDYBOMS

IR VEIKĖJAMS

Lietuvos kariuomenes svarbesnieji žygiai Lietuviškų KALENDORIŲ,

Reikia palinkėti 
liams ilgiausių 
ktė Marcelė mokytoja, o 
nūs Kazys dabar šv. Ber- 
rdo kunigų seminarijoje, 
chestery. Graži šeimyna ir 
ižiai darbuojasi parapijos 
kime.

Rekolekcijos 
iekolekcijos prasidės gruo 
) 14 d. ir tęsis per dvi 
aites. Ves kunigas dr. Ra
is, Vilkaviškio Seminaru 

profesorius. Kleb. kun, 
ootas kviečia visus Hart- 
o ir apylinkės lietuvius 
Jotis kun. Ražaičio pa- 
ymais ir gausiomis Die- 
lalonėmis.

Sekmadienį, gruodžio 27 d. 
2 vai. po pietų, Maspetho V. 
J. A. parapijos salėj (64-25 
Perry Ave., Maspethe) įvyks 
Apylinkės Katalikų Seimelis. 
Programą paskelbsime se
kančiam numery.

Visi ruoškitės jame daly
vauti. Draugijos išrinkite at
stovus. Kurios draugijos jau 
neturės susirinkimų, o atsto
vai dar neišrinkti, valdybos 
prašomos atstovus paskirti.

Federacijos apskr. vald.

BAZARO ATGARSIAI

NORWOOD, MASS.

sų koloniją aplankė 
P. Juras ir gruodžio 

6 d. rodė krutumus pa
lus ir aiškino šv. Pran- 
is gyvenimą. Vaikams 
ė daug juokingų daly-

OUXCITY, I0WA

Vakarienė
:r. 25 d. įvyko parapi- 
karienė. Prie garbės 
sėdėjo kleb. kun. J. 
su svečiu kun. J. Za- 
[, komitetai ir vieti- 
nieriai. Valgyta pasi- 
, nes iš karto visiems 
nebuvo vietos.
rarienės pasišoko iki 

Vakarienė gerai 
Pelno parapijai Ii- 

imto.

Vaidinimas
26 d. Marijos Vai- 

’ėjo surengę gražų 
į. Vadovaujant Br. 
ei, suvaidintas vei- 
idėkonė. Sudainuota 
linelių ir t.t. Ateity- 
jėlė .žada panašių 
daugiau surengti.

—o—
Misijos

po Naujų Metų bus 
curias ves Tėvas 
misijų pasisekimo 

nuo gruodžio 1 d. 
nėnesį bus novena 
enų mišių.

Svečias.

Bazaro apyskaitos suvesti 
pilnai dar negalime, nes ne 
visos knygutės su pinigais 
(dulkių siurblio) grįžo ir 
vis dar susiranda mūsų bi
čiulių, kurie piniginėm dova
nom prisideda prie bazaro 
pajamų. Taip, gr. 6 d. kun. 
A. Petrauskas pridėjo savo 
dovaną $10, Irena Avižonienė 
davė $1. Vienas asmuo, ku
rio pavardės dar neskelbsi
me, pažadėjo $25, kitas $10. 
Teko girdėt, jog tūlas biznie
rius j?u turi atskyręs kelio
lika dolerių, su kuriais prisi
dės prie bazaro pasisekimo, 
nes jis asmeniškai jame ne
galėjo dalyvauti.

Amerikos bazaras baigėsi, 
bet jo fondas dar auga. Mes 
džiaugiamės ir visiems mus 
rėmusiems bei dabar pinigi
nes dovanas teikiantiems ta
riame ačiū.

Jie prisidėjo dovanomis
Prie daugelio anksčiau 

Amerikoj skelbtų, čia dar pa- 
duo lame asmenis, kurie prie 
oazaro prisidėjo dovanomis.

I. Gustavičienė — ei. pro
są, p. Pilipauskai pinigais ir 
gėlių vazoną, Mrs. G. Lau
kaitis ei. laikrodį, vazą, „ma- 
yones” setą su taca ir kitų 
daiktų, Nedzinskienė arbat. 
setą, Radzevičienė ąsotį su 6

stiklais, Visackienė degtinei 
setą, Kunickienė (iš Bliss- 
ville) kryžių su žvakidėmis 
ir kitų daiktų, Adomaitienė 
vaisiams indą ir sviestinę, 
Purickienė 3 gabalų „vanity 
set” ir kt., Benediktienė lem
pą, Baltrūnienė ąsotį su 6 
stiklais ir gyvą antį, kun. P. 
Lekešis lempą, Mrs. Petros
ky laikrodį, P. Čergelienė 4 
skareles. Pinigais dovanojo 
per rengimo komitetą: P. 
Draugelienė 5 dol., Klimienė 
1 dol., Gudamskienė 1 dol. 50 
et., Klusevičienė 1 dol., Ra
dzevičienė 1 dol., Šv. Jurgio 
par. šv. Rožančiaus dr-jos 
surinkta 15 dol. 50 et. iš šių 
asmenų: Bairunienė 1 dol., 
Dolabienė 1 dol., Fr. Dicius 1 
dol., A. Gudaitis 50 et., Mrs. 
C. Morris 50 et., Mrs. R. Mo
rris 50 et., A. Ragažinskienė 
50 et., Mrs. Raizers 1 dol., 
Mrs. Philips 50 et., Mrs. De- 
labo 1 dol., Tekulienė 1 dol., 
Z. Vaitelis 1 dol., Vanagas 1 
dol., V. Strazdienė 1 dol., 
Kvietkauskų šeima 1 dol., 
Dusevičienė 1 dol., Budrienė 
1 dol., Ustinienė 1 dol. Vi
siems aukotojams ir rinkė
joms — darbininkams širdin 
gas ačiū! Jei dar turite au
kotojų, kurių pavardės nepri
duotos, praneškite.

PAŠTO SIUNTINIŲ
REIKALU

Brooklyno pašto viršinin
kas prašo visus kalėdinius 
siuntinius siųsti ko anksčiau 
šia, kad nebūtų didelio tuo 
pat laiku siuntėjų ir siunti
nių susikimšimo.

Visiems primenama, jog 
siuntiniuose negali būti alko
holinių gėrimų; jei jų bus, 
jie bus konfiskuojami.

Geriausiai siuntinius ap
drausti; apdraudos kaina la
bai maža. Be to, patariama 
pasinaudoti oro paštu ir sku
biuoju pristatymu (special 
delivery).

(Tęsinys)
Kovo 28, Deltuva. Čia pir

mą kartą dalyvavo mūsų ar
tilerija (1 baterija). Pozici
ja buvo užimta prie Milašiū- 
nų kaimo ir 3 vai. po pietų 
tiesiai taikant, paleistas pir
mas šūvis. Sviedinys pataikė 
ir įstrigo į Deltuvos kleboni
jos namo sieną, kur tada po
sėdžiavo bolševikų štabas. 
Panika apėmė ne tik bolševi
kų vadus, bet ir kareivius. 
Dabar tasai sviedinio keva
las yra Karo Muziejuje.

Kovo 28 d. — mūsų arti
lerijos kovos krikšto diena.

Balandžio 7-8, Žasliai. Tai 
pirma stambesnio masto eks 
pedicija, surengta demonst
ruoti Vilniaus kryptimi. Iš 
mūsų pusės dalyvavo: Atski
ras batalionas, 2 pulko bata
lionas ir gusarų eskadronas. 
Balandžio 3 dalys jau buvo 
Žiežmariuose ir kitą dieną 
užimti Pajautiškių ir Neve- 
liškių kaimai, Žaslių stotis ir 
miestelis. Gausios bolševikų 
jėgos balandžio 8 d. puolė 
Žaslių ir Strošiūnų kryptimi, 
tačiau puolimas buvo atrem
tas. Šioje demonstracijoje 
vokiečiai nedalyvavo, o daly
vių parodymais apie mūsų 
judesius dargi pranešdavo 
priešui.

Balandžio 27, Pagiriai. 
Rengiantis pulti Ukmergę, 
kilo būtinas reikalas išvyti 
bolševikus iš Pagirių, nes 
ten būdami jie grąsintų mū
sų puolančiam kairiajam 
sparnui.

Bal. 27 Pagiriai buvo su
maniai apsupti ir retas bol
ševikų paspruko. Nukauta 
apie 50 bolševikų. Iš mūsų 
tik 1 sužeistas.

Paimta: 32 belaisviai, 3 
kulk., 1 lauko virtuvė, 2 dvi
račiai šoviniams, 40 bombų, 
8.000 šautuvinių šovinių, 16 
kaspinų kulkos v., 47 šautu
vai, 7 arkliai.

Gegužės 17-23 Panevėžio 
žygis. Gegužės pradžioje mū-

| sų kariuomenė veikia suskir
styta į dvi grupes: Ukmer
gės ir Panevėžio. Panevėžio 
gr. dalys (Panevėžio bat., 2 
pulko vienas bat. ir 1 bateri
ja) geg. 17 susikoncentravo 
Ramygalos ir Krekenavos 
rajonuose. Puolimas prasidė
jo geg 18 3 vai.; pulta trimis 
voromis. Tą dieną užimta li
nija Katynė — Pumpliai — 
Barklainiai — Užukalnė. Ge
gužės 19 ryte puolė toliau ir 
apie 5 vai. po pietų užėmė 
Panevėžį. Apie 7 kilometrus 
nuo Panevėžio partizanai iš
ardė geležinkelį ir čia sudu
žo bolševikų traukinys. Geg. 
21 bolševikai į čia metė dau
giau jėgų ir Panevėžį atsi
ėmė. Mūsų dalys atsitraukė 
į Velžių — Vaivadėlių liniją. 
Geg. 22 iš ryto kautynės vėl 
prasidėjo ir geg. 23 Panevė
žys vėl mūsų paimtas.

Panevėžio žygis mums 
svarbus tuo, kad šiuo kartu 
veikta be vokiečių paramos. 
Rezultatai parodė, kad nese
niai suformuota kariuomenė 
jau pajėgi savarankiškiems 
veiksmams. Tasai pakėlė 
kariuomenės pasitikėjimą sa 
vimi.

Gegužės 18, Kurkliai. Pa
ėmus Ukmergę ir puolant to
liau Ukmergės — Kurklių 
plentu, Ukmergės grupės 
dešinioji vora iš ryto sutiko 
kiek žymesnį bolševikų prie
šinimąsi Kurklių rajone. 
Nors bolševikai čia turėjo 
žymiai daugiau jėgų, tačiau 
puolimo neatlaikė. Paimta 3 
kulkosv., 3 gurguolės veži
mai, šovinių ir 2 patrankos. 
Į patrankas reiškė preten
zijas ir vokiečiai, tačiau klau 
simą išsprendė užraktai, nes 
pasirodė, kad juos iš patran
kų išėmė mūsų kareiviai Ci- 
kota ir Mataitis. Tuomet vo
kiečiai turėjo nusileisti ir 
pripažinti art. patrankas 
mūsų grobiu.

(Bus daugiau)

Lietuviškų ATVIRUKŲ ir
MEDĄ US

galite gauti pas mus. Užeiki
te i:

Amerika 
423 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

čiau ligi šiol visos jų svajo
nės svajonėmis ir likdavo. 
Kokiu būdu šoneriui pavyko 
išauginti šitą rožę, jis laiko 
paslapty.

DRAMBLIAI VALGO
PINIGUS

Paryžiuje buvo toks špo
sas: vienas viešbučio šeimi
ninkas nuėjo į gyvulių sodą 
pasidairyti. Jam patiko 
drambliai. Su vienu bežaiz- 
damas ne nepajuto, kaip ki
tas dramblys priėjo iš užpa
kalio. Pamatęs praviroj pono 
kišenėj blizgančią cigarečių 
dėžutę, tuoj įleido savo šni
pą ir su dėžute paėmė kartu 
ir piniginę, kurioj buvo 300 
frankų. Kai ponas norėjo va
gį čiupti, šis viską jau buvo 
nurijęs.

ŽUVYS LABAI SMALSIOS

George W. Stilles, ilgai ty
rinėjęs žuvų gyvenimą, pa
skelbė savo tyrinėjimo davi
nius, kuriuose sakoma, kad 
žuvys yra labai smalsios. 
Pav., kai vanduo užšąla, jos, 
suprasdamos, kad negresia 
joks pavojus, užuot tūnoju- 
sios gelmėse, išplaukia į van
dens paviršių ir akylai ste
bi, kas dedasi ant ledo. Be 
to, Stelles tvirtina, kad žu
vys į vandenį metamus daik
tus gaudo ne iš alkio, bet iš 
smalsumo. Jis pataria šitą 
aplinkybę panaudoti žvejy
bos mėgėjams, t. y. išnaudo
ti šitą ,.psichologinę” žuvų 
silpnybę,

mire pirmoji Gydytoja

APŽVALGA
NUOSTABUS SUTAPIMAS

Padėka
ii dėkoju gerb. 
J. Česnai už vai- 
inkiuną, pas kurį 
nėnesio svečia- 
irias dovanas, ku 
gavau, taipgi pa- 
s, kurie puikiai ir 
lišino.
i maloniausia pra 
Jity tarpe savųjų, 
gyvenau ir darba- 
) metų.
.rdingą ačiū vi- 
i City lietuviams, 
s Bijutiškio par.

naujiems alto- 
jums V. Dievas 
atlygina.

. J. Zabulionis, 
io par. klebonas.

ginimas:
os silkės. Ge
dės. Kas jų nors 
gaus, nieko dau- 
\ nebeįdės...
—o—
leltonkasė rodo 
) tėvų sodybą:
šį palocių’ Tai y- 
uolių palikimas, 
užvakar nupirko.

DAINUOK LIETUVI,
kad per gražią lietuvišką dainą žadin
tum savo meilę tėvynei.
Amerikos administracijoj galima gau
ti šias lietuviškas dainas ir gaidas:

"MUZIKOS AIDAI” —
1. Dr. J. Basanavičiaus Maršas
2. Onutės Valsas
3. Marytės Polka
4. Rinkinėlis.

Viso sąsiuvinio kaina ................................................... 40c.

ŠOKIU RINKINES — Orkestrui.
Telpa 20 Įvairių šokių, gaidų sąsluvinys su žodžių 
knygutė (libretto) kaina ........................................ $1.00

DIDIS VYTAUTE — Maršas 4 mišrių balsų chorui sąsluvinys 
l>/2 lanko. Kaina 25 c.

LIETUVAITE — 3 aktų operetė; libretto kaina 25 centai. 
Muziką galima pirkti ir pavieniais sąsiuviniais, kurių yra 8: 

Sąsiuviny 1 telpa: SVEIKI DRŪTI, vyrų chorui.
ŠOKIM, ŠOKIM, mlšram chorui.
TATA, DRATA, duetas, sopranui ir altui. 
MEILŪS NAMELIAI, duetas, sopranui ir 
altui. Kaina .......................................... 75c.

„ 2 GAUJA BURDINGIERIŲ, baritonui.
EIČIAU RŪTŲ PASISKINTI, duetas, sop
ranui Ir tenorui....................................    _75c.

„ 3 ŽINAI MANO ŠIRDĮ, tenorui.
SVEIKAS DRŪTAS, mlšram chorui .. 75c.

„ 4 Aš IŠĖJAU PAGRYBAUTI, tenorui.
ALENUTE, tenorui.
KAM TU UŽGAUNI, tenorui............... 75c.

» 5 VĖL SUSIRINKOM, mlšram chorui.
VAIKŠČIOJAU, mlšram chorui.
OI, MIEGOJAU, tenorui, su pritarimu.

, LAIME MAN, sopranas solo ir choras 75c.
» 6 PAKLAUSYKIT JŪS ŽYDELIO, tenorui.

PALEISIU DAINUŽĘ, solo Ir duetui. 
GAILA, GAILA, duetas, sopranui ir altui.

” ? RAMIAI MIEGOK, deklamacija ir choras.
KAM UZBERET ZEMEM, tenorui......... 75c.

’’ 8 MEILE PASIPUOŠĘ, duet., sopran. ir ten.
UŽTRAUKIM JAUNIME, mlšram chorui.

Jugoslavijoj, Grošnicos 
kaime, pernai vieną ir tą pa
čią dieną ištekėjo dvi ūkinin
ko dukterys. Dabar neseniai 
tos dukterys tą pačią dieną 
pagimdė po ’dvynukus: ber
niuką ir mergaitę.

paukščių globos draugija jas 
rinko ir pasamdė joms skris
ti į šiltesnius kraštus lėktu
vus. Kregždės buvo atvežtos 
į Veneciją ir čia paleistos žie- 
mavoti.

Zuricho mieste, Šveicarijo
je, mirė 98 m. amžiaus Dr. 
Matilda Theysen, kuri buvo 
pirmoji moteris gydytoja 
Europoje. Mokslus baigusi 
buvo Sorbonos universitete 
(Paryžiuje), kur studijuoti 
buvo prileista taip pat var
gais negalais. Ligi pat senat
vės ši gydytoja važinėdavo 
pas ligonius dviračiu.

JAU IŠAUGINTA JUODOJI 
ROŽE PASAULYJE DAR 5,000,000 

VERGŲ
KREŽGDĖS SKRAIDO

ORLAIVIAIS

Iš Vienos (Austrijoj) 
Muncheno (Bavarijoj) dviem 
lėktuvais į Italiją išvežta 
tūkstančiai kregždžių. Mat, 
tose vietose "staiga prasidėjo 
šalčiai ir kregždės nebespėjo 
išlėkti. Jos sušalusios krito 
ant žemės, kaip bulvės. Tada

ir

Juodoji rožė, kuri ligi šiol 
buvo visų daržininkų svajo
nė, dabar jau tikrovė. Sodi
ninkas John Shoneris po 40 
metų tyrinėjimo Santa Bar
baros šiltadaržyje, pagaliau, 
išaugino visiškai juodą rožę, 
kurios lapai atrodo pagamin
ti iš juodo aksomo. Šitą ro
žę sodininkai mėgino išau
ginti jau žiloje senovėje, ta-

Vien Kinijoje yra jų apie 
2,000,000. Daugiausia 15—18 
metų mergaitės, gurias tėvai 
už nedidelį atlyginimą par
duoda neribotai tarnybai.

ĮSIGYKITE NAUJŲ 
GIESMYNELIŲ

AMERIKOS DIDYSIS VAJUS
L. Universalinio Biuro direktoriai savo posėdyje lapkri

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

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

lis radio aparatas arba 50 dolerių pinigais; II — 30 dol. ir 
III — 15 dol.

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

Visi Amerikos Bičiuliai į didžiąją talką!

NAUJAS GIESMYNELIS — (Pirmoji da
lis) Adventinės ir Kalėdinės gies
mės. žodžius ir melodiją parašė 
Seirijų Juozas — harm. Juozas 
Žilevičius. Kaina 50 centų.

NAUJAS GIESMYNELIS — (Trečioji 
dalis A) Gegužės mėnesio giesmės, 
žodžius Ir melodiją parašė Seirijų 
Juozas — harm. A. Kačanauskas. 
Kaina 25 centai.

NAUJAS GIESMYNELIS — (Trečioji da
lis B) švenč. Sakramento giesmės, 
žodžius ir melodijas paraše Seiri
jų Juozas — harm. A. Kačanaus
kas. Kaina 15 centų.

VILNŲ Į” Graži, patrijotinga. ne
sunki perstatyti operetė. Visi cho
rai bei teatralės grupės turėtų ŠĮ 
veikalą Įsigyti Ir suvaidinti. Įeina 
12 dainų, solo ir chorui. Sąsiuvi
nio kaina $3.00. Atskiros dainos 
po 25 c. Chorams didelis nupigi- 
nlmas.

•’Už

tamstai už tą šimtą cigarų 
10 centų. Gerai?

— Hm! Kadangi tamsta 
taip užsispyręs siūlai, tad, 
nenorėdamas daryti tamstai 
nemalonumo, paimsiu ir kitą 
šimtą cigarų ta pačia kaina.

Kaip dvarininkas kumelę 
pirko

Raseinių apskrity pasako
ja, kad Žemaičiuose viena 
pikta pamotė pirmojo vyro 
dukterį vadino kumele. Kar
tą pas ją pravažiuodamas 
sustojo vienas dvarininkas 
ir paprašė gerti. Pamotė 
kreipėsi į mergaitę:

— Kumele, paduok ponui

ne-

Atsigėręs dvarininkas, no
rėdamas pamotei prikišti, pa 
prašė, kad šitą „kumelę” jam 
parduotų. Pamotė už gerus 
pinigus sutiko, ir vakare dva 
rininkas atsiuntė savo pa
siuntinį, kad parvestų nu
pirktąją „kumelę”, bet ne
pasakė, kad tai mergaitė. 
Tačiau pamotė tada nedavė 
podukrės, o išvedė iš tvarto 
seną kumelę.

Kai tarnas ją parvedė, po
nas lošė kortomis. Paklausė, 
kur ją dėti, sako: vesk į gra- 
žiausį kambarį ir greitai 
duok arbatos su sausainiais. 
Tarnas truktelėjo pečiais, 
bet įvedė į gražiausiąjį kam
barį ir davė, ko ponas liepė. 
Paskui atėjęs tarnas prane
ša:

— Arbatą išliejo ir stikli
nę sudaužė, o sausainius 
šiaip taip sukrimto.

— Nieko, — atsakė ponas, 
— matai, kaimietė, bet pri
pras. Daoar ją paguldykite, 
tegul atsilsi.

Tarnams vėl buvo vargas. 
Keli susirinkę ją šiaip taip 
paguldė Užvertė ir užklojo. 
Bet sena kumelė taip gulėda
ma padvėsė.

—o—
Kandidatas į komandą ,

Okupuotoje Lietuvoje kar
tą jauna mergina vedė pro 
kareivines asilą. Būrys išdy
kusių kareivių muzikantų no
rėjo iš jos pasijuokti.

Kareivis: — Kodėl, gra
žuole, taip stipriai laikai tą 
savo kavalierių; manai, kad 
jis pabėgs ir kitą susiieškos?

Mergina: —Bijau, kad pa
bėgęs neįstotų į jūsų koman
dą.

Šermukšninės Pabiros
Viename mieste gyvenęs 

žydas, kurį visi to miesto 
žydai laikydavo gudriausiu. 
Apie tai dagirdęs to krašto 
valdovas, pakvietė tą žydą 
pas save. Atėjusį žydą klau
sia karalius:

— Pasakyk man, jei tu 
toks esi gudrus, keli lazdos 
galai?

— Diū, tamištaš šviesybė.
— O kai perlaušime lazdą, 

keli bus galai?
— Thrys, tamištaš šviesy

bė, — abejojančiai pratarė 
žydas.

— Tu durnas esi, o ne gud
rus, juk keturi, o ne trys, — 
atsakė jam karalius.

Karalius liepė tarnams į- 
pilti jam 5 nagaikas ir liepė 
savęs nebesistatyti už gud
riausi.

Žydas išėjo apsiverkęs. 
Prie karaliaus namų stovėjo 
daug žydų, norėdami sužino
ti, ką jam, kaip gudriam žy
dui, sakė karalius. Vienas iš 
jų paklausė:

— Ką tau sakė karalius ir 
kodėl taip neilgai šnekėjai?

— Ui, matot, kai sueina du 
gudri, tai mažai ir šnekasi.

—o—
Rimta priežastis

— Kodėl daktaras St. 
sisveikina su ponu P.?

— Dėl to; kad ponas P. su 
juo labai negražiai pasielgė: 
jis pas daktarą St. pietavo, 
susigadino vidurius, o gydy
tis nuėjo pas kitą gydytoją!

—jo—
Rimtas klausimas

Muziejaus sargas rodo iš 
kaimo atvažiavusiam savo gi 
miniečiui muziejaus įžyme- 
nybes. Priėjus prie geleži
niais šarvais aprengto seno
vės riterio, kaimietis ilgai 
stebisi tais keistais drabu
žiais ir, pagaliau, sako:

— Įdomu, kaip jis pasika
sydavo, kai jam niežėdavo.

—o—
Gėlių parodos lankytojas 

klausia prižiūrėtojos:
— Prašau man pasakyti, 

iš kokios šeimynos paeina 
šie gražūs egzemplioriai?

— Labai tamstos atsipra
šau! — atsako ji. — Pirmu
čiausia, ~tai nėra joki egzem
plioriai, bet tikros gėlės, o 
antra, nepaeina iš jokios šei
mynos, nes jų savininkas y- 
ra nevedęs.

—o—
Vienas cigarų agentas vos 

ne vos įsiūlė krautuvei di
desnį kiekį cigarų. Būdamas 
laimingu ir norėdamas paro
dyti savo dėkingumą, siūlo 
krautuvės vedėjui šimtą ge
riausių cigarų.

— Negaliu imti šios dova
nos dykai! Jokiu būdu nega
liu, — sako vedėjas.

— Taip! Jeigu tamsta ne
nori priimti dykai ir būtinai 
nori mokėti, tai skaitysiu! „Tavo amžinai”.

žodžiai nesiskiria nuo darbi)
Sugautas gripštukas stovi 

prie teismo stalo.
Teisėjas klausia:
— Kodėl Tamsta radęs šį 

žiedą nenunešei į policiją, o 
pats sau pasilaikei?

— Pone teisėjau, žiede bu
vo išbrėžtas toks parašas:

Kada Mąstai Apie Gerus Ceverpkus - 
MĄSTYK APIE MILCIŲ

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

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

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

MILCHUS SHOE SHOPS Inc.
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.)
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ŽINUTES KALBĖKIME SU LIETUVA, (Visi aukščiau pažymėtiMASPETHO ŽINIOS
PER RADIO

ELIZABETH, N. J.

JURGINES BALIUS

GREAT NECK, L. L

ŠIMTAMEČIO VEDYBOS

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Tel.

54-41—72nd Street,

3ZZZZZZZZZ

Brooklyn, N. Y J
22g22?Į22SS2??????????7??V9V?3EVergreen 8-9770APREIŠKIMO PARAPIJA

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.
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Šv. Jurgio draugija savo 
metinį balių turės sausio 6 d. 
Grand Paradise salėje ir pra
šo kitas draugijas tą dieną 
neturėti savo parengimų.

MOTERŲ APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

(Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

JOSEPH GARSZVA

Graborius ir Balsamuotojas Duodu autv....oblllus vestuvėms Ir 

visokiems pokyliams

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GR ’ BORTUS

LIETUVI, SKAITYK ŠIUOS 
LAIKRAŠČIUS

STagg 2-4409 Notary Public

Tel. Virginia 7-4499
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. L

(Prie FOREST PARKWAY)

S Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
I GERIAUSIOS RŪŠIES
> Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
c PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
< AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių
J bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS
495 Grand Street,

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Ine.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

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

South Street, Wilkes— 
$2.00 metams.
savaitinis Tėvų Mari

jonų žurnalas, 2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, Hl. Metams $2.00

’’STUDENTŲ’ ŽODIS”, Am. Liet. 
K. Studentų organizacijos žurnalas, Ma- 
rianapolis College, Thompson, Conn. 
Metams $2.00.

’'MOTERŲ DIRVA”, ALRK Moterų c
Sąjungos mėnesinis žurnalas, 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, Hl. Metams $2.00 

"VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesi
nis žurnalas, 4736 So. Wood Street, Chi
cago, Ill. Metams $1.80.

— Gruodžio 16 d. sodalie- 
tčs turės „amateur” pasilink
sminimą parapijos salėje.

— Gruodžio 19 d. 7:30 vai. 
vakare Susivienijimo kuopa 
minės Kat. Susivienymo auk
sinio jubiliejaus sukaktį.

— Kun. Pr. Jonkus, O. P., 
Kalėdų vidurnaktį sakys pa
noksią vietinėj bažnyčioj; 
Kalėdų vidurdienį laikys mi
šias Great Necke ir pasakys 
pamokslą lietuviškai.

— Kun. J. Balkūnas vyks
ta Bostonan gruodžio 16 d., 
kur įvyks Kunigų Vienybės 
centro posėdis.

— Sunkiai serga Al. Moc
kevičius; jau mėnuo laiko, 
kai guli Wyckoff ligoninėje.
•— Gruodžio 5 d. iškilmin

gai palaidotas a. a. Dominin
kas Minota. Laidojimu rūpi
nosi J. Garšva.

— Nekalto Prasidėjimo 
šventė ypatingai gražiai mi
nėta ; daugelis priėjo prie Sa
kramentų, mergaičių didelis 
būrys įsirašė Sodalicijon, mo 
terys stojo į tretininkes. Va
kare iškilmingais mišparais 
ir pamokslu baigta šventė.

— Jungtinių Valstybių bas 
ketbolo olimpinio ratelio va
das Pr. Lubinas su žmona 
grįžęs iš Lietuvos, svečiavos 
kelias dienas pas Petrulius 
Gr. 1 d. išvyko į Los Ange
les.- Lietuvoje apdovanotas 
auksiniu laikrodžiu.

— Sąjungietės gruodžio 2 
d. turėjo mėnesinį sus-mą. 
Apie Amerikos bazarą prane 
šė V. Valantiejienė. Čigonų 
vakaras įvyks gruodžio 27 d. 
Už - gražiausius kostiumus 
bus 4 dovanos. Visi prašomi

• atsilankyti.
— Moterų Sąjungos kuo- 

*pos valdyba ir visos narės 
reiškia gilią užuojautą savo 
ilgametei narei, Elzbietai M 
notienei dėl jos vyro mir
ties.

— Lietuvių kalbos mokyk
la, seselių pranciškiečių ve
dama, turėtų būti gausin- 
giau lankoma. Reikėtų tė
vams daugiau susirūpinti tin 
kamu laiku, kad vėliau ne
lėktų gailėtis.

— Motinėlės valdybos po
sėdis įvyko Brooklyne gruo
džio 10 d. pas kun. N. Pakal
nį.

— Brooklyno profesijona- 
lų klubo paskutinis šių metų 
susirinkimas įvyks gruodžio 
17 d. Dr. J. Paulonio bute.

— La Salle militarėj aka
demijoj, La Salle, L. I. pasi-l 
žymi moksle, sporte ir žur
nalistikoj Noreika, scranto- 
nietis, kaip praneša Garsas.

— Ateinančią savaitę yra 
metų bertaininiai pasninkai: 
trečiadienį, penktadienį ir 
šeštadienį. t

— Kun. A. Milukas ruošia 
išeivijai plačią istoriją „30 
metų išeivijoje"’; bus keturi 
tomai. Istoriją išleis kun. A. 
Miluko rėmėjai.

— Šį sekmadienį visose 
Amerikos bažnyčiose tikin
tieji viešai duos metinį pasi
žadėjimą susilaikyti nuo lan
kymo nepadorių paveikslų. 
Šventasis Tėvas prašo visų ti 
kinčiųjų pažadą atnaujinti 
kasmet sekmadienį po Ne
kalto Prasidėjimo šventės.

I nėšių pervežė 3,040,800,000 
keleivių. Autobusais šiemet 
žymiai daugiau važiavo, ne
gu pernai. Gyviausia judėji
mo stotis yra Times Square, 
kurioje per metus įplaukė 
per 77 milijonus penktukų. 
Antrą vietą turi Grand Cen
tral, o trečią — Pennsylva
nia stotis.

— Paskutiniu laiku daro
mos dažnesnės kratos įtarti
nuose namuose, kur suima
ma moterys ir vyrai, užsiimą 
paleistuvavimu.

i

.•O z

Nauja valdyba
Šv. Vardo dr-jos metinia

me susirinkime gruodžio 6 d. 
išrinkta sekantiems metams 
valdyba: pirm. V. Žemaitis, 
rašt. K, Kazlauskas ir ižd. 
K. Baltrušaitis.

Nariai entuziastiškai dis- 
kusavo Naujų Metų laukimo 
maskarado balių, kurio ren
gimą sumanė Šv. Vardo dr- 
ja, o kitos draugijos prisidės 
ir padarys parapijai didelį 
parengimą. Visi petis į petį 
ir surengsime didelį maska
radą. K. Kazlauskas.

C. BROOKLYN, N. Y.

Jubiliejinė vakarienė
Moterų S-gos 35 kuopa šį 

sekmadienį, gruodžio 13 d., 
mini savo gyvavimo 20 metų 
sukaktį. Parapijos salėje 
(207 York St.) 7 vai. vakare 
bus įdomi vakarienė.

Angelę Karai. Parap.

Gruodžio 13 d. per 9 vai. 
mišias švento Vardo draugi
ja eina bendrai prie šv. Ko
munijos. Gražu būtų, kad vi
si mūsų draugijos nariai da
lyvautų. Dalyvaują prašomi 
15 minučių prieš 9 vai. susi
rinkti į parapijos salę.

J. Mykolaitis.

K. Federacijos 51 skyrius 
turėjo savo metinį susirinki
mą gruodžio 3 d., tuoj po No- 
venos pamaldų. Tvarką vedė 
pirm. J. Blažonis. Valdybos 
pranešimai priimti.

L. Vyčių kuopos pirm-kas 
laiške dėkojo skyriui, leidu
siam naudoti jo anglius Vy
čių kambariui apšildyti. Lai-

New Yorke tūlas Tobias maloniai priimtas.
Wildstein minėjo savo am- TX . , , . ... ,T
v. J , , ,. . , Išrinkta komisija po Nau-
ziaus 110 metų sukakti ir ta . U..

, . , jų Metų baliui surengti,
proga savo draugams prista- ,
tė savo sužieduotihę, Rebeką Kun- BaIkūn.as PaslulS su' 
Leffėr, 75 metų. Vestuvės ^irinklmu3 turėti patogesniu 
dar neįvyksta dėl nesutartos 'a'ku' ne ke virtadieniais. 
pasogos: jaunikis nori gauti Nuarta _sus-mus turėti kie 
1000 dolerių, o jaunoji duo- vįen° m®nes10 Pirmą pirma- 
da tik 500 dol. | ^eni-

Kun. Balkūnas dėkojo vi
siems greatneckiečiams, gau 
singai lankiusiems Maspetho

— Plaučių liga sirgęs mį.| ParaPG0S ^>azar4- Visi gerai 
re monsinjoras Fitzpatrick, atsimena tą bazarą, kuriame 
79 metų amžiaus, didesnę Į gražiai ir smagiai praleido 

gyvenimo dalį paskyręs rūpi- 
nimuisi našlaičiais. Prieš 4 
metus velionis buvo prilygin
tas didiesiems labdariams — 
šv. Vincentui Pauliečiui ir 
šv. Jonui Don Bosco. Apie 
40,000 vaikų našlaičių bei 
vargšų buvo jo rūpesčiu su
šelpti.

— New Yorko kiekvienam 
gyventojui policijos išlaiky
mas kasmet kainuoja 7 dol. 
20 et., Bostone — 6 dol. 20 
et., o Clevelande — 3. dol. 2 
et. New Yorke visi mokesčiai 
daug didesni, negu kituose 
miestuose.

— Negrų našlaičių prie
glauda Bronxe minėjo 100 
metų sukaktį.

— Gubernatorius Lehman 
žydų iškilmėse pareiškė, jog 
tarp tikybos ir mokslo nėra 
jokio prieštaravimo; visa, 
kas yra kilnaus ir gražaus su 
kurta šioje šalyje, padaryta 
tikinčių žmonių.

— Iš Kanados atgabenta 
apie 30,000 Kalėdų eglaičių; 
jos skiriamos New York apy 
linkei. •

— Beveik visose bažnyčio
se gruodžio 6 d. melstasi Po
piežiaus Pijaus XI sveika
tos intencija.

— Fordham universitetas 
pasistatydino naujus rūmus 
savo studentams, bebaigian
tiems studijas. Naujieji rū
mai gotiško stiliaus, kainavo
I, 200,000 dol.

— Žymi keliautoja Delia
J. Akely susilaukė 61 metų. 
Ji buvo Afrikoje keturis sy
kius ir 1929 m. ilgėlesnį lai
ką gyveno tarp mažųjų afri
kiečių — nykštukų (pyg- 
mių). Ji pasakoja, jog Afri
kos nykštukai dideli tingi
niai.

— New York gatvių pože
miniai ir viršutiniai trauki
niai ir autobusai per 12 mė-

laiką.
Šį sekmadienį, po- 12:30 

vai. mišių, vyčių kambary į- 
vyks Šv. Rožančiaus draugi
jos steigiamas susirinkimas, 
į kurį visi kviečiami gausin
gai atsilankyti.

Kitą savaitę bus parašyta 
apie mūsų vyčius. Skaitykit 
kitą Amerikos numerį.

Greatneckietis.

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

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

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

• S. Subatienė, 
Apskr. pirmininkė.

APDOVANOKITE GIMI
NES LIETUVOJE

Lietuvoje gyveną Jūsų gi
minės labai mėgsta skaityti 
amerikiečių lietuvių laikraš
čius. Mes tikime, kad Ameri- 
rika jiems tikrai patiks.

Geriausia Kalėdoms dova
na — metinė Amerikos pre
numerata. Dovanų pridėsi
me gražų, lietuvišką kalen
dorių, kurs Lietuvoje ir la
bai pageidajamas.

Paskubėkite, nes Kalėdos 
visai arti.

Savaitraštis Amerika me
tams į Lietuvą — tik $2.75.

Savaitrašty ’"AMERIKA” 
jūs rasite daug juokų ir įvai
rių žinių iš viso pasaulio 
bei Lietuvos.

Yra Jungtinėse Valstybėse 
radio mėgėjų, kurie turi sių
stuvus. Yra tokių ir Lietuvo
je; kai kurie iš jų jau susi
kalba su U.S.A., su Australi
ja ir kitomis pasaulio dali
mis.

Lietuvoje kiekvienas Lie
tuvos pilietis, gavęs susisie
kimo ministerio leidimą, gali 
pastatyti trumpų bangų sių
stuvą ir juo naudotis. Žemiau 
paduodamas sąrašas asmenų, 
gavusių leidimus.

Mėginkite su jais susisiek
ti!

Jie dirba 7 — 7,3 MC ir 
14 — 14,4 MC bangomis. Dir
ba radio telegrafu ir telefo
nu. Savaime suprantama, jog 
jie neturi savo nuolatinių re
guliarių „darbo” valandų. 
Radio mėgėjas p. Jastržemb- 
skas turi amerikoniškas lem
pas 59 — 10 — 203A. Anodo 
galingumas: telegrafu 200 
Watts, telefonu 100 Watts, 
kristalų banga 14.000 Kc. ir 
14395 Kc.

Siųstuvo šaukimo ženklai:

LY1AA — Vanagas, Vyt., 
Daukanto 12;

LY1AB — Baleišis, VI.,, 
Petrausko K. 5;

LY1AC — Glodenis, Z., 
Fiz. Chem. Institutas;

LY1AD — Zagurskis, V., 
P. Vileišio g. 3;

LY1AI — Vitlipaitis, J., 
Stoties Aikštė 3;

LY1AL — Kevalaitis. J., 
Žemaičių 41;

LY1AN — Karlavičius, J., 
Maž. Darbininkų 4c;

LY1HB — Bernhardtas, 
H., Juozapavičiaus pr. 83;

LY1J — Jastržembskas, 
P., Hipodromo 14;

LY1KK — Karkauskas, 
K., Vokiečių 43a;

LY1S — Šatas, J., Giedrai
čių 3a;

LY1X — Talucas, B., Tu
nelio 16;

LY1W — Varnas, VI., Ge
dimino 14;

LY1ZB — Staniškis, Br., 
P. Vileišio g. 6.

gyvena Kaune).

LY1AE — Toločka, B., 
Sim. Daukanto 25, Telšiai.

LY1AF — Veržbalavičius, 
Z., Petrašiūnai.

LY1AG — Leitn. Gabriū- 
nas, Stapulionio ai. 15, A. 
Panemunė.

LY1MB — Bartininkas, 
EI., Liepynų kaimas, Mari
jampolė.

Parapijos bazaras praėjo 
pakeltu ūmi. Žmonių atsilan
kė nemažai. Dovanų daug su
rinkta, buvo ir stambesnių 
aukų. Laimėjo šie asmenys:

Anglių toną — V. Raju- 
niutė, rankinį laikrodėlį — 
Matulaitis, miltų maišą (100 
s v.) — Dolores Wycosky, 5 
dol. — V. Tumienė, 5 sv. kum 
pį — J. Raulionis, cigarų dė
žę — K. Bernotas.

Kiek pelno liko, dar galu
tinai nesuskaityta.

Parapijonas.

’’AMERIKA”, savaitraštis. Leidžia 
Lietuvių Universalis Biuras, Ine. Kaina 
metams $2.00. 423 Grand Street, Brook
lyn, N. Y.

"DRAUGAS”, vlenlntčlls Amerikos 
lietuvių katalikų dienraštis, išeinąs 2334 
South Oakley Ave., Chicago, UI. Metams 
$6.00

’’DARBININKAS”, Lietuvių šv. 
Juozapo Darbininkų Sąjungos organas, 
išeina du kartu Į savaitę, 366 W. Broad
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00, 
pusmečiui $2.00

’’GARSAS”, LRKSA organas, sa
vaitraštis, 73 E. 
Barre, Pa. Kaina

’’LAIVAS”,

Tel. JUniper 5-0259
Phone Night

STagg 2-0783 JUniper 5-4912

RAPOLAS KRUCHAS

FOTOGRAFAS

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

(Prieš Mount Olivet kapines)

>WaVaWa

SS--

STagg 2-5043 Notary Public

660 Grand St. Brooklyn, N.Y,

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

1
sTel. STagg 2-7177

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

ADVOKATAS

Gruodžio 11 d., 1936 m.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET 
♦

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ)

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. 4tli STREET
•

VALANDOS: 
9—12 ryte ‘
1— 8 vak 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9108

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpubllo 9-3040

g Tel. EVergreen 7-1312
/ Dr. H. MENDLOWITZ ?
j Persikėlė naujon vieton, tai yra: >
>522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. *

I
i VALANDOS: J

1 iki 3 Ir nuo Sekmadieni: ?
j 7-8 vai. vakaro 10 Iki 12 vai. ryto >

. FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J. s

NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER 

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE

Maspeth, N. Y.

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

Apkainuoja, parduoda
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

SALDOKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose 

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS ŠIL

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

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan) 

Mes Išvalome Garo Boilerius 
oru už $2.00 Ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien Iš WMBQ.

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

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avė.

ALFRED J. WENTZ
• (VENCIUS)

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

Tel. GLenmore 5-8733

Standard

ŠTAI KAIP
Kalėdinis numeris.
Bijo kryžiaus.
Skolas mokanti Suomija, 
esunaudota proga, 
evoliucionierių likimas.

Kitą savaitę išleisime ka- 
įjjnį Amerikos numerį. Džiū 
į jog jam gauta daug užsa- 

į įvairias vietas. Malo- 
itaip pat pažymėti, jog ta- 
8 numery mūsų skaityto
jus turėsime džiaugsmo 
(įstatyti įžymius bendra
vus — Joną Kmitą, Ma- 
jį Aukštaitę ir kitus.

Jonas Kmitas puošia kiek- 
aią Darbininko numerį sa- 

publicistiniais straips
nis; mums parašė iš dailio
ms literatūros.
Marija Aukštaitė buvo pra 
įjosi bendradarbiavimo san 
linus su Amerikos prano- 
ijo Vytauto Pranašu, o da- 
» savo raštais malonėje 
^lankyti sustiprėjusią Ame

—o—

Į pastabas dėl prof. M. Bū 
Bos sumanymo statyti L 
ivoje Vilniaus kryžius ats 
Sopė Naujienos ir Laisv 
Naujienos pareiškia, jog b 
iieviai kryžių nesibijo, t 
jie gal paabejosią „ar ver 
Lietuvą daryti panašią į k 
pines”, o Laisvėje Bimba 
sai kratosi nuo prof. Birž 
tos sumanymo.

Lietuvių kalboje buvo 
Ida patarlė: bijo, kaip i 
alas kryžiaus; ar tik da 
nesusidarys nauja patai 
bijo, kaip Bimba kryžiau

—o—

Gruodžio 15 d. Jungt 
Valstybių skolininkės vai 
lės turėjo mokėti savo 
as. Mokėjo tik_ Suomija, 
rią ta proga spauda nepa 
štai šiltai paminėjo. SI 
mokėjimo dieną suomių 
ridentas Svinhufvud m 
savo 75 metų sukaktį, 
rikiečių spauda jį vadir 
nu žymiausių valstybir

Suomiai nepaprastai 
štūs ir jų akmenuota, d 
miškų ir gausinga ežen 
vyne jiems malonesnė ' 
tus kraštus.

Jungtinėse Valstybės, 
mija ypatingai popi 
kaip savo skolas mo 
valstybė.

—o—
1

Anglijos buvęs kai 
Edwardas VIII turėjo 
prastą progą patarnaut 
vo valstybei, ypač jos c 
ninku luomui. Bet jis tą 
gą prarado, nuo jos ats 
žė dėl savo asmeninių : 
numų. Karalių valdė 
mai, o ne protas. Aiški 
žmonės, kurie negali bū 
vo jausmų valdovais, r 
būti valstybių priešaky

Keistas revoliucioniei 
rimas. Rusijos komuni 
revoliucijos žymūs da 
Kamenev ir Zinovjev 
nuo tos pačios revol’ 
iškeltų vadų, Trockis 
mime, Ispanijos mona: 
pašalinimo vadas Zam 
seniai pašalintas iš pr 
to vietos ir dabar gyv 
sieny. Lietuvos gruoi 
d. sukilimo vadai ir j c

stybės priešaky: gei 
kantas atsargoje, ger 
ga ūkininkauja, pul 
ciniką atsargoje, ge 
chavičius prižiūri sa\ 
ną, prof. Voldemaras 
me, kun. Krupavičius 

joje-

c

k

I




