
laišką,
'isus savo bi^įj 
rikos skaitą

drauge
ai nuvyko į į 
yveno Marijam^, 
dai gyvenimu Lietw 
bai patenkinti ir visus 
ius amerikiečius ragi- 
įlankyti Tėvynę.

ŠTAI KAIP
Mūsų sukaktis.
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?ens generalinėje ligo- 
> šiemet du sykius dau- 
imoniy gimė, nei mirė.

DUOKITE SU SIUN- 
JAIS Į UOTĄ

;o vadovybė prašo vi- 
stovius nevėluoti savo 
į ir įvairių siuntinių 
oms į Lietuvą. Jei pas- 
imtiniai bus įteikti iki 
Ižio 10 d., tai jie pa- 
Lietuvą prieš pat Ka

Šiuo numeriu minime sa
vo laikraščio penkerių metų 
sukaktį. Malonūs skaitytojai 
iš kun. J. Balkūno ir Pau
liaus, mūsų artimiausių ben
dradarbių, straipsnių galės 
susidaryti aiškų vaizdą, 
kaip ir kokiose sąlygose bu
vo išleista AMERIKA 1933 
m. gruodžio 1 d.

Ši skiltis šiandie turėtų 
būti visai kitaip parašyta, 
nei ji dabar bus rašoma. 
Jos turinį visiškai pakeitė 
labai trumpa telegrama iš 
Lietuvos, šiuos žodžius ra
šančio visą džiaugsmą ry
šium su AMERIKOS penk
mečio sukakties minėjimu 
išdildė ta telegrama, prane
šusi oficialiai, kad Lietuvoje 
uždaryta Vilniaus Vadavimo 
Sąjunga...

SAVAITES ĮVYKIAI

il prašom nevėluoti, j- 
i siuntinius paštui prieš 
ižio 10 d. Taip pat ra- 
jasirūpinti, kad siunti- 
būtų gerai surišti.

kl GYDYTOJAI

VALANDOS: 
(-10 ryte 
1-2 P. P. 
3—8 rak. 
mtadlenlala raiitena 
I.: KVergreen 8-9225

VALANDOS: 
-i P. P. 
-8 rak. 
r pagal sutari} 
L.: MAnafleld 6-8781

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 nk, 
iDktadlenlali uMiryh
Tti: KVergreeu

Uždarytos sąjungos įstei
gėjas kan. F. Kemėšis mūsų 
laikraščiui (rugsėjo 16 d. 
nr.) specialiai rašytame 
straipsnyje teisingai nurodė, 
kad lenkai „darniam dviejų 
tautų sugyvenimui” numato 
tik dvi kliūtis — Lietuvos 
konstitucijoj punktą, skel
biantį Vilnių Lietuvos sosti
ne ir Vilniaus Vadavimo są
jungą. Tada kan. Kemėšis 
nurodė, kad rudenį galima 
tikėtis antro lenkų ultima
tumo Vilniaus Vadavimo Są
jungos reikalu.

Faktas jau įvyko, šiuo 
laiku būtų lengva paleisti 
skambių frazių Lietuvos vy
riausybės adresu. Bet neuž- 

į mirškime, kad dabartinėse 
sąlygose Lietuvos padėtis 
panaši į namą, turintį stik
lines sienas, o į tokį namą, 
tik vaikai gali svaidyti ak
menis.

Popiežiaus sveikata
Lapkričio 25 d. žaibo grei

tumu aplėkė pasaulį žinia, 
kad Popiežių Pijų XI ištiko 
širdies smūgis; tuojau iš
šaukti specialistai gydyto
jai, o vėliau pranešta, kad 
Popiežiui suteiktas paskuti
nis Bažnyčios patarnavimas 
— Patepimas. Bet Popiežius 
visus nustebino. Jis visai 
nelauktai, labai skubiai at
gavo sveikatos ženklus ir 
tuojau ėmėsi savo įprasto 
gausaus darbo. Nors gydy
tojai draudė, Popiežius atsi
kėlė iš lovos, pareikšdamas, 
kad Popiežius negali būti 
lovoje, šios savaitės pra
džioje Popiežius vėl tvirtai 
jautėsi ir priėmė gausias 
maldininkų grupes.
Tarėsi su atstovais

Prezidentas Roosevelt šios 
savaitės pradžioje turėjo il
gus pasitarimus su atsto
vais Vokietijai ir Italijai. 
Italijai atstovas tuojau grį
žta į savo nuolatinę buveinę, 
Romą, o kada grįš atstovas 
Vokietijai, dar neskelbiama. 
Pasitarimuose, esą, dau
giausia paliesti fašistų ir 
nacių žygiai, nukreipti prieš 
žydus.
Užtikrino sienų saugumą

Vokietijos ir Italijos vy
riausybės pranešė Lenkijai 
ir Vengrijai, kad Čekoslova
kijos sienų klausimas yra 
galutinai išspręstas ir kad 
jų nustatytas ribas reikia 
gerbti. Pasienyje su lenkais 
ir vengrais vis dar įvyksta 
susirėmimų tarp iš anų val
stybių įsiveržiančių gin
kluotų būrių ir Čekoslovaki
jos pasienio sargybinių.
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Negalime kelti jokių abe
jonių: lietuvių Tauta neatsi
žadėjo savo teisių į amžiną 
istorinę sostinę VILNIŲ. 
Lietuviai amerikiečiai nega
li ramiai užmiršti mūsų tau
tai lenkų padarytos skriau
dos ir gėdos.

Mūsų gyvenimo sąlygos 
yra visai kitokios, nei Lie
tuvos. Mums kol kas lenkai 
negali reikšti jokių ultima
tumų. Vilniaus atvadavimo 
darbas turės būti tęsiamas 
dar labiau padidintomis pa
jėgomis, iki Lietuva pasieks 
savo tikslų laimėjimo ar 
garbingo susitarimo. Kol 
lenkai neva laimės tik susi
dėjusių palankių aplinkybių 
ir smurto jėgos dėka, lietu
viai amerikiečiai negalės 
būti ramūs šiuo atžvilgiu.

Gruodžio 15 d. Pittsbur- 
ghe įvyks K. Federacijos 
Tarybos suvažiavimas, kurs 
turės tarti savo autoritetin
gą žodį. Jis turės kreipti 
visų lietuvių amerikiečių dė
mesį naujesne Vilniaus va
davimo kryptimi. To mes 
laukiame. To mes tikime.

gimo pionieriais buvo kun. 
J. Balkūnas, Kazys Vilniš
kis, kun. N. Pakalnis, kun. 
J. Simonaitis. Jų pastangas 
rėmė visi apylinkės kunigai' 
ir veiklūs pasauliečiai. Jiems 
ir visai armijai laikraščio 
skaitytojų priklauso padė
ka, kad laikraštis pradeda 
naują penkmetį.

bate, Hot Cho®* 
GgUBtePwnnww 

tos Smetonos. H® u 
nusakymai.

Grįžtant prie mūsų laik
raščio sukakties, nedaug ką 
galima pasakyti šiuo mo
mentu. Dabartinis laikraščio 
štabas sveikina pirmuosius 
laikraščio steigėjus, jo pir
muosius darbininkus, tikrus 
entuziastus, kurie drįso sun
kiais ekonominių vargingų 
sąlygų laikais išeiti į lietu
viško darbo dirvoną su kū
rybiniu žygiu.

Kiek šiuos žodžius rašan
čiam žinoma, laikraščio stei-

Praleidę pirmą penkmetį, 
laikraščio leidėjai ir jo tvar
kytojai, be abejonės, dar su 
didesniu energingumu ir su
sirūpinimu dirbs pasirinkto
je kryptyje. Reikės padinti 
laikraščio skaitytojų šeimą. 
Reikės sudaryti patvaresnį 
laikraščio leidimo fondą. 
Reikės stengtis susilaukti ir 
paties laikraščio padidini
mo. Reikės nuolat gerinti 
laikraščio turinį.

Galime pasidžiaugti, kad 
laikraštis susilaukia vis 
naujų bendradarbių. Juos 
turėtumėm palaikyti. Dalis 
jų reikalingi paramos. Rei
kalingas bendradarbių fon
das. Ir džiugu, kad bostonie- 
tis veikėjas, Jonas Glineckis, 
šią savaitę atsiuntė savo au-1 
ką, siūlydamas įsteigti ben
dradarbių fondą. Kai toks 
reikalas keliamas pačių 
skaitytojų, aišku, kad tai 
džiugina laikraščio tiesiogi
nius darbininkus.

Taigi, be ypatingų forma
lumų, sakome: sveiki, mieli 
AMERIKOS skaitytojai, jos 
visi nuoširdūs rėmėjai! Te
gu laimina ir stiprina Die
vas mūsų visij pastangas 
sąžiningame darbe.

Suvažiavimas Peru
Šią savaitę Peru respubli

kos sostinėje, Limoje, prasi
dės Amerikos kontinento 
valstybių atstovų konferen
cija, kurioje Jungtinėms 
Valstybėms atstovaus vals
tybės sekretor. Hull, Notre 
Dame katalikų universiteto 
prez. mons. O’Hara, buv. 
Kansas gubern. Landon ir 
kiti. Konferencija aptars 
bendrus Amerikos valstybių 
reikalus, ypač ryšium su be
siplečiančia Europos kai ku
rių valstybių agitacija.
Taika laimėjo

Lapkričio 26 d. Bolivija ir 
Paragvajus, Pietų Amerikos 
respublikos, pradėjo diplo
matinius santykius, kurie 
buvo nutraukti per 6 metus, 
kai kilo tarp abiejų valsty
bių karas. Abi valstybės pa
sikeitė savo atstovais, kurie 
sutikti labai nuoširdžiai.

Lenkija laikysis sutarties 
su Rusija

Maskvoje įvyko pasitari
mai tarp užsienio reikalų 
komisaro Litvinovo ir Len
kijos ambasadoriaus. Po pa
sitarimų išleistas bendras 
pranešimas, kuriame pareiš
kiama, kad Sovietų Rusija 
ir Lenkija ir toliau laikysis 
draugiškumo ir nepuolimo 
sutarties, kuri atnaujinta 
1934 metais ir jos galioji
mas pratęstas iki 1945 me
tų. Šis pareiškiipas išsklaidė 
gandus apie Rusijos pasiry
žimą nusigręžti nuo Vakarų 
Europos ir rūpintis tik Ry
tais. Buvo kai kur laukta, 
kad lenkai pasuks savo poli
tiką grynai pagal Vokietijos 
dirigavimą, bet taip neįvy
ko. Lenkija pamatė, kad Vo
kietijai nerūpi Lenkijos rei
kalai ir todėl Lenkijai tenka 
pagerinti santykius su Ru
sija. Laukiama dabar ir to
limesnių pasitarimų. Lenkai 
tikisi, kad Maskva sustab
dys komunistinę agitaciją 
Lenkijoje; be to, sustiprės 
ir prekybiniai santykiai tarp 
abiejų valstybių.
Audros aukos

Padėkos dienoje pasirodęs 
sniegas, šaltis ir su juomi 
nemaža audra rytinėse vals
tybėse buvo apie 70 gyvybių 
priežastimis. Daugiausiai 
nukentėjo automobilistai, 
kuriuos audra su šalčiu už
klupo visai nepasiruošusius, 
grįžtančius iš švenčių poil
sio į savo namus.

Mirė labdarė
Lapkričio 24 d. mirė Airi

jos atstovo Romoje Macau
lay žmona, daugiausia žino
ma savo mirusio pirmo vy
ro Nicholas F. Brady vardu. 
Velionė drauge su savo pir
mu vyru buvo nepaprasti 
katalikų labdarybės rėmėjai. 
Didelę dalį savo turto jie 
paaukojo katalikų mokslo į- 
staigoms; ypač stambiai ve
lionė yra aukojusi jėzui
tams. Keleris metus ji vado
vavo amerikietėms skau
tėms. Velionė buvo 54 metų 
amžiaus; už dabartinio vyro 
ji ištekėjo pernai.
Vokiečių orlaivio nelaime

Afrikoje nukrito ir sudu
žo vienas vokiečių orlaivis; 
nelaimėje užmušti 10 asme
nų, kurie bandė naują orlai
vį skraidymams po Afriką.

LIETUVIS IŠRINKTAS 
VALSTYBĖS 

SEKRETORIUM

Omaha, Nebr. — šio mie
sto lietuviai labai džiaugia
si, nes tik ką praėjusiuose 
rinkimuose valstybės sekre
toriaus vietą laimėjo lietu
vis Petras Gudauskas, iki 
šiol buvęs valstybės senato
rius. Tai dar jaunas žmo
gus, bet suskubęs įsigyti 
plačių masių pasitikėjimo.

Išrinkto valstybės sekre
toriaus žmona (Edna But- 
kiūtė) yra lietuvių parap. 
vargonininkė ir šį darbą 
atlieka dykai; pats Gudaus
kas sekmadieniais gieda lie
tuvių bažnyčioje.

Nebraskos lietuviai pirmą 
kartą susilaukė savo tautie
čio taip aukštoje valstybės 
pareigūno vietoje ir tuomi 
visai pamatuotai džiaugiasi.

BELGIJA PRIPAŽINO
FRANCO VYRIAUSYBĘ

Briuselis. — Belgijos vy
riausybė, senatui pritariant, 
nutarė pripažinti Ispanijos 
nacionalistų generolo Fran
co vyriausybę. Tuo pačiu 
laiku Belgija išsitraukė iš 
tarptautinio nesikišimo ko
miteto, kurs prižiūrėjo, kad 
Ispanijos abi kovojančios 
pusės negautų užsieninės 
karinės paramos.

Iš nesikišimo komiteto 
svarbios komisijos pasi
traukė Švedija, nors ji pasi
liko pačiame komitete.

JAPONAI NEUŽLEIS
JANGCĖS UPĖS

Šanhajus. — Nežiūrint 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių ir kitų didžiųjų valsty
bių protestų, Japonijos at
sakingi asmenys pareiškė, 
kad Japonija neleis jokiai 
svetimai valstybei Jangcės 
upės keliais, kad ir tik pre
kybos reikalams tol, kol Ja
ponija ves karą prieš Kini
jos maršalo Čangkaišeko ka
riuomenę.

Apie šį nutarimą oficialiai 
pranešė Japonijos laivyno 
Kinijoje vadas, admirolas 
Oikawa.

VOKIEČIAI REIKALAUJA 
SUIMTI MEKSIKOS 
DARBININKŲ VADĄ

Meksikos Miestas. — Vo
kietijos atstovas įteikė Mek
sikos vyriausybei reikalavi
mą suimti Meksikos darbi
ninkų sąjungos vadą Tole
dano, kurs savo kalboje ne
seniai įžeidžiančiai pasakęs 
apie Hitlerį ir nacių vedamą 
propagandą. Vokietijos pa
siuntinys nurodo, kad Tole
dano sulaužė Meksikos įsta
tymą, draudžiantį įžeisti 
draugiškos valstybės galvą.

— Kariuomenės šventės 
proga Prezidentas parašė 
sveikinimą kariuomenei ir 
palinkėjo stiprėti ir sėkmin
gai budėti Tėvynės sargybo
je. Ta proga pulk. Barzda ir 
Kariuomenės Teismo narys 
pulk. Mieželis pakelti į ge
nerolus.

— Spalių mėnesį iš Lietu
vos į užsienį išvežta įvairių 
prekių už 19 mil. 600 tūkst. 
litų, o užsienyje pirkta už 
19 mil. 700 tūkst. litų.

Vilniaus Vadavimo Sąjunga Uždaryta
PRANCŪZIJOS VISUOTI

NIS STREIKAS 
NEPAVYKO

KLAIPĖDIEČIŲ LIETUVIŲ 
NORAI

Klaipėda. — Lietuvių ma
siniame susirinkime Pagė
giuose lietuviškų organiza
cijų pirmininkas, seimelio 
narys Kybrancas pasakė 
reikšmingą kalbą, kurioje 
iškilmingai pareiškė, kad 
klaipėdiečių noras visada 
būti nepriklausomos Lietu
vos dalimi.

Kaunas.— Vadovaudama
sis valstybės ir tautos rei
kalų sumetimais, Vidaus 
reikalų ministeris uždare 
Vilniaus Vadavimo Sąjungą.Paryžius. — Lapkričio 30 

d. Prancūzijoje turėjo įvyk
ti visuotinis darbininkų 
streikas, kuris buvo skirtas 
24 valandoms, šį streiką or
ganizavo generalinė darbi
ninkų konfederacija, esanti 
kairiųjų sluoksnių kontrolė
je. Streikas organizuotas 
protestui prieš premjero Da- 
ladier vyriausybės naujus 
dekretus, tvarkančius Pran
cūzijos ekonominį gyveni
mą. Svarbiausia norėta pro
testuoti prieš panaikinimą 
40 valandų darbo savaitės. 
Vyriausybė aiškino, kad il
gesnė darbo savaitė reika
linga jos planui paruošti di
desnį krašto apsiginklavimą.

Prieš streiko pradžią vy
riausybė tarėsi su jo organi
zatoriais, bet šie nenusilei
do ir laikėsi savo nutarimo. 
Tada vyriausybė griebėsi 
griežtų priemonių, kad vi
suotinis streikas nepavyktų. 
Naudodamasi seniai išleis
tais įstatymais, vyriausybė 
rekvizavo geležinkelius, o jų 
tarnautojus ir darbininkus 
mobilizavo į kariuomenę, į- 
sakydama visiems darbinin
kams būti darbe; galintiems 
į streiką išeiti aiškiai grėsė 
karo teismas. Toks pat įsa
kymas pritaikintas ir 'pože
minių traukinių bei tramva
jų darbininkams. Be to, pa
našus įsakymas išleistas ir 
angliakasiams, įspėjant sve
timšalius, kad šie bus de
portuojami, jei mėgins daly
vauti streike.

Visuotinis streikas turėjo 
prasidėti lapkričio 30 d. 4 
vai. ryte; bet tuojau iš pra
džių pasirodė, kad jis nepra
eis pasisekimu, nes po kelių 
valandų tūkstančiai darbi
ninkų, išėjusių į streiką, grį
žo į darbą. Paryžiuje ir ki
tuose svarbiuose pramonės 
miestuose buvo sutraukti di
deli būriai kariuomenės, ku
riai buvo įsakyta griežtai 
palaikyti tvarką. Visur bu
vo išstatyti padidinti gin
kluotos policijos būriai. Kur 
tik streikuoją darbininkai 
priešinosi, buvo pavartota 
jėga. Rašant šiuos žodžius, 
skaudžių aukų nebūta ar 
bent anie tai nepranešta.

Pirmiausia streiko nepa
sisekimas pasireiškė Pary
žiuje, kai po 4 valandų grį
žo į darbą požeminių trau
kinių darbininkai, pamatę, namus> pranešdama svarbiausias žinias iš lietuvių ameri- 
kad streikas nepasisekė.. kiečių gyvenimo, iš Tėvų Žemės, iš viso pasaulio, iš šio 
Geriausia streikas pasisekė 
keliuose uostuose.

Streikui nepritarė 
nerėmė krikščionių 
ninku federacija, 
apie milijoną narių. Streiką 
organizavusi darbininkų 
konfederacija yra socialis
tų ir komunistų aiškioje įta
koje; ši organizacija buvo 
tvirta „liaudies fronto” rė
mėja. Jei streikas bus visiš
kai nepasisekęs, šios organi
zacijos ateitis, tur būt, ne
bus labai šviesi. Taip pat 
visko gali susilaukti ir ko
munistų partija, kuri labai 
stropiai rėmė šį streiką.

VOKIETININKAI LANKO
SI VOKIETIJOJE

Klaipėda. — Lapkričio 29 
d. 60 vokietininkų sportinin
kų, gyvulių gydytojo Neu- 
mano vadovaujami, išvyko į 
Karaliaučių dalyvauti spor
to rungtynėse.

Klaipėdos krašto direkto
rijos nariai Baldžius ir Žy- 
gaudas lankėsi Berlyne, kur 
tarėsi politiniais ir ekono
miniais reikalais.

SNIEGO NUVALYMAS 
MIESTUI KAŠTAVO 

DU MILIJONUS

New Yorko miesto vado
vybė sniego pašalinimo iš 
miesto ribų darbams pasky
rė 1,939,561 dol., tačiau šios 
sumos neužteks visiškai 
sniegą pašalinti; valymo 
darbas dar užsitęs kelias 
dienas. Snioged pašalinti spe
cialiai pasamdytiems darbi
ninkams išleista 725 tūkst. 
dolerių; pasamdytiem sunk
vežimiam išmokėta 150 tūk
stančių dolerių.

Tokia trumpa telegrama 
iš Kauno, pranešanti apie 
Vilniaus Vadavimo Sąjun
gos likimą, apie likimą są
jungos, kuri per ištisą eilę 
metų vedė tautoje nenuils
tančio pasiryžimo propagan
dą už atgavimą užgrobtos 
sostinės, VILNIAUS, už su
grąžinimą apgaulingai pa
glemžtų Lietuvos žemių.
s Šiuo metu dar neaišku, 
kaip lietuviai amerikiečiai 
turėtų reaguoti ryšium su 
šia žinia. Nėra abejones, 
kad čia bus imtasi atitinka
mų priemonių. Lenkai nega
lės sustabdyti amerikiečių 
balso, šaukiančio atitaisyti 
skriaudą.

Vilniaus Vadavimo Sąjun
ga buvo įsteigta buvusio 
amerikiečio (kan. Kemėšio) 
pastangomis, tad jos skleis
tos idėjos turės susilaukti 
ištikimų ir nepalaužiamų 
rėmėjų šioje šalyje.
Vilniaus Vadavimo Sąjunga 
Uždaryta

LIETUVIŲ PROTESTAI 
VOKIETININKAMS

I ORLAIVIO NELAIMĖJE
ŽUVO 5 KELEIVIAI

Į<laip$dąA Lietuviškų 
kandidatų sąrašų atstovai 
seimelio rinkimų komisijai 
pareiškė griežtą ir pamatuo
tą protestą dėl nuolatinio 
seimelio 
laužymo, 
sąrašus, 
įtraukė
nepaprastai didelio lietuvių 
rinkėjų skaičiaus ir nerodo

rinkimų įstatymo 
sudarant rinkikų 
Vokietininkai ne- 

į rinkikų sąrašus

San Francisco. — Kelei
vinis liuksusinis orlaivis, ii- jokių žymių, kad padaryti 
gai klaidžiojęs netoli nusi- neteisėtumai bus atitaisyti, 
leidimo vietos, nukrito į jū
rą ir sudužo netoli 500 pėdų 
aukštumo uolos. Orlaiviu 
vyko 7 asmenys, kurių gyvi 
liko tik vairuotojas ir vie
nas keleivis. Penki asmenys, d. čia atvyko lenkų delegaci
jų tarpe orlaivio tarnautoja, ja ekonominių derybų reika- 
nuskendo. lu.

ATVYKO LENKŲ 
DELEGACIJA

Kaunas. — Lapkričio 28

Vertingiausia Kalėdoms 
Dovana

Užrašyk savo giminėms, artimiems, draugams ir pažįs
tamiems savaitraštį

Amerika
Juk tai tokia dovana, kuri nuolat, kiekvieną savaitę, pri

mins apie nuoširdų jos parūpinto ją.
AMERIKA lankys Tamstai artimo asmens ir jo šeimos

ir jo 
darbi- 

turinti

krašto.
| AMERIKA savo straipsniais nurodys šių dienų žmoni
jos kovų, laimėjimų ir pralaimėjimų kryptį1.

AMERIKA, išsilaikiusi per 5 metus, žygiuos drąsaus 
tobulėjimo keliu. Ateik jai į paramą. Padidink jos nuola
tinių skaitytojų skaičių.

Išrašyk AMERIKĄ savo giminėms Lietuvoje. Kam ieš
koti kitokios jiems dovanos Kalėdų šventėms? AMERIKA 
Lietuvoje visada primins giminėms bei draugams apie Ge
radarius.

AMERIKA į Lietuvą metams kaštuoja tik $2.75.
AMERIKA šioje šalyje: metams $2.00, pusmečiui $1.10.
Kalėdų laikas jau čia pat. Paskubėki. Nevėluoki. Tams

tos maloniai laukia
AMERIKA

423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
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BaStue ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprlslunčiama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

Nuo Kalbu Prie Darbu
AMERIKA mini savo penkmetį. Tik ne penkeri, bet jau 

dešimt metų, kai kilo mintis mūsų apylinkėje turėti kata
likams gerą savaitraštį. Tuomet, dar 1928 metais, GAR
SAS nepatenkino veikėjų norų plačiau užimti katalikų ak
cijos plotus. VIENYBĖ, virtusi nezaležninkų organu, dau
giau ir daugiau užgauliojo katalikus. Senasis širvydas ne
sistengė daugumos pageidavimų tenkinti, bent neutralu
mą išlaikyti tikybiniuose klausimuose.
. A. a. kun. Antanas Kodis, tuolaikinis Apreiškimo par. 
klebonas, 1928 m. žiemą buvo sušaukęs savo klebonijoje 
veikėjų būrelį su p. M. Zujum priešaky. Čia ir prasidėjo 
kalbos bei planai naujam laikraščiui steigti. Jam pritarė
me visi Brooklyno kunigai. Birželio mėnesį išvykau Ko- 
loradon sveikatos taisytų. GARSE paskelbti keli straips
niai naujo savaitraščio reikalu. Mirus kun. A. Kodžiui 
(1929 m. balandžio mėn.), planai suiro.

GARSAS 1929 m. rudenį persikėlė į Wilkes-Barre, Pa. 
Tada vėl suskatome planuoti. Katalikų seimelyje Newarke 
buvau pakviestas skaityti paskaitą katalikų spaudos rei
kalu. Paskaitą skyriau įtikinti veikėjus, kad turime pasi
ruošti leisti savo laikraštį. Pradžiai patariau įsivesti sky
rių DARBININKE. Prieš šį sumanymą pasisakė keli vei
kėjai, norėdami neatidėliojant kurti bendrovę laikraščiui 
leisti. Bet bendrovės įsteigimas nebuvo įmanomas. Pati 
mintis nebuvo užtektinai populiari.

DARBININKUI bendradarbiavau antri metai. Visos 
parapijų žinios buvo jame spausdinamos. Mūsų veikėjai 
rašė DARBININKUI, nes jis natūraliai tapo mums or
ganu.

Kunigų Vienybės Rytų provincija, atgaivinta 1923 m. 
pavasarį, taipgi susirūpino spaustuvės ir laikraščio trūku
mais. Draugijos nešė spaudos darbus komunistų ar laisva
manių spaustuvėms. Parapijos buvo priverstos spausdi- 
nius imti iš Wilkes-Barre ar Bostono, kas kartais sudary- 
dąvojįaųgjęeblftmųi Kunigai pastebėjo kaladėjimo metu, 
kaip plačiai skaitoma nekatalikiška spauda. Katalikai lau
kė, kad Vienybė taptų lietuviškesnė, lietuvių tikybinius 
jausmus neužgaunanti, bet jos redaktoriai nė nesistengė 
savo kryptį sušvelninti. Jie vedė kažkokią nezaležninkų — 
tautininkų — liberalų politiką donkichotiška linija. Jei jie 
manė, kad tokia kova gali katalikus nugalėti, labai apsi
riko. Jie patys sau pakenkė. Vis dėlto buvo kuniguose nuo
monė toleruoti Vienybę, jei ji būtų nepartinė.

Pagaliau, 1930 m. gegužės mėn. buvau kunigų siunčia
mas Bostonan pradėti DARBININKE New Yorko ir New 
Jersey žinių skyrių. Tas skyrius ėjo per 3 metus (nuo 
1930 m. liepos 1 d.).

Tais pačiais metais rudenį įsteigta Vytauto spaustuvė. 
Nauja spaustuvė per 3 metus virto Lietuvių Universaliu 
Biuru, kuris 1933 m. gruodžio 1 d. ir išleidžia AMERIKĄ. 
Nuo kalbų priėjome prie darbų.

Tokiais tad keliais priėjome prie savo savaitraščio. Vos 
penktais metais įgyvendinome savo troškimus. Nevisada 
kūrėjams sekėsi įtikinti net savus žmones apie laikraščio 
naudą bei reikalingumą.

AMERIKĄ priešingoji spauda sutiko nepalankiai. Su
prantama, kad laisvamaniams, ypač vietiniams, katalikiš
kas laikraštis nepakenčiamas. Jie su šypsena mirties de
kretą rašė. AMERIKA buvo silpnutė. Gimusi varge, nedi
delio būrelio remiama, augo, stiprėjo labai lėtai. Gerų no
rų pradžioje buvo pilna, pažadų daug. Bet darbininkų ma
ža. Su mažu personalu AMERIKA užsimojo didelius dar
bus nudirbti.

Nedidelio entuziazmo parodė ir sava, mūsiškė spauda. 
Kai kurie labai paabejojo. Bet AMERIKA žengia į priekį. 
Ji užima svarbią vietą lietuvių katalikų veikime.

AMERIKOS linija yra aiški. Ji nėra partinė. Ji katali
kiška ir grynai lietuviška. Savo penkmetį garbingai šven
čia su gražiu rekordu. Jos prestižas aukštas. Jos mintis 
seka ne tik katalikų visuomenė, bet ir kitos srovės. Su ja 
skaitosi aukštos sferos.

AMERIKA yra žinoma Lietuvoje. Kadaise į AMERIKĄ 
Lietuvos valdžios kai kuriose įstaigose nepalankiai žiūrė
ta. Spaudos biuras jai net žinių nesiuntinėjo. AMERIKA 
nepaisė. Pamažu savo rimtumu, griežtu valstybingumo nu
sistatymu atkreipė ir Lietuvos atsakingų asmenų akis. 
AMERIKA eina kūrybingo darbo kryptimi. Ji dirba kon
struktyvų lietuvybės darbą išeivijoje.

Iš pat pradžių AMERIKA stengėsi sutelkti rimtas pa
jėgas ir atstovauti lietuvių katalikų visuomenės opinijai. 
Kairieji ir dešinieji pradėjo skaitytis su jos nuomonėmis. 
Neklysiu pasakęs, kad AMERIKA yra rimčiausias katali
kų laikraštis lietuvių išeivijoje. Dabartinio redaktoriaus 
dėka AMERIKA ir Lietuvoje ir Jungtinėse Valstybėse 
garbingai atstovauja išeivijos lietuvių katalikų visuo
menei.

Rytinės valstybės ne veltui didžiuojasi mūsų savaitraš
čiu. Tad mano linkėjimai ir toliau ilgiems metams AME
RIKAI gyventi ir būti garbingu lietuvių žurnalistinės šei
mos nariu. Kun. Jonas Balkūnas.

IŠ TĖVŲ ŽEMES

vietinio tabako

metais bus sta
rtiniai Alytaus, 
Jurbarko vals-

paruoštą viešų

telefonų knygų 
yra 135 gydy-

— Kaune oficialiai atida
rytas kelionių biuras, kurs 
sutrumpintai vadinamas 
„Kelit”; jame pardavinėja
mi visų kraštų sausumos, 
oro ir vandens susisiekimo 
bilietai, išrūpinami užsienio 
pasai ir k. Įstaigos vedėju 
paskirtas dr. B. Paliokas.

— Kaune šiuo metu yra 
per 800 bedarbių. Jiems 
darbo numatoma duoti pa
gal naujai 
darbų planą.

— Kaune, 
duomenimis,
tojai, kurių 60 turi lietuviš
kas pavardes, o kitos — ne
lietuviškos. Žydiškų pavar
džių tame skaičiuje yra 65.

— Lenkų pasiuntinybės 
šoferio vairuojamas automo
bilis mirtinai suvažinėjo 
Varpo spaustuvės sargo 
dukterį Genę Eigelytę, 12 
metų amžiaus. Lenkų auto- 
mobilium važiavo tik vienas 
šoferis.

— Kauno vokiečiai įsteigė 
Hitlerio jaunimo būrį, kurs 
veikia Vokietijos org-jų pa
vyzdžiu ir savo patalpas tu
ri vokiečių klube.

— Klaipėdoje suimti gy
dytojai Hegemanas ir Sro- 
lovičius, kurie kaltinami da
rę abortus iš Vokietijos at
vykstančioms moterims.

— Lapkričio 12 d. sukako 
50 metų nuo a. a. kun. My
kolo Miežinio mirties. Kun. 
Miežinis buvo veiklus dar
buotojas, lietuvių kalbos ne
paprastas mėgėjas. Dėl vei
klos žandarai jį įskundė sa
vo vyriausybei ir ši nubaudė 
jį visam amžiui sėdėti Ra
seinių vienuolyne, bet ten 
jis buvo tik 3 metus; jį pa
leido už didelius mokslinius 
nuopelnus. Jis tvirtai rėmė 
Aušrą, Basanavičiui ją išlei
dus.

— Lietuvos geografinė 
draugija rengiasi išleisti 
Lietuvos Atlasą, kurio pro
jektą sudarė prof. K. Pakš
tas. Draugija dabar turi 
apie 120 narių; pirmininkau
ja prof. Pakštas.

— Surinkti duomenys ro
do, kad per 20 metų Lietu
voje iškirsta miško už 500 
mil. litų. Paskutiniu laiku 
pradėta kruopščiau rūpintis 
miškų atželdymu. Prasidė
jus mūrinei statybai ir ky
lant durpių vartojimui, ma
žiau reikės miško kuro rei
kalams.

— Klaipėdoje Lietuvos žy
dai, kaip praneša Lietuvos 
spauda, pagreitintu tempu 
likviduoja savo nuosavybes; 
tabako fabrikantas Werb- 
lovskis savo fabriką parda
vė olandams, žydas Naftalis 
savo lentpiūves pardavė 
Lietūkiui.

— Lietuvos sviesto ir 
kiaušinių apie 70 procentų 
patenka į1 Angliją. Nauju 
susitarimu šių prekių nuo 
dabar teks didesnis kiekis 
Vokietijai. Šiemet vokiečiai 
per 7 mėnesius pirko Lietu
voje 20 nuošimčių daugiau, 
nei pernai.

— Lapkričio 6 d. Panevė
žyje pašventinta šv. Vincen
to Pauliečio dr-jos pastatyta 
vargšams prieglauda — li
goninė. Šventinimo apeigas 
atliko vysk. Paltarokas.

— Klaipėdiečių lietuvių 
veikėjų grupė lankėsi pas 
Respublikos Prezidentą ir 
pareiškė savo pageidavimus 
Klaipėdos krašto reikalu. 
Klaipėdiečiai lankėsi ir pas 
įvairius vyriausybės narius.

— Kaune nusinuodijo iš 
Vokietijos atbėgęs žydas Se- 
galis, buvęs vokiečių kari
ninkas, turėjęs Vokietijoje 
nemažą turtą.

1,083 
teisę 
Ma- 

daly-

— Keli kooperatyvai ir 
šiaip ekonominės draugijos 
pasiryžusios steigti naują 
tabako fabriką, kurs gamin
tų tabako dirbinius ne tik iš 
užsieninės žaliavos, bet rū
pintųsi ir 
perdirbimu.

— Kitais 
tomi nauji 
Mažeikių ir
tybinėms gimnazijoms. Ypa
tingai naujų patalpų reikia 
Alytaus gimnazijai, kurios 
patalpos dabar išskirstytos 
keturiose vietose.

— Durpių vartojimui ple
čiantis, paskutiniu laiku 
Lietuvoje veikia 16 durpių 
kasyklų su apie 1,200 darbi
ninkų.

— Kauno mieste įvyku
siuose ligonių kasos rinki
muose dalyvavo tik 
asmenys, o balsavimo 
turėjo 34,000 asmenų, 
žas rinkikų nuošimtis
vavo ir kituose miestuose.

— Kunigų seminarija iš
kilmingai paminėjo prel. 
Maironį. Garbės prezidiume 
buvo arkiv. Skvireckas, 
vysk. Matulionis, seimo 
pirm. K. Šakenis, gen. Raš
tikis, rėkt. prel. Penkauskas. 
Paskaitą skaitė J. Ambraze
vičius.

— Klaipėdos vokietininkai 
savo himnu pasirinko prieš 
keleris metus Šiaulių kalėji
me sėdėjusio mokytojo Grau 
parašytą dainą „Tik lais
vei priklauso mūsų gyveni
mas”; šią dainą dabar vo
kietininkai visur dainuoja.

— Ties Varėna lietuviai 
ir lenkai statys bendrą tiltą, 
per kurį eis automobiliais 
susisiekimas su Vilniaus 
kraštu.

— Prof- Blažio apskaičia
vimu, Lietuvoje vienam gy
ventojui tenka pustrečio lit
ro degtinės ir 5 litrai alaus, 
bet čia neįtrauktas naminės 
degtinės ir naminio alaus 
vartojimo apskaičiavimas.

— Kretingos apskrityje 
kurį laiką buvo pasireiškę 
vidurių šiltinės susirgimai ; 
visi susirgę patalpinti Kre
tingos ir Klaipėdos ligoni
nėse ir naujų susirgimų jau 
nepasitaiko.

— Šiemet iki lapkričio 
pradžios Pienocentras išve
žė 300,000 statinaičių svies
to. Tai rekordas, kurio Lie
tuvos ūkininkai, kaip rodo 
statistika, pasiekė pirmą 
kartą. Pieną į pienines stato 
apie 100,000 ūkininkų, o pie
no perdirbimo nariais yra 
apie 15,000 ūkininkų.

— lakšteliuose, Klaipėdos 
krašte, savo ūkyje mirė Jur
gis Strekys, 76 metų am
žiaus, Mažosios Lietuvos 
lietuvių veikėjas, kovotojas 
dėl lietuvybės. Jis dirbo kar
tu su Jankum, Smalakiu (šis 
buvo Prūsų karalystės sei
mo narys); prieš pat karą 
jis buvo lietuvių balsais iš
rinktas į Vokietijos federa- 
linį seimą.

— Šiais metais Kauną ap
lankė 247 ekskursijos su 
9704 ekskursantais. Dau
giausia ekskursijų atvyksta 
balandžio, gegužės, birželio, 
liepos ir rugpiūčio 
siais.

— Didelių šernų 
pastebėti Raseinių
ypač Žaiginų ir Dzegių miš
kuose. Jų būriai slankioja 
pamiškėmis, bet ūkininkams 
didesnių nuostolių nepada
ro.

— Spaudos Fondas išlei
do stambią knygą „Basana
vičius”, kurioje įdomiai pa
vaizduota dr. Basanavičiaus 
veikla, gyvenimas.

mene-

būriai 
apskr.,

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Del Pavojaus Klaipėdai
Amerikos Sul

KAS YRA DIEVO 
KARALYSTĖ

Dievo karalystė yra milži
nas kalnas, kuris plačiomis, 
galingomis terasomis kyla 
iš tūkstanties neišganytos 
žmonijos pakalnių. Reikia 
lipti aukštyn nuo laiptelio 
ant laiptelio, kol užlipsim 
ant viršūnės, kuri yra už vi
sos žemiškosios buities, už 
žemiškųjų kovų laukų. Iki 
tos viršūnės Dievo karalys
tė yra tik kelionė, tobulėji
mas, lėtas kilimas. Aukštyn 
greit neinama. Ir šitoj ke
lionėj į Dievą „tūkstantis 
metų yra kaip viena diena”. 
Palyginus su Dievo begaly
be ir su tais milijonais me
tų, kuriuos geologija pri
skaito mūsų žemei, dviejų 
tūkstančių metų senumo 
Kristaus Bažnyčia yra tik 
pačioj savo plėtojimosi pra
džioj. Argi nuostabu, kad iš
laisvintųjų žmonių bendruo
menei priklauso tik tūks
tančiai žmonių? Juk Kris
taus Bažnyčia yra į šventą
jį Dievo karalystės kalną 
kopiančių žmonių bendruo
menė. Jų rūbai dar atsiduo
da žemės kvapu. Jų žings
nis sunkus kaip dykumų ke
liautojo, jie dar nėra nusi
kratę siauro lygumos gyven
tojo žvilgsnio. Žmogaus es
mės negalima pakeisti per 
vieną dieną. Reikia ne tik 
metų, bet ir šimtmečių. Kaip 
lėtai tas pasikeitimas vyks
ta, matyti, kad ir iš to, kad 
šešioliktajame krikščiony
bės šimtmety staiga pasida
rė aktualios senos germaniš
kos raganos ir beveik visa 
tikinti Europa pavirto pa
mišėlių- namais. Į Dievo 
Bažnyčią per milijonus nau
jai pakrikštytųjų teka ne
krikštytos esybės srovė — 
įeina milijonai vaikų, kurie 
nieko nežino apie Dievą; 
kuriems visą Evangeliją rei
kia pradėti aiškinti nuo pra
džios. Savo auklėjimo darbą 
Bažnyčia vėl turi pradėti 
nuo pradžios. Po kelių mo
kymo ir globojimo metų tie 
naujokai eina į gyvenimo 
atmosferą, kurioj Dievo ka
ralystės pėdsakų tikrai ma
ža arba visai nėra. Taip au
ga daug pusiautinių krikš
čionių; kovojančių, klystan
čių, puolančių, žemiškais 
pančiais suraišiotų žmonių. 
Šventųjų garbinimas Katali
kų Bažnyčioje aiškiai rodo, 
kad be galo yra sunku Die
vo karalystei užvaldyti žmo
gų, jį pakeisti, jį savęs pri
pildyti. Dėlto Bažnyčia 
šventuosius laiko karžy
giais.

Bažnyčia prisipažįsta tu
rinti ir nusidėjėlių. Ji atme
tė klaidingą mokslą, kad tik 
„švarieji” ir „šventieji” pri
klauso prie Kristaus Bažny
čios. Šiandien Bažnyčia yra 
ieškantis ir guodžiantis Kri
stus, kuri nesigėdi nei nusi
dėjėlių, nei muitininkų 
draugystės. Ji, Dievo Baž
nyčia, nelakioja taip aukš
tai viršum žmonių galvų, 
kad jų dėmėtos rankos ne-

gal ir susipešti. Kitaip sa
kant, Vokietija turėtų susi
pykti su visais savo kai
mynais, pirmiausia su len
kais. O tai reikštų, kad Len
kija būtų verčiama artintis 
su Sovietų Rusija. Belgija, 
Danija ir Lietuva turi ne
daug vokiečių ir jų gyvena
mos sritys nėra reikšmingos 
Vokietijai. Apie atsiėmimą 
be karo vokiškų sričių iš 
Prancūzijos negali būti ir 
kalbos.

Pagaliau, visose kaimyni
nėse valstybėse vokiečių 
skaičiai nėra jau taip žy
mūs. Iš visų kaimynų Vo
kietija vos galėtų surinkti 
apie porą milijonų vokiečių. 
Toks skaičius beveik 80 mi
lijonų valstybei nežymus. 
Dar reikia pasakyti, kad 
tam tikro skaičiaus vokiečių 
buvimas kaimyninėse vals
tybėse Vokietijai yra labai 
naudingas, nes jie padeda 
čia jai plėsti ekonominius, 
kultūrinius ir politinius san
tykius. Taigi atrodo, kad 
Vokietijai tikrai nėra rimto 
reikalo ir gerų sąlygų reikš
ti savo kaimyninėms valsty
bėms bet kokių naujų terito
rinių reikalavimų. Šitaip 
samprotaujant, darosi įtikė
tinas kanclerio Hitlerio iš
kilmingas pareiškimas, kad, 
atsiėmusi sudėtus, Vokietija 
Europoje daugiau neturi jo
kių teritorinių reikalavimų. 
Suprantama, vien tokiu pa
reiškimu negalima ramintis. 
Lietuva turi rūpintis ir rū
pinasi tikresnių priemonių 
savo sienų ir žemių apsau
gai.

Kai kur tenka nugirsti 
(užsienio spaudoje), kad 
Lietuva jėga atplėšusi Klai
pėdos kraštą nuo Vokietijos. 
Mes turime visur protestuo
ti ir nurodyti, kad tai gry
niausia netiesa. Klaipėdos 
kraštas buvo atskirtas nuo 
Vokietijos pagal Versalio 
taikos sutartį; Versaly vo
kiečiams buvo paaiškinta, 
kad tas kraštas nuo amžių 
yra lietuviškas ir kad Klai
pėda yra vienintelis Lietu
vos išėjimas į jūrą. Kol tu- 

kad čia jie priskaito ir su- r^° Paaiškėti Lietuvos vai- 
vokietintus klaipėdiškius lie-1 stybinis susitvarkymas bei

Kancleris Hitleris pareiš
kė, kad šie metai Vokietijos 
istorijoje yra dideli metai. 
Toks pasakymas yra visai 
pagrįstas svarbiais įvykiais. 
Šiemet Vokietija prisijungė 
Austriją su 6,500,000 gyven
tojų ir paėmė iš Čekoslova
kijos sudėtų kraštą su 3,- 
500,000 gyventojų. Taigi, 
Vokietija įsiterpė į savo 
valstybę apie dešimt milijo
nų gyventojų ir gavo dide
lius plotus, pramone ir gam
tos turtais, reikšmingos že
mės Svarbiausia,' Vokietija 
šito viso pasiekė be jokio 
karo, o vien griežtais reika
lavimais.

Neseniai pasakytoje vie
noje kalboje kancleris Hitle
ris pareiškė, kad Vokietija, 
atsiėmusi sudėtų kraštą, 
daugiau jokių teritorinių 
reikalavimų Europoje netu
rės. Vieni yra linkę šitokiu 
pareiškimu pasitikėti, kiti 
jo nuoširdumu abejoja. Vo
kietijoje viešai išplatintam 
vokiškų žemių žemėlapyje 
yra nužymėta, kiek kur už
sieniuose gyvena vokiečių: 
nuo Klaipėdos krašto iki 
Šveicarijos, nuo Lenkijos 
iki Prancūzijos, Belgijos ir 
Danijos vis nužymėti už Vo
kietijos sienų vokiečių gyve
nami žemių plotai. Čia ne
tenka kalbėti, kiek tas že
mėlapis yra tikslus, bet rei
kia pripažinti, kad tikrai vi
sose kaimynėse valstybėse 
galima rasti mažesnius ar 
didesnius skaičius vokiečių 
gyventojų.

Daugiausia po karo pri
jungtų vokiečių dabar turi 
Lenkija — apie 1,200,000 
žmonių. Mažesni skaičiai vo
kiečių yra Prancūzijos ry
tuose, Belgijoje ir Danijoje. 
Apie trečdalį Šveicarijos gy
ventojų sudaro vokiečiai. 
Nors Šveicarijoje gyvena 
italai, prancūzai ir vokie
čiai, bet jie laiko save švei
carais, ir nei į vieną kaimy
ninę valstybę nejaučia trau
kimo. Mažiausiai vokiečių 
turi Lietuva; patys vokie
čiai jų tepriskaičiuoja iki 
90,000. Bet reikia atminti, 
kad čia jie priskaito ir su

tuvius, net dabar namie kal
bančius lietuviškai.

Vokietija tačiau negali 
manyti, kad kitur ji galėtų 
laimėti taip, kaip laimėjo 
Čekoslovakijoje ar Austri
joje. Kitur tektų su kaimy
nais rimčiau susipykti, o

— Baltijos užsienio reika
lų ministerial Rygoje pasi
rašė parengiamąjį protokolą 
jų valstybių neutralumo į- 
statymui išleisti. Ministerial 
taip pat susitarė jo nekeisti 
tarpusavyj nepasitarus.

— Italijos atstovas Lietu
vai Alfieri, reikšdamas ita
lų simpatijas Lietuvai, pa
dovanojo Valstybės Teatrui 
Ponchielli operos apie Lie
tuvą rankraščius.

galėtų paliesti jos švarių 
drabužių. Ji eina į dulkėtas 
žmonių gatves, eina per 
žmonių klaidų ir netobulu
mų erškėčius. Kas gi stebė
tųsi, kad jos pėdos dulkėtos 
ir jos šventų drabužių akso
mas spyglių sudraskytas? 
Ji nesako: „aš esu Dievo 
karalystė ir man priklausy
ti tegali tik tas, kurio širdis 
pilna Dievo karalystės iki 
paskutinio kampelio”. Bet ji 
yra keliaujančios, kovojan
čios, nuodėmių puolamos ir 
nuodėmių sužeistos žmoni
jos Bažnyčia. Ji nemano 
esanti įkūnijusi Dievo kara
lystę ir todėl leidžia savo 
kunigams, vyskupams ir ti
kintiesiems pakelti rankas į 
dangų ir prašyti: „Dievo 
karalyste, ateik pas mus”. 
Ji neatlieka jokių pamaldų, 
kuriose neprašytų: „Dievo 
karalyste, ateik pas mus” ir 
„atleisk mums mūsų nuodė
mes”. Katalikų Bažnyčia ži
no, kad ji nėra užbaiga, bet 
kad ji yra kelias. Tai tautų 
ir šimtmečių kelias į Dievą.

Em. Fiedleris
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tv Yorko lietuviai katalikai 
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3į ir apylinkės kunigų para 
i kiek pagerinama, perkelia 
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u veikimas pagyvėja, visuoi 
rauda naujų jėgų. Sutariama 
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Ir 1933 m. vasario 7 d. of 
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Paščio išleidimo reikalas tui 

V- Kun. Vienybės Proving 
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P38; prašant patvirtinimo. 1

pasišalinus, provincija

likimas, Klaipėdos kraštą ' 
valdė, santarvininkų vardu, 
prancūzai. Kai prancūzai ir 
lenkai pradėjo stengtis pa
daryti iš Klaipėdos krašto 
jų globojamą neva laisvą 
valstybėlę, tada 1923 m. sau
sio 10 — 15 d. įvyko Klaipė- j 
dos sukilimas. Sukilėliai ko- | 
vojo ir nugalėjo Klaipėdos | 
krašto laikinus valdytojus Į 
prancūzus, užėmė visą kraš- j 
tą, miestą ir uostą, ir parei-l 
kalavo prisijungimo prie I 
Lietuvos. Po to santarvinin-1 
kės valstybės (Anglija,! 
Prancūzija, Italija ir Japo
nija) perdavė Klaipėdos y’
kraštą, miestą ir uostą Lie
tuvai, pagal vadinamą Klai
pėdos konvenciją.

Tačiau Lietuva tuo 
nesitenkino. Kadangi ilgą 
laiką Klaipėdos kraštas pri-Į 
klausė Vokietijai, tai Lietu-Į^ - U0U1 
va pasirūpino gauti Vokieti-k,;^,^^'  ̂
jos geraval.sk, nuo Kla.pe-^m J
dos atsisakymą. Ir tai buvo . ... F v 
padaryta. 1928 metų Lietu-
vos Vokietijos dvišale su- į. • ... . ' J
tartimi, Vokietija patvirti-h'j™!- 
no dabartinius Lietuvos Vo-L^J & 3au buvo is

dar

pats R.V.K.V. prov. pin

kietijos rubežius, ir tokiu 
būdu Klaipėdos kraštą pri
pažino Lietuvai. Taigi, ir 
tvirtais tarptautiniais doku
mentais Klaipėdos kraštas 
yra patikrintas Lietuvai. Ii 
iš šios pusės Lietuvai dėl

IhnJ8^8, ^^oms pirkti 

p lėžq buvo maža, teko pa 
Plonus. Užtai spaustuvės t 
l Jarbas buvo nepaprastai s 
Į?AMERIKA, numeri 

labai mizernai. 110 puoco Jjibvuvui vivžj qUU£|G1U(U. J

Klaipėdos jokių pavojų ii nes savas. Ypatir
priekaištų neturėtų būti.

VDV.
nuolat gendančią maži 

jsttas pans be atsitraul 
a brangiausias visų nume

geraval.sk


Gruodžio 2 d., 1938 m.

Amerikos Sukaktį Minint
Šis AMERIKOS numeris yra jubiliejinis. Juo lyg norima 

atžymėti sunkaus visuomeninio darbo penkmetį mirštan
čioje Amerikos lietuvių išeivijoje. į

Kai šioj apylinkėj veikiantieji lietuvių katalikų organi
zaciniai vienetai švenčia dešimtmečius, kiti susilaukė net 
pusės šimtmečio, tai jų reikalams atstovaujantis spaus
dintas žodis turi pasitenkinti vos penkmečio sukaktimi. 
Tiesa, šioj apylinkėj lietuvių spauda yra sena ir stipri. 
Tik gaila, kad dešimtmečius sukurstyti lietuviai ir dabar 
atkakliai tebekovoja vieni prieš kitus, pasiskirstę įvairio
mis grupėmis. Užtai ir New Yorko apylinkės spauda, kon
troliuojama liberališkų bei kraštutinių lietuvių grupių, 
negalėjo patenkinti katalikų visuomenės. į

Išsikėlus iš Brooklyno Kat. Sus. organui GARSUI, pra
dedant tautininkų ir baigiant komunistų laikraščiais, ne
tekusias savo spausdinto žodžio tribūnos katalikiškas 
draugijas ir jų veikėjus juodino ir užpuldinėjo visu įnirti
mu. Iš dalies tai buvo lyg moralinė pabauda tai visuome
nei, kuri permažai rūpinosi reikšmingiausiu socialinio gy
venimo faktorium — spauda; tai buvo naujas ir rimtas 
akstinas griebtis priemonių padarytai klaidai atitaisyti.

Ir štai, kai 1930 m. lietuvių tauta šventė Vytauto Di
džiojo Metus, užsidegdama naujais pasiryžimais, Didžiojo 
New Yorko lietuviai katalikai suskato imtis konkretaus 
darbo laikraščiui išleisti. Įsigyta, kad ir labai menka, 
spaustuvėlė, kuri pavadinta Vytauto vardu. Netrukus iš
ėjo ir pirmas leidinėlis „Vytauto Pranašas”. Keleto pasau
liečių ir apylinkės kunigų paramos dėka, Vytauto spaus
tuvė kiek pagerinama, perkeliant ją (iš 585 Grand St.) į 
dabartinę vietą. Tačiau „Vytauto Pranašas” išsilaikyti 
nepajėgė ir po trečio neperijodinio numerio visai sustojo. 
Šalies ekonominei depresijai vis aštrėjant, Vytauto spau
stuvės reikalai pirmyn žengt nepajėgė. Nors jos vedėjo 

. pareigas einąs p. J. Mačiulis neėmė atlyginimo, bet iš pa
jamų už spaudos darbus, pelno iš devocionalų krautuvės 
(kuri buvo atidaryta prie spaustuvės) ir kitos paramos, 
net vienam spaustuvės darbininkui nebuvo galima suda
ryti pakenčiamo atlyginimo. Darbo ir idėjos priešakyj 
stovėjusieji žmonės pajuto, kaip didelę moralinę žalą pa
darė apsileidimas, anksčiau nepasirūpinant savo spauda. 
Nuolat liberaliosios spaudos demoralizuojama, katalikų 
visuomenė ėmė atšalti nuo viso veikimo. I

Prie esamų aplinkybių reikėjo rasti naujas priemones 
padėčiai taisyti. Sutarta griebtis DARBININKO platini
mo. Energingojo kun. J. Balkūno sumanymu ir pastango- 

; mis, DARBININKE įvedamas Ryt. Valstybių puslapis, 
i Visas veikimas pagyvėja, visuomenė pradeda išsijudinti, 
| atsiranda naujų jėgų. Sutariama perorganizuoti „Vytau

to spaustuvę” taip, kad ji vėl imtųsi darbo laikraštį išlei
sti. Ir 1933 m. vasario 7 d. oficialiai inkorporuojamas 
Lietuvių Universalis Biuras, kuris perima „Vytauto spau- 

I stuvę”. Biuro reikalus tvarkyti pakviečiamas naujas ve- 
[ dejas, kuris jau ir perorganizavimo darbe ėmėsi atsakin

gų pareigų.
Biuras išleido akcijas po $5, kurių atitinkamą kiekį iš- 

į davė buvusios Vytauto spaustuvės dalininkams, o kitą da- 
I lį akcijų planuota išplatinti visuomenėje ir iš to kapitalo 
I įtaisyti spaustuvę ir išleisti laikraštį. Tačiau šis planas 
I pasirodė tikslo negalėsiąs atsiekti, nes vos keliolika vei- 
I kėjų ir draugijų nupirko po vieną kitą akciją (šėrą). Nau- 
I jas nepasisekimas reikalų vedėjui davė didesnį impulsą 
j griebtis priemonių nugalėti visas kliūtis, nes laikraščio 
I išleidimas buvo jo vienintelis užsibrėžimas, dėl kurio ne- 
I sigailėta nieko.

Kadangi šio rūpesčio didžioji dalis priklausė apylinkės 
__ _ kunigams, tad kiekvienas žygis turėjo gauti jų pritarimą 

valdė, santarvini^ įr laikraščio išleidimo reikalas turėjo eiti per jų rankas, 
prancūzai. Kai P®’*1 Tada R. V. Kun. Vienybės Provincijai pirmininkavo kun. 

lenkai pradėjo J. Simonaitis, nuo kurio daug priklausė šis reikalas.
daryti iš Klaip^^ Biuro reikalų vedėjas, apsvarstęs esamas aplinkybes, 
jų globojamą sudarė projektą laikraščiui leisti ir įteikė jį provincijai,
valstybėlę, tada Bet K. V. Ryt provincijoje šis siūlymas nesulaukė prita-
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šio 10 — 15d.į^| rimo. Paaiškėjus, kad bankrutuoja vienas apylinkės lietu- 
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griebtis laikraščio išleidimo. Tačiau ir šis pasiūlymas K. 
V. provincijoj nesusilaukė išsprendimo; jis nebuvo svar
stytas... Tuo tarpu gudresni bankrutuojančio laikraščio 
šalininkai, besiruošdami patys jį perimti, neoficialiai siū
lė bankrutuojantį laikraštį atpirkti... Vedėjui nušvietus 
reikalą kun. J. Balkūnui, šis dar daugiau užsidega savo 
laikraščio išleidimo mintimi ir paprašo reikalų vedėją į 
sekantį K. V. provincijos posėdį, kuris turi įvykti jo nau
joje klebonavimo vietoje, Maspethe, atvykti su projektu 
ir pačiam reikalą išdėstyti.

Šis trečias projektas buvo pagamintas 8 kopijose ir iš
dalintas kunigams susipažinti. Jis posėdyje buvo vedėjo 
išaiškintas, prašant patvirtinimo. Po daugelio klausimų, 
kurie bendrai buvo išdiskusuoti, reikalą išdėsčiusiam iš 
susirinkimo pasišalinus, provincija nutarė projektą pri
imti. Tuojau buvo išrinkta komisija mašinoms pirkti, ku
rią sudarė pats R.V.K.V. prov. pirm. kun. J. Simonaitis, 

s labai daug dirbęs Vyt. spaustuvės organizavime ir jos 
L perorganizavime kun. N. Pakalnis, nepaliaujantis laikraš

čio reikalo judintojas kun. J. Balkūnas ir reikalų vedėjas 
Kazys P. Vilniškis, kuris jau buvo iš anksto apžiūrėjęs rei
kalingas mašinas. Mašinoms pirkti fondą nutarė sukelti 
patys kunigai.

Kadangi lėšų buvo maža, teko pasitenkinti labai men
komis mašinomis. Užtai spaustuvės techniškasis laikraščio 
išleidimo darbas buvo nepaprastai sunkus. Pirmasis laik- 

| rašcio, pavadinto AMERIKA, numeris išėjo 1933 m. gruo-
1 d. Jis atrodė labai mizernai. Tačiau mums jis buvo 

ir brangus, nes savas. Ypatingai tiems, kurie prie 
išleidimo ir nuolat gendančių mašinų taisymo darbo te- 
stovėti ištisas paras be atsitraukimo, tas numeris ir 

yra brangiausias visų numerių.
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AMERIKA

Julius Baniulis CHICAGO, ILL.

RAUSVAI IR GELTONAI

Rausvai ir geltonai 
Laukai ir girios nusidažė. 
Ir susikūrusi tyla, 
Kur giesmininkas buvo mažas.

Saulėlydis į vakarą 
Nupaišė savo spalvomis 
Dausas ir jūrą ūžiančią. 
Žvelgiu liūdnomis akimis.

2
Išskrido vasara graži — 
Rudenės gėlės širdyje, 
O horizonto debesys rausvi 
Jurginiais žydi vakare.

Rausvai sušvito vakarai 
Ir spindulius tamsa užgožia. 
Ir skamba liūdesio aidai, 
Kai džiūsta vysta kvapi rožė.

3
Iš šiaurės vėjas atlėkė,
Lyg raitelis skubąs nuo kalno, 
Ir nutūpė žaliuose karkluose 
Prie pat srovės sraunaus upelio.

Ir taip ruduo širdin atėjo, 
Kur kruopščiai savo gūžtą suka. 
Ir skundas džiaugsmą išlydėjo 
Į tolimas žemes pro rūką.

Nežiūrint kaip gražūs norai ir pastangos buvo palaikyti 
AMERIKOS gyvybę nuo pat pirmo numerio, bet techniš
kos kliūtys buvo neįveikiamos ir sekantis numeris bepa- 
sirodė 'tik trečią savaitę, kai spaustuvės mašinos buvo 
bent kiek aptvarkytos.

Nuo 1933 m. kalėdinio numerio AMERIKA eina be per
traukos. Jos gyvenime buvo visokių dienų. Iš pat pradžių 
jos vedėju ir redaktorium buvo vienas žmogus, kuriam 
raštais labai daug padėjo kun. J. Balkūnas, dažnai užpil- 
dydamas veik pusę laikraščio. Finansinei laikraščio padė
čiai pagerėjus, jo vedėju buvo pakviestas vėl p. J. Mačiu
lis, anksčiau tvarkęs Vyt. spaustuvės reikalus. Tačiau tos 
pačios ekonominės sąlygos vėl privertė įstaigą pasitenkin
ti vienu žmogum, einančiu vedėjo ir redaktoriaus parei
gas ir p. J. Mačiuliui teko pasitraukti, žinoma, tokiose są
lygose laikraščio redagavimas buvo labai sunkus: pats lai
kraštis negalėjo būti nei įdomus, nei techniškai gerai su
tvarkytas. Laimė nusišypsojo 1936 m. pavasarį dr. J. Lei- 
monui ir Juozui B. Laučkai atvykus iš Lietuvos pas L. 
Vyčius į svečius; pastarasis buvo pakviestas laikraštį re
daguoti, kai paaiškėjo, kad palankus ilgesniam laikui pa
silikti šioje šalyje. J. B. Laučka anksčiau buvo dirbęs 
DARBININKO redakcijoj ir, be to, turėjo didelį visuome
ninio patyrimo stažą, todėl jo sutikimas AMERIKĄ re
daguoti buvo ir yra AMERIKOS ir šios apylinkės katali
kų stambus laimėjimas. AMERIKĄ redaguoti jis pradėjo 
1936 m. spalių 19 d.

Po šio laimėjimo vėl imtasi darbo, kuris turėjo laikraš
čio ir visos įstaigos reikalus pagerinti. Jausdamas naujų 
jėgų pritraukimo reikalingumą, tas pats vedėjas į savo 
pareigas pakvietė Liet. Kat. Darbininkų Sąjungoj ir Bos
tono apylinkėj labai aktyvų veikėją D. J. Averką, kuris 
ilgesnį laiką yra dirbęs ir DARBININKE. Jis atvyko ir 
apsigyveno šioj apylinkėj nuo 1937 m. rugsėjo 1 d., pa
imdamas laikraščio administravimo ir įstaigos tvarkymo 
darbą.

Nuo pat Vytauto spaustuvės laikų, su maža pertrauka, 
įstaigoj dirba malonus Vytautas Žalnieraitis. Be redakto
riaus, vedėjo, spaustuvininko, įstaigoj dirba linotipininkas 
Julius Baniulis, išeivijos skaitančiai visuomenei žinomas 
poetas, rašytojas ir daugelio vertimų autorius. Redakto
riui jis žinomas kaipo geriausias ir sąžiningiausias zece- 
ris — bendradarbis. Be čia suminėtų asmenų, laikraščio 
ekspedicijoj dirba jaunuoliai K. Kazlauskis, J. Mykolaitis 
ir J. Tumasonis.

Šiandien, žengdama į šeštuosius savo gyvavimo metus, 
AMERIKA yra išaugusi ir sustiprėjusi; ji jau pamiršo vi-

Federacijos Tarybos 
suvažiavimas

Remdamasis ALRK. Fe
deracijos konstitucija, š. m. 
gegužės mėn. Tarybos susi
rinkimo nutarimu ir Vykdo
mojo Komiteto daugumos 
pritarimu, šiuomi skelbiu, 
kad ALRK. Federacijos Ta
rybos suvažiavimas bus š. 
m. gruodžio mėn. 15 d. Roo
sevelt viešbutyje, Pitts
burgh, Pa., 10 vai. rytą.

Į suvažiavimą yra kvie
čiami: 1. Federacijos Vyk
domojo Komiteto (centro 
valdybos) nariai; 2. lietuvių 
katalikų centralinių organi
zacijų pirmininkai ir sekre
toriai arba specialiai seimų 
išrinkti į Tarybą nariai; 3. 
ALRK. Federacijos apskri
čių pirmininkai ir sekreto
riai: 4. laikraščių sedakto- 
riai; 5. mūsų aukštųjų ir vi
duriniųjų mokyklų direkto
riai.

Suvažiavimas šaukiamas 
tokiu momentu, kuriame vi
sos pasaulio tautos, ar ma
žos ar didelės, ypatingu bū
du yra susirūpinusios savo 
saugumu, iš visų savo jėgų 
rengiasi ginti savo teises. 
Nėra be rūpesčių ir mūsų 
tauta. Ir jai tenka rengtis ir 
budėti, nes iš Vakarų pusės 
eina judėjimas už atplėšimą 
Lietuvos teritorijos dalies, 
Rytuose tebėra Vilniaus 
klausimas neišspręstas. Mes, 
kaipo ištikimi tautos vaikai, 
nors ir toli gyvename nuo 
Lietuvos, tačiau jaučiame, 
kad ir mes esame įpareigoti 
rūpintis tautos reikalais, pa
dėti stiprinti tautos vienin
gumą ir pajėgumą, padėti 
užtikrinti valstybės saugu
mą. Iš to aišku, kad Tary
bai teks aptarti būdai ir ga
limybės, kaip sėkmingiau 
teikti Lietuvai moralinė ir 
medžiaginė parama, kaip la
biau išplėsti Vilniaus vada
vimo darbų tinklą išeivijoje, 
pasitarti tautos reikalais 
ryšium su paskutiniais įvy
kiais Europoje.

Nemažesniu rimtumu teks 
svarstyti ir Amerikos lietu
vių katalikų įvairūs visuo
menės reikalai, gyvai susi
rūpinti stipresniu susiorga- 
nizavimu, platesne katalikiš
ka ir tautiška veikla, paski-

Dabar mes įsteigiame 
šį ’’Christmas Club” 
departamentą mūsų 
Centraliniame Ofise 
taip pat. Ši centrali- 
nė vieta, esanti Han
son ir Ashland Pis., 
sudarys ’’Christmas 
Club” taupymą pa
togesniu tūkstančiam 
žmonių, gyvenančių 
Brooklyne ir Long 
Islande.

’ ’Christmas Club 
Taupymo planas pa
tiekia lengvą būdą 
sudaryti fondą Ka
lėdiniams pirki
niams ir kitokioms 

sezono
doms. Mūsų 
liamsburgho Ofisas 
parūpino šį populia
ri} ”Chr is t mas 
Club” taupymo bū
dą jau prieš keletą 
metų, geresniam jū
sų patogumui.

NAUJAS
PATOGUMAS

išlai- 
Wil-

"Christmas Club" Taupytojams

WILLIAMSBURGHffi

BET KURIAME OFISE

C-1938

ĮSTOK Į MŪSŲ 1939 „CHRISTMAS CLUB”

THE 'tamiuc MUTUAl SAVINGS BANK
// Founded 185/ S

Broadway at Driggs Ave. - Hanson & Ashland Places 
BROOKLYN, NEW YORK

rų mūsų organizacijų gero
ve, mokyklų . klausimu etc. 
Jaunimo reikalai verti ypa
tingo dėmesio. Ir jiems bus 
paskirta Tarybos suvažiavi
me daug laiko. Reiks aptar
ti mūsų jaunimo draugijų 
veikimo koordinavimo klau
simas, apie kurį lig šiol tik 
kalbėjome, bet galutinai jo 
vis dar neužmiršome. Tary
bos paskirta specialinė ko-

misija Jaunimo Atstovybei 
sudaryti šiame suvažiavime 
patieks savo planą. Tai bus 
jaunimo klausimo 
mo pagrindas.

Tad, garbingi 
Nariai, nuoširdžiai
visus į suvažiavimą, 
neabejoju, turės didelės reik
šmės ir mūsų tautos ir vi
suomenės gyvenime.

Dr. A. G. Rakauskas, 
ALRK Federacijos Pirm.

svarsty-

Tarybos 
kviečiu 

kuris,

sokias savųjų ir priešų intrygas. Tačiau jos ekonominė pa
dėtis, kaip ir visų išeivijos laikraščių, nėra šviesi. Katali
kų visuomenė, kurios reikalus taip nuoširdžiai gina AME
RIKA, kurios vedėjai yra aktyvūs mūsų visuomeninio gy
venimo darbininkai, turėtų šį laikraštį nuoširdžiau pa
remti. Ypatingai reikia įvertinti žmones, kurie rodo tiek 
pasiaukojimo mūsų visuomeniniam darbui. Jei visuomenė 
ir jos vadai neištęsės reikiamo susirūpinimo savo laik
raščiu, ji gali netekti jo. Jei taip, neduok, Dieve, įvyktų, 
būtų pažeistas pastangų, geros valios ir pasiaukojimo 
principas, kuris davė AMERIKĄ. Tuo būtų pažeistas ir 
pats katalikiškumo principas.

Sveikindami AMERIKĄ ir jos štabą penkmečio sukak
ties proga, pažadėkime didesnę savo kooperaciją ir 
paramą.

PAULIUS.

PAŠTO PATARIMAS

Pašto įstaigų vadovybė 
prašo visus nevėlinti savo 
siuntinių prieš Kalėdas. Vi
siems patariama siuntinius 
bei laiškus siųsti kuo anks
čiausiai.

Kalėdų pirmą ir antrą die
ną (gruodžio 25 ir 26) visos * 
pašto įstaigos bus uždary
tos. Tose dienose bus prista
tomi tik „special delivery” 
siuntiniai,
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Trumpi Pasikalbėjimai
DARBO TRAGEDIJA 

KAPITALIZME

1. Jei Krikščionybė gina 
darbą, įrodinėdama kūry
binį jojo vertingumą, tai ji 
turi galvoje tokį darbą, ku
ris yra dvasingas, kuris yra 
asmeninis ir kuris turi sa
vyje kultūrinę prasmę. Ka
pitalistinės santvarkos dar
bas viso to neturi; jis yra 
nudvasintas ir tuo pačiu nu
žmogintas darbas. Kapita
listiniame darbe žmogus at
stoja mašiną. Darbas, vieto
je asmenybę ugdęs, pradėjo 
ją slėgti. Žmogus tik kapita
listiniame amžiuje pajautė, 
kad darbas iš tikro yra pra
keikimas.

2. Technika.
Darbo vargingumas, jojo 

prakeikimas ir jojo tragedi
ja didėja dar ir dėl to, kad 
kūrybinis ir techninis mo
mentai gali būti perskirti. 
Technikoje retas inžinierius 
pats lieja mašinas. Jam pa
kanka pagaminti jų braiži
nius. Retas agronomas pats 
dirba žemę. Jam pakanka 
duoti nurodymų darbinin
kams. Net ir dailininkas ga
li pagaminti škicą, kurį iš
pildyti dažnai paskiriama 
kitiems asmenims. Idėjas 
kuria vieni žmonės, o jas 
medžiagoje realizuoja visai 
kiti. Kapitalistinėje santvar
koje šitas išsiskyrimas yra 
pasiekęs aukščiausią laips
nį.

3. Tie žmonės, kurie idė
jas kuria, pasilieka sau tik 
darbo džiaugsmą. Tuo tarpu 
tie, kurie šitas idėjas me
džiagoje realizuoja, pasiima 
ant savo pečių visą darbo 
vargingumą, negaudami pa
tirti kūrėjo džiaugsmo. 
Techninio momento sunku
mas užgula jų būtybę, ir jie 
dažnai linksta po darbo naš
ta. Mūsų laikais ištisos žmo
nių masės yra pasmerktos 
tokiam nekūrybiniam dar
bui. Ant jų pečių yra su
krauta visos mūsų tikrovės 
tragedija. Tuo tarpu kiek
vienas žmogus yra pašauk
tas nuolatos tobulėti, nuola
tos kilti. Jeigu žemė yra 
nuodėminga, tai dėl visų 
kaltės ir visi turi dalintis 
skausmingu josios likimu. 
Nežmoniška yra puolimo

tragediją sukrauti vienai 
žmonijos daliai.

4. Atlyginamasis darbas.
Žmogaus fizinė jėga gali

ma matuoti: ji gali būti sti
presnė. ar silpnesnė, ilgesnė 
ar trumpesnė. Jeigu tat 
žmogaus jėga galima ma
tuoti, kodėl nebūtų galima 
josios ir parduoti? Kodėl 
žmogus negalėtų būti sam
domas darbui, kaip yra sam
domas arklys ar jautis? Už 
tam tikrą jėgos kiekį, išeik
votą per tam tikrą laikąj 
žmogus gauna tam tikrą at
lygintą! Taip kapitalisti
nėje santvarkoje ir pasida
rė. Darbininkas priverstas 
pasiekti mašinos pavyzdžiu 
ir pardavinėjo savo jėgą.

5. Darbas virto komerci
niu dalyku. Toks darbas yra 
darbas ne sau. Briefs yra 
gražiai pasakęs, kad „atly
ginamasis darbas yra dar
bas svetimoje vietoje, sveti
mu įsakymu, svetimais įran
kiais, svetimiems reikalams 
ir svetimam pelnui”. Darbi
ninkas, kuris parduoda savo 
jėgą, virsta tiktai įrankiu 
arba mašina pirkėjo ranko
se ir visiškai vykdo jojo va
lią.

6. Nėra džiaugsmo darbe.
Šių dienų kapitalistinės 

santvarkos darbininkas ne
gali pasidžiaugti, kaip seno
vės amatininkas, padaręs 
gerą stalą, pasiuvęs gerą 
batą ar drabužį. Neaprėpda
mas gaminio visumos, jis 
nesijaučia jo autoriumi ir 
todėl nepatiria kūrėjo 
džiaugsmo.

7. Kai žmogus ištisus me
tus batų fabrike rėžia tiktai 
užkulnio dirželį, kai skerdy
kloje jis visą savo darbo lai
ką iškerta paskerstai kiau
lei uodegą, kai automobilių 
fabrike jis gauna užsukti 
tik padangos vieną šriubą, 
suprantama, kad toks dar
bas negali žadinti džiaugs
mo. Apie jį negali būti gal
vojama parėjus namo, pasa
kojama savo vaikams ir mą
stoma, kaip jį patobulinti ar 
paįvairinti.

8. Darbas yra nuobodus.
Nuobodumas yra įvadas į 

neapykantą. Padirbęs kele
tą metų nuobodų darbą, ka
pitalistinės santvarkos dar
bininkas ima savo darbo ne-

AMERIKA

Klaipėdos krašto vaizdai: Pedagoginio Instituto naujai pastatyta pradžios mokykla. Dešinėje — tekančios per Klaipėdą Akmenės vaizdas.

apkęsti. Jeigu jis negali jo 
pamesti ir pasirinkti kito, 
šitoji neapykanta virsta tie
siog gaivališka, štai dėlko 
mūsų dienomis darbininkų 
sieloje neapykantos yra su
sikrovęs tiesiog baisus kie
kis. Jie nekenčia savo dar
bo, nekenčia darbo vietų, ne
kenčia darbdavių ir visos 
tos santvarkos, kuri juos 
padarė bevaliais ir bedva
siais automatais.

9. Nuobodus darbas labai 
greitai žmogių išvargina ir 
pakerta net fizines jėgas.

Karštis, stoka oro, pavo
jingos švino, geležies ar 
chemikalų dulkės darbą pa
daro sunkiai pakeliamą. Bet, 
apskritai imant, fiziniu at
žvilgiu mūsų dienų darbas 
nėra sunkesnis, negu senes
niųjų amatininkų. Mašinos 
žymiai palengvino darbo 
naštą. Bet vis dėlto jis daug 
labiau žmogų vargina ir 
daug greičiau jį iščiulpia, 
negu senieji vergų darbai. 
Tai kaip tik kyla iš darbo 
nuobodumo ir iš jo neapy
kantos. Jeigu žmogus dirba 
sukąstais dantimis, jis pa
vargsta žymiai greičiau, ne
gu tas, kuris dirba džiaugs
mingai, jausdamas savo 
darbo prasmę ir pasigėrėda
mas savo laimėjimais.

10. Nuobodus darbas da
ro neigiamos įtakos dori
niam darbininko charakte
riui.

Mes labai dažnai prikai- 
šiojame darbininkams jų 
nesąžiningumą ir apsileidi
mą. Ir teisingai. Darbinin
kas neturi savos darbinin-

kiškos garbės. Todėl gami
nių falsifikavimas, nestro
pus elgimasis su įrankiais, 
laiko tinkamai neišnaudoji
mas yra kasdieniniai kapi
talistinio darbo reiškiniai. 
Fabriko darbininkai tik lau
kia sirenos balso, kada jie 
galės eiti namo. „Nuasme
nintas darbas nuasmenino 
darbininką”, yra pasakęs M. 
Malcoras. Tai yra skau
džiausias mūsų dienų darbi
ninko asmens pergyvenimas.

11. Kai darbo metu darbi
ninkas yra traktuojamas 
kaip įrankis, jis toks pasi
lieka ir išėjęs iš darbo vie
tos. Kapitalistinės santvar
kos žmonėms juokinga atro
do kalbėti apie darbininko 
asmenybę, apie darbininko 
jausmus, apie jo jautrumą, 
apie jo meilę ir prisirišimą. 
Iš tikro, darbininkui visų ši
tų dalykų dažnai trūksta, 
bet tik todėl, kad visuomenė 
jiems jų neduoda, kad soci- 
jalinė dabartinė santvarka 
yra tokia, jog darbininko 
žmoniškumas neranda sąly
gų išsivystyti ir subręsti.

12. Axel Munthe gražiai 
yra pasakęs, kad „tie, kurie 
stebi vargšų gyvenimą iš 
arti, negali būti žiaurūs dar
bininkui, kuris, dirbęs išti
są savaitę, eina išgerti kele
tą gurkšnių. Tai yra apgai
lėtinas faktas, bet mes jį 
turime teisti atlaidžiai, nes 
neužmirškime, kad visuo
menė nedavė vargingųjų 
klasei jokių kitų pramogų”. 
Tai tinka ne tik pramogoms, 
bet tai tinka ir mokslui ir 
menui, ir asmenybei. Iš tik

ro, asmenybė, kuri nesumir
ko drėgname forte, kuri ne
sušalo nekūrentame bute, 
kuri nesunyko dėl prasto 
valgio, turi būti herojiška. 
„Kepurę žemyn prieš dory
bę skuduruose”.

(Ištraukos iš dr. A. Ma
ceinos knygos „Socijalinis 
Teisingumas”).

Amerikonas.

Tel: EVergreen 7-2193 fc
FOTOGRAFAS į

KICHAS Į
FOTOGRAFUOJA VISOSE

ŠAKOSE I
Specializuoja Vestuvių, šei- $ 
mų ir pavienių asmenų fo- 
tografavimą.
Darbas garantuotas su pri- 1 
einamomis kainomis. $

499 Grand Street |
Kampas Union Avė. ?

Brooklyn, N. Y.
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j LIETUVIŠKAS i 
1 RESTAURANAS IR į 

I GĖRIMŲ ĮSTAIGA į

AMERIKONIŠKOS IR į
IMPORTUOTOS į

DEGTINĖS 1
I Taipgi 1
Į LIETUVOS VALSTYBINĖ 1 
į 1
I Geriausių bravorų alus ir į 
I geriausi Amerikos išdirbi- į 

mo ir importuoti vynai
i i

į Stanley Massulis ir F. Zonis, i 
Savininkai į

i 1
518 Grand Street i 

j Brooklyn, N. Y. 1

į

ŠIRDINGAI SVEIKINAME SAVAITRAŠTĮ „AMERIKĄ

PENKERIŲ METŲ SUKAKTIES PROGA

JUOZAS GINKUS SU ŠEIMA

LIETUVIŲ SALDAINIŲ KRAUTUVĖ

495

*

Grand Street, Brooklyn, N. Y.

£

—

Geriausių linkėjimų „AMERIKAI” penkerių me
tų sukakties proga, kad išaugtų į dienraštį, didžiau
sią katalikų laikraštį.

JUOZAS GARŠVA.

F. VOKETAITIS
Deimantų, laikrodėlių

papuošalų krautuvė

Taisome laikrodėlius

169 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

i
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LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniš
ko ir Lietuviško Stiliaus. Čia 
taip pat galima gauti Ameri
kos išdirbinio ir importuotų 

degtinių, visokių vynų 
ir gero alaus

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tas H
(Tęsinys is Nr. 41 

pėsčiom per Kuršių N( 

Nors ir daug kartų 
keliavęs per Kuršiu N( 
automobiliu ir dviračii 
čiau draugo pasiūlyr 
pereiti pėsčiom mielu 

priėmiau. Ir k^^tų 
ma atsisakyti pažinti L 
ros grožio kraštą, pas 
tyją Neringą, kur m 
amžinybėje septyni ž 
kaimai, apipustyti sm 
įur Napoleonas vijosi 
kelmą IV, ir Luizę, kur 1 
jet vasaros metu apla 
įpie 10,000 vokiečių, 
įr tebegyvena nesuvol
Imta viena sena aisčių ši 
- kuršiai.

Vieną gražų vasaros ry 
įr prieš saulėtekį, trys s 
laitai pradėjome savo kel 
j; iš Smiltynės. Nusprenč 
ie keliauti ne kaip papra 
į ar tai Baltijos jūn 
bintu, ar Kuršių Marių p 
tuščiais, ar pačiu vidurį 
adinamu Didžiuoju Paš 
(din, bet eiti be kelio, p: 
įmis kopų viršūnėm!

ėjimas yra sveikesni 
n kopimą j Alpių viršūnėj 
$1 Klaipėdos vokiečii 
tarno organizacijos kiek 
imą savaitgalį (weekend] 

ĮHais pėsčiom ruošia 
Lkursijas po Neringos

w ir savo slaptus susirin- 
bus ir karinį apmokymą, 
utinius.
Užkopus ant „Meilės” vir
tinio, kur Klaipėdos jau

kias labai dažnai ateina 
Jsdžiaugti, išvydome- ža
bą reginį. Didžiulė, rau
ta saulė dar vos tik pra- 
h išlįsti iš horizonto, jos. 

itaiai ružavai nudažė 
hipėdos miesto kaminus ir 
ją, besiveržiančius vin- 

utu stulpu stačiai aukš- 
l melsvus dūmus. Kairė- 
Rje Baltijos jūra dar 
gulėjo tyli, tyli, vos dar į 
feląs pūsti švelnus vėje- į 
pradėjo žadinti siūbuo-l 
fa bangas ir jos, mau-r

A. šlikas

Knygnešio Kova Su Caro Galybe
(Knygnešio Jurgio Bielinio gyvenimas ir darbai)

1. Jurgio Bielinio jaunyste
Jeigu kam tektų keliauti 

pro Biržus į Latvijos pasie
nį, tai pakelėj, gale Suosto 
bažnytkaimio, pamatytų ap
augusį senais lapuočiais me
džiais Purviškių viensėdį. 
Baudžiavos laikais šitame 
viensėdy gyveno šešių kai
mų vaitas Petras Jakulis 
Bielinis, Jurgio Bielinio tė
vas. Petras Bielinis buvo 
žmogus nekvailas ir geros 
širdies. Jis nenorėjo skriau
sti savo kaimynų. Dėl to 
dažnai ir pats gaudavo iš 
savo pono į kailį.

Ypač sunkios dienos pra
sidėjo Petrui Bieliniui per 
Sevastopolio karą (nuo 1853 
ligi 1856 m.). Ponas liepė 
vaitui gaudyti jaunus vyrus 
ir pristatinėti juos į rusų 
kariuomenę. Vaitas Bielinis, 
kaip galėdamas, išsisukinė
davo nuo to darbo. Dažnai 
dėl to gaudavo iš pono ir 
lupti.

Atėjo 1860 metų pavasa
ris. Prasidėjo gražios ir 
linksmos dienos. Jau balan
džio mėn. pradžioj taip už-

kepino saulutė, kad artojai 
rimtai susirūpino lauko dar
bais. Ruošėsi jau ramiam 
artojo darbui ir vaitas Pet
ras Bielinis. Deja, tasai gra
žus pavasaris visai nelauk
tai netikėtai atnešė jam ki
tokių rūpesčių.

Vieną gražią dieną į Bieli
nio kiemą įsuko gražus veži
mas. Vežime sėdėjo Purviš
kių viensėdžio ir kitų apy
linkės žemių savininkas.

Bielinis puolė sveikinti 
savo poną. Tačiau šis tik 
pamojo ranka ir liepė ardy
ti tvorą. Sakėsi, atiduosiąs 
dalį Bielinio žemės naujam 
gyventojui, šidlai.

Bielinis labai nusigando. 
Gaila buvo atimamos žemės. 
Krito prieš savo poną ant 
žemės ir pradėjo prašytis:

— Šviesusis pone, pasigai
lėk vargšo baudžiauninko, 
nedraskyk mano žemės...

Išgirdusi vyro prašymą, 
atbėgo ir žmona su vaikais:

— Pasigailėk vargšų...
Ponas tik nusijuokė ir 

paspyrė bato galu gulintį 
.savo vaitą.

— Durnas esi mužikas per 
visą pilvą! Aš dar liepsiu ir 
tave, tavo žmoną ir tavo 
vaikus parduoti ant turgaus, 
kaip šunes!

Iš didelio susijaudinimo 
Bielinis atsigulė po to į lo
vą ir daugiau nebesikėlė. 
Kas dieną jo sveikata vis 
ėjo menkyn. Kartą jis pasi
šaukė savo vyresnįjį sūnų 
Jurgį. Ilgai ir liūdnai žiūrė
jo į jo 15-kos metų veidą, 
glostė jo galvelę, o pačiam 
riedėjo ašaros...

— Mirštu... Tu, Jurgeli, 
lik mano vietoje...

Apsikabino sūnus tėvo 
kaklą, norėjo pravirkti, bet 
negalėjo.

— Tėveli, nemirk, aš tau 
padėsiu... Mudu neduosime 
ponui mūsų žemės draskyti!

Berniuko kumštelis gniau
žėsi ir kilo į viršų. Rodėsi, 
vaikas prie mirštančiojo sa
vo tėvo lovos norėjo prisiek
ti nedovanosiąs jojo skriau
dikams.

Po tėvo mirties Jurgiui 
teko eiti sunkios šeimos 
maitintojo pareigos. O tos 
pareigos iš tikrųjų buvo la
bai sunkios. Ypač, kada pra
dėjo matuoti šalimąjį Se- 
bentiškio dvarą. Matininkai 
šukė, plėšė, vogė pono nau-

dai, kaip įmanydami. Jauna
sis Purviškių valdytojas 
Jurgiukas, nors visa tai ma
tė, bet nieko negalėjo pada
ryti.

Gal tada pirmąjį kartą 
jauno vaikino galvoj kilo 
mintis, kad bemoksliui žmo
gui sunku rasti pasauly tei
sybė. Gal jis jau tada supra
to, jog reikia mokytis, rei
kia protas lavinti. Tačiau 
ūkio ir šeimos reikalai ku
riam laikui nustelbė tas jo 
mintis.

Turėdamas aštuonioliką 
metų Jurgis Bielinis peršasi 
keliais metais už save vy
resnei Šukytei. Mergina su
tinka. Netrukus vestuvės. 
Bet po metų Bielinis lieka 
našlys.

Dabar jau ir jo brolis bu
vo paūgėjęs. Šeimos ir ūkio 
reikalai pamažu ėmė gerėti. 
Jurgis palieka savo ūkį ir 
išvyksta į Šiaulių miestą. 
Čia dienomis lanko fabriką, 
vakarais mokosi. Po metų 
persikelia į Rygą, o po dvie
jų — į Mintaują. Niekur jis 
laiko veltui negaišina. Mo
kosi, kiek tik galėdamas. 
Kartais per naktį, ligi ryto, 
išsėdi prie knygų. Nemiego
jęs, vėl eina į darbą. Taip 
išmoko vokiečių, latvių, len

kų ir rusų kalbų.
Pasimokęs mieste Bielinis 

vėl grįžo į tėviškę. Dabar jis 
dar daugiau laiko praleisda
vo knygas beskaitydamas.

Kartą nuvyko Bielinis į 
Pabiržės miestelį. Atliko vi
sus reikalus ir taisėsi va
žiuoti namo. Tik capt už 
peties valsčiaus sargas:

— Raštininkas liepė užei
ti.

Valsčiuje Bielinis sužino
jo, kad uriadninkui esą įsa
kyta paimti jis į kariuome
nę.

— Dėkui už locką. Eisiu 
aš tau tiems nevidonams 
tarnauti! Niekados!

Visą vakarą vaikštinėjo 
jaunas Purviškių šeiminin
kas, giliai susimąstęs. Nie
kam nieko nesakė. O rytą, 
kada atvyko uriadninkas, 
Bielinio namie nerado. Jis 
tą naktį namie nė nenakvo- 
jo.

Grįžo Bielinis tik po poros 
savaičių. Buvo suvargęs, su
simąstęs. Vartė kažkokius 
raštus ir atsargiai juos 
skaitė.

Po to Bielinis pradėjo vis 
dažniau iš namų prapulti. 
Vis ilgiau svetur pasilikda
vo. Kur jis vaikštinėjo, ką 
veikė — niekam nieko nesa-

kė. Tik po kiekvienos kelio
nės atsinešdavo kažkokių 
raštų ir juos atsargiai skai
tydavo. Tie raštai buvo tai 
lietuviškos knygos. Jau ta
da caro valdžios draudžia
mos...

2. Nepavykusi kelione
Kas dieną jaunasis Bieli

nis vis labiau įsitikindavo, 
kad žmogus turi ne tik savo 
pilvo reikalus patenkinti, 
bet ir savo dvasią pasotinti. 
O Bielinio dvasia buvo nera
mi. Jai neužteko trupinio. 
Jis ieškojo sau didelių užda
vinių, sunkių ir pavojingų 
darmų...

Susitaupęs kiek pinigų, 
Bielinis nutaria vykti į Kau
ną. Ten stoti į kunigų semi
nariją. Jis matė, kad kuni
gui — geriausia dirva dirb
ti savųjų tarpe. Kelias į 
Kauną buvo tada sunkus ir 
tolimas. Iš Biržų ligi Pane
vėžio reikėjo važiuoti ark
liais. Toliau traukiniu. Teko 
sugaišti keletas dienų.

Atvyko Bielinis į Kauną. 
Užėjo į stotį. Pasidėjo ryšu
lius. Bet čia jo imta ir už
snūsta. Sapnuoja jis, tary
tum, pūdymą aria. Sartoji 
tik tempia, o žagrė vis gi
lyn, vis gilyn į žemę.

— „Jurgi, — girdi brolio

balsą, — nenulaužk žagrės”.
Užsimojo Bielinis. Nori 

sušert sartajai. Tik žiūri... 
priešais stovi geležinkelio 
tarnautojas ir žadina jį:

— Traukinys išeina. Kur 
tamsta važiuoji?

— Kas? Ar aš?
Siekia Bielinis iš miegų 

savo ryšulio. Dairosi, grai
bosi. Bet... nė ryšulio, nė 
nieko. Nuleido rankas į ki
šenių, kur pinigai buvo pa
slėpti. Ir ten buvo tuščia, 
kaip iššluota. Apvogė jį be
miegantį. Nė juste nepaju
to...

Kas veikti? Visą dieną 
vaikštinėjo po svetimą mie
stą. Be duonos, be pinigų. 
Apie kunigų seminariją ir 
vilties jau nebeturėjo. Da
bar tik galvojo, kaip be pi
nigų sveikam namo sugrįžti.

Šiaip taip sugrįžo.
Lietuviai žmonės, 

anais laikais, labai 
piršliautis. Pagyvenę
kurie mėgdavo gerai įsikau- 
šti, vežiodavo jauniklius ir 
piršdavo juos merginoms. 
Piršlybos ne visados nusi
sekdavo. Bet beveik visados 
piršlys gaudavo ligi sočiai 
išsigerti.

(Bus daugiau)
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Antanas Skirius

Pas Brolius Klaipėdiečius
(Tęsinys iš Nr. 47)

Pėsčiom per Kuršių Neringą
Nors ir daug kartų buvau 

keliavęs per Kuršių Neringą 
automobiliu ir dviračiu, ta
čiau draugo pasiūlymą ją, 
pereiti pėsčiom mielu noru 
priėmiau. Ir kaip būtų gali
ma atsisakyti pažinti Lietu
vos grožio kraštą, pasakiš
kąją Neringą, kur miega 
amžinybėje septyni žvejų 
kaimai, apipustyti smėliu, 
kur Napoleonas vijosi Vil
helmą IV, ir Luizę, kur kas
met vasaros metu aplanko 
apie 10,000 vokiečių, kur 
dar tebegyvena nesuvokie
tinta viena sena aisčių šaka 
- kuršiai.

Vieną gražų vasaros rytą, 
dar prieš saulėtekį, trys stu
dentai pradėjome savo kelio
nę iš Smiltynės. Nusprendė
me keliauti ne kaip papras
tai, ar tai Baltijos jūros 
krantu, ar Kuršių Marių pa
kraščiais, ar pačiu viduriu, 
vadinamu Didžiuoju Pašto 
Keliu, bet eiti be kelio, pa- 

; čiomis kopų viršūnėmis. 
Toks ėjimas yra sveikesnis 

į už kopimą į Alpių viršūnes. 
. Todėl Klaipėdos vokiečių 
(jaunimo organizacijos kiek
vieną savaitgalį (weekend) 
[būreliais pėsčiom ruošia 
[ekskursijas po Neringos 
[miškus ir kopas. Jie čia at- 
įlieka ir savo slaptus susirin
kimus ir karinį apmokymą, 
[pratimus.
j Užkopus ant „Meilės” vir- 
fšukalnio, kur Klaipėdos jau
nimas labai dažnai ateina 
[pasidžiaugti, išvydome ža
vėtiną reginį. Didžiulė, rau- 
dona saulė dar vos tik pra

dėjo išlįsti iš horizonto, jos 
spinduliai ružavai nudažė 
Klaipėdos miesto kaminus ir 
[iš jų, besiveržiančius vin
giuotu stulpu stačiai aukš- 
įtyn, melsvus dūmus. Kairė
je pusėje Baltijos jūra dar 
[tebegulėjo tyli, tyli, vos dar 
[pradedąs pūsti švelnus vėje- 
įlis pradėjo žadinti siūbuo
siančias bangas ir jos, mau- 
idydamosi pirmuose saulutės 
[spinduliuose, vis augo ir au- 
[ go, vis didėjo ir, mums be
įžiūrint, pražydėjo baltomis 
[putomis. Žvejų motorlaiviai 
[vienas po kito per uosto var
lius pupsėjo į jūrą ir čia tam 
[tikru atstumu išsirikiavo 
[žvejybai. Tolumoje jūros pa
stebėjome grįžtantį iš Ang
liuos mūsų prekinį laivą 
[„Marijampolę”. Kairėje pu- 
Isėje Kuršių marės buvo rai- 
[žomos prekiniais laiveliais, 
[baidokais, vilkikais laivais, 
[iš Kauno į Klaipėdos lent
pjūves vilko visą eilę sielių 
[(grupės po 15 — 20 sujung
iu rąstų, medžių kamienų), 
[o iš Klaipėdos į Kauną Kur
pių marėmis ir nuo Rusnės 
[Nemunu vilkikai laivai (šle- 
[periai, tugboatai) traukė di- 
[delius, anglimis prikrautus 
[baidokus. Pabudusios žuvėd
ros jau skraidė ir krykštavo 
[paviršium blizgančių marių 
Į ir, retkarčiais pasinerdamos, 
[gaudė žuvytes. O marių gar
iniai (gandrai) tingiai sėdė- 
I jo ant žvejų užspęstų tink- 
[Ių; jie laukė, kol jiems mėg
stamų, gardžių žuvų įlįs,' 
[tuomet pasineria, suėda ir 
[vėl sėdi, kol išalksta.
I Pasiganydami akis gra

liais gamtos vaizdais, giliai 
[įtraukdami į plaučius puši- 
Imis kvepiančio oro, tai Įe
itai bridome smėliu, tai lin- 
I dome per tankius pušynė- 
I liūs, tai perbėgdavome „el- 
[nių ganyklas”, prižėlusius 
taukštomis žolėmis krūmokš- 
[hius. Saulė pradėjo kaitriau

Vytžaltis

KAS TU ESI?

Ašaroms riedant, rudens vėjams kaukiant, 
Maža ir silpna tu gimei.
Erškėčiais nuklotu taku žengi šaukiant: 

„Rytojaus šviesesnio aš lauksiu ramiai!”
Ir metai po metų vargais tave lydi, 
Keliauji pirmyn vis kantri ir tyli 
Audringam gyvenime gėlės tau žydi, 
(Nes Tautą, Tikėjimą savo myli).

Lietuvos Miestai

smėlio

buvom 
kuror-

šildyti, nusimetėme sporti
nius švarkus, ėjome vien
marškiniai, linksmai dainuo
dami, lavindami gerklę. Už
traukėme visiems žinomas 
daineles: „Ant marių kran
telio statyčiau laivelį”, „Į 
jūrą, į jūrą”, „Išbėg, išbėg 
iš Rusnės kiemo du jaunu 
žvejytėliu”... Kai priėjome 
ties Juodkrante gražiai su
pustytas aukštas kopas, nu
traukėme dainą, mums visą 
linksmumą nutraukė liūdnas 
prisiminimas, kad čia, po 
mūsų kojomis, buvo tylus 
žvejų kaimo kapinynas. Čia 
septynioliktame ir aštuonio
liktame šimtmečiuose stai
giais jūros vėjais buvo už
pustyti, užnešti keli kaimai. 
Visoje Kuršių Neringoje (su 
vokiškąja dalimi) yra už
nešti ir smėlio kopose pa
skandinti šie septyni kai
mai : Luttenvalde, Kuncė, 
Preede, Naujoji Pilkopa, 
Karvaičiai, Nagliai ir Senie
ji Nagliai. Paskiausiai, 1836 
— 1846 m. užgriuvo 
kopa Naglių kaimą.

Apie pietus jau 
Lietuvos gražiajame
te (vasarvietėje) Juodkran
tėje. Vasarotojai kaitinosi 
paplūdimyje (pliaže) ant 
minkštučio karšto smėlio. 
Mes užėjome pietų į vieno 
žvejo mažą namelį, sutikę 
senutę pasveikinome: „Laba 
diena, mamyte!”

— Labdien, labdien!
— Mes norėtumėm žuvies 

ir pieno nusipirkti; ar galė
tumėm gauti?

— O je! Tuoj mano žmo
gus parbėgs nuo marių, jis 
atneš „maifišių” (gegužės 
mėn. žuvis) iš kamino (iš 
rūkyklų).

Žuvis, žvejų duona ir pie
nas, juk neblogi keliauto
jams pietūs. Mums svarbiau 
negu pietūs — tai pasikal
bėti su kuršių kilmės žve
jais. Iš pasikalbėjimų išmo
kome, kad „skyvė” reiškia 
lėkštę, „gova” — karvę, 
„paiks veršils” — kvailas 
veršis ir daug kitų kuršiškų 
žodžių.

Iki vakaro mes aplankėme 
Juodkrantės aukščiausią vie
tą „Prezidento Smetonos” 
kalną, „Raganų” kalną,,, Eg
lių” slėnį ir kitas gražiąsias 
vieteles. Juodkrantė įdomi 
savo aukštais kalneliais ir 
tarpekliais, slėniais, apaugu
siais didžiulėmis eglėmis ir 
pušimis, o Kuršių marių pa
kraštys labai tankiai apau
gęs nendrėmis, per kurias 
padaryti ilgi mediniai liep
tai iki valčių, laivelių. Nen
drės svyruoja ir čera, pauk
šteliai ir žuvėdros jose 
triukšmauja, pešasi, kol žu
vis su uodega, paplakusi 
vandens paviršių, juos išgą
sdina ir pati nudumia iš 
saulėkaitos į gelmes.

Gražus vakaras artinasi, 
o mes, jau pailsėję, pasistip
rinę, ruošėmės naktinei ke
lionei toliau per pasakišką
ją Neringą.

(Bus daugiau)

Lietuvos miestas
Plotuose, kuriuose iki šių 

dienų lietuviai išsiliko, vėl 
sukurdami nepriklausomą 
valstybę, brangių žemės tur
tų, kaip: geležies, akmens 
anglies, naftos iki šiol ne
surasta. Todėl žymiausiu 
pragyvenimo ir uždarbio 
šaltiniu buvo ir kolkas te
bėra žemės ūkis, kuriame 
dirba apie 76 nuošimčiai 
krašto gyventojų. Bet apie 
24% gyvena miestuose, ku
rių apie 10% dirba pramo
nėj bei prekyboj, o likusių 
14% yra tarnautojai ir mok
sleiviai.

Lietuvos laikinoji sostinė 
ir didžiausias jos miestas, 
Kaunas, teturi apie 130,000 
gyventojų, Klaipėda arti 60,- 
000, Šiaulių — 23,000, Pane
vėžys — 22,000. Yra nema
ža miestelių ir didesnių baž
nytkaimių, kurie sparčiai 
auga, tapdami svarbiais 
faktoriais besivystančioje 
Lietuvos prekyboje ir pra
monėje, kurios priešakyj 
stovi Kaunas. Jis yra išau
gęs, supuošnėjęs, modernus 
miestas,

Kaunas savo švara, gra
žiais pastatais, moderniomis 
gatvėmis ir skoningomis vi
trinomis bei gyventojų džen
telmenišku elgesiu gali di
džiuotis prieš pavyzdingiau
sius mūsų miestus Ameriko
je. Užgrobus lenkams Vilnių 
ir Kaunui tapus viso atgi
musio Lietuvos valstybinio 
gyvenimo centru, jis per 20 
metų savo gyventojų skai
čiumi dvigubai padidėjo.'

Šiandien, be grynai valsty
binių įstaigų, čia yra visų 
svarbesnių prekybos ir pra
monės įmonių centralinės 
raštinės bei bankai. Taigi, 
Kaunas, kurį užsieniečiai va
dina žaliuojančių medžių 
miestu, vadovauja ir ekono
miniam Lietuvos gyvenimui. 
Užtai čia ir litų, ir brangių 
viešbučių ir „plėšikaujan
čių” valgyklų — kavinių ne
trūksta ir jos lankytojų ne- 
stokuoja.

Nuo Kauno nenori atsilik
ti ir mažesnieji Lietuvos 
miestai. Juose, kaip Kaune, 
jaučiamas spartus gyvenimo 
tempas: visur eina skubi na
mų statyba, gatvių moder- 
ninimas, kanalizacijos, van
dentiekio ir centralinės ši
lumos plėtimas. Tas duoda 
uždarbio nemažam skaičiui 
darbininkų, kurių daug čia 
susikraustė net iš kaimų. 
Mat, mieste darbininko są
lygos yra žymiai geresnės 
nei kaime. Ir ūkiuose veikia 
„Žemės ūkio darbininkų 
samdos” įstatymas, kuris 
daugeliui menkiau įsikūru
sių ūkininkų net atima gali
mybę samdyti darbininką 
dėl neįkandamų sąlygų. Bet 
vistik ūkio darbininko sąly
gos toli gražu negali prilyg
ti prie miestiečio, apdrausto 
socialinės apsaugos įstaty
mo ir Ligonių Kasos pagal
bos. Pramonės darbininkas, 
stodamas į darbą, pasirašo 
sutartį, kurios darbdavys 
negali sulaužyti be labai 
svarbios priežasties ir dar
bininko negali atleisti iš

REPUBLIC RESTAURANT

GERIAUSIOS DEGTINĖS, BRANDŪS IR VYNAI

J. Sutkus, Savininkas

ELIZABETH, N. J.

Prieš kiek laiko sunkiai 
buvo apsirgęs mūsų parapL 
jos seniausias choristas An
tanas Pranskietis; jis nuo 
1901 m. tebegieda chore. Da
bar jau grįžo namo ir visi 
džiaugiasi, kad jis greit vėl 
galės dalyvauti choro giedo
jime. Choras sveikina bai
giantį gyti savo mylimiausį 
draugą ir linki geriausios ir 
stipriausios sveikatos.

Choro Valdyba.

I į
Į 451 Grand Street, Brooklyn, N. Y. |

J Telefonas EVergreen 4-6344 "

I SUSIVIENIJIMO SALĖ į
ALLIANCE HALL |

I Wm. Shedlow ir B. Minėt, Savininkai i
! i

Į 193-7 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
I i
* - - - - - - - - —————- - - - - - - - - - - - - - —————.4.
-  J 

|---Telephone: EVergreen 8-8871 I

( D. & Z. BOTTLING CO., Inc. j

į GAMINTOJAI Į

I
I MINKŠTŲ IR TIKRŲ VAISIŲ GĖRIMŲ Į
j PALE DRY IR CLUB SODA Į

| Visuomet reikalaukit D. & Z. gėrimų savo krautuvėje ar- J 
1 ba prie baro. |
• Mūsų gamykla yra viena iš švariausių visame New Yor- J
« ko mieste. ;
| Mūsų Pristatymo Vedėjas p. Al. Graham (Gramas) kvie- | 
| čia jus aplankyti mūsų gamyklų ir ją apžiūrėti. i

I 252 Kent Avenue, Brooklyn, N. Y. Į

1 — --------------------——------------- ---------------- —4

darbo. Jei jis tai padaro, 
darbo inspektoriaus įsaky
mu darbdavys baudžiamas 
500 lt. ir atleistajam turi 
sumokėti nuo 1 iki 14 darbo 
savaičių (atsižvelgiant į už
mokesčio dydį) uždarbio 
kompensaciją. Visos įmonės 
nuo kiekvieno samdinio mo
ka mažą mokestį į tam tikrą 
kasą, iš kurios kompensuo
jami atleisti nusibankruta
vusių įmonių darbininkai. 
Tiesa, yra nstatyta, kad 
pramonės darbininkai negali 
dirbti ilgiau 10 vai. ir šiaip 
bet kuris samdomas darbi
ninkas ilgiau 8 vai. į parą. 
Uždarbio dydį, pagal sąly
gas, irgi reguliuoja darbo 
inspekcija, kuri taip pat pri
žiūri darbininkų higienišku- 
mo reikalus. Darbininkui su
sirgus, visas gydymas ir 
vaistai duodama dykai; tas 
išlaidas padengia ligonių ka
sa, kuri dar sergančiam gy
dymosi metu moka pašalpą, 
nemažesnę pusės ir nedides
nę pilno jo uždarbio. Be to, 
pramonės darbininkas yra 
apdraustas ir nuo nelaimin
gų atsitikimų. Už nustotą 
sveikatą darbo metu dėl ko
kios nelaimės jis yra atitin
kamai kompensuojamas pen
sijos pavidale; taip, už nu
stotą 100% darbingumą jis 
gauna % savo uždarbio 
pensiją. Beje, kiekvienas 
darbininkas gauna 12 dienų 
apmokamų atostogų kasmet.

Dar geriau už pramonės 
darbininkus gyvena kita 
miestelėnų dalis — tai viso
kį valdininkai; ypač pavy
dėtinai gyvena aukštesnieji 
valstybės tarnautojai, kurių 
pajamos, palyginus su gy
venimo standartu, yra dide
lės. žinant tai, visai neste
bėtina, kad per vasaros ato
stogas, kurių jie gauna po 1 
mėnesį ir daugiau, Lietuvos 
vasarotojų rasime ne tik 
kaimyniniuose kurortuose, 
bet Šveicarijoj, Italijoj, 
Prancūzijoj; jų sutinkame 
atkeliavusių net į Ameriką. 
Visai suprantama, kad dau
gelis vasarą praleidžia pui
kiuose savo Tėvynės kuror
tuose, kurie yra neblogesni 
už užsienio.

Lietuvos valdininkų supo- 
nėjimas rodo, kad jų ekono
minės sąlygos yra geresnės 
negu vidutinės. Jų drabu
žiai, jų butai ir bendras iš
laidumas atkreipia dėmesį. 
Iš viso susidaro įspūdis, kad 
Lietuvoj atsiradęs gyvento
jų pasidalinimas į tris kla
ses, kurių silpniausiai ver
čiasi žemdirbiai, žymiai už 
juos geriau amatininkai ir 
puikiai gyveną valdininkai. 
Pastarieji, atsižvelgiant į jų 
ekonomines sąlygas, reikia 
pripažinti, permažai besirū
pina ir šeimyniškomis parei
gomis. Aukštesnieji ponai y- 
ra pasiskolinę vokiečių už
sienyje propoguojamą (bet 
namie smerkiamą!) dviejų 
vaikų šeimos sistemą, ir tai 
geresniais atsitikimais; šiaip 
jie šeimoje pasitenkina ma
žu šunyčiu ar išpaikintu ka
tinu. Kiek sąžiningesnis šei
mos atžvilgiu elementas yra 
žemesnieji valdininkai bei 
šiaip miestelėnai, daugiau
sia atsikraustę iš kaimo. Bet 
ne visi jie pajėgia didesnes 
šeimas tinkamai gyvenimui 
paruošti. Dauguma jų dėl 
ne visai gerų butų ir, lygiai 
kaip kaime, dėl netinkamos 
higieninės priežiūros, išau
gina nesveikatingus, palie
gusius piliečius. Ir iš viso, 
Lietuvos gyvastingumas, t. 
y. valstybės gyventojų prie
auglis, labai menkas. Pa
vyzdžiui, per šių metų 7 mė
nesius gimė 18,419 kūdikių, 
o mirė 35,325 asmenys; tai-

gi priaugo 16,906, bet, at
metus per tą laiką į užsienį 
apsigyventi išvykusius, gau
name kritiškai menką tau
tos prieauglį. Moderninant 
Lietuvos kaimo trobesių 
statybą, vyriausybė turėtų 
atkreipti dėmesį į gyvenamų 
namų projektus, kuriuose 
neturėtų būti pamiršti pato
gesnių, higieniškų kambarė
lių ir švaresnių aikštelių į- 
rengimai kūdikiams. Nuo 
prieškarinių laikų iki šiol 
Lietuvos kaimo kūdikis 
daug kur auga beveik tokio
se pat higienos sąlygose, 
kaip paršelis ar kitas ūki
ninko prieauglis...

Kazys P. Vilniškis

— Marijampolės žydai 
minėjo savo gimnazijos 20 
metų sukaktį. Per savo vei
kimo laiką jų gimnazija iš
leido apie 500 auklėtinių.

— Raseinių šaulių vyrų ir 
moterų būriai įsigijo savo 
seklyčią, kurios patalpose 
pristatė baldų, išpuošė sie
nas valstybės vyrų paveiks
lais ir dabar turi kur susi
rinkti kultūringai laiką pra
leisti.

SMART SHOES

Tel. EVergreen 8-1837
M. SHUB

Deimantai, Laikrodėliai, 
Papuošalai 

Susikalba lietuviškai 
303 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Į ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI | 
į ŽEMOMIS KAINOMIS Į 
!df. Posner's ir Douglas vyrams, talpi 
j pat moteriški aukštos rūšies (every- į

kai nupigintomis kainomis.

329 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

PIRMAS LIETUVIS CHIROPRAKTAS
DR. J. VAITULIONTS

GYDO be peilio, be vaistų ir be chemikalų, tik su 
savo pilkomis rankomis. Visokios ligos yra 
vyrų, moterų ir valkų. Patarimai veltui.
VALANDOS: Nuo 9 ryte Iki 8 vakare. Nedėldlenlals ir 
šventadieniais nuo 10 ryte iki 1 po pietų.

331 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
EVergreen 7-2534

CHOP SUEY
AMERIKONIŠKAS IR KINIŠKAS RESTAURANAS

429 Broadway, Brooklyn, N. Y.
Mūši], Skanūs Kasdieniai Specialiai

Pusryčiai 25c. Pietūs 30c.

0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:00

BAR, GRILL & RESTAURANT
GERIAUSI VYNAI IR LIKERIAI

J. W. Norwais, Savininkas 
Mike Ramoška, Vedėjas

® 371 Union Avenue, Brooklyn, N. Y. |
| (Tarpe Grand ir Hope Sts.) |

® Telephone: STagg 2-3173
o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o

DANIEL GLOWA & SON

Apdarome knygas, senom knygom uždedame naujus 
viršus, išliniavojame draugijų finansų knygom lapus 

taip, kaip, jūs norite

53 Bushwick Avenue, Brooklyn, N. Y.

0:01010:010:0:0:010:0:0:0:010:0:010:0:0:010:0:0:0 0:0:0:0:0:0:0:010:0:0:0:0:0:0:0 O:

MANHATTAN HATS

NAUJAUSIOS MADOS IR GERIAUSIOS 
KOKYBĖS SKRYBĖLĖS

Harry Carluccio

499 Grand Street, Brooklyn, N. Y<

o:o:o:o o:o:o:o:o 0:0:0:0:0:0:0:010:0:0

380

VALGOMŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ

GERIAUSIA VIETA PIRKTI

Puikiausios mėsos žemomis kainomis

Iš Lietuvos importuoti kumpiai 
ir kitoki valgomi produktai

Savininkai
CH. SHIMANSKAS ir M. PETKAUSKAS

Grand Street. Brooklyn, N. Y.



GREAT NECK, L. I.

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
BALTIMORE, MD.

Vietinis.mi.

NOTARY PUBLIC ITel. Virginia 7-1896

ka-
JOSEPH P. MACHULIS

tuviams, kurie t
REAL ESTATE & GENERAL INSURANCEMARIANAPOLIS

NEWARK, N. J.

HEgeman 3-5760

K. Baltį

1

MĖSINYČIA ir maisto produktai

šiandie iš-

•—*PHILADELPHIA, PA.

COMPU

duktė-

■

FRANK A. URBONO VAISTINĖ

Maspeth, L. I,61-02 Grand Avenue,
kle-

Tel. HAvemeyer 8-2977 ir 8-2782

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU

Lapkričio 23 d. iš šv. Ka-

66-31 I.
REPUBLIC :

L

<15-17 Reap Street,56-27mas ypatingas bažnytines I.

Mi

įdomiomis 
gatavomis

Havemeyer 
Brooklyne.

greatneckiečių 
sekmadienį,

turėjo 
metus.

HARRISON-KEARNY, 
NEW JERSEY

apylin- 
įdbus ir iš

Uršulė I 
metų aml

Parduoda ir išmaino namus visose apylinkėse; apdrau
džia geriausiose kompanijose namus, baldus (fornišius), 
biznius, automobilius ir žmoniij gyvybę. Visais šiais reika
lais malonėkite kreiptis aukščiau pažymėtu adresu.

AMERIKIEČIAMS 
DOVANOS

gugį. i metinis sus

GERB. KLEBONŲ 
DĖMESIUI

Vincas Vaičiūnas
Vedėjas

Antanas Razminas
Savininkas

AIDONE GALITE GAUTI FRANK A. URBONO 
IR KITOSE VAISTINĖSE

59-55 Madison Street, Ridgewood, N. Y.
Kampas 60th Place

Jeigu Jums skauda galvą, naudokite AIDONE
Jeigu nušalot, naudokite AIDONE
Jeigu kenčiat nuo neuralgijos ir muskulų gėlimų, 

naudokite AIDONE
Jeigu turite karštį, naudokite AIDONE

Per 19 metų esame egzaminavę tūkstančius nesmagių kojų... 
tūkstančius netinkamų čeverykų. Viskas, ką mes Išmokome yra In
korporuota (pritaikyta) prie CORRECTIVE ARCH. Jei jūsų kojos var

gina Jus, patariame Jums pabandyti porą
CORRECTIVE ARCH vyrams už $6.75.

Jie yra iš tikros australiškos kangaroo skūros.
Moterims, AIR-TRED ARCH už $5.00 iki $6.50.

Bateliai minkštos kaip zumčlus-kid skūros.
Jauniems vyrams ALL LEATHER SHOES $2.95.

Vaikams Good Year-Welts Sizes 1 to 6 porai $2.45.
Nepraleiskite progos ir nepirkite kitur nepasltelravę apie šias 

prekes Stasio Mllčlaus krautuvėse:

praneši- 
hd vakarie- 

aieius bus vi- 
Vikarienės da- 
flpiimi ilgo

ji gausingu 
satai. Visa

PIRKSITE NEBRANGIOMIS KAINOMIS
S. Milčiaus Krautuvėse

MILCHIUS SHOE SHOPS, Inc.
235 Grand St. Brooklyn, N. Y.

(bet. Roebling & Driggs Ave.)
Grand Ave. Maspeth,

(opposite Bank of Manhattan Co.)
Grand Ave. Maspeth,

(opposite Maspeth Theatre)
Clermont Ave. Maspeth,

(bet. Perry & Clinton Aves.)

jokių sąlygų ir pažymiu, kadhos> tad labai daug biznie- 
jokių rinkliavų nei baž- rįų lydėjo į kapus.

paramos vertas 
tokią paramą nu 
kojame p. Razm 
me, kad jo kraul 

į skoniu- seksis gerai pat 

«ti dainomis ir tuviams, kurie t 
prieiti jau-laikys lietuvis! 

jeirvisų da- neužmirštančią 
Jjpasitenkiiii- suomenės įstaig

įjudinamai sto- !
rinktoje dirvoje: 
taria kataliką 
l ištikimai budint

ir lietuvybės
«Uboje. *

būsimiems vaka-|Grand St., 
iSyriama iš širdies lapkričio ! 
M malonaus pasi- lapkričio 2! 

ffflIKOS penk-Įtalienės b 
kapinėse.

i dvi duktė
IS MĖSŲ lyne ir Oi

MAS tone.
— Laidot

i Brooklyne įsteig- bor. J. I 
Į įa lietuviška mėsos ir kas.

j maisto produktų
ui,kurios savininkas! Kaziu

godos brangiu- Apreiškimo ] 
putojai, todėl, ^‘i08 me^j 
įtakalans ypa-!mas įvyks s 

ir liuks- gruodžio 3 d., 
ii turint dėmesy! Apreiškimo p? 

tatarpį. Visus! susirii 
jį viena mintis I svarbus. Rink 
^gai, kukliai dyH svarsty 

savo laikraščio lįaJus. Visi n: 
^sukaktį, lin-l būtinai atsila

F-

nyčiai, nei gimnazijai — ne- “ - ' ' “
darysiu. Prašau laiškus ad-1 zimįero bažnyčios palaido-

MISIJONIERIAUS PRA
NEŠIMAS GERB. 

KLEBONAMS

Misijonierius J. Kidykas, 
S. J. praneša Gerb. Klebo
nams, kad ateinančios gavė
nios metu nebeturi nė vienos 
laisvos savaitės. Norintiems 
galėtų patarnauti tuojau po 
Naujų Metų- ir po Velykų 
švenčių. Adresas:

J. Kidykas, S. J.
St. Ignatius High School 
1076 W. Roosevelt Rd.

(Chicago, Illinois.
Tuo pačiu adresu prašomi 

rašyti, kurie norite atnau
jinti. „žvaigždės” ar „Misi- 
jų” prenumeratą ateinan
tiems metams, ar užsimokė
ti; praėjusių metų skolą.

. Lapkričio 14 d. įvyko ant
rasis Spaudos sekcijos susi
rinkimas. Stud. Pranas Skei- 
vis išrinktas, vicepirminin
ku. Nutarta:. pasižymėju
siems kuopos nariams su
teikti specijalų ženklelį. 
Naujai atvykęs iš Lietuvos 
studentas Petras Kupraitis 
įdomiai papasakojo apie lie
tuvių laikraščių pasiskirsty
mą pagal pasaulėžiūras.

— Lapkričio 24 d. ryte 
pasirodė menkutis lietus ir 
šaltesnis vėjas, o vėliau ir 
šaltas sniegas, kurs naktį 
stora eile su pusnimis už
vertė gatves. Baltimorėje 
retai kada būna sniego Pa
dėkos dienoje.

— Lapkr. 27 d. šv. Alfon
so lietuvių bažnyčioje iškil
mingai minėta Stebuklingo 
Medalikėlio 108 metų sukak
tis. Lietuviai papratę anks
tyvesnių mišių klausyti, tad 
per sumą lietuvių nedaug 
buvo, bet daug buvo kita
taučių. Jie atėjo atiduoti 
garbę Švč. Marijai. Kun. dr. 
L. J. Mendelis pasakė pa
mokslą (lietuviškai ir ang
liškai) apie atsiradimą ste
buklingo medalikėlio, varg. 
G. Kaprešiūnas didingai val
dė vargonus, o choras gra
žiai giedojo mišias.

— Lapkr. 23 d. Julius Du
bauskas, šv. Vardo draugi
jos narys, sveikas, kaip vi
sada, išvažiavo į fabriką. 
Dirbdamas staiga mirė nuo 
širdies smūgio. Žmona ir 
dukterys labai nusigando, 
netikėtai pamatę negyvą sa
vo vyrą ir tėvą. Fabriko 
darbininkai ir giminės ap
statė grabą puikiomis gėlė
mis ; sekmadienio vakare 
kun. A. Dubinskas su šv. 
Vardo dr-jos nariais prie 
grabo atkalbėjo dalį rožan
čiaus už jo vėlę.

— Sniegas kai kur gatvė
se suledėjo; p. Čapokienė, 
eidama iš dantų gydytojo, 
paslydo; susilaužė kojų kau
lus, Nuvežta ligoninėn nebu
vo priimta, mat, neturi pi
nigų; buvo priversta valsty
bės ligoninės ieškoti. Daug 
moteris nukentėjo ir kenčia; 
lai Dievas saugoja nedarbo 
suvargintus žmones; be pi
nigų nei ligoninėje nėra vie
tos. J. K.

to, misijonierius aplankė 
sergančiuosius, negalėjusius 
ateiti į bažnyčią. Suteikda
mas Švento Tėvo palaimini
mą, misijonierius nuošir
džiai padėkojo žmonėms, 
kad taip gausingai lankė 
devyniadienio pamaldas.

Kleb. kun. Leonas Vaice
kauskas stebėjosi, kad Ste
buklingojo Medaliko pamal
dos taip patiko žmonėms. 
Netikėjo, kad tiek žmonių 
susirinks kiekvieną vakarą 
per devynias dienas.

Buvęs.

Lapkričio 27 d. par. cho
ras, varg. Hodelio vedamas, 
surengė L. P. klubo salėje 
koncertą, kuriame pasirodė 
ir mažųjų mergaičių choras.

Pelnas skirtas naujos baž
nyčios fondui. Publikos ne- 
daugiausia atsilankė. Neaiš
ki priežastis; dažnai parapi
jiečiai lanko pramogas, kur 
reikia užmokėti trigubai 
daugiau, o savo gerų pramo
gų neremia.

Koncertas buvo turinin
gas. Visa programa gerai 
atlikta; akompanavo varg. 
Hodelis ir jo žmona.

Ten Buvęs.

Sveikinu AMERIKĄ ir visą jos Redakcijos bei Adminis
tracijos štabą, sulaukusius pirmojo penkmečio! Lai duoda 
Dievas sulaukti dar ne vieno ir ne penkių, o dešimtis 
penkmečių, su dešimt kartų didesniu prenumeratorių bū
riu! Jei turėčiau pilnus kišenius „žalių lapų”, tai aš užsa
kyčiau AMERIKĄ visiems Amerikos lietuviams, tiek man 
patinka jos nuoseklūs straipsniai, paprastai ramus, be sar
kazmų ir be asmeniškų įžeidinėjimų kitokių pažiūrų asme
nų tonas. Joje randu greičiau negu kituose laikraščiuose 
daug žinių iš Tėvynės ir dar grynesnę už visų kitų Ameri
kos lietuvių laikraščių gimtąją kalbą.

Ilgiausių metų!
Tūkstančių naujų ėmėjų!
Geros sveikatos ir Dievo palaimos Leidėjams, Redakci

jos ir Administracijos nariams!!!
Jūsų Kristuje

J. Kidykas, S. J. 
Chicago. 1938 m. lapkričio 27 d.

Prakalbos
Prašomi visi atsiminti, 

kad šį šeštadienį, gruodžio 
3 d., Kasmočių salėje, 91 
Steamboat Rd., įvyks svar
bios prakalbos. Atvyks kun. 
J. Balkūnas ir AMERIKOS 
redaktorius Juozas Laučka. 
Prakalbų pradžia 7:30 vai. 
vak. Įėjimas visiems laisvas. 
Visi laukiami.

Važiuos į Brooklyną
Keliolika 

pasiryžę šį
gruodžio 4 d., važiuoti į 
Brooklyną ir dalyvauti „A-

1

j?

Lapkričio 20 d. įvyko A. 
L,K. Studentų Sąjungos 
Naujosios Anglijos kuopų 
atstovų ir vadų susirinki
mas. Atstovai ir sportinin
kai atvyko iš Worcester, 
Waterbury, Norwood, Pro
vidence ir Bostono kuopų. 
Susirinkimas prasidėjo mal
da, kurią atkalbėjo kun. dr. 
Jonas Navickas, šios sąjun
gos steigėjas. Pirmininkas 
J. Petrauskas, pasveikinęs 
susirinkusius, patiekė dieno
tvarkę, kuri buvo visų pri
imta.

Visi įdomiai diskusavo į- 
vairius dienotvarkės punk
tus. Pirma buvo kalbama 
„Studentų žodžio” reikalu; 
su-mo dalyviai pasiryžo la
biau skaityti ir platinti jį. 
Pageidavo, kad straipsniai 
būtų rašomi paprastesne 
kalba. Metinis balius numa
tomas ruošti po Velykų, sa
lę ir dieną numatys Worces- 
tėrio kuopa.

Adv. A. Mileris, kuris ne
tikėtai užėjo į susirinkimą, 
pagyrė susirinkusius ir ra
gino juos, kad dar sparčiau 
dirbtų. Įvairios kuopos da
rė pranešimus apie jų veiki
mą. Išklausius visus prane
šimus, paaiškėjo, kad Wa- 
terburio kp. geriausiai vei
kia, bet ir kitos kuopos pa
sižadėjo pagyvinti savo vei
kimą. Visi žadėjo prisidėti 
prie naujų narių vajaus.

Nutarta dar kitose kuopo
se įsteigti kėglių ratelius ir 
dažnai suruošti tarpusavio 
rungtynes. Sekančios rung
tynės įvyks Norwoode gruo
džio 3 d. Kitų rungtynių 
vietas paskirs centras. Taip] 
pat ruošiami tarp kuopų de- 
batai; jau keturios kuopos 
pasižadėjo juose dalyvauti. 
Buvo pageidaujama, kad 
pirmas debatas įvyktų po 
Kalėdų Marianapolio Kolegi
joje. Kiekviena kuopa žadė
jo kas mėnesį suruošti kokią 
nors pramogą. Gi tokius 
bendrus visų kuopų atstovų 
delegatų suvažiavimus nu
tarta daryti kas du ar trys 
mėn. Lietuvos Himnu baig
tas šitas įdomus susirinki
mas. Vėliau įvyko svečių ir atėjo prie altoriaus grotelių 
kolegistų bendra vakarienė ir misijonierius, atkalbėda- 
ir šokiai.

Antanas Dranginis, L. K. maldas, juos palaimino. Be

Stebuklingo Medaliko De- 
vyniadienis Sopulingosios 
Motinos bažnyčioje įvyko 
lapkričio 13 — 22 d.; jį ve
dė kun. Alfonsas J. Panie
kas, C.SS.R.

Čia pirmą kartą tokios pa
maldos buvo vedamos. Po 
devyniadienio Stebuklingojo 
Medaliko pamaldos bus ve
damos du kartu kiekvieną 
savaitę, sekmadieniais 4 vai. 
popiet ir ketvirtadieniais 
7:30 vai. vak.

Devyniadienio metu pa
stebėta, kad pamaldos ypa
tingai patiko jaunimui. Da
bar jaunimui nereikės eiti į 
kitataučių bažnyčias. Bus 
galima garbinti Švč. Panelę 
Mariją tėvų kąlba.

Devyniadienio metu pa
maldos buvo vedamos du 
kartu sekmadien: popiet — 
jaunimui, vakare — senie
siems. Šiokiadieniais kiek
vieną vakarą 7:30 vai. •

Vieną vakarą smarkiai li
jo, bet ir tą vakarą buvo 
pilna bažnyčia žmonių. Kiek
vieną vakarą buvo matoma 
vis naujų ir, gal būt, atšalu
sių lietuvių katalikų, žino
ma, Švč. Panelė Marija pri
traukė juos ir dabar laikys 
juos savo globoje.

Ypatingai žmonėms pati
ko sergančiųjų palaimini
mas. Sergantieji ir ligonys

L. Vyčių 29 kp. lapkričio 
14 d. turėjo mėnesinį susi
rinkimą, kuriame dalyvavo 
ir pasakė kalbas kun. Kel
melis ir apskr. pirm. L. Ket
virtis. 4 nauji nariai priimti 
į kuopą.

Išrinkti atstovai į apskr. 
suvažiavimą, kurs įvyks 
gruodžio mėn. Kearny. A. 
Karčauskaitė, Ad. Baranau
skaitė ir Kazys Vaškas iš
rinkti į stipendijų komisiją. 
Bowling komisija pranešė, 
kad vyrų komanda apskri
ties žaidimuose labai gerai 
pasirodė. Komandos kapt. 
Daukšys pranešė, kad bus 
sudarytos komandos ir tarp 
kuopos narių. Pranešta ir 
apie basketbolo žaidimus.

Kuopos šokiai bus ruošia
mi vasario 18 d. Norime 
apie tai pranešti kitoms 
kuopoms ir draugijoms, kad 
tą dieną neturėtų savo pra
mogų.

Šiame susirinkime visais 
balsais Jonas Gvazdaitis iš
rinktas kuopos garbės na
riu; mūsų kuopos nariu jis 
yra jau 23 metai ir visą lai
ką nuoširdžiai dirbo ne tik 
tarp vyčių, bet ir kitose lie
tuvių katalikiškose draugi
jose.

Lapkričio 18 d. kuopa tu
rėjo draugišką „roller ska
ting” vakarą. Valdybos rin
kimai įvyks gruodžio mėne
sio susirinkime. K. V.

Pulk. J. šarauskas, 
riuomenės štabo spaudos ir 
švietimo skyriaus viršinin
kas, jau nuo seniai domėjo
si, kas užjūrio lietuvių žino
ma apie Lietuvos kariuome
nę, jos pirmuosius žingsnius 
ir dabartinius momentus. 
Apgailestavo, kad permažai 
Amerikos lietuvių spaudoje 
tuo klausimu teikiama žinių. 
Prašė mus, amerikiečius, 
bendradarbiauti, bet dėl lai
ko stokos tas liko neįmano
ma.

Neseniai iš pulk. J. ša- 
rausko išgirdau džiuginan
čią naujieną. Karo spaudos 
ir švietimo skyrius yra nu
taręs paremti Amerikos lie
tuvių laikraščius, siuntinė- 
jant jiems straipsnius iš 
kariuomenės gyvenimo, iš
kilmių, karo laikų atsimini
mų bei faktų, eilėraščių, ir 
t.t. Tik, deja, čia pulkinin
kas pareiškė lyg abejonę. 
Sako: — Nežinau ką daryti. 
Norime labai supažindinti 
su Lietuvos karių gyvenimu 
užjūrio brolius, bet teko iš
girsti ne kokių atsiliepimų 
iš už okeano; būk Amerikos 
lietuviai ir patys galį tokius 
straipsnius pasirašyti, be to, 
jie įžiūrį kokią tai agitaciją 
ir t.t.

Gaila, kad tokie kai kurių

Gruodžio 2 d., 1938 m;

merikos” penkerių metų 
kakties minėjimo vakari 
je. Kalbama, kad bus 
suorganizuotas autob 
Greatneckiečių neatbaii 
nei užpustyti keliai, nei 
tokios kliūtys.

Al. Vasiliauskas rūpii 
gauti AMERIKAI nai 
skaitytojų. Jis mielai pat 
naus.

vaka- 
JUBI- 

kaip vi-

Gruodžio 11 d. mūsų 
ro klubas ruošia vakari 
lakūnui Povilui Šalteniui, 
lietai po $1.50. Visi kviečJW° P18' 

sės rengimo

Būdamas laisvas nuo 
)ono pareigų, šiemet atlai
kiau daug misijų ne tiktai 
Lietuvoje, bet ir Londone ir 
Varšuvoje lietuvių kolonijo
se. Spalių 25 d. atvykau į 
Ameriką, jau padariau mi
sijas Westville, Ill., dabar 
esu Omaha, Nebraska, ir po 
atliktų misijų čionai vyksiu 
į Kewanee, Ill., bet nuo 
gruodžio 9 d. būsiu laisvas 
ir mielai patarnausiu su mi
sijomis kitur, nestatydamas

resuoti iki gruodžio 2 d- į 
Omahos šv. Antano bažny
čią, nuo gruodžio 3 iki 8 d. 
220 W. 8th St., Kewanee, 
IR., o vėliau: 6812 S. Wash
tenaw Ave., Chicago, Hl.

Prel. Jul. Maciejauskas.

Mirė Ig. Merkelis
Lapkričio 20 d. mirė Ig

nacas Merkelis, 56 metų am
žiaus; sakoma, turėjęs šir
dies ligą, aukštą kraujo 
spaudimą. Buvo kilęs iš Šiu- 
bačių kaimo, Šiaulių parapi
jos. Nuliūdime paliko žmo
ną, du sūnus ir tris 
ris.

Buvo duonkepis, 
savo kepyklą per 35
Pats pristatydavo „Merke
lio ruginę duonelę” po visas 
Phila. lietuvių valgomų daik
tų krautuves. Buvo malo
naus ir linksmaus būdo biz
nierius, tad labai nuliūdo vi
sa lietuvių kolonija dėl jo 
mirties.

Velionio kūnas buvo pa
šarvotas jo namuose; kam
barys skendo gėlių vainikuo
se nuo įvairių asmenų ir 
draugijų. Apščiai buvo ir 
mišių kortelių. Nuo Lietu
vių Biznierių ir Profesiona
lų Sąryšio matyti buvo di
delis gyvų gėlių vainikas. 
Velionis priklausė prie mi
nėtos biznierių organizaci-

tas šv. Kryžiaus kapinėse. 
Paskutiniu patarnavimu rū
pinosi grab. A. Užumeckis. 
Liūdinčiai šeimai, savo ir 
organizacijos vardu reiškiu 
gilios užuojautos.

Fr. Pūkas.

amerikiečių išsišokimai gali 
užkirsti kelią artimesniam 
bendradarbiavimui. Nenoriu

■ tikėti, kad mūsų redakcijos 
’ būtų taip perpildytos ben- 
• dradarbiais iš Lietuvos bei
■ tų klausimų žinovais. Kas 

kitas gali painformuoti apie 
kario gyvenimą, jei ne pats 
karys; kas kitas gali geriau 
aprašyti karo įvykius, jei 
ne pats karys, kuris grūmė
si su priešu. Kur kitur gali
ma rasti daugiausia medžia
gos panašiems rašiniams, 
jei ne kariuomenės štabo 
archyvuose.

K. Š. Spaudos ir švietimo 
Skyrius nori bendradar
biauti su visais Amerikos 
lietuvių laikraščiais, be jo
kios išimties. Siuntinės 
straipsnius, nedarydami ko
pijų; atskiriems laikraš
čiams — originalai. Tam 
renkama grupė gabesnių ra
šytoju, poetų. Amerikos lie
tuvių laikraščius nori apdo
vanoti ne vien straipsniais, 
bet taip pat ir 
nuotraukomis, 
klišėmis.

Pradžiai jau 
siunčiama keletas straipsne
lių vienam kitam laikraš
čiui. Redakcijos turėtų pa
reikšti savo nuomonę.

Dabar tas pats K. Š. Spau
dos ir Švietimo Skyrius yra 
pasiruošęs apdovanoti visas 
Amerikos lietuvių organiza
cijas, klubus, dr-jas, mokyk
las puikiai paveiksluotais, 
sieniniais karių kalendoriais 
sekantiems metams. Be to, 
visoms organizacijoms, dr- 
joms ir t.t. bus siuntinėja
mas dovanai kariuomenės 
savaitraštis KARYS, kurs 
yra iliustruotas nepaprastai 
puikiais paveikslais. Paėmus 
KARĮ į rankas, yra ko pa
sižiūrėti, pasiskaityti. Be 
žinių iš karių gyvenimo, čia 
yra puikių apsakymėlių, mo
nologų, feljetonų, galvosū
kių; nemažas ir juokų sky
rius.

Man pavesta pristatyti vi
sų org-jų, dr-jų ir t.t. var
dus ir adresus. Kiek žinau 
ir kiek čia galėsiu surasti, 
įteiksiu. Bet, kad nebūtų 
skriaudos ir nesusipratimo, 
prašau visų dr-jų, klubų ir 
kitokių vienetų prisiųsti sa
vo vardus ir adresus.

Siųsti mano vardu: Vytau
to D. Universitetas, Kaunas. 
Arba: Pulk. J. šarauskas, 
Karo Spaudos ir Švietimo 
Skyrius, Miškų g. 18, Kau
nas.

Užjūrio broliai — sesės! 
Jums yra skiriamos dova
nos. Kaip Jūs jas priimsite, 
priklausys nuo Jūsų pačių.

Nors gal tai atrodo neti
kėtina, bet juk daug kas ne
tikėjo, net juokėsi, kai buvo 
išgirsta apie skiriamas sti
pendijas Amerikos lietu
viams. Ir kaip žinote — ne
tikėtumas įvyko.

Eleonora Bartkevičiūte

8656 — 85th Street, Woodhaven, N. Y.
Netoli Forest Parkway Stoties

Antanas Razminas, c 
jas Vincas Vaičiui 
nauja krautuvė sa^ 
kingu, švariu ir tiki 
višku patarnavimu i 
laukė daug rėmėjų, 
talpos yra 59-55

■ St., Ridgewood (ks 
.PI); telefonas: 1 
j 3-5760.

k Čia norime pažy 
Ant. Razminas lab 
džiai įvertino A 
penkerių metų sul 
vakarienės šeimii 
gienės ir Stagniū 
pirko 15 vakariei 
Tai labai nuoširc

69-21
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lace .

Vincas Vaičiūnas
Vedėjas

Musų Paskutinis Pakvietimas
AMERIKOS penkerių me

tų sukakties minėjimo vaka- 
t rienei jau pasiruošta. JUBI- 
j LIEJINĖ vakarienė, kaip vi- 
; si žinome, įvyksta šį SEK

MADIENĮ, gruodžio 4 d., 6 
vai. vak., APREIŠKIMO par. 
salėje, No. 5 ir Havemeyer 
gatvių kampas, Brooklyne. 
Laukiama malonių svečių iš 
Brooklyno ir plačios apylin
kės. Tikimasi, kad bus ir iš 
tolimesnių vietų.

Lapkričio 30 d. įvyko pas
kutinis vakarienės rengimo 
komiteto narių susirinki- 

' mas. Iš darbuotojų praneši
mų paaiškėjo, kad vakarie
nės dalyvių skaičius bus vi
sai gražus. Vakarienės da
lyviai nebus varginami ilgo- 

į mis kalbomis ir gausingu 
į. kalbėtojų skaičiumi. Visa 
Į programa, kuri bus skonin- 
| gai paįvairinta dainomis ir 

muzika, turės praeiti jau
kioje nuotaikoje ir visų da
lyvių maloniam pasitenkini
mui.

Kadangi į vakarienę susi
rinks artimi spaudos Bičiu
liai, savos spaudos brangin- 
tojai ir į vertinto j ai, todėl, 
tikime, jie nereikalaus ypa
tingų prašmatnumų ir links
mumų, ypač turint dėmesy 
Advento laikotarpį. Visus 
dalyvius jungs viena mintis 
— jaukiai, vertingai, kukliai 
paminėti savo laikraščio 
penkerių metų sukaktį, lin
kint jam nepajudinamai sto
vėti pasirinktoje dirvoje: 
tarnauti lietuvių katalikų 
visuomenei, ištikimai budint 
Katalikybės ir Lietuvybės 
reikalų sargyboje.

Visiems būsimiems vaka- 
j rienės dalyviams iš širdies 

sakome: iki malonaus pasi
matymo AMERIKOS penk
mečio vakarienėje!

Antanas Razminas, o vedė
jas Vincas Vaičiūnas, ši 
nauja krautuvė savo tvar
kingu, švariu ir tikrai lietu
višku patarnavimu jau susi
laukė daug rėmėjų. Jos pa
talpos yra 59-55 Madison 
St., Ridgewood (kampas 60 
Pl.); telefonas: HEgeman 
3-5760.

Čia norime pažymėti, kad 
Ant. Razminas labai nuošir
džiai įvertino AMERIKOS 
penkerių metų sukaktį ir iš 
vakarienės Šeimininkių Gri
gienės ir Stagniūnienės nu
pirko 15 vakarienės bilietų. 
Tai labai nuoširdžios padė
kos ir AMERIKOS bičiulių 
paramos vertas žygis. Už 
tokią paramą nuoširdžiai dė
kojame p. Razminui ir tiki
me, kad jo krautuvei visada 
seksis gerai patarnauti lie
tuviams, kurie visuomet pa
laikys lietuvišką krautuvę, 
neužmirštančią lietuvių vi
suomenės įstaigos.

metų amžiaus, gyvenęs 5317 
8th Avė., Brooklyne, mirė 
lapkričio 22 d. šv. Vincento 
ligoninėj, New Yorko mies
te, po sunkaus sužeidimo 
uosto darbe. Palaidotas lap
kričio 26 d. iš Angelų Kara
lienės bažnyčios po iškilmin
gų mišių šv. Jono kapinėse.

Nuliūdime paliko savo 
mylimą žmoną Oną ir vedu
sią dukterį Mrs. Delaney.

Laidotuves prižiūrėjo gra- 
bor. J. LeVanda-Levandaus- 
kas.

GRAŽIAI MINĖJO 
SUKAKTĮ

Moterų Sąjungos 29 kp. 
gražiai minėjo savo gyvavi
mo sukaktį. Lapkričio 13 d. 
8 vai. ryte atlaikyta giedo
tos mišios mirusių narių in
tencija. Mišias laikė kun. V. 
Masiulis. Sąjungietės, pasi
puošusios gėlėmis, bendrai 
ėjo prie Komunijos.

Po mišių įvyko bendri

pusryčiai. Kleb. kun. Pakal
nis pasakė kalbą, linkėda
mas ilgiausių metų ir gra
žaus veikimo. Kalbėjo kelios 
sąjungietės; atsilankė ir 
dvasios vadas kun. B. Kru
zas.

Baigiant pusryčius, kuo
pos pirm. Grigienė nuošir
džiai dėkojo už gausingą 
dalyvavimą.

Po pusryčių išleista lai
mėjimo knygutės. Aid. Gra
bauskaitė ir M. Zuza laimė
jo po $2.50.

Susirinkimas
Mėnesinis susirinkimas į- 

vyko lapkričio 16 d. Atsi
lankė gražus skaičius narių. 
Išklausyta visa eilė praneši
mų. Pirm. Grigienė pranešė 
apie laimėjimų pramogą, ku
ri davė parapijai $34.65 pel
no. Kun. Kruzas dėkojo są- 
jungietėms už sutartiną dar
bą. Terebeizienė pranešė a- 
pie pusryčius, nuo kurių li
ko $5.56.

Nutarta rengti „grybų va-

METINIS SUSIRINKIMAS

Apreiškimo par. šv. Var
do dr-jos metinis susirinki
mas įvyks šį šeštadienį, 
gruodžio 3 d., 7 vai. vak., 
Apreiškimo par. salėje.

Šis susirinkimas labai 
svarbus. Rinksim naują val
dybą, svarstysime kitus rei
kalus. Visi nariai kviečiami 
būtinai atsilankyti.

K. Baltrušaitis, pirm.

MIRĖ

H. APPENZELLER
HABERDASHER

VYRIŠKŲ REIKMENŲ KRAUTUVĖ
Kaklaraiščiai, vyriški viršutiniai ir 
apatiniai marškiniai, skrybėlės ir t.t.
KALĖDOMS SPECIALĖS KAINOS

439 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Kampas Keap St. Priešais Republic teatrą.

NUOŠIRDUS MŪSŲ
RĖMĖJAS

Neseniai Brooklyne įsteig
ta nauja lietuviška mėsos ir 

| kitokių maisto produktų 
krautuvė, kurios savininkas

Uršulė Danilevičienė, 54 
metų amžiaus, gyv. 64 
Grand St., Brooklyne, mirė 
lapkričio 24 d. Palaidota 
lapkričio 29 d. iš Angelų Ka
ralienės bažnyčios šv. Jono 
kapinėse. Nuliūdime paliko 
dvi dukteris, Sofiją Brook
lyne ir Oną židžiūnienę Bos
tone.

Laidotuves prižiūrėjo gra- 
bor. J. LeVanda-Levandaus- 
kas.

Kazimieras Vabalas, 49

karienę”, kuri įvyks gruo
džio 17 d. 8 vai. vak. salėje; 
bilietas 50 et. Pelnas Betlie
jui įrengti. f Rast.

NAUJOJE VIETOJE

Dr. E. Žukauskas savo 
ofisą perkėlė į naują vietą: 
4302 Flatlands Ave., Brook
lyn. Tel. NAvarre 8-1919.

Į naują daktaro vietą ga
lima privažiuoti šiaip:

Nuo Williamsburgh — 
Reid Ave. gatvekariu va
žiuoti iki Flatlands Ave.; 7 
blokai į pietus.

Nuo Bush wick sekcijos — 
Kings Highway autobusu 
(nuo Broadway ir Hopkin- 
son Avė.) ir išlipti East 40 
St. 2 blokai į rytus.

Iš New Yorko: I.R.T. sub
way iki Flatbush Ave. ir ten 
paimti Flatbush Ave. gatve- 
karį ir važiuoti iki Flatbush 
Ave.

Iš Central Brooklyno: 
Flatbush Ave. gatvekariu 
iki Flatlands Ave.

RADIJO BALSAS
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NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU SAVAITRAŠTĮ „AMERIKĄ

PENKERIŲ METŲ SUKAKTIES PROGA

X. STRUMSKIS

REPUBLIC LIQUOR STORE

415-17 Keap Street, Brooklyn, N> Y.

Tel. EVergreen 4-8722

JŪSŲ LIETUVIŠKA VAISTINĖ
Daugiau kaip per 12 metų aš Ištikimai tarnavau kasdieniniams lie- > 

tuvių reikalams. Jūsų parama buvo visuomet (vertinama Ir patrau- : 
kianti, ar tai jums buvo reikalinga (vairios žoles, Trejanka, sutalsy- > 
mas vaistų, Notary Public, Money Orders, patentuoti vaistai arba pa- > 
tarimas. Leiskite man tarnauti jums ir toliau, ;

Su nuoširdumu
PETRAS J. KUNDROTĄ.

KUNDROTO VAISTINĖ
235 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. :

Tarpe N. 3rd ir N. 4th Sts.

SPECIALIAI GERAS PIRKINYS

TOWN CRIER

3 metų senumo Maryland Straight Rye Whisky 90 proof 
_ 89c pit.; pilna kvorta $1.74, nepaprastai priimni ir gerai 
išsistovėjus.

MANHATTAN LIQUOR STORE
Didžiausia, patikimiausia ir žemiausių 

kainų krautuvė Brooklyne

264 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Kampas Roebling Street

Mūsų prekės perdaug skaitlingos, kad būtų 
galima viską išvardinti, bet visos jos yra 

teisingos ir tikrai geras pirkinys

I
 PHILIP BENDER |

GEROS KOKYBĖS ČEVERYKAI VISAI ŠEIMYNAI |

Per virš 56 metus |

245-247 Grand Street, Brooklyn, N. Y. |

ANTANAS NUOBARA i

PUIKIAUSIOS MĖSOS JR PROVISIONS

Turime lietuviškų kumpių, lašinių, dešrų ir skilandžių 
Speeialė atyda Vestuvėms ir Banketams. E

Mes parduodame tiktai geriausios rūšies mėsas. j

449 Grand Street, Brooklyn, N. Y. |

I
 Telephone EVergreen 4-9508 |

LIETUVIŠKA UŽEIGA |
GERIAUSI VYNAI, ALUS IR DEGTINĖ I
PATARNAUJAM GERAIS UŽKANDŽIAIS |

M. Simonavičius, Savininkas |

426 South 5th Street, Brooklyn, N. Y. I

PIRKITE VISAS SAVO KALĖDŲ DOVANAS

į OLKIN’S LAGAMINŲ KRAUTUVĖJE £

1
$ Rankinukai (Hand Bags) — DĖŽES — SKĖČIAI ?

399 Grand St. (kampas Rodney St.) Brooklyn, N. Y. >

Lietuvių naujausių, iš Lie
tuvos neseniai parvežtų, dai
nų, įvairių naujienų ir pra
nešimų, paskaitų ir kitokių 
įdomybių, taip pat chorų ir 
dainininkų kviečiama klau
syti Jono Valaičio vedamose 
Lietuvių Radijo Balso pro
gramose, duodamose iš 
WCNW stoties, 1500 kcs., 
nuo 5:30 vai. vakarais: ant
radieniais, ketvirtadieniais, 
šeštadieniais.

Norėdami duoti įvairius 
pranešimus, malonėkite 
kreiptis į Joną Valaitį', 676 
Driggs Ave., kampas No. 1 
St., Brooklyn; telefonas 
EVergreen 8-7871. WCNW 
stoties telefonai: INgersol 
2-6000, INgersol 2-1500 ir 
EVergreen 8-8888. WCNW 
stoties adresas: 848 Flat
bush Ave., Brooklyne, arti 
BMT Brighton ekspreso 
Church Ave. stoties.

C. Sk.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Mayoras La Guardia siū
lo paskirti 25 miesto biznie
rius, kurie vestų derybas su 
BMT. ir IRT. geležinkelių 
bendrovėmis dėl nupirkimo 
miesto ribose jų geležinke
lių (požeminių ir viršuti
nių).

Šv. Vincento Pauliečio dr- 
ja per 9 mėnesius išleido 
107,957 dol. Brooklyno ne
turtėliams sušelpti. Ji turi 
394 be algos dirbančius dar
bininkus, kurie lanko var
guolių namus ir teikia pašal
pą visiems be skirtumo įsi
tikinimų.

Tel. STagg 2-5938

VARPO KEPTUVĖ

VARPO KEPTUVĖS KEKSAI VESTUVĖM ir PARĖM 
YRA SKANIAUSI

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stol
len, Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly 
Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai grei
tai pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informaci
jas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg St. Brooklyn, N. Y.

Queens apskr. ligoninės Į 
siūlo miestui pastatyti neto
li Pasaulinės parodos naują 
ligoninę, nes apskrities ligo
ninės yra perpildytos ligo
niais.

; HAVEMEYER 8-0259 ' • 
RALPH KRUCHFOTOGRAFAS

65-23 Grand Avenue
" maspeth/n;.y - ~'

| LIETUVOS-AMERIKOS IMPORTO 
i IR EKSPORTO BENDROVĖ

Importuoja ir parduoda Lietuviškus Maisto B-vės 
[ Konservuotus kumpius ir Picnic hams didelėse ir 
| mažose skardinėse, rūkytus kumpius, rūkytą beko

ną, luncheon meat, raugintus agurkus ir kepeninį 
paštetą (Liver Paste).

Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams 
kaip 5 dėžės.

LITHUANIAN-AMERICAN 
IMPORT & EXPORT CORPORATION

Į 157 Chambers Street, New York.
! Tel. REctor 2-2786

į Telephone EVergreen 8-2818
j
1 VALGOMŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ

Antanas Vikrikas, Savininkas

Į PUIKIAUSIOS MĖSOS IR PIENIŠKI VALGIAI

1 Laikome iš Lietuvos importuotų kumpių, bekonų
i ir kitokių valgomų produktų
I

1 123-25 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

EVergreen 4-8041
ŠOKIAI KAS ANTRAS ŠEŠTADIENIS 

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO UŽEIGOJE (Bar & Grill)

168 Marcy Avenue, Brooklyn, N. Y.
ŠOKIAI BUS:

Balandžio 8, 22
Gegužės 6, 20
Birželio 3, 17
Liepos 1, 15, 29

> Rugpiūčio 12, 26

Gruodžio 3, 17, 31
Sausio 14, 28
Vasario 11, 25
Kovo 11, 25

J. BRETTSCHNEIDER I
VAISTININKAS — i 

OPTIKAS
Apsllankyklt ( mūsų optikos : 

skyrių Ir apžlūrėklt mūsų nau- > 
jus vėliausios mados akinius Ir ? 
jų auksinių rėmų pavyzdžius. >

Mės turime aklų specialistų > 
medikų jūsų akims egzaminuoti. ?

Ateikite Ir persitikrinkite. >
Vaistinė ir Akinių > 

Parduotuvė
500 Grand Street
Brooklyn, N. Y. ;

Kampas Union Avenue ;

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas j

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.;!

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamnotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčių) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.



8 AMERIKA Gruodžio 2 d., 1938 m. ŠTAI KAIP

’’Amerikos” Penkmečiui Paminėti

JUBILIEJINĖ VAKARIENĖ
Sekmadienį, Gruodžio - Dec. 4 d., 1938

Apreiškimo Parapijos Auditoriume,
No. 5th ir Havemeyer Streets * Brooklyn, N. Y.

. w Pradžia 6 vai. vakare — Bilietas $1.25
, „AMERIKA” Penkmečio Paminėjimo .proga kviečia visus savo Bičiulius maloniai 

praleisti laiką šioje vakarienėje. Penkmečiui Paminėti Komitetas nuoširdžiai darbuo
jasi. šaunios šeimininkės stropiai ruošiasi pagaminti skaniausių valgių. Tad visi nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti.

LAIKRAŠČIO RĖMĖJAI

Ryšium su AMERIKOS 
5 metų sukaktimi, inž. A. J. 
Mažeikos tarpininkavimu, 
gražus asmenų bei įstaigų 
skaičius parodė mūsų laik
raščiui daug palankumo, pa- 
reikšdami savo sveikinimus 
bei duodami skelbimus. Ne
abejojame, kad mūsų skai
tytojai visada atmins savo 
laikraščio rėmėjus ir kreip
sis pas juos reikalui esant.

Skaitytojai prašomi at
minti ir tuos asmenis, kurie 
yra nuolatiniai laikraščio

SUDARYTAS LIETUVIŲ 
KOMITETAS PASAULINEI 

PARODAI REMTI

palankios, galima tikėti, kad 
bus svečių iš įvairių apylin
kės vietų ir iš toliau.

Lapkričio 27 d. Lietuvos 
konsulato patalpose įvyko 
centralinių organizacijų at
stovų susirinkimas, kurio 
tikslas buvo sudaryti Pa
saulinei Parodai Remti Lie
tuvių Komitetą. Atvykę or
ganizacijų atstovai, savo 
ęentro valdybų deleguoti, 
vieningai pritarė pasiūlymui 
remti Lietuvos dalyvąvimą 
Pasaulinėje Parodoje New 
Yorke, ir tuo reikalu nutarė 
sudaryti atitinkamą komite
tą ir keturias komisijas. 
; Komiteto prezidiumo są
statas išrinktas toks: pir
mininkas — Juozas B. Lauč- 
ka, vicepirmininkai — dr. 
Aldona Šliupaitė ir Kazys J. 
Krušinskas, sekretorius — 
inž. Antanas J. Mažeika, iž
dininkas — inž. Petras Bar- 
žilauskas, iždo globėjai — 
Albinas S. Trečiokas ir dr. 
Antanas Petriką. Komiteto 
Veiklos ribose dirbs 4 komi
sijos: dainų programos, fi
nansų, svečių priėmimo ir 
propagandos.

Komiteto susirinkimas į- 
vyks gruodžio 12 d. 8 vai. 
vak. pas dr. Aid. Šliupaitę; 
jame, numatoma, paaiškės 
komiteto būsima veikla ir 
įvairūs darbo planai. Pirm 
to, gruodžio 9 d. 8 vai. vak. 
įvyks komiteto prezidiumo 
posėdis, pas Genaralinį Kon
sulą.

IŠ ANGELŲ KARALIENES 
PARAPIJOS

DAUGIAU PAKVIESTŲ 
SVEČIŲ

Be praeitame AMERIKOS 
numeryje minėtų svečių, pa
kviestų į sukakties minėji
mo vakarienę, pakviesti: ar
tima bendradarbė Marija 
Aukštaitė iš Kanados; STU
DENTŲ ŽODŽIO redakto
rius Jonas Pilipauskas; Fe
deracijos vicepirm. Al. Alek- 
sis iš Waterbury; beveik nuo 
pirmo numerio AMERIKOS 
bendradarbis Jonas Kara
lius iš Baltimorės; DARBI
NINKO administratorius 
Antanas Peldžius ir kiti. - |

Jei tik oro sąlygos bus

Parapijos 50 metų jubi
liejinės iškilmės ir Brookly- 
no vyskupo atsilankymas 
praeitą sekmadienį, lapkri
čio 27 d., apvainikavo para
pijos nepaprastą šventę.

Retai kada tokios iškil
mės pasitaiko, tad joms ir 
rengtasi nepaprastu atsidė
jimu. Dabartinio klebono ir 
jo jaunimui atsidavusio vi
karo dėka, praeito sekma
dienio šventė pasisekė ge
riau negu tikėtasi. Tvarka 
buvo pavyzdingiausia. Baž
nyčia, sesučių pranciškonių 
pastangomis, išpuošta nepa
prastu skoniu. Vaikeliai, ėję 
priimti Dirmavonės sakra
mento, taip gražiai bažny
čioje pasirodė, kad vysku
pas išgyrė ir ragino, kad jie 
visuomet bažnyčioje pakel
tomis širdimis prie savo Su
tvėrėjo melstųsi. J. E. vys
kupas Molloy pagyrė klebo
no dedamas pastangas ir 
ragino visus būti gerais lie
tuviais ir katalikais.

Sutvirtinimo sakramentą 
priėmė apie 200 asmenų, 
tarp jų viena senukė, kurią 
vyskupas ypatingai palaimi
no.

Vyskupas, išeidamas iš 
bažnyčios, matyti, buvo pa
tenkintas viskuo ir maloniai 
šypsojosi, laimindamas baž
nyčioje esančius.

Mūsų parapija, pabaigus 
50 metų, pradėjo antrą šimt
mečio pusę. Tikėkime, kad ji 
sulauks 100 metų!

Duok, Dieve, kad mūsų 
jaunoji karta nenutoltų nuo 
savo Angelų Karalienės ir 
jai, kaipo savo Motinai, nuo
latos tarnautų ir Jai pri
klausytų.

Ažminoji novena Dievo 
Motinos garbei būna pirma
dieniais. Lietuviškai 7:30 
vai., angliškai 8:15 vai. va
kare.

Lietuviškas Monopolis
Republic Straight Rye 2^ metų senumo, 90 proof

Ši degtinė yra tyrų rugių ir pagal Maryland© for

mulas ir tradicijas daryta. Kvorta $1.89, pante 97c.

Two Naturals, Glenmore, Kentucky, degtinė, 18 mė- 
nesių senumo, 90 proof. Kvortai $1.45, o 3 kvortos 
už $4.00.

i

Republic Liquor Store i
415-417 Keap St (arti Grand St.), Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-2089 Uc- L72

PENKERIŲ METŲ SUKAKTIES PROGA ŠIRDINGIAUSI

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI „AMERIKAI”, JOS

SKAITYTOJAMS IR RĖMĖJAMS

RAPOLAS KRUČAS

Fotografas

rėmėjai, davę savo skelbi
mus.

Štai sąrašas rėmėjų, pa
reiškusių savo linkėjimus 
bei davusių skelbimus spe
cialiai šiam AMERIKOS nu
meriui:

X. Strumskis, Juozas Gin- 
kus, Rapolas Kručas, J. P. 
Mačiulis, Varpo Kepykla, 
Ch. Shimanskas ir M. Pet- 
kauskas, S. Milčius, A. Price 
& Sons, D. & Z. Bottling 
Co., Inc., Manhattan Liqour 
Store, F. Urbono Vaistinė, 
Sof’s Smart Shoes,

Razmino Mėsinyčia, Kun
droto Vaistinė, Scholes Ke
pykla, A. Nuobaros Mėsiny
čia, L. A. Piliečių Klubas, 
Juozas LeVanda, Susivieni
jimo salė, S. Massulis ir F. 
Zonis, M. Bieliauskas, J. 
Vaitulionis, St. Misiūnas, J. 
Norvaiša,

A. Vikrikas, J. Sutkus, 
Kičo Studio, Joseph Zeida, 
Phillip Bender Shoes, M. 
Simonavičius, Juozas Garš
va, Lietuvių Atletų Klubas, 
A. A. A. Chop Suey, Olkino 
Krautuvė, Grand Paradise 
Salė, H. Appenzeller Krau
tuvė, Laikrodininkas F. Vo
kietaitis, Daniel Glowa, 
Manhattan Hats, Brett- 
schneider Vaistinė, M. Shub.

MASPETHO ŽINUTĖS

; ĮSTOK Į MŪSŲ 1939 „CHRISTMAS CLUB”
< Savaitiniai {mokėjimai nuo 25c iki $25.00

j The Dime Savings Bank

J of Williamsburgh
< Havemeyer & So. 5th Sts., Brooklyn
s Priešais Williamsburgh Bridge Plaza

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Gyvojo Rožančiaus Drau
gijos labai svarbus susirin
kimas įvyks šį sekmadienį, 
gruodžio 4 d., tuojau po miš
parų, Apreiškimo parapijos 
salėje.

Visos narės malonėkite 
susirinkime dalyvauti, nes 
yra daug svarbių reikalų ap
svarstyti.

O. Stagniūnienė, pirm.

PAVYKUSI PRAMOGA

SVEIKINU „AMERIKĄ” JOS 5 METŲ

SUKAKTIES PROGA

M. P. BIELIAUSKAS.

ŠIRDINGAI SVEIKINU SAVAITRAŠTĮ „AMERIKĄ’ 
MININTĮ PENKERIŲ METŲ SUKAKTĮ

JOSEPH LeVANDA 
LAISNIUOTAS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

NOTARY PUBLIC

| 337 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.
s Tel. STagg 2-0783 Night HAvemeyer 8-1158

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLUBAS
JURGIS KARPUS, Manager

PUIKI LIETUVIŲ ĮSTAIGA
Tinkama Draugijų Susirinkimams, Baliams, 

Vestuvėms ir Kitokiems Pokiliams.

280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.
Kampas Stagg Street 

Telephone EVergreen 4-9672

SCHOLES BAKING, Inc.

532 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Telephone: EVergreen 8-9538

Pamėginkit mūsų skanius Pastry, Cakes ir Rolls

VESTUVIŲ IR PUOTŲ PYRAGAI PAGAMINAMI
PAGAL JŪSŲ UŽSAKYMUS

Kepame Visokios Rūšies Duonas: Ruginę ir Kvietinę

k

— Novena prie Nekalto 
Prasidėjimo Pan. Švenč. 
prasidėjo trečiadienio vaka
re 7:30 vai. Noveną veda 
kun. St. Stonis. Žmonės jo 
pamokslus mėgsta.

— Maspethe par. laimėji
mo žaidimų vakarai prasi
dės sausio pradžioje.

— Lapkr. 27 d. kun. Le- 
kešis apkrikštijo Barborą 
Mariją, Juozo ir Barboros 
Šulskių dukrelę. Krikštatė
viais buvo Petras Kuodis ir 
Emilė Dudaitė.

— Lapkr. 29 d. palaidotas 
a. a. Jurgis Laukaitis, vie
nos atsižymėjusių Maspetho 
lietuvių šeimų tėvas.

— Choro pratybos kiek
vieno penktadienio vakarą 8 
vai. par. salėje. Į chorą ra
šosi tik jau rinktiniausiais 
balsais vyrai ir mergaitės.

MIRĖ LAUKAITIS

4*

STANLEY MISIŪNAS Į
užlaiko į

LIETUVIŠKĄ KABARETĄ |

PARAMOUNT CABARET Į
GERAS ALUS, VISOKIŲ RŪŠIŲ VYNAI IR DEGTINĖS Į 

Taipgi puikus pasirinkimas valgių 1

Stanley Misiūnas «

473 Grand Street, Brooklyn, N. Y. !

Jurgis Laukaitis, 60 m. 
amž., gyv. 59-56 — 57th Rd., 
Maspethe, mirė lapkričio 25 
d. Palaidotas lapkričio 29 d. 
iš V. J. Atsimainymo bažny
čios šv. Jono kapinėse.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

Velionis buvo plačiai žino
mas ir mylimas asmuo; iš- 
auklėjęs gražią šeimą. Vie
nas jo sūnus, Jurgis, inži
nierius, veiklus vytis. Našlė 
Laukautienė veikli draugijų 
darbuotoja, nuoširdi AME
RIKOS bičiulė.

Liūdinčiai šeimai reiškia
me gilios užuojautos.

SODALIEČIŲ VEIKLA

Phone EVergreen 7-1123

GRAND PARADISE BALL ROOMS
Formerly Grand Assembly 

BALIAMS SALĖS IR VALGIAI 
SUSIRINKIMAMS KAMBARIAI

Samuel Heller

318-24 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

lololololo^q

Apreiškimo par. sodalie- 
tės lapkr. 20 d. per mišias 
bendrai priėmė Komuniją. 
Mėnesinis susirinkimas įvy
ko lapkr. 21 d., po kurio tu
rėta draugiška pasilinksmi
nimo pramoga.

Neseniai sudaryta basket- 
bolo ratelis, kuriam vado
vauja Evelyn Marks, žaidė
jos rinksis kiekvieno pirma
dienio vakarą lavintis.

Sekanti sodaliečių bendra 
Komunija bus gruodžio 18 d. 
Po mišių įvyks bendri pus
ryčiai Schraft valgykloje, o 
susirinkimas įvyks gruodžio 
19 d. Naujų narių iškilmin
gas priėmimas gruodžio 8 d.

Barbarai siaučia, 
jautos šauksmas. 
Nauja vyriausybe. 
Visiems ačiū!

Lapkričio 23 d. šv. Jurgio 
par. salėje chorų sąjungos 
provincija surengė šokius, 
tikslu supažindinti visų ke
turių parapijų choristus ir 
choristes. Nors ši sąjunga 
mūsų apylinkėj įsisteigusi 
tik prieš kelis mėnesius ir 
ši pramoga buvo pirma, bet 
jaunimo atsilankė per 300. 
Be choristų, atsilankė visi 
chorvedžiai ir daug pašali
nių.

Kun. Paulonis pasakė gra
žią kalbą, paaiškindamas

šios sąjungos reikšmę ir tik
slą; prieš 8 metus ji buvo 
manoma įsteigti ir, paga
liau, tik dabar įsteigta. Są
jungos dvasios vadas kun. 
P. Lekešis pareiškė esąs la
bai patenkintas, kad chorai 
jį pasirinko dvasios vadu ir 
pasižadėjo bendradarbiauti. 
Buvo perstatyti visi chorve
džiai ir sąjungos valdyba.

Šokiams grojo Jono Na
vicko Nakties Pelėdų orkes
tras. Jaunuolių veidų šypse
na rodė didelį pasitenkini
mą. Kurie neatsilankė, tik 
gailėtis lieka.

V. Rokus.

AUKSINIS JUBILIEJUS

29 sąjungiečių kuopos na
rė Uršulė ir jos vyras Juo
zapas Overzotas minėjo ve
dybinio gyvenimo 50 metų 
sukaktį. Kuopa įteikė gra
žią dovaną ir palinkėjo daug 
laimės. Overzotai dėkoja są- 
jungietėms už gražią dova
ną ir linkėjimus.

Aguona.
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i Tel. STagg 2-7177 į

I iĮ ALFRED J. WENTZ j
1 (VENCIUS) J
I ADVOKATAS i

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-0290

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

4302 FLATLANDS AVENUE

VALANDOS: 
1—3 P. P. 
6—8 vak. 
Ir pagal sutartj 
Tel.: NAvarre 8-1919

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS.- 
9—12 ryte 
l— 8 vak 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-0105

I1 219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y. j
1 (Williamsburgh Bridge Plaza) į
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Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SKALI N S

(BRONIUS SALIN8KA8) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos

84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.
(Prie FOREST PARKWAY)

į Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Ine.

Savininkas - A. SHRUPSKIS
: GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonšs tudšl, kad Jie valgo tikrą Lletuvissą 
Duoną. ’’GARSO’’ KkPtuvE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus 

ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
; Siunčia Ir | kitus miestus.

Į 68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-7142
SALDAINIU PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Cbocolate

PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS
3495 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER AND EMBALMER

REAL ESTATE — GENERAL INSURANCE

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.

Barbarai nenyksta. Neri 
fthiM seB 

a fltoramžių istorij 
bp®-Ji® daug k 

įmatomi. Tik persk' 
X vėliausius prane 

fflns iš Klaipėdos. Lietu’ 
jgrįininkas nužudytas 1 

kad nepasisveiki 
jaciškai. Kiti du sunkiai i 
įįgtj, Lietuviškų įstai 
langai daužomi. Iš lietu1 
balsavimo teisės atimam 
o Vokietijos spauda ra 
kad Klaipėdos krašte ten 
jojami vokiečiai. Štai 
amžiaus „civilizacijos” Iii 
jimas!
Turint dėmesyje tol 

veiksmus, lengva supr; 
tokių davinių galima k 
(i gruodžio 11 d. Klaipi 
seimelio rinkimuose. h 
[orespondentas iš ten 
neša, kad lietuviai galį 
laukti ir labai skar 
smūgio. Tačiau mūsų i 
atlaikė ir didesnius 
gins, tad turės atlaiky 
į jei jis bus.

Taigi, daugiau negu 
malonios žinios iš Klaip 
Negeresnės ir iš Vii 
vadavimo fronto. Uždą 
i| Vilniaus Vadavim 
ungos ir Vilniaus Geli 
fondo buvusios vado 

lietuviams amerikie 
įsiustoje telegramoje 

giškai pažymi, kad 
viams amerikiečiams 
tenka tęsti garbingą 
niaus vadavimo darbą 
tautos vardu.

Ši nauja telegrama j 
tautos tenįggasj 

mas, kurs turės suras 
tinkamą atsakymą. K<* 
tik apgailestavimais 
nenuveiksime, todėl šii 
tu susilaikysime nuo 
mesnių pastabų ir lai 
išeivijos atsakingų ; 
žodžio, kurs turės būt 
ritetingas ir visus Iii 
įpareigojąs.

Nauja Lietuvos vy 
be, atvirai pasisakysi 

’ rodo džiuginančiu re 
įtraukimas į jos 
aukštos kultūros i 
kaip Balučio, Urbsi 
teikio ir Gudauskio, 
likti lemiantį vaidui' 
Lietuvos vidaus ] 
padėties stambūs įti 
sušvelnėtų ir valsty 
durtų jaukesnėse s 
Naujo sąstato vyr 
jei tik turės laisvas 
galės aiškiai pasui 
tybės vairą reikaluų 
rancij’os kryptimi vi 
tybei ištikimų gyven 
sigrupavimų atžvilgii

į vokiečių prop 
kad Klaipėdos krašti 
vokiškas, geriausia a 
pačių vokiečių štai 
daviniais. Sena Prūsij 
dinė statistika rodė, 1 
1910 m. Klaipėdos g 
jų 56 nuošimčius sud; 
tuviai, o 1837 m. — ’ 
šimčius. Taip viešai 
oficialūs vokiečių š< 
Jau ir šie oficialūs č 
aiškiai rodo, kad K1 
kraštas lietuviškas. 
Uis daviniais vokiečii 
die nesiskaito. Jie r 
įvairiausias priemone 
tik pažalotų Klaipėdi 
sto lietuviškumo cha:

Mūsų penkmečio 
ties minėjimas praėji 
pažinsime, nelauktu 
kimu. Vietiniai ir tol


