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ŠTAI KAIP
Vilniaus kryžius.
Prof. Le Fur ir Čepinskis.
Keisti anglai.
Jaunoji Lietuva.
Lietuviškas Rochester.
Kariuomenės žygiai.

Entered as Second - Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 METAI IV

. Prof. M. Biržiška WS or
gane Mūsų Vilniuje (22 nu

mery) pasiūlė pastatydinti 
Lietuvoje lietuviškus Vil
niaus kryžius. Prof, taip ra
šo:

„Ryžkimės: tegu kiekvie
nas WS skyrius pasiims ini
ciatyvos, o jo pavyzdžiu, be 
abejo, paseks kiti (pavasa
rininkai, šauliai, jaunalietu
viai, skautai) ir ne tik kiek
viename kaime bei miestely
je, bet ir kiekviename mies
te, nė Kauno neaplenkdami, 
pastatys po gražų, puošnų 
.lietuvišką kryžių — Vilniaus 
kryžių!”

Lietuvoje iki šiol sodinti 
Laisvės medžiai, Vilniaus 
ąžuolai ir t.t. įvairiausių 
švenčių proga. Prof. Biržiš
ka pasiūlė visai naudingą su
manymą. Lietuva gerai žino
ma kaip kryžių šalis. Ji to
kia turi ir pasilikti, nes Lie
tuvos kelias — kančios ir 
pergalės kelias. Bet ką pasa
kys bedieviai dėl tokio gra
žaus prof. Biržiškos sumany
mo?

—o—
Prieš kiek laiko Kaune lan

kėsi Prancūzijos žymus mok
slininkas, gilus teisės žino
vas prof. Le Fur, kurs uni- 
versitįe ir kitur skaitė ke
lias paskaitas. Drąsiai pa
reiškė, jog Vilnius priklauso 
Lietuvai. Jo balsas moksli
ninkų, ypač teisininkų, pa
sauly labai svarbus.

Prof. Le Fur vieną šešta
dienį paprašė s$yo palydovų. 
Kauno profesorių, nurodyti 
jam kunigą, mokantį pran
cūziškai, nes jis norįs prieš 
sekmadienį atlikti išpažintį.

Prof. Čepinskis, buvęs Lie
tuvos universiteto rektorius, 
dabar pasitraukęs iš univer
siteto, neseniai pareiškė no
rįs daugiau laiko paskirti 
„savo sielos bagažui sutvar
kyti” ir drąsiai pasisakė esąs 
ir krikščionis, ir katalikas.

Ar šie žymieji vyrai, pro
fesoriai Le Fur ir Čepinskis, 
pagauti „tamsybės prietarų”, 
kuriais mūsų komunistai ir 
socialistai savo spaudoje gąs 
dina lietuvius darbininkus ?

—o—
Anglijoje reiškiama daug 

susirūpinimo dėl karaliaus 
Edvardo VIII artimo drau
gavimo su amerikiete Mrs. 
Simpson. Atrodo, jog kara
lius rimtai nusiteikęs ją ves
ti.

Anglų įstatymai draudžia 
savo karaliui vesti katalikę; 
kitokių suvaržymų nėra; jo 
žmona gali būti ir „nekara- 
liško” kraujo.

Mrs. Simpson ne katalikė. 
Tad ko anglų vyriausybei ir 
visuomenei jaudintis ? Gal 
jaudinamas!, kad Mrs. Simp
son yra turėjusi 2 perskyri
mus nuo savo vyrų ?

Ępiskopalai pripažįsta mo 
terystės suardomybę. Ir pati 
episkopalų bažnyčia įsteigta, 
kilus ginčui dėl moterystės 
nesuardomybės. Karalius 
Henrikas VHI norėjo pames
ti savo žmoną ir vesti jau
nesnę. Katalikų Bažnyčia ne
davė perskyrimo; tada kara
lius pasiskelbė Anglijos baž
nyčios galva ir vedė žmonų, 
kiek tik norėjo.

—o—
Brooklyno trys lietuviai 

kunigai nupirko didelį žemės

Savaites Įvykiai
Prezidentas kelionėje

Prezidentas Roosevelt lai
vu Indianapolis pasiekė Pie
tų Amerikos krantus. Lapkr. 
29 d. buvo sustojęs Brazilijo
je, kurios sostinėje Rio de 
Janeiro jo laukė iškilmingas 
sutikimas. Brazilijos kongre
sas buvo susirinkęs specia
laus posėdžio, kuriame Roo
sevelt pasakė kalbą. Visa 
Brazilijos spauda palankiau
siai aprašė prezidento atsi
lankymą. Brazilijoj Roose
velt buvo brazilų prezidento 
Vargas svečias.

Lapkr. 30 d. Roosevelt at
vyko į Argentiną, į jos sosti
nę Buenos Aires, kur priėmi 
mas pralenkė bet kokį iškil
mingumą. Uoste jį pasitiko 
pats Argentinos prez. Justo, 
kurs pasveikino Rooseveltą 
argentinišku apsikabinimu. 
Gatvėse Roosevelt sutiktas 
didžiausiomis ovacijomis ir 
gelių lietumi.

Gruodžio 1 d. Argentinos 
Kongreso rūmuose atidaryta 
Amerikos žemyno 21 valst. 
taikos konferencija, kurios 
pradžioje išklausyta Roose- 
velto kalbos. Konferencijos 
pirmininku išrinktas Argen
tinos užsienių reikalų minis-

plotą, tinkamą vaikų stovyk
lai (kempei), pavadindami 
naują lietuvių nuosavybę 
Jaunosios Lietuvos Stovykla. 
Šis žygis, ži^pma, džiugina 
visą'^kJtuvitį^lsūomenę. Tai 
įvykis, drąsinąs ir raginąs 
nenuleisti rankų kovoje už 
tautinę gyvybę. Toje stovyk
loje rinksis gausingi lietuvių 
vaikų būriai. Juos jungs lie
tuviškumas. Stovyklos aplin
kumoje skambės lietuviška 
daina.

Stovyklos Jaunosios Lie
tuvos įsigijimas tepaskatina 
ir kitų vietų lietuvių visuo
menės vadus | didesnį drąsu
mą ir veiklumą kovoje už 
Lietuvybę.

—o—
Rochester lietuvių koloni

ja, atskirta geroku nuotoliu 
nuo didesnių lietuviškų ko
lonijų, labai gražiai gyvuoja. 
Šv. Jurgio parapija, kur kle
bonauja kun. J. Bakšys, ener 
gingasis dzūkas, neseniai 
pasistatydino be skolų jau
kią bažnyčią, išlaiko savo 
mokyklą, turi gyvą jauni
mą.

Kun. J. Bakšys prieš 3 sa
vaites užsakė Amerikos 20 
egzempliorių. Praėjusią sa
vaitę pareikalavo jau 30, o 
šią savaitę — 40 egz., nes vis 
pritrūkstą. Džiaugiamės, kad 
Amerika Rochesteriui patin
ka. Rochester rodo gražų pa
vyzdį, kuriuo, tikimės, pa
seks ir kitos kolonijos, kur 
Amerika dar neplatinama.

—o—
Šiame numeryje pradeda

me spausdinti Lietuvos ka
riuomenės štabo parengtas 
žinias apie svarbesniąsias 
nepriklausomybės laikų kau
tynes. Žinios labai suglaus
tos, paduoti tik pliki faktai, 
bet iš jų galima susidaryti 
aiškus vaizdas, kokiose sąly
gose kūrėsi Lietuvos kariuo
menė ir kokiuos vertingus 
žygius ji atliko kovose prieš 
bolševikus, bermontininkus 
ir lenkus.

teris Dr. Carlo Saavedra La-, 
mas.

Organizuoto darbo fronte
Darbo federacijos metinis 

suvažiavimas pasibaigė, per
rinkdamas tą pačią valdybą. 
Suvažiavimas ir toliau su
spendavo angliakasių vado 
Lewis vadovaujamas unijas, 
kas nė kiek nepagerino orga
nizuotų darbininkų santykių. 
Suvažiavime . nutarta reika
lauti kongrese naujo įstaty
mo, kurs įvestų 30 darbo va
landų savaitę. Reikalaujama 
pakeisti ir socialinės apsau
gos įstatymą, kad darbinin
kams nereikėtų į jį mokėti 
apdraudos mokesčių.

Sąjunga prieš komunizmą
Lapkričio 25 d. Japonija ir 

Vokietija sudarė sutartį, ku
ria susitarė bendrai kovoti 
prieš komunistų internacio
nalą. Sutarties turinys viešai 
paskelbtas; atrodo labai švel 
nioje formoje, tačiau, matyti, 
jame glūdi paslėpti gilesni 
planai.

Ši sutartis labai sujaudino 
Sovietų Rusiją. Maskvoje su
sirinkęs vadinamas sovietų 
kongresas gerokai patriukš
mavo. Sutartis numato ir 
daugiau dalyvių. Manoma, 
jog į sąjungą bus įtraukta ir 
Italija, kuri prieš kelis me
tus rodė nemaža palankumo 
Sovietų Rusijai.

Komunistų konstitucija
Sovietų Rusijos diktato

rius Stalinas savo dviejų va
landų kalboje išaiškino susi
rinkusiam sovfe(ų kongresui 
naują konstituciją — pagrin
dinį, aukščiausią šalies įsta
tymą. Naująja konstitucija 
komunistai nori pasirodyti 
kaip demokratiškiausia val
stybė pasauly. Stalinas pa
brėžė, kad nauja konstituci
ja nepanaikins „proletariato 
diktatūros” ir komunistų 
partija pasiliks ir toliau vie
nintelė partija Rusijoje.

Vokiečio nesušaude
Sov. Rusijos teismas buvo 

pasmerkęs mirtimi kelis ru
sus ir vieną vokietį inžinie
rių. Vokietija pakėlė didelį 
triukšmą. Nuteistieji rusai 
sušaudyti, o vokiečiui inži
nieriui mirties bausmė pa
keista kalėjimu 10 metų.

Italijos įtakos didėjimas
Italija savo įtakos plėtimą 

nukreipė į Vengriją ir Aus
triją. Vengrija labai nepaten 
kinta pokariniu savo žemės 
ploto dydžiu. Italijos dikta
torius Mussolini pareiškė sa
vo palankumą Vengrijos tro
škimams, nors didžiajame 
kare Italija kovojo prieš 
Vengriją.

Romoje lankėsi Vengrijos 
valdytojas Horthy, kurio gar 
bei surengtas italų laivyno 
paradas. Grįždamas į Veng
riją, Horthy buvo sustojęs 
Austrijos sostinėje Vienoje.

Gąsdina Baltijos tautas
Sovietų Rusijos aviacijos 

viršininkas savo kalboje so
vietų kongrese įspėjo Suomi
ją, Estiją, Latviją ir Lietuvą 
būti atsargesnėmis su Sov. 
Rusijos priešais, nes kitaip 
jos galinčios tapti mūšių lau
kais.

Pripažino sukilėlius
Vokietijos ir Italijos pa

vyzdžiu, Albanija pripažino 
Ispanijos sukilėlių vado ge
nerolo Franco vyriausybę.
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Airijos tautos atstovų rūmai 
atsisakė pripažinti sukilėlių 
vyriausybę. Prezidentas De 
Valera pareiškė, jei Popie
žius nepripažino gen. Franko 
vyriausybės, tai, matyti, jog 
nereikia skubintis su pripaži
nimu.

Taikos premijos
Norvegijos parlamentas 

Nobelio taikos premijas už 
1935 ir 1936 m. paskyrė vo
kiečiui Carl von Ossietzky ir 
Argentinos užsienių reikalų 
ministeriui, Dr. Lamas. Abu 
gaus beveik po 40 tūkst. do
lerių. Šie vyrai pripažinti 
daugiausia dirbę pasaulinei 
taikai.

Ossietzky tik ką paleistas 
iš hitlerininkų kalėjimo, ku;' 
riame jis išbuvo 3 metus dėl 
savo taikos idėjų. Dėl premi
jos paskyrimo Vokietijos vy
riausybė pareiškė Norvegi
jai savo protestą.

Prancūzija gerai ginkluota
Premjeras Blum parlamen

te pažymėjo, jog šiuo metu 
Prancūzija geriausiai gin
kluota, tik Sovietų Rusija 
pralenkianti. Tik ką į vande
nis nuleistas kariškas .laivas 
— naikintuvas, didžiausias 
ir geriausias pasauly. Bet 
vienas prancūzų lakūnas, Le
ne Fonck, rašo, jog vokiečiai 
turi 4000 karo orlaivių, o 
prancūzai 2,300, tačiau pran
cūzai turį 40,000 lakūnų, o 
vokiečiai — 25,000. Rusija 
turinti 3000 orlaivių su 85,- 
000 lakūnų, Anglija 1500 or
laivių su 461300 lakūnų, Ita
lija — 2000 ori. su 26,000 la
kūnų, Lenkija 1,200 orlaiviij 
su 8000 lakūnų.

Mirė Zaharov
Monte Carlo mieste mirė 

paslaptingas sir Basil Za
harov, 86 metų amžiaus, ži
nomas ginklų pardavėjas, 
multimilijonierius. Jo visą 
gyvenimą denge paslaptis. 
Nieks aiškiai nežino jo kil
mės. Londone tūlas batsiuvis 
Hyram Barnett Zaharov, 67 
mt. amž., sakosi esąs miru
siojo sūnumi. Šio Zaharovo 
sūnus aiškina, jog jo taria
mas senelis esąs lietuvis.

ISPANIJOJE PADĖTIS 
NEPASIKEITĖ

MADRIDAS. — Madrido 
gynėjai tvirtai laikosi prieš 
juos apsupusius sukilėlius. 
Sukilėliai mėgino kelis sy
kius daryti smarkesnius įsi
veržimus, bet vis buvo at
mušti.

Londone gauta žinia, jog į 
sukilėlių uostą Cadiz atvykę 
6000 ginkluotų vokiečių. Bet 
taip pat pranešama, jog į 
bendrafrontininkų pusę at
vykę 4000 prancūzų.

Premjero Caballero vyriau 
sybę pasiuntė Tautų Sąjun
gai griežtą protestą prieš 
Vokietiją ir Italiją, kurios 
pripažino generolo Franco 
vyriausybę. Tam protestui 
svarstyti Tautų Sąjungos ta
ryba susirinks gruodžio 10 d.

Paskutinėmis žiniomis, 
Prancūzija ir Anglija mė
gins tarpininkauti kovojan
čioms šalims.

PARYŽIUS. — Iš patiki
mų šaltinių patirta, jog 
Prancūzija ir Anglija sudarė 
karo sutartį, kurioje pasiža
dama pagelbėti užpultai ša
liai. < f

KUNIGŲ VIENYBĖ SVEI
KINA PROF. DOVYDAITĮ

Prof. Dovydaičio 50 metų 
sukakties dieną, gruodžio 2, 
pasiųsta į Lietuvą tokio tu
rinio telegrama: ,

Amerikos Kunigų Vienybė 
nuoširdžiai sveikina Jus pen
kiasdešimts metų amžiaus su 
kaktimi. Telaimina Dievas 
Jus ilgiems metams.

Kun. Jonas Balkūnas, 
Pirmininkas.

SUORGANIZUOTA HART
FORDO KUNIGŲ PRO

VINCIJA

[Klaipėda Buvo Mirusi - 
Ją Prikėlė Lietuva

Bridgeport, Conn. — Grno 
žio 1 d. pas kun. J. Kazlaus
ką įvyko Connecticut kunigų 
susirinkimas, kuriame daly
vavo ir Kunigų Vienybės 
centro pirm. kun. J. Balkū
nas.

Susirinkime nutarta suor
ganizuoti atskira Hartford 
provincija, į kurios valdybą 
išrinkti: kun. J. Ambotas — 
pirm., kun. Ed. Gradeckas — 
sekr., kun. J. Kazlauskas — 
ižd.

Naują Provinciją nuošir- 
žiai sveikiname, linkėdami 
gražiausios sėkmės organi
zuotame darbe.

ROOSEVELT ATIDARĖ 
TAIKOS KONFERENCIJĄ

BUENOS AIRES. — Prezi
dentas Rdosevelt gruodžio 1 
d. atidarė Amerikos žemyno 
21-nos respublikos taikos 
konferenciją, pasakydamas 
kalbą, kurioje kvietė Ameri
kos žemyno ' respublikas 
glaudžiai susijungti pasauli
nės taikos gerovei.

Roosevelt drąsiai pažymė
jo, kad demokratija tebėra 
pasaulio viltis. Ragino visas 
šio žemyno tautas būti petis 
į petį, kad kitos valstybės, 
pagautos karo pašėlimo ar 
žemių bado, atrastų čia vie
ningą frontą. Drąsino Stip
riau tikėti į demokratinį kon 
stitucinį valdymą ir nenusto
ti pasitikėjimo Dievu.

Konferencijos atidaryme, 
be Jungtinių Valstybių pre
zidento, kalbėjo Argentinos 
prezidentas Justo. Rooševelt 
kalbėjo 25 minutes, o jo kal
ba buvo 14 kartų palydėta 
triukšmingomis ovacijomis.

Taikos konferencija užsi
tęs ilgėlesnį laiką. Darbas 
padalintas keliolikai komisi
jų-

PRANCŪZIJA NORI MO
KĖTI SKOLAS

(Lietuvos šaulių sąjungos 
organui Trimitui buvęs Ber
lyno dienraščio Vossische 
Zeitung erdaktorius Andre 
Riebeling parašė straipsnį a- 
pie Klaipėdą ir Vilnių. Tame 
straipsny Riebeling bešališ
kai pasako tikrą teisybę.

Nuo 1904 m. Riebeling ty
rinėjo Rytų Prūsijos lietu
vių ir mozūrų klausimą. Jis 
drąsiai tvirtina, jog vokiečių 
junkeriai skriaudė tą kraštą, 
neduodami lėšų kultūriniams 
tikslams, nes junkeriai buvo 
numatę Rytų Prūsiją iki Ka
raliaučiaus, Gerduvos ir Tor- 
no atiduoti rusams, už ką ti
kėjosi rusų paramos Prancū
zijai sutriuškinti. Apsiruošę 
su Prancūzija, vokiečiai būtų 
mėginę iš rusų atsiimti Rytų 
Prūsiją. Bet tie junkerių pla
nai išėjo kitaip — vokie
čiams per didįjį karą reikėjo 
kariauti ir prieš rusus.

Šio teisingo vokiečio straip 
snio dalį apie Klaipėdą ir per 
sispausdiname šiame nume
ry, o jo straipsnio dalį apie 
Vilnių patieksime kitame nu
mery).

„Klaipėda buvo mirusi ir 
tik Lietuvos rūpesčiu ji atku 

‘ to ir tapo gyvu miestu. Per 
dešimtį metų Klaipėdoj yra 
daugiau padaryta, negu per 
šimtą metų vokiečiams val- 
danT Cl kab matėTietūvą pa
saulinio karo metu ir ją da
bar aplanko, tas pastebi 
skirtumą, kaip nakties ir die 
nos, ypač atmenant ilgus 
bendrus krizio metus. Tau
tos valia gali stebuklus pa
daryti, siekdama savo kraš
tą padaryti patogų gyventi, 
tuo tarpu, kai svetimam atė
jūnui yra vis tiek, ar lyja 
pro stogą, ar ne, nes jis yra 
ir taip aprūpintas.

Taip, lietuvių tauta yra 
daug nuveikusi per paskuti
nį dešimtmetį ir gali, pa
traukdama pečiais, praeiti 
pro pilną neapykantos propa 
gandą per pernykščius Klai
pėdos krašto seimelio rinki- 

,muS, kai buvo akiplėšiškai 
kalbama apie „aziatišką kul
tūrą”. Vienas danas teisin
gai šį akiplėšiškumą išaiški
no, paskelbdamas vieno Vest
falijos ir vieno Rytprūsių 
ūkininko trobos vaizdą ir pri 
dėdamas parašą: „Vestfali
jos ūkininkas griebtųsi už 
galvos, jei jam reikėtų mai

nytis su Rytprūsių ūkininku, 
o tuo tarpu abu per 800 me
tų buvo taip giriamos vokie
čių kultūros įtakoj”. Kas 
sėdi stikliniam name, tai ne
turi laidyti akmenimis.

Ir gudriausiai propagan
dai negalės pavykti išnaikin
ti lietuviško elemento Rytų 
Prūsuose. Karaliaučiaus ar
chyve yra daugiau kaip 40 
metinių pranešimų „Lietu
vių literariškai istoriškos 
draugijos”, kurios valdybos 
nariai gyveno už dabartinio 
Klaipėdos krašto ribų. Ra
gainėj 40 metų ėjo savo pa
reigas pastorius, kurs tik lie 
tuviškai sakė pamokslus. 
Prūsijos landtage buvo lie
tuvis atstovas (Dr. Gaiga
laitis), o privatiniai kapita
listai nebūtų leidę lietuviškų 
laikraščių, jei nebūtų turėję 
skaitytojų.

„Kaip galima turėti ką 
bendro su Martynu Jankum! 
Aš pažįstu jį, kaipo svajoto
ją, kai dar buvau landrotu 
Ragainėj. Jis sapnuoja apie 
nepriklausomą Lietuvą!” — 
pasakė man kartą Rytorū- 
sių oberprezidentas von 
Windheim, kurs buvo „Lietu
vių dragūnų pulko” atsargos 
karininkas. Ir vis dėlto įvy
ko lietuvių tautos troškimas 
ir laimėjo Martyno Jankaus 
tikėjimas. Tautų gyvenime 
visą laiką buvo ir tebėra pir
moj vietoj kraujo bendru
mas, todėl ir lietuvių tautai 
rūpi, kad sugrįžtų prie savo 
tėvynės ir visi tie, kurie gy
vena anapus šiandieninių 
valstybės sienų. O kadangi 
šiems pastariesiems šiandie 
taip daug kalbama apie „vi
sa nugalintį kraujo ir žemės 
tikėjimą”, tai jiems turėtų 
kilti stiprus pasiilgimas grįž 
ti prie savo tautos tėvynės, 
prie savo tikrojo lizdo. Nie
kam tikęs yra tas, kurs savo 
gimtąja kalba teršia savąjį 
lizdą.

Vokiečiai, kad ir dėtųsi ne
išsižadą Klaipėdos krašto, 
tačiau jokio nei teisinio nei 
moralinio pagrindo reikšti 
kokių pretenzijų į Lietuvos 
pajūrio žemę neturi. Tai yra 
nepakeičiama teisinė būtis. 
Klaipėda lietuvių tautos že
mė, tik Lietuvai ji priklau
so ir jai turi priklausyti am
žinai.

WASHINGTON. — Valsty
bės sekretoriaus pareigas ei
nantis Moore pranešė, jog 
Paryžiuj0 vyksta pasitari
mai, kuriuose dalyvauja 
Jungtinių Valstybių atstovas 
ir Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeris,

Prancūzija yra skolinga 
Jungtinėms Valstybėms be
veik 348 milijonus dolerių, 
kurių 22 milijonus turi mo
kėti gruodžio 15 d. Prancūzi
ja savo skolos nemoka jau 
kelinti metai, bet dabar pra
dėjo rodyti daugiau palan
kumo.

Matyti, Prancūzija jaučia, 
jog veikiai gali prireikti šios 
šalies nors gero užtarimo, to 
dėl vėl atsiminė apie skolas.

MIRĖ KUN. ZOBIELA

BURBIŠKIS. ~ Lapkričio 
9 d. čia mirė Burbiškio pa
rapijos klebonas, kun, Pr. 
Zobiela, buvęs amerikietis.

Į Lietuvą kun. Zobiela grį
žo 1932 m. ir savo lėšomis į- 
rengė Burbiškio bažnyčią. 
Mirė, sulaukęs 60 metų amž.

PREKYBA PADIDĖJO

WASHINGTON. — Jungti
nių Valstybių užsienio pre
kyba spalių mėnesį buvo 20 
proc. didesnė, negu rugsėjo 
mėnesį. Spalių mėnesį par
duota užsieniui už 264 mili
jonų dol., o pirkta už 212 mil. 
dolerių.

VOKIETIJOJ GRIEŽTI 
NAUJI ĮSAKYMAI

BERLYNAS. — Ketverių 
metų ekonominio plano vyk
dymo komisaras, gen Goe
ring, išleido naujus įsaky
mus:

mirties bausmė visiems, 
kurie šmugeliuos pinigus ir 
šiaip nuosavybę į užsienį;

visi berniukai ir mergai
tės turi įstoti į hitlerininkų 
jaunimo organizacijas;

griežtai draudžiama pa
kelti prekių kainas.

Atsiminkime, jog savait
raščio Amerikos vajus jau 
prasidėjo ir tęsis iki Užgavė
nių. Visi padirbėkime.
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Gruodžio 2 dieną profesoriui Pranciškui Dovydaičiui su
kako 50 metų. Nežinome, kaip yra ar bus minima ši sukak
tis Lietuvoje. Prof. Dovydaitis kuklus žmogus, nemėgstąs 
„persūdytų” pagyrų, bet vis dėlto norime nors trumpai 
paminėti šio garbingo lietuvio 50 metų sukaktuves.

Prof. Pr. Dovydaitis gimė 1886 m. gruodžio 2 d., Runkių 
kaime, Marijampolės apskr. Gimnazijos nelankė, o jos kur
są paruošė namie ir puikiausiai išlaikė. Maskvos univer
sitete studijavo teisę, gamtos mokslus, filosofiją, psicholo
giją ir kt. ; •

Anais laikais jis buvo vienas pirmutinių pasauliečių in
teligentų, pakėlęs drąsų kovos žodį prieš subedievėjusiu 
lietuvių inteligentiją ir tuomi atitrūkusią nuo liaudies. 
1910 m. jo ir kelių dvasininkų pastangomis įsteigta Ateiti
ninkų organizacija, pradėjusi Lietuvos tikybinį atgimimą.

1913 m. Dovydaitis pakviestas redaguoti laikraštį Viltį, 
kuri prie jo virto dienraščiu, kurį jis redagavo iki 1915 m., 
kai vokiečiai užėmė Vilnių. Nuo 1915 m. persikėlė į Kau
ną-, kur ir dabar tebegyvena.

1917 m. Vilniaus konferencija išrinko jį Lietuvos Tary
bos nariu ir jis buvo vienas iš 20 narių, kurie 1918 m. vasa
rio 16 d. paskelbė Lietuvą nepriklausoma valstybe. 1919 
m. teko jam būti ir ministeriu pirmininku.

Įsikūrus universitetui, Dovydaitis tuojau pakviestas pro
fesorium kurio pareigas tebeina ir šiandie.

Prof. Dovydaitis nepaprasto darbštumo žmogus. Jis yra 
įsteigęs kelis laikraščius ir žurnalus, juos redagavęs ir 

parašęs. Ypač jo dideli nuopelnai katalikų visuome
nei, kurios teisių sargyboje jis nepalaužiamai budėjo, nors 
ne kartą ir nukentėti turėjo. Jo širdžiai artimiausias ka- 
talikiškasai jaunimas, kuriam jis dirba jau per 30 metų 
Labai jam artimi darbininkų reikalai; jau kelinti metai jis 
vadovauja krikščionių darbininkų sąjungai.

Dirbdamas mokslinį darbą, Dovydaitis nenutolo nuo kai
mo. Retas sekmadienis, kuriame jis neišvažiuoja kad ir 
į tolimą provinciją, kur jis laukiamas ir brangus jaunimo 
svečias.

' nie prof. Dovydaitį ir jo darbus galėtų būti parašyta
~’nusia knyga. Norėjome nors truputį priminti savo vi- 

?nei apie šį garbingą profesorių jo 50 metų sukakties 
P oga.

" eikiname prof. Dovydaitį, linkėdami ilgiausių, svei- 
: .usių, džiaugsmingiausių metų!

TRISPALVE VĖLIAVA VANDENYNE

Judriausios pasaulyje tautos yra jūrų tautos, kurių drą
sūs jurininkai savo laivais išraižo pasaulio vandenynus, 
susitikdami su įvairiausių tautų kultūros laimėjimais. Jū
rose užsigrūdinama, jūrose įgijama drąsos, išugdomas rei
kalingos garbės jausmas.

Lietuva jau turi kelis laivus. Bet jie daugumoje preky
biniai ir jie dar neraižo tolimų vandenynų. Lietuvos tri
spalvė vėliava dar nešvytuoja virš Atlantiko bangų.

Lietuvos garbė reikalauja, kad Lietuva jau turėtų savo 
laivą, kurs lankytų New York uostą, atveždamas gyvą žo
dį iš Lietuvos ir parveždamas į Klaipėdą gyvą Amerikos 
Lietuvos žodį1.

Štai girdime, jog švedai statydina naują, jau kelintą, sa
vo keleivinį laivą. Jei švedai gali turėti keturis laivus, tai 
Lietuva gali turėti nors vieną.

reikalas senai judinamas, bet vis nevykdomas. Ar 
alėtų Lietuvos vyriausybė imtis iniciatyvos sudaryti 

cinę bendrovę, panašiai, kaip Maistas, o akcijų stambią 
mą galėtų išpirkti amerikiečiai lietuviai, jei tik bus rim

ta garantija, jei nupirktos akejos nenueis niekais?
Jei Lietuva turėtų savo laivą, tada galėtumėm lengviau 

paskubinti masinių jaunimo ekskursijų vykimą į Lietuvą. 
Gal tai tik svajonė, bet ji turės kada nors tapti tikrenybe. 
Šį reikalą reikia daugiau, dažniau viešumon kelti, judinti, 
prirengti tinkamą dirvą.

<
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Kai kam atrodo, jog pasaulyje veikiai susidarys tiktai 
du fronte - fašizmas ir komunizmas. Abiejų šių frontų 
nesimpatikai pripažįsta juos blogybėmis, bet renkasi vieną 
iš jų, kaip neišvengiamą blogybę: vieni komunizmą, kiti fa
šizmą.

Ir komunizmas, ir fašizmas neša žmonėms vergiją. Abu 
jie mindo po kojomis žmogaus švenčiausias teises. Nejau 
kito išganymo nebėra?

Dar yra daug žmonių, kurie tiki, jog ateitis priklauso de
mokratijai. Anglija, Jungtinės Valstybės, Šveicarija, Šve
dija, Norvegija, Suomija, Danija, Olandija, Prancūzija ro-

t

I TRUMPI RASI KALBĖJIMAI j
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I. Asmeniškas dalykas
1. Didelis skirtumas tarp 

tikro atsakymo j klausimą 
ir mano, tavo ir jo 
atsakymo į tą patį klausimą. 
Vienur turim tiesą; 
kitur turim nuomones. 
Tiesa yra vienoda;
nuomonių tiek, 
kiek galvų.

4. Visi vienodai atsakom, kad 
du ir du tai keturi.

5. Čia nei mano, 
nei tavo atsakymas; 
nieko čia nėra 
asmeniško, nuosavaus.

6. Tiesa ne atskiro asmens 
nuosavybė;

tiesa priklauso visiems.
7. Nuomonės — tai asmeniškas 

dalykas.

D. Eksperimentai
Senovėje Karolis V nusipirko 
šimtą laikrodžių, 
pasiryžęs surasti bent du, 
kurie eitų vienodai.
Nepasisekė.
Suprato, jog taip pat negalima 
priversti žmones priimti 
tas pačias nuomones.

4. Šios dienos „karaliai” 
mėgina priversti milijonus 

•priimti „jų” nuomones. 
Kova tarp fašistų ir

* komunistų 
aiškiai parodo, kad 
šios dienos „karaliams” 
nesiseka.

6. Karolis V buvo žmoniškesnis, 
nes eksperimentavo 
su laikrodžiais, 
ne su žmonėmis.

7. Klysti su laikrodžiais — 
tik pinigiškas nuostolis!
Klysti su žmonėmis — 
tai nuostolis, kurį 
tiktai Dangus 
gali pilnai įvertinti!

III. Moralė
Nuomones turi 
ir moralė pusė.

2. Nuomonės doro ir 
nedoro žmogaus, 
nuomonės teisingo 
ir neteisingo, 
nuomonės mokyto 
ir nemokyto — 
ar tai apie valdžią, 
ar tai apie religiją — 
aišku, bus , 
labai skirtingos.

!. Nemokyto protas nėra 
visiškai tuščias.

:. Tuščias tiesos žinojimas 
yra visai apkrautas 
prietarais;
ir tie prietarai 
sudaro „jų” nuomones.

. Mokytas gali būti 
nedoras ir neteisingas.

6. Jo nedorumas ir neteisingumai 
nepaliečia tiesos, 
nes^iesa nepriklauso 
prie asmens;
bet labai paliečia nuomones, 
nes nuomonės — 
jo nuosavybė.
Žino mokytas tiesą, kad 
du ir — keturi; 
bet neteisingas, 
kad ir mokytas, 
gali „pamanyti”, kad 
kurį sykį galima 
už du ir du 
priskaityti tiktai tris.

IV/’Nepykim už nuomones
1. Mokyti ir teisingi 

pripažįsta, kad ir jie 
visos tiesos nežino.

8.

3
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Iš Tėvų Žemės

Kauno apyg. teismas svar
stė Lėlytės bylą. Lėlytė lie
pos mėn. 20 d. nužudė polici
ninką Bronių Poškų ir sužei
dė jo brolį policininką Anta
ną Poškų. Teismas Lėlytę 
nubaudė kalėti sunkiųjų dar
bų kalėjime 6 metus.

Nuteistoji savo žygį teisi
no Poškos neištikimumu.

Lietuvoje kasmet padaro
ma apie 70,000 įvairių nusi
kaltimų ir nusižengimų. Tei
singumo organų nuolat yra 
ieškomi apie 8,000 nusikaltu
sių ir nusižengusių asmenų, 
kurie gyvena visuomenėje ir 
daro jai žalą. Visuomenės 
tarpe kasmet yra apie 250 
žmogžudžių, 150 plėšikų, 
17,000 vagių ir 700 sukčių ir 
apgavikų, kurie nuolat ieš
ko aukų visuomenėje.

Katinas žmogžudys. Lap
kričio 1 d. Kretingos gyven
tojas B. Masiunis su žmona 
išėjo į bažnyčią. Namie liko 
7 mėnesių berniukas ir 8 me
tų mergaitė. Vaikui užmigus 
lopšelyje, užmigo ir jo globė
ja lovoje. Tuo metu įlipo lop
šiu katinas ir atsigulė ant 
vaiko burnos — apguldamas 
savo kūnu vaiko burną ir no
sį. Atėję namo tėvai rado 
katiną, gulintį ant vaiko gal
vos, o vaikas buvo jau nebe
gyvas — uždusintas.

Didžiausia pieninė. Nese
nai Kaune Piečio Centras pa
statydino ir galutinai įrengė 
pieno gaminių fabriką, kurs 
yra didžiausias ir moderniš
kiausias visame Pabaltyje.

2. Apie daugelį dalykų 
ir jie turi ne tiesą, 
bet tiktai nuomones.

3. Gal jų nuomonės 
arčiau tiesos nei kitų, 
bet apie tai 
paskutinio žodžio 
niekas nepasakys.

4. Katalikai, komunistai, 
socialistai, fašistai, 
laisvamaniai ir kiti 
turi savo 
skirtingas nuomones.

5. Būtų neteisinga sakyti, kad 
tiktai viena pažiūrų grupė 
turi visą tiesą —
visi kiti 
visame klystą.

6. Keista komunistams sakyti: 
„Katalikai nieko nežino, 
mes vieni turim tiesą”.

7. Keista katalikams sakyti: 
„Komunistai visai neteisingi, 
mes vieni už darbininkus

kovojame.
8. Keista laisvamaniams sakyti; 

„Mes vieni turim laisvės, 
visi kiti vergai”.

9. Būti laisvais nuo tiesos, 
tai būti milijonų ponų — 
milijonų nuomonių — vergais.

10. Būti tiesos vergais — 
tai tikra laisvė.

11. Verta tiesai vergauti, 
net galvas guldyti.

12. Dėl nuomonių neverta 
nei erzintis, nei pyktis.

Amerikonas.

do žmonijai kelią. Šiose valstybėse demokratija, išskyrus 
gal Prancūziją, nerodo išsigimimo žymių.

Komunizmas ir fašizmas laikosi plėšrumu, bet plėšikai 
visados sulaukia savo galo.

Tad negali būti klausimo, ką pasirinkti: fašizmą ar ko
munizmą. Abi šios blogybės nepriimtinos ir šluotinos iš 
žmonijos.

wmis IK NU

Mašinos supirktos Anglijoj, 
Danijoj ir Švedijoj. Pieninė 
sujungta su šaldytuvu.

Tuose pat namuose bus ga
minama vaisių sultys, paruo
šiami vaisiai užsienio preky
bai ir 1.1. Ten pat naujau
siais būdais gamins Saldinius 
— ledus (ice-cream).

Fabriko pastatymas kašta 
vęs daugiau milijono litų.

Antikristas
Paskutinio bažnytinių me

tų sekmadienio Evangelija, 
mokydama apie pasaulio pa
baigą ir antrąjį Kristaus at
ėjimą, užsimena apie antikri
stus. Sako „kils netikrų kri
stų ir netikrų pranašų, ir jie 
darys didžių ženklų ir i____
klų, taip kad būtų įvesti į pa 
Gydimą (jei tai būtų gali
ma) net išrinktieji” (Mat. 
24, 24).

Antikristai — suvedžiotojai
Žodis anti christus reiškia 

prieš Kristų, tai yra, Kris
taus priešininką. Taigi, anti
kristais vadinami visi netik
ri mokytojai, žmonių suve
džiotojai, Kristaus ir Jo mo- 

| kslo priešininkai. Ir šv. Jo
nas Apaštalas ta prasme var 
toja žodį Antikristas. „Vai
keliai, yra paskučiausioji va
landa; ir kaip girdėjote, kad 
Antikristas ateina, taip ir da 
bar pasidarė daug Antikris
tų... O kas gi yra melagis, 
jei ne tas, kurs užginčija, 

Pirmininku išrinktas at-1 kad Jėzus yra Kristus? Tas 
sargos kap. Stanaitis; į tary- yra Antikristas, kurs užsigi- 
bą išrinko šiuos karo invali- na Tėvo ir Sūnaus” (1 Jon. 
dus: seimo narį Viliušį, Ja- 2, 18—22). Tie visi antikris- 
nušonį, dr. Nainį, Ramanaus- tai buvo ir yra tik paveiks- 
ką, Volodką, Dobilą ir Me- lai, šešėliai tikrojo, pasaulio 
dinską. Vakare karo muzie- pabaigoj ateisiančio Anti- 
jaus sode sudėjo vainiką. | kristaus. 
Kalbėjo gen. Nagevičius, pa
brėždamas, kad senieji Lie
tuvos veikėjai sukūrė Lietu
vą, o karo invalidai išpirko 
ją savo krauju.

Karo invalidų suvažiavi
mas. Lapkričio 9 d. įvyko 
karo invalidų suvažiavimas. 
Dalyvavo per 250 atstovų. 
Prezidiumą sudarė karo in
validai : seimo narys Viliušis, 
Sereika ir Volodka. Lietuvos 
karo invalidų s-ga gyvai vei- j 
kia, plečia savo įmones, geri
na jų pajėgumą. Palangoje 
pastatė karo invalidų sana
toriją. kuri bus bene higie- 
niškiausia ir moderniausia 
pajūrio kurorte. Turimas 
Žiežmariuose dvaras žymiai 
pagerintas, sutvarkytas.

Šveicarų balionėlis Lietu
voj. Spalių mėn. 22 d. Vilki
jos valse., Naujatrobių būrio 
ribose nukrito balionėlis su 
kortele iš Lozanos, šaulių bū| 
rio vadas koftėlę pagal adre
są pasiuntė į Lozaną, Švei
carijon. Pasirodė, kad balio
nėlis laimėjo pirmą premiją 
iš paleistų 4150 balionėlių. 
Balionėlis perskrido 1450 
km. Būrys gavo iš Lozanos 
padėką.

Nužudytas Gižų nuovados 
viršininkas Lietuvninkas. Jis 
nušautas iš pistoleto savo 
darbo kabinete.

Dariui ir Girėnui pamink
las manoma statyti Kaune 
prieš miesto sodą.

VGF K-tas ligi šiol išplati
no 550 tūkstančių egz. Vil
niaus pasų. Spausdinami pla
tiems gyventojų sluoksniams 
Vilniaui pasai po 10 et.

Dzūkijoje priviso labai 
daug šernų. Gyventojams jie 
daro daug nuostolių.

Prof. M. Biržiška baigė ra-1 
šyti 1882—1901 m. savo atsi
minimus.

Tarp Panevėžio ir Ramy
galos atidarytas naujas plen 
tas. Atidarymo iškilmėms 
buvo nuvykę seimo pirminin
kas K. Šakenis. Ramygaloje 
buvo iškilmingos pamaldos.

Žemaičių senovės mėgėjų 
draugija „Alka” Telšiuose 
ant Masčio ežero kranto sta
to žemaičių muziejui rūmus.

Draugijų persiregistravi- 
mo terminai, kurie turėjo pa
sibaigti lapkričio 1 d. pratęs
ta dar pusei metų. Ligi šiol 
jau įregistruota apie 1000 
draugijų.

Per šiuos metus iš Lietu
vos į užsienį jau išvežta 25 
milijonai kiaušinių.

Biznieriai, skelbkitės sa 
vaitraštyje „Amerikoje.”

visokia jėga, melagingais 
ženklais ir stebuklais ir viso
kiu neteisybės suvedžiojimu 
tiems, kurie žūna, nes jie ne
priėmė tiesos meilės, kad bū
tų išganyti” (2 
3—10).

' /J Remiantis šiais 
stebu-1 žodžiais ir šventųjų

/Tėvų aiškinimais, nėra abe
jonės, kad pasaulio pabaigos 
Antikristą reikia imti fizi
nio, o ne moralio asmens bei 
dvasinėje prasmėje. Pranašo 
Danieliaus ir šv. Jono Apaš 
talo Apreiškime jis palygina
mas žvėriui, kuris pražus ko
voje su Avinėliu.

Antikristaus kilmė ir 
gyvenimas

Tasai tamsybės sūnus, 
apokalipsinė bestija, kilsiąs 
iš Dano giminės (1 Moz. 49, 
17 ir Jerem. 8, 16) Babiloni
joj, kuris pačioje savo kūdi
kystėj paveldėsiąs iš praga
ro visas nedorybes, dėl kurių 
Apaštalas ir pavadino jį nuo 
dėmės žmogumi ir prapulties 
sūnumi. Visas pragaras su 
savo kunigaikščiu Liucipe- 
riu suteiks jam mokslo, ži
nių, galybės, taip kad jis sa- 

’ vo išmintimi ir galybe darys 
' didžių ženklų ir stebuklų, 
' kad būtų įvesti į paklydimą 
net išrinktieji tada neapsa
komai sunki bus krikščionių 
būklė!

Antikristaus galas
Antikristaus suspaudimo 

ir persekiojimo laikais, iš
rinktiesiems tos dienos bus 
sutrumpintos; gailestingasis 
Dievas atsiųs į žemę Enochą 
ir Eliją, kurie su kūnais yra 
paimti dangų; šiedu šventi 
vyrai darys tikrus stebuklus, 
kada grąžintų žmones prie 
Dievo. Už tai jie bus nužudy
ti, bet po trijų dienų jie kel
sis iš numirusių amžinam gv 
venimui. Tada Dievo teisybė 
nutrenks suvedžiotoją Anti
kristą ir jo tarnus į amžiną
ją prapultį. „Ir jie užėjo ant 
žemės platumo ir apstojo 
šventųjų stovyklas ir numy
lėtąjį miestą. Ir ugnis nužen
gė nuo Dievo iš dangaus ir 
juos prarijo; ir velnias, kurs 
juos suvedžiojo, buvo įmes
tas ugnies ir sieros tvenki
niu, kame ir žvėris ir netik
rasis pranašas bus kankina
mi dieną ir naktį amžių am-

(Tęsinys) i 

įip prakilniam tikslui pa- ' 
jti Jėzaus liepta R. K. 
įyčia vartoja ir prakil- :

priemones. Visų pir- 
beribė meilė Dievui ir 

Ž artimui, t. y. visiems 
sems. Visas R. K. Bažny- 
dy. Jėzaus Kristaus, vi- 
i mokslas ant nesugriau
si meilės pamato; tuo re
ni visi jos įstatymai, 
gausioji meilė Dievui, 
y savo Kūrėjui, Išgany- 

:į Geradariui, priverčia 
padėti viso tai, kas žema, 
ištu, purvina, o siekti vi
tal, kas dora, kilnu, did

iką! Meilė artimui pri-j 
stia mus daryti artimui vi- 
i tai, ką norėtumėme, kad 
33 kiti darytų, gi saugo- 
iviso tai, ko nenorėtumė- 

4kad mums kas darytų; 
įverčia gera daryti net ir 
no priešams!
jiedvi meili yra taip glau
di susijusi viena su antrž 
d kur nėra vienos, ten ne 
iii būti ir antros! Juodv 
33 verste verčia žmogi 
u skaistumo, teisingume 
dlestingumo, darbštumo i 
įtvaros (ištvermės) kelii 
fe vienas nešvarusis neįei 
augaus karalystėn!” „At 
i ciesoriui, kas yra ciesi 
jos, kas Dievo, Dievui!

ni

ti

E 
Ž 
s 
1

1

Antikristas žmogaus asmeny
Kas gi tas Antikristas, 

kuris pasirodys pasaulio pa
baigoj ?

Antikristas, teologo Herr
mann pareiškimu, yra nuo
dėmės žmogus ir prapulties 
sūnus, kuris pasaulio pabai
goje priešinsis Kristui ir Jo 
karalystei. Šį. t tad Dievo ir 
žmonių priešūiinką —\ anti
kristą šv. Povilas Apaštalas 
vadina nuodėmės žmogumi ir 
prapulties sūnumi. „Tegul 
niekas neklaidina jūsų jokiu 
būdu; nes pirma turi ateiti 
atpuolimas ir būti apreikštas 
nuodėmės žmogus, prapul
ties sūnus, kurs yra prieši
ninkas ir keliasi prieš visa, 
kas vadinasi Dievas, ar kas 

9 

yra garbinama, taip kad jis 
sėsis Dievo bažnyčioje ir ro
dys save, lyg jis būtų Die
vas... Tuomet apsireikšs tas 
neteisusis, kurį Viešpats Jė
zus užmuš savo burnos kvė
pimu ir sunaikins jį savo at- h 
ėjimo skaistumu. Jo atėji-|žiais” (Apr. 20, 8—10). 
mas atitinka šėtono veikimą

MOTINĖLĖS DR-JOS SĄ
LYGOS STIPENDIJAI 

GAUTI

Paskutiniu laiku stipendi
jų prašė tik pranciškietės ir 
kazimierietės savo vienuo
lėms studentėms eiti aukštus 
mokslus Vytauto Didž. Uni
versitete, Kaune. Pernai ir 
šiais mokslo dr-ja suteikė po 
dvi stipendijas abiem minė- 
tom kongregacijom. Iš pa
sauliečių dabar niekas į Mo
tinėlės Dr-ją nesikreipė. Or
ganizacija yra nusistačiusi 
noriai teikti stipendijas pa
sauliečiams, kad išauklėtų 
susipratusius ir veiklius ka
talikus lietuvius. Dr-jos pir
mininkas, kun. dr. J. B. Kon
čius, lapkr. 11 d. Seimui pa
tiekė sąlygas norintiems gau 
ti Motinėlės stipendiją; tas 
sąlygas Seimas užgyrė.

Tos sąlygos tokios:
1) prašytojas turi būti gi

męs Amerikoj;
2) nesenesnis kaip 30 me

tų;

P. M. J

3) baigęs kolegiją ir ga
vęs laipsnį B. A. arba B. S. 
(pageidaujama, kad kandi
datas būtų baigęs lietuvių 
seserų vedamą pradžios mo
kyklą, vidurinę (high school 
or academy) ir katalikišką 
kolegiją);

4) gero charakterio ir iš 
geros katalikiškos šeimos;

5) praktikuojantis ir akty 
vus katalikas — lietuvis;

6) geros sveikatos (reika
lingas gydytojo liudijimas);

7) privalo pasižadėti raš
tu, kad, baigęs mokslus ir ga 
vęs tarnybą, dr-jai grąžins 
gautą stipendiją' be nuošim
čių;

8) privalo pasižadėti irgi 
raštu, kad vyks į Vyt. Didž. 
Universitetą mokslams eiti 
ir, kad, baigęs ten mokslus, 
grįš atgal į Ameriką ir veiks 
lietuvių visuomenėje tikėji
mo ir lietuvybės naudai.

Stipendijos bus teikia
mos abiejų lyčių studentams 
— studentėms. Su prašymais 
reikia kreiptis: Rev. Dr. J. B.

> Končius, Mt. Carmel, Pa.

Saugokis pikta, daryk g 
i!” „Ko jūs stovite dyki' 
las ištvers iki galo, ti 
sos garbės vainiką!”
Už visa tai pažadėta užr 
ėstis ir tai ne bet koks, 
)kie žemiški blizguči; 
Nei akys neregėjo, nei s 
ys negirdėjo, nei į žmoga 
Mį įėjo tai, ką Dievas p 
lošė tiems, kurie Jį myl 
Šituose įsakymuose ir į 

ymuose pramatyta su 
dausis žmogaus sielos ju 
ys visų luomų reikalai, k 
šios, taip ir kūno, visi { 
autieji laimei pavojai, v 
tiemonės nuveikti pikto 
tąsios pagundoms, žoc 
dulkiausia programa! i 
dos programos akivaiz 
aipgi menkai išrodo v 
vairiausios rūšies laisva

Anapt
(Iš šiuo vardu V

Aušros Vartai
Jau iš tolo tikintieji, a 

jingi ir netikintieji nusiii 
kepures praeidami pro Ai 
tos Vartus. Jauni ir seni k 
kia savo galvas, prašyda 
sveikatos,laimės; luoši ir 
goti atneša savo žaizdas, p 

I šydami Palengvinti kentė 
mus.

Is tolimų Vilniaus žen 
kampų eina tikintieji kr u 

Domis kojomis, ištroškę, < 
Rmi saulės spindulių ai 
peršlapę, sušalę. Kas ji 
M kas toks žiaurus ir 
gailestingas varo juos 
h ir Vilniaus gatvei 
kitus sulinkusius po kryži 
^šta, giedančius nesude: 
'•lis balsais šventas giesir 
Juos varo viltis, varo t 

Ms. Jie eina pasiskr 
^dalinti skausmais, ne 
Šėmis, pasiguosti, pra 
įtarimo. Ji juos supras, 
Ui kentėjo ir jai išp 
bu, o Ji šitos žemės K 
ienė. Čia prie Jos pavei 
ie vienas praregėjo, ne 

luošas, atėjęs su la 
uis, numetė jas ir parėjo 
5o sveikas, ne vienas m 
'•ai sergąs išgijo.

I
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ženklais ir stebuklais ii 
kiu neteisybės suvedi^ 
tiems, kurie žūna, nes 
priėmė tiesos meilės, lįį 

tų išganyti” (2 Tesaį! 
3-10).

o‘e( Remiantis šiais
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; Rašto žodžiais ir 
/Tėvų aiškinimais, nėra fe 
jonės, kad pasaulio paloję 
Antikristą reikia imti fe 
nio, o ne moralio asmens fe 
dvasinėje prasmėje. Pn^ 
Danieliaus ir šv. Jono Apfe 
talo Apreiškime jis palygina, 
mas žvėriui, kuris pražfefe 
voje su Avinėliu.

Antikristaus kilmė Ii 
gyvenimas 

Tasai tamsybės 
apokalipsinė bestija,^ 
iš Dano giminės (IMoa į 
17 ir Jerem. 8,16) Babikmi- 
joj, kuris pačioje savo kfe 
kystėj paveldėsiąs iš pnp. 
ro visas nedorybes, dėl kmą 
Apaštalas ir pavadino jj nuo 
dėmės žmogumi ir prapulties 
sūnumi. Visas pragaras si 
savo kunigaikščiu Liucipe- 
riu suteiks jam mokslo, ži
nių, galybės, taip kad jis sa
vo išmintimi ir galybe darys

kad būtų įvesti į paklydau 
net išrinktieji tada neapsa- 
romai sunki bus krikšėionia 
oūklė!

Antikristaus galas 
Antikristaus suspaudimo 

r persekiojimo laikais, iš
laktiesiems tos dienos ta 
įtrumpintos; gailestingam 
ievas atsiųs j žemę Enochą 

Eliją, kurie su kūnais yn 
įimti dangų; šiedu šventi 
rai darys tikrus stebuklus 
d’ grąžintų žmones p?. 
evo. Už tai jie bus nužudy- 
bet po trijų dienų jie kel
is numirusių amžinam gv 

ūmui. Tada Dievo teisybė 
renks suvedžiotoją Anti- 
stą ir jo tarnus į amžiną- 
jrapultį. „Ir jie užėjo ant 
ės platumo ir apstojo 
itųjų stovyklas ir numy- 
jį miestą. Ir ugnis nužen- 
įuo Dievo iš dangaus ir 
prarijo; ir velnias, kurs 
suvedžiojo, buvo įmes- 

ugnies ir sieros tvenki- 
kame ir žvėris ir netik- 

pranašas bus kankina- 
eną ir naktį amžių am- 
’ (Apr. 20, 8—10).

P. M. J.

(Tęsinys) i

Taip prakilniam tikslui pa- 1 
siekti Jėzaus liepta R. K. 
Bažnyčia vartoja ir prakil
niausias priemones. Visų pir
ma, beribė meilė Dievui ir 
meilė artimui, t. y. visiems 
žmonėms. Visas R. K. Bažny
čios, t. y. Jėzaus Kristaus, vi
sas mokslas ant nesugriau
namo meilės pamato; tuo re
miasi visi jos įstatymai.

Giliausioji meilė Dievui, 
kaipo savo Kūrėjui, Išgany
tojui, Geradariui, priverčia 
atsižadėti viso tai, kas žema, 
šlykštu, purvina, o siekti vi
so tai, kas dora, kilnu, did
vyriška! Meilė artimui pri
verčia mus daryti artimui vi
sa tai, ką norėtumėme, kad 
mums kiti darytų, gi saugo
tis viso tai, ko nenorėtumė
me, kad mums kas darytų; 
priverčia gera daryti net ir 
savo priešams!

Šiedvi meili yra taip glau
džiai susijusi viena su antrž, 
kad kur nėra vienos, ten ne
gali būti ir antros! Juodvi 
visus verste verčia žmogų 
eiti skaistumo, teisingumo,’ 
gailestingumo, darbštumo ir 
patvaros (ištvermės) keliu. 
„Nė vienas nešvarusis neįeis 
dangaus karalystėn!” „Ati
duok ciesoriui, kas yra cieso
riaus, kas Dievo, Dievui!” 
„Palaiminti gailestingie j i! ” 
„Saugokis pikta, daryk ge
ra!’’ „Ko jūs stovite dyki?” 
„Kas ištvers iki galo, tas 
gaus garbės vainiką!”

Už visa tai pažadėta užmo 
kestis ir tai ne bet koks, ne 
kokie žemiški blizgučiai: 
„Nei akys neregėjo, nei au
sys negirdėjo, nei į žmogaus 
širdį įėjo tai, ką Dievas pri
ruošė tiems, kurie Jį myli!”

Šituose įsakymuose ir įsta 
tymuose pramatyta smul- 
kiausis žmogaus sielos jude
sys visų luomų reikalai, kaip 
sielos, taip ir kūno, visi gro
siantieji laimei pavojai, visos 
priemonės nuveikti piktosios 
dvasios pagundoms, žodžiu, 
smulkiausia programa! šito
kios programos akivaizdoje 
kaipgi menkai išrodo visos 
įvairiausios rūšies laisvama-

nių programos, neva žmonių 
gerovei apsaugoti (apdraus
ti)?! Kam čia jie reikalingi, 
jei jau 1906 metai kaip R. K. 
Bažnyčia, Visagalio Dievo- 
Žmogaus vardu programą 
skelbia ir skelbs iki pasau
lio pabaigos?!

Šita tai programa ir sukū
rė tūkstančių tūkstančius ap 
švietos ir labdarybės įstaigų, 
imančių savo globon tamsuo 
liūs, nelaiminguosius, vargs
tančius !

Šita programos meilė su
jungia vienon šeimon ne vien 
čia ant žemės vargstančius 
žmones, bet nenutraukia ry
šių ir su persiskyrusiais su 
šiuo pasauliu, kurių vieni jau 
yra pasiekę savo tikslą dan
guje, ir mes juos gerbiame, 
melsdamies, ir mes savo mal 
domis ir gerais darbais pa
lengviname, ar sutrumpina
me jų kančias.

Kokioj kitoj draugijoj ga
lėtumėme rasti taip kilnias 
priemones taip kilniam sie
kiui pasiekti?!

Nėra tad ko nustebti, jei 
šitoks Įsteigėjas ir Jo moks
las, taip kilnus tikslas ir taip 
galingos meilės priemonės 
sutraukė į narius daugybę, 
daugybę aukščiausiojo, moks
lo, kilniausiųjų norų, didvy
riško atsižadėjimo, ir pasiau
kojimo ir energijos įvairiau
siųjų luomų žmonių nebe 
šimtais ir tūkstančiais, bet 
tūkstančių tūkstančiais, 
prieš kuriuos norom neno
rom lenkiasi galva pagerbti 
jiems!

Jie tai visi, kietai prisi- 
■ glaudę prie savo regimosios 
1 Galvos, Romos popiežiaus, 
' po tiek tūkstarfčių aptemimo 

ir sužvėrėjimo metų, pradėjo 
ir šiandien toliau varo atgai
vinimo pasauly darbą, kad 
ir Liuciperis su savo šalinin
kais putodami šaukte šau
kia: „Šalin Dievas!” ir iš vi
sų jėgų puola Dievo įsteigtą 
draugiją. Juk tai tikroji tie
sa, o ne mano prasimanymas, 
tai gana tik, kad ir paviršu
tiniškai, pavartyti istorijos 
lapai, kurie juodu ant balto 
įrodo R. K. Bažnyčios gar-

bingą ir išganingą veiklą.
Palyginant su R. K. Baž

nyčios ir jos ištikimųjų na
rių kilnumu, visi pasaulio 
galiūnai, išminčiai, visi pla
tintojai priešingo Išganytojo

esame jos nariai?! Kasgi gė
dijąs kataliko vardo? Gi tik
tai tas, kurs pats yra nukry
pęs nuo doros kelio, įklimpęs 
į šlykštybes, kuriam svetima 
visa tai, kas kilnu ir skaistu!

SVEIKATOS KAMPELIS paruošiant kūno atsparumą. 
Gera yra plauti atsivėrusias 
opas burnoje su Hydrogen

paskelbtajai tiesai mokslo, šitokiam nerūpi nei tėvynės,
visi tokie D’Alambertai, Vol- 
teriai, Liuteriai, Šliupai, 
Marksai, Leninai, Stalinai ir 
t.t., tai tik nykštukai, verti 
tik pasigailėjimo!

Visa, kas minėta, krūvon 
sumetus, argi galima rasti 
bent mažiausio pagrindo gė
dytis savo priklausomumo R. 
K. Bažnyčios draugijai?! 
Priešingai, argi neturime tie 
sos didžiuotis tuo, kad mes

nei žmonijos gerovė! Šitok
sai mėgsta vaikščioti tik pa
tamsiais! Gaila, kadangi ne 
tik pats žūsta, bet ir kitus 
veda pražūtin, savo bailumu 
ir apsileidimu, ir kitiems į- 
skiepindamas bailės ir apsi
leidimo jausmus! Kvailį ir 
bailį ir bažnyčioj pliekia!

(Bus daugiau)

Snaudulis.

Pradedant su šiuo nume
riu, sveikatos skyrių malo
niai pasižadėjo vesti Dr. A. 
G. Rakauskas, K. Federaci
jos ir Liet. Daktarų Akade
mijos pirmininkas, gyvenąs 
4142 Archer Ave., Chicago, 
ni.

Visais rūpimais sveikatos 
klausimais skaitytojai gali 
kreiptis tiesiog į Dr. Rakaus
ką, kurs atsakys per Ameri
ką. Red.

LIGOS PERAI BURNOJE

sveikus dantų smegenis, pū- Peroxide. Dantisto pagelba
_ . _ ' L-vTi4-1 i -MAilrn Ii n n>n

Apsauga Jūsų Senatvėje
(Social Security Board Washington, D. C.)

įsta-

(Tęsinys)

Tavo dalis taksų
Socialinės Apsaugos 

tymo reikalaujamus taksus
mokės tu ir tavo darbdavis. 
Per ateinančius 3 metus mo
kėsi apie 15 centų į savaitę, 
gal 25 c. į savaitę, gal 30 cen 
tų ar daugiau, pagal tai, kiek 
uždirbi. Kitais žodžiais, per 
sekančius 3 metus mokėsi 1 
centą nuo uždirbto dolerio ir 
tuo pačiu laiku tavo darbda
vis mokės 1 centą už kiekvie
ną tavo uždirbtą dolerį iki 
$3,000 į metus. 26 milijonai! 
darbininkų ir jų darbdaviai 
mokės tuo pačiu laiku.

Po pirmų 3 metų, tai bus 
1940 m., tu ir tavo darbda
vis mokės iy2 cento už kiek
vieną uždirbtą dolerį, iki $3,- 
000 į metus. Tai bus 3 metų 
taksai, o nuo 1934 m. mokėsi 
2 centus, ir tiek tavo darb
davis, už kiekvieną uždirbtą 
dolerį per kitus 3 metus. Po 
to, tu ir tavo darbdavis, at
skirai mokėsite pusę cento 
daugiau per kitus 3 metus, 
ir galų gale, 1949 m., dvyli
ka metų nuo dabar, tu ir ta
vo darbdavis mokėsite po 3 
centus už kiekvieną uždirbtą 
dolerį, iki $3,000 į ftietūs. 
Tai aukščiausia taksų dalis. 
Tavo darbdavio taksų dalis

Valdžia tuos taksus rinks 
nuo tavo darbdavio. Tavo da 
lis bus atskaityta nuo tavo 
algos. Valdžia nuo darbda-

vio rinks tiek pat, kiek 
tavo algos atskaityta.

Tas taip veiks, nors ir pra
dėsi dirbti pas kitą darbda
vį, taip ilgai, kol tu dirbsi 
fabrike, kasyklose, įstaigos 
ofise, krautuvėje ar kitoje pa* 
našioje biznio vietoje. (Ūkių 
darbininkai, privatiški namų 
darbininkai, valdžios darbi
ninkai ir panašaus darbo 
darbininkai neliečiami šio įs
tatymo).
Senatvės rezervo sąskaita
Senatvės Rezervo fondas 

Jungtinių Valstybių ižde duo 
da pelną ir valdžia garantuo
ja, kad pelnys nemažiau kaip 
3 procentus. Tas reiškia, kad 
3 centai bus pridėti prie 
kiekvieno dolerio į fondą kas 
met.

Gal tavo darbdavis turi se
natvės planą savo darbinin
kams. Jeigu taip, tai val
džios senatvės naudos planas 
su tuom nesusikirs. Darbda
vis gali pritaikinti jo planą 
prie valdžios plano.

Kiek gausi pagal valdžios 
planą, visuomet bus daugiau., 
negu užmokėsi taksais ir pa
prastai daugiau, negu galėsi 
gauti, padėdamas lygią sumą 
pinigų kas savaitė kitokiu 
būdu.

nuo

Lietuviai, skaitykite rim
čiausią Tautiškai katalikiš
kos minties savaitraštį —

1898 m. prancūzų gydyto
jas H. Vincent nurodė, kad 
liga burnoje, kai ten atsive
ria skaudžios opos, kyla dėl 
gyvio, kurs labai greitai tarp 
sta pūliuojančiose burnoje 
vietose ir yra vingiuotos iš
vaizdos. Tas gyvis pavadin
tas jo atradėjo vardu, todėl 
ir pati ligo yra gavusi Vin- 

| cento smauglio vardą.

Švedų mokslininkas Van 
Leeuwenhoek, mikroskopo iš 
radėjas, greičiausiai pirmu
tinis pastebėjo šios ligos gy
vį. Jis tyrinėjo gyvius ne 
vien savo, bet ir savo drau
gų burnose ir tyrinėjimo da
vinius aprašė savo straips
niuose.

Žiloje senovėje gydytojai 
i stebėdavosi iš pasireiškusių 

burnoje ir gerklėje įdegimų, 
s kilusių dėl infekcijos. He- 
i brajų tautoje, pasirodžius li

gai, vadinamai „askara”, 
tuoj pūsdavo ragą ir tuomi 
pranešdavo apie tos ligos pa 
vojų. Kitokių šiai ligai kovo
ti priemonių veik neturėjo. 
Tą ligą dabar mes vadiname 
difteriją. Medicinos mokslas 
yra davęs vaistų vesti su šia 
liga mirtiną kovą. Jei žmo
nės kooperuotų 100 procen
tų, giltinė negautų nei vienos 
aukos iš difterijos.

Vincent smaugulio gyvių 
galima būt rasti pas daugelį 
iš mūsų burnų. Kol kūno 
sveikatingumas yra aukšta
me laipsny, tol žmogus leng
vai atsispiria šiai ligai, bet, 
atsparumui nupuolus, ligos 
gyviai auga ir iššaukia ligą.

Žmonės, turį minkštus, ne-

liavimą apie dantis, tonsilų į- 
degimą, difteriją ar škarla- 
tiną, yra palinkę būti Vin
cent smaugulio aukomis, ly
giai kaip ir tie, kurių sveika
ta yra nusilpnėjusį iš prie
žasties nebalansuoto maisto, 
mažakraujystės ir džiovos.

Įdegimas ir atsivėrimas o- 
pų daugiausia prasideda dan
tų smegenų viršūnėse, o iš 
ten turi progos plėstis ir ap
imti visą burną ir net gerk
lę.

Aštresnio pobūdžio įdegi
mas burnoje pasižymi nema
loniu kvapu; ligonis turi kar
ščio, dėl atsivėrusių burnoje 
opų negali valgyti, o kartais 
skausmas yra tiek didelis, 
kad nuryti negali. Liežuvis 
paprastai būna sutinęs, pa
raudonavęs, apvilktas. Be to, 
ligonis kenčia vidurių netvar 
ką ir silpnėja.

Gydant svarbiausia yra 
pašalinti ligos perų lizdus,

yra būtinai reikalinga. Ku
riems liga kyla dėl vitaminų 
trūkumo, tiems daug pagelb
sti vartojimas bravorinių 
mielių, treskos (cod) kepenų 
aliejaus ir vaisių. Stokuojant 
viduriuose hydroclorinės rūg 
šties, ją reikia vartoti kaip 
vaistą prieš valgį, kad mais
to virškinimas eitų norma
liai, nes nuo to priklauso li
gonio stiprėjimas.

Dr. A. G. Rakauskas.

Ponia Storskienė apsisto
jo puikiame viešbutyje.

— Kelintą valandą turiu 
tamstai paduoti pusryčius? 
— klausia viešbučio patar
nautojas.

— Kelintą valandą pusry
čius valgo šio viešbučio žy
miausi svečiai?

— Įvairiomis valandomis.-
— Labai gerai! Aš irgi 

valgysiu pusryčius įvairio
mis valandomis!

Eug. Škliaras
SARGYBA PANERT

Tarp žygiais garsiųjų senovės vadų 
Lietuvninkų skardi tėvynėj 
Tas vyras, kuris Gedimino vardu 
Gyvenęs — ją valdė ir gynė.
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Keno plieno valios taip klausėsi ji, 
Kuo puikinos karžygiai jojo, 
Kam priešas, jo užkluptas mūsų kely, 
Tą kelią galvom savo klojo.

Lyg vasarą varpos — šalis noko mūs.
Ir priešai, nerimdami, blaškės.
O giriose džiūgavo briedis ramus 
Ir žaidė su meškomis meškos.

Bet mąsto valdovas: kas bus, jeigu jį 
Puls priešai kada susitarę?
Atremt juos geriausia medžioklių slėny, 
Pas gražią, svajingąją Nerį’.

Tai jam pranašingi dar sako sapnai.
Tad stato ten pilį jis tvirtą, 
Šventovę mūs — Vilnių, kuriam amžinai, 
Būt sostine mūsų paskirta.

Šit amžius gūdžius paly dejom kelis.
Sapnai tie teisingai jam būre.
Laisva ir stipra tebėra mūs šalis.
Tik mūsų širdies mes nebturim.

Vertė Liudas Gira.

Narbutas

Anapus Linijos
(Iš šiuo vardu V. V. S. išleistos knygos)

migęs kolegiją ir ga- 
ipsnį B. A. arba B. S. 
dalijama, kad kandi- 
būtų baigęs lietuvių 

vedamą pradžios mo- 
idurinę (high school 
myl ir katalikišką 
iV,
iro charakterio ir iš 
katalikiškos šeimos;

pakukuojantis ir akty 
italikas — lietuvis;
geros sveikatos (reika- 
. gydytojo liudijimas); 
privalo pasižadėti ras- 
d, baigęs mokslus ir ga 
iruybą, dr-jai grąžins 
stipendiją’ be nuošim-

ivalo pasižadėti irgi 
lad vyks i Vyt. Didi, 
sitetą mokslams eiti 
i, baigęs ten mokslus, 
gal į Ameriką ir veiks 
ų visuomenėje tikėji- 
lietuvybės naudai.

lendijos bus teikia- 
ibiejų lyčių studentams 
identėms. Su prašymais 
l kreiptis: Rev.Dr. J. R 
lūs, Mt. Carmel, Pa.

Aušros Vartai
Jau iš tolo tikintieji, abe

jingi ir netikintieji nusiima 
kepures praeidami pro Auš
ros Vartus. Jauni ir seni len
kia savo galvas, prašydami 
sveikatos, laimės; luoši ir li
goti atneša savo žaizdas, pra 
šydami palengvinti kentėji
mus.

Iš tolimų Vilniaus žemės 
kampų eina tikintieji kruvi
nomis kojomis, ištroškę, de
ginami saulės spindulių arba 
peršlapę, sušalę. Kas juos 
varo, kas toks žiaurus ir ne
gailestingas varo juos ke
liais ir Vilniaus gatvėmis, 
kitus sulinkusius po kryžiaus 
našta, giedančius nesuderin
tais balsais šventas giesmes?

Juos varo viltis, varo tikė
jimas. Jie eina pasiskųsti, 
pasidalinti skausmais, nelai
mėmis, pasiguosti, prašyti 
užtarimo. Ji juos supras, juk 
ir Ji kentėjo ir jai išplėšė 
Sūnų, o Ji šitos žemės Kara
lienė. Čia prie Jos paveikslo 
ne vienas praregėjo, ne vie
nas luošas, atėjęs su lazdo
mis, numetė jas ir parėjo na
mo sveikas, ne vienas mirti
nai sergąs išgijo.

Ateina iš tolimų ir iš arti
mų šios žemės kampų lietu
vių procesijos ir skundžiasi 
Jai: negi Erodas mūsų žemę 
užvaldė, ar piktosios Romos 
kariai išlaužė mūsų kryžius, 
o mūsų kūną sukapojo į dvi 
dalis?!....

Ir žiūri į juos Dievo Moti
na kupinomis skausmo aki
mis, o Jos aukso rūbais rie
da ašaros...

Gedimino pilis
Vilniaus kraštas — pilių 

šalis.
Tos pilys byloja apie šimt

metines mūsų protėvių ko
vas. Jų vardai susiję su mū
sų didžiųjų vadų ir kunigaik
ščių kovomis. Apie tas kovas 
kalba istorija, legendos, pa
davimai. Kaip maži upokš
niai subėga į vis didėjančią 
upės vagą, taip paskiros le
gendos susilieja į vieną dide
lę, puikią mūsų tautos legen
dą — legendą apie Gedimino 
pilį.

Jeigu kas nematė Vilniaus 
iš Gedimino kalno, — tas vi
sai Vilniaus nematė.

Darbšti ir didelė tauta, va
dovaujama garsaus kuni
gaikščio, supylė pilį. Jos gar

sas sklido nuo Juodųjų iki 
Baltųjų marių. Kaimynai, to
limi ir artimi; priešai ir drau 
gai nešė jos valdovams do
vanas. Atėjo okupantų val
džia, uždėjo ant visko hara- 
čą, uždėjo ir ant pilies. Da
bar einantiems į pilį bilietus 
pardavinėja. Kiekvienas įei
nąs turi mokėti 10 gr. O pi
lis griūva, jos niekas nere
montuoja. Kas metai, kas 
mėnuo likimas nuneša po 
vieną akmenį...

Tie akmenys kalba, štai 
ant vieno užrašas: „Mes pri
siekiam meilę ir kovą už 
Laisvą Vilnių — S. N. ir J. 
M.”. Tokių kalbančių akme
nų daug. Pamažu slenka jie 
į Vilnelę, o ta neša juos į 
Neries bangas, Neris pasle
pia juos savo gelmėj ir jų 
dalią apsako žaliosioms Lie
tuvos lankoms, pasiskun
džia Nemunui, o Nemunas 
nuneša juos į Jūratės karali
ją...

Kiekvienos okupantų šven
tės proga į Gedimino pilies 
bokštą įkeliama dvispalvė ir 
lenkų erelis. Ji netinka čia. 
Gedimino pilis laukia savo 
raitelio. Laukia Vyties, lau
kia trispalvės vėliavos.

Lukiškėse
Lukiškėse — didžiausias 

Vilniaus krašte kalėjimas.
Kalėjimas perpildytas. Vie

nutėse, kuriose rusų laikais 
sėdėdavo 1 žmogus, dabar sė
di — 3.

Lovos prirakintos prie sie
nos. Kaliniai guli žemėje, nes 
lovoje po tris nesutelpa.

Nuo kibiro, vadinamo „pa
raškė”, oras pirmą savaitę 
yra nepakenčiamas, ir naujo
kai negali valgyti, kol pri
pranta prie toš atmėsferos.

Už mažiausią nusižengi
mą: pieštuko laikymą, pažiū
rėjimą pro langą, kalbė j imą
si pasivaikščiojimo metu, ka
liniai baudžiami karceriu. 
Karceris — tamsus trikam
pis, kur kalinys turi gulėti 
ant grindų.

Maistas politiniams nusi
kaltėliams blogesnis, negu 
kriminaliniams. Kriminali
niai gauna porciją mėsos ir 
duonos viena riekele dau
giau. Sriuba su soda. Karce
ry — vanduo su duona dusyk 
per parą.

Nuo kalėjimo maisto kali
niai neblogėja, nes soda ne
normaliai išpučia, ir tokiu 
maistu maitinamas kalinys 
palieka kalėjimą išpurtęs.

Ir daug kas, pasėdėjęs me
tus, atrodo kuo puikiausiai, 
nors sveikata būna palaužta.

Lukiškės — vienas ne- 
sveikiausių Europoj kalėji
mų. Jokia čia kontrolė nepa
siekia, jokie įstatymai neap

saugo kalinio nuo moralio ir 
fizinio teroro.

Raudonas plakatas
Prie teismo rūmų kabo 

raudonas plakatas.
Raudonais plakatais lenkų 

valdžia paskelbia sušaudytų
jų pavardes.

Plakatą skaito masės pra
eivių. Plakatas kabo, masės 
plaukia, keičiasi.

„Šiandien sušaudytas Juo
zas Šinkūnas

Juozas Šinkūnas, lietuvių 
gimnazijos abiturientas, tu
rėjęs vos 21 metus.

Saulei tekant nuvežė jį į 
Antakalnio miškus. Baudžia
masis būrys nuvyko į „Mir
ties Duobę”. Užteko vienos 
salvės. Kariuomenės gydyto
jas konstatavo mirtį.

Papliūpa nušvilpė Antkai
nio miškais, atsimušė į Ne
ries krantus ir nuaidėjo į 
Nepr. Lietuvos pusę, į kur 
krito paskutinis sušaudytojo 
žvilgsnis...

Tą rytą buvo matyt daug 
ašarotų veidų...

Nuo 1931 m. iki 1933 m. 
Vilniaus kr. sušaudyta 126 
asmens.

Kas šešias dienas vieną 
sušaudo.

Tiek kainuoja Vilniaus 
kraštui okupacija.

Minios ateina ir nueina, o 
prie teismo rūmų, Mickevi

čiaus gatvėj, kas šeštą dieną
— kabo naujas raudonas 

plakatas, 
kas šeštą dieną 
žėri kruvinas plakatas, 
kas šeštą dieną 
rėkia krauju aptaškytas 

plakatas...
Naručio bangos Šėlsta...
Naručio ežeras! Lietuvos 

marios! Jos audringos, kaip 
ir šios žemės gyvenimas. Ir 
kaip joms nešėlti, kad Naru
tis yra širdies pavidalo, o 
širdis juk kartais taip smar
kiai plaka, kad, rodos, išsi
verš iš krūtinės. Ar Narutis 
išsiverš iš savo krantų? Na
rutis, tai didelė širdis (pažiū
rėkit į žemėlapį!), jis turi 
80,5 km. arba 8009 ha. Aiš
ku, tokia širdis gali smarkiai 
plakti, gali daužyti savo 
krantus, kėsintis užlieti su
pančias ją girias.

Naručio pakrantėse gyve
na barzdoti Lietuvos žvejai. 
Gyvena jie čia nuo neatme
namų laikų. Jų protėviai gy
veno čia, kai giriose garbino 
Perkūną ir kai ežero bango
se maudėsi undinės. Neturi 
jie jokių dokumentų įrodyti 
savo teisę žuvauti. Papročių 
teisėmis žuvavo žvejai ežere, 
medžiojo giriose, nes tai jų, 
kieno gi kito?! Bet atsirado 
ir kitas pretendentas. Lenkų 
valdžia išleido įstatymą, ku

riuo visi vandenys pereina 
valstybės žinion. Lenkų val
džia paėmė didžiausį Lietu
vos ežerą savo žinion, uždrau 
dė žuvauti. 3000 žvejų liko be 
duonos, 6000 rankų nustojo 
darbo...

Po ežerą dūzgia motorinės 
policijos valtys. Gaudo žve
jus, kurie neklauso lenkiškų 
įsakymų. Nepaklusniuosius 
veža į kalėjimą...

— Bet juk mes čia šeimi
ninkai ! Mūsų čia žemė, o mus 
gaudo, kaip vagis! Čia be 
kraujo neapsieis, — kalbasi 
barzdoti žvejai.

Motorinės valtys dūzgia. 
Ežeras klauso nuo amžių ne
girdėtos kalbos. Bangos kve
pia gintaru ir smala, gundo 
žvejus ginti tas brangias pa
krantes.

6000 akių su neapykanta 
seka policijos valtis, 6000 su
gniaužtų kumščių graso jėga 
ginti savo teises.

Policijos šautuvai taiklūs. 
Žvejai imasi dalgių ir šakių.

Naktimis girdėti gudų 
dainos. Mat, ežeras Gudijos 
pasieny ir todėl čia daug jų 
gyvena...

Naručio bangos šėlsta...
Naručio bangos daužo že

mus krantus, stengiasi užlie
ti žvejų skurdą, paskandinti 
sukrypusias pirkeles...
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AMERIKOS DIDYSIS VAJUS
Čižauskienės mergaičių 
ansamblis lapkr. 27 d.

Iš New Yorko 12 kp. veikimo
12 vyčių kp., kurios dau

guma narių gyvena Bronxe, 
N. Y. nesenai pirmą kartą su

yra 
dar 
pla-

laiko 
salė-

K. Vilnis
Bazaro veKatkauskaitė atsimena

Ona Katkauskaitė atvyks

to- 
bei

AMERIKOS BAZARUI
PRAĖJUS

NAUJO SKAITYTOJO 
BALSAS

B. 
ap-

MERGAIČIŲ GROŽIS 
(Iš O. Swett Marden minčių)

Kiekviena paprasčiausia, 
negražaus veido ir figūros 
mergaitė, jei ji tik turi kil
nią sielą, gali pasiekti tai, 
kad kiekvienam, kas ją su
tinka, ji atrodys graži. Tik 
reikia susidaryti sielos ir 
kūno grožio idealą ir vis jį 
prieš akis turėti. Tikrame 
grožyje visada atsispindi ge
ra širdis, atsispindi ilgesys 
skleisti apie save visur, kur 
tik esi, tikrą širdies giedrą 
ir šilimą.

Visas žmogaus gyvenimas 
yra ne kas kita, kaip tik jo 
vidaus gyvenimo atspindys, 
todėl pamažu veidas, jo iš
raiška ir judesiai pradeda 
sekti gražias mintis ir lieka 
malonūs ir patraukią. Jei tu 
savo sieloje visada turėsi 
meilės, gėrio ir grožio jaus
mų, tu visiems darysi malo
numo ir sielos grožio įspūdį, 
kad tikrai niekas nepastebės 
tavo veido, figūros trūkumų.

Aš pažįstu mergaičių, ku
rios taip buvo susirūpinusios 
savo negražumu, taip dėl jo 
sielojosi, kad iš to skausmo 
greit paseno ir dar negražes
nės liko. Jos visai nebuvo to
kios bjaurios, kaip kad buvo 
įsivaizdavusios ir jei nebūtų 
nuolat liūdėjusios, jei nebūtų 
visą laiką vien apie tai gal-; 
vojusios — niekam nebūtų 
atėję nė į galvą, kad jos ne
gražios.

Jei jos išsivaduotų iš ši
to perdidelio jautrumo, jei 
elgtųsi visai paprastai ir pa
sistengtų visada turėti kil
nias mintis, linksmą būdą, 
proto gyvumą ir užjaučian
čią širdį — jos tuo pilnai pa
vaduotų savo grožio ir dailu
mo trūkumus.

Pažinau vieną mergaitę, 
kuri paaugusi ir pastebėjusi 
savo nepaprastą negražumą 
ir nemiklumą taip tuo kan
kinosi, kad ji visai nebeži
nojo, kas bedaryti ir norėjo 
pasidaryti sau galą. Ji taip 
buvo Įsitikinusi, kad visur, 
kur tik eina, visi iš jos juo
kiasi ir kad niekas gyveni
me jai nebesiseks, kad, pa
galiau, pasiryžo iš paskuti
niųjų pasistengti išsivaduoti 
iš tos nelaimės. Ir ji tvirtai 
pasiryžo priversti žmones ją 
mylėti.

Ji nutarė nebesišalinti nuo 
žmonių, bet juos prie savęs 
traukti ir taip kiekvienam 
padėti, kad visi ją turėtų pa
milti. Ji pasiryžo išugdyti 
gražiąsias, širdies dorybes, 
kurios toli pralenkia tuščią 
kūno grožį. Ji pradėjo su už
uojauta 4 kitus žiūrėti, rū
pintis apie kitų džiaugsmus 
ir skausmus. Jei tik pastebė
davo, kad kas serga ar nu
liūdęs, ar draugų užmirštas, 
ji tuoj maloniai juo pasirū
pindavo ir įgydavo draugiš
kumą. Ji pradėjo savo širdį 
ir protą visais atžvilgiais la
vinti ir liko įdomi, džiaugs
minga ir patraukianti.

Ji stengėsi visada išlaiky
ti tą džiaugsmingą ir giedrią 
nuotaiką ir greit nustebusi 
pamatė, kad jaunieji jos 
draugai ir draugės, kurie se
niau nuo jos šalinosi, dabar 
spietėsi apie ją ir visi ją my
lėjo. Tokiu būdu ji ne tik 
įgijo tai, kas jau pilnai pava
davo jos kūno grožį, bet ir 
įsigijo tokį sielos grožį', ku
rio metai ne tik nedildė, bet 
dar didino ir kuris toli pra
lenkė tą menką ir nepastovų 
grožį, kurį suteikia taisyk
lingas veidas ir daili figūra. 

/•

Naujų narių vajus 
. Šiais metais sukanka 
1 metai, kaip Lietuvos Vyčių 
■ organizacija gyvuoja, tad vy

čiai yra nusiteikę šiais me
tais daug veikti ir stiprinti 
visais atžvilgiais savo orga
nizaciją.

Nuo Naujų Metų pradės 
milžinišką naujų narių vajų 
ir dės visas pastangas dau
giau jaunimo į savo organi
zaciją patraukti.

—0—
Vyčių ekskursija

Atsilyginti pavasarinin
kams už atsilankymą pereitą 
pavasarį, Vyčiai yra nutarę 
rengti didžiulę ekskursiją į 
Lietuvą 1938 mt. Kadangi 
pradedama rengtis iš anksto, 
reikia tikėtis, jog ji tikrai 
bus sėkminga. Tokios eks
kursijos naudą jaunimui vi
sai ir nereikia aiškinti. Ruoš
kimės visi ja pasinaudoti.

—o—
Vytis ir Amerika — 

Kalėdų dovana
Pasirodė lapkričio mene

sio Vytis, kurį galima laiky
ti tobulėjimo atspindžiu. Gra 
žūs straipsneliai su įvairiais 
pamokymais bei pastabomis 
lietuvių ir anglų kalbose ir 
tikrai visiems jis prieinamas.

Gražiausia Kalėdų dovana 
— Amerika, o jaunimui Vy
tis.

—o— ( 
Sportas

N. Y. ir N. J. apskrities 
stalo teniso rungtynės prasi
dėjo lapkr. 30 d. Brooklyno 
1-os kuopos kambariuose. 
Dalyvavo beveik visos kuo
pos. Gražiausiai pasirodė 41 
ir 110 (Maspetho) kuopos. 
Rungtynių žiūrėti susirinko 
gražus skaičius jaunimo; vi
si pavaišinti užkandžiais ir 
arbata.

Rungtynės baigsis šį penk 
tadienį, gruodžio 4 d., Maspe
tho kuopos patalpose. Lai
mėjusiai kuopai bus įteikta 
graži taurė.

— o—
Dramos ratelio susirinkimas

Dramos ratelio posėdis į- 
vyks šį pirmadienį, gruodžio 
7 d., 231 Bedford Ave., Brook 
lyne. Bus priimami nauji na
riai ir svarstomi įvairūs rei
kalai. Dramos rately gali pri 
klausyti tik vyčiai.

—o—
Metinis susirinkimas

L. Vyčių 41 Vytauto kuo
pos metinis susirinkimas į- 
vyks ketvirtadienį, gruodžio 
10 d., kuopos kambariuose. 
Senoji valdyba praneš savo 
metų atskaitas ir bus renka
ma nauja valdyba.

Šiais metais kuopos valdy
bą sudarė V. Pečkaitis — 
pirm., P. Ivanauskas — vice- 
pirm., J. Minauskas — ižd., 
M. Stakonaitė — f in. rašt., 
A. Šimiliūnaitė — protok. 
rašt. Beveik visi jie. labai 
daug dirbo kuopai. Linkėti
na, kad ir nauja valdyba pa
našiai atsižymėtų.

—o—
Kuopos Komunija

41-os kuopos bendra Ko
munija įvyks sekmadienį, 
gruodžio 13 d., per 8 vai. mi
šias. Bus bendri pusryčiai 
kuopos kambariuose. Kvie
čiami dalyvauti visi kuopos 
nariai ir visas parapijos jau
nimas kartu.

rengė šokius irgi Bronxe, 
bat pasekmės buvo tik pusė
tinai geros. Vieta, matyt, per 
daug nuošali ir patartina ki
tus parengimu vėl laikyti sa
vo parapijos salėje.

12 kp. savo mėn. susirin
kimus turi pirmą mėnesio 
antradienį, par. salėje. Gi ki
tus suėjimus turi kiekvieną 
antradienį minėtoje vietoje, 
kur turi stalo teniso žaidi
mus. Tie suėjimai visuomet 
gausingi.

12 kp. yra tuo nepaprasta, 
kad jos beveik visi nariai gy
vena arba Bronxe arba 
Brooklyne, gi iš apylinkės 
tėra tik pora. Ši kuopa turi 
turėti ką nors nepaprasto, 
kad jaunimas nesigaili laiko 
ir savo pastangų vykti iš 
liau į jos susirinkimus 
suėjimus.

Vyčiai rengiasi pirmininko 
rinkimams. Kandidatais yra 
K. Janeliūnas ir Al. Vasaus- 
kas.

Kuopa įstojo į basketbolo 
lygą ir šiemet geriau pasiro
dys, negu pernai; tada jie 
laimėjo 14 žaidimų, pralai
mėjo 4.

Visi vyčiai prašomi nepa
miršti atsilankyti į savo kam 
barį gruodžio 10 d. 8 vai. va
kare. Ona Laurynaityte.

Conn. valstybės High 
School mokiniai turėjo kon- 
testą, kas geriausia moka 
klubo dalykuose vesti siuvi- 
hlą, namų ruošos įvairius 
darbus ir Lt. Keturi išrinkti 
laimėtojais ir gavo devynių 
dienų apmokamą žygį į Chi
cago, kur būna National 
Club seimas. Pirmą vietą lai
mėjo lietuvaitė St. Mišeikytė 
iš Somersville, kita, rodos, ir 
lietuvaitė — Lillian Tardis. 
Valio lietuvaitės! Jūs pasi
žymite ne tik gražuolių kon- 
testuose, bet ir rimtesniuose 
dalykuose!

Lietuvaite —
Miss Connecticut »

Waterburiete Tillie Grey 
(Grinciūnaitč) šiais metais 
išrinkta Miss Connecticut. 
Hartfordiėtė Turauskaitė per 
nai išrinkta Miss. Hartford.

—o—
Ir vaikinai pasižymi

Iš visų Hartford High 
School mokinių Antanas Bal
čiūnas išrinktas metinio mo
kyklos metraščio vedėju — 
leidėju. Sveikiname. Jo ir Mi-. 
šeikytės paveikslai tilpo 
Hartfordo laikraščiuose.

—o—
Artistė svečiavosi

Julė Baranauskaitė,
terburietė, buvo parvykus 
kelioms dienoms pas tėve
lius. Ji važinėja beveik per vi 
są Ameriką, dainuodama 
„Blues and ballads”. Gerai 
atrodo ir vis lavinasi muzi
koje — turi stipendiją.

—o—
Sportas

Vyčių basketbolo ratelis

su Tito Schipa gruodžio 6 d, 
Nesenai buvo Tennessee. Jai 
ten gerai sekėsi ir ji vis ne
užmiršta vietinio choro, ku
riam dažnai atsiunčia atviru
kų.

—o—
Lietuviškos poros

Padėkos dienoje mūsų baž
nyčioje apsivedė dvi gražios 
lietuviškos katalikiškos pa
vyzdingos porelės: Jonas Šei 
gis su Baranauskaite ir Jur
gis Kupstaitis su Ona Lena- 
vičiūte. Joms ir visoms ki
toms, kurios apsivedė kituo
se lietuvių miestuose per tą 
šventę, linkime gražiausio 
linksmiausio sugyvenimo!

________________________

nuoti. Kovens yra labai pa
tenkinti šia programa ir sten 
giasi ilgesnį laiką gauti.

Kas penktadienį p. Čižaus- 
kienė per minėtą programą 
ne tik vien muzika užimta, 
bet ir lietuviškai aiškiai pra
nešimus daro.

Negalima nepažymėti, kad 
O. Česnaitė, M. Anulytė, O. 
Matulionytė ir sesutės B. ir 
A. Jankūnaitės gražiai pasi
rodė. „Aš”.

Kas, kur, kaip?
Kai kurie southbostonie- 

čiai nori žinoti, iš kokių šal
tinių laikraštis Amerika gau
na tiek žinių apie So. Bosto
ną. Atspėkite!

—o—
P-lė O. W. dažnai neparva

žiuoja į namus. Gal gerų gi
minių turi?

A. B., pasižymėjęs tenoras, 
pradėjo mokytis pianu skam 
binti. Gal neužilgo susilauk
sime ir mes Paderevskio?

P-lė M. L. tikrai kur nors 
pasislėpė ar ką? Jau nebesi
mato jos nei bažnyčioje gie
dant. Kokia jėga ją nuo to 
sulaiko?

Po pereito „minstrel show” 
p-lė N. V. su savo sesute la
bai skubėjo namo į Roslin- 
dale. Ji sakiusi, kad labai iš
alkusi ir namie jos laukia 
„turkey dinner’. Bet... ne vi
sus galima apgauti. Kaip gi 
jo vardas?

Ed. Janulis, paimtas į val
stybės policiją, šiomis dieno
mis galutinai baigė reikalin
gus kvotimus ir tapo tikruo
ju policininku. Geriausios 
kloties, Ed!

P-lė H. Drobakiūtė, kuriai 
buvo padaryta apendicito o- 
peracija, jau sugrįžo į chorą 
ir, galutinai sustiprėjus, vėl 
pradės veikti, žinoma, su pa
dvigubintu smarkumu, nes 
nebebus daugiau kuo nusi
skųsti.

Lapkr. 22 d. parapijos cho
ras, vadovaujant rauz. A. 
Visminui, suvaidino melodra
mą Graži. Mageliona. Suvai
dino labai nusisekusiai. 4 ak
te, Magelionai meldžiantis li
goninėje prie altorėlio, cho
ras už scenos įspūdingai gie
dojo Avė Marija.

Publikos buvo pilna salė. 
Visada dabar daug atsilanko 
į choro parengimus, nes cho
ras visada išlaiko savo žodį, 
— gerai pasirodo, šio vaka
ro pelnas skiriamas naujų 
vargonų fondan, kurį choras 
jau išaugino iki 250 dol. Per
traukoje mūsų klebonas, 
kun. P. Juras, pagyrė chorą 
už puikų veikimą. Vakarą ve 
dė K. Vencius. Vaidino: Ci-

žaidė su Pratt and Whitney.' reso grafas — V. Mizeras, 
Lietuviai gerai prieš smar- Alvarija, grafienė — C. Ar
klus čempijonus pasižymėjo, minaitė, Petras, jų sūnus — 
nors ir kiek pralaimėjo. Tu- j. Blaževičius, Marcelius, ka
rime stiprų lietuvių vaikinų 
būrelį ir daug tikimės iš jų. 
How about the girls this 
year?

Reikėtų jiems rungtis su 
lietuviais iš Waterbury, dar 
teko girdėti, kad iš Scranton, 
Pa. lietuviai nori su mumis 
žaisti. Lauksim rungtynių!

— Lapkr. 28 d. įvyko pa
rapijos kortavimo vakaras. 
Nors darbai siuvėjams su
stoję, žmonių buvo, pelno li
ko per 100 dol.

— Laikraščių pranešimu, 
šen ten darbininkams algas 
pakėlė, bet Baltimorės siuvė
jams nieko nepakėlė ir jie 
džiaugiasi, kad darbdaviai tų 
pačių algų nenukapoja.

— Darbininkai jau gavo

j — Sodalietės rengiasi sa
vo metinėm trijų dienų reko
lekcijom gruodžio 6—8 d.d.; 
vadovaus pats klebonas.

— Sekmadieniais klebonas 
veda katekizacijos pamokas. 
Augusių prisirenka gražus 
pulkelis, tik jaunimo nedaug.

— Šv. Cecilijos choras var 
gonų fondui lapkr. 27 d. tu
rėjo surengęs vakarą, vaidi
no Gražiąją Magelioną. Pel
no liks nors keletas desėtkų.

— Altoriaus puošimo drau 
gija rengiasi puošti altorių 
Kristaus gimimo atminimo 
šventėms. Pora sekmadienių 
prieš Kalėdas prie bažnyčios 
durų priiminėja aukas gė
lėms nupirkti.

— Sodalietės parūpino at
sišaukimą į visus parapijie
čius, prašydamos Šv. Tėvo 
intencija išklausyti 3 šv. mi
šių ir paaukoti 3 komunijas. 
Pasižadėjimo lakštai bus nu
siųsti į Romą, kaip gražus 
kalėdinis pasveikinimas.

VIETOS

Pirmą sykį Amerika pa
siekė mane lapkr. 13 d. Su į- 
domumu perskaičiau ir turiu 
pasakyti, kad tai turningas 
laikraštis. Žinučių iš visur — 
iš kur tik nori. Matyti, 
gana daug rašytojų, ir 
pasižadančių rėmėjų ir 
tinto jų.

Redaktorius, Juozas 
Laučka, matyt, gerokai
karpo žinias, kad padarytų 
vietos visiems bendradar
biams nors po kiek ir tai gra 
žiai tvarkoma. Jei Amerika 
taip visados išlaikys savo 
garbingą darbą, tai galima 
drąsiai norėti, kad Amerika 
virstų dienraščiu netolimoj 
ateity, ar nors du ar tris kar 
tus savaitėj.

Aš tikiu, kad redaktorius 
mokės palaikyti santykius ir 
gauti rašytojų, skaitytojų, j senatvės apsaugos blankus 

*v valdžios išpildyti.
— Lietuviai žada neprenu

meruoti tų laikraščių, kurie 
rašė prieš Rooseveltą ir visi 
laukia sutrumpinimo darbo 
valandų. Siuvėjų unija ne
įstengia sutrumpinti valan
das: kurie turi, dirba anksti 
ir vėlai.

— Lapkr. 29 d. sulaukėm
misijonieriaus, Tėvo Jėzuito,;du sudėjo gražiausių linkėji- 
kun. Mešlio, kuris pradėjo mų laimingai porelei.
misijas; ši savaitė moterims, 
kita — vyrams. Kun. L. J.
Mendelis važiuoja į Philadel- 
phiją pas kun. Zimblį 
lekcijų vesti.

— Vytauto draugija 
susirinkimus parapijos 
je, bet austrių puotą turėjo 
kitoje vietoje, nes ši salė 
esanti perdaug užimta pa
rengimais. J. K.

rėmėjų. Aš linkėčiau, kad 
kiekvienas skaitytojas, gy
venąs tarp lietuvių, pasi
stengtų gauti nors pusę tuzi
no naujų skaitytojų.

Vienas kitam padėdami, 
galime daug gero nuveikti 
bet kokiame darbe; kaip yra 
sakoma: ranka ranką maz
goja, kad abi būtų baltos.

Vienas, nors ir kažin koks 
galijotas, nieko negali pada
ryti, bet jei mes mūsų nau
jam redaktoriui padėsim, tai 
tikrai jis mūsų neapvils ir 
mes visi laimėsim.

Dabar yra kovos laikai; už 
savo idealą, dorą, sielos jau
smus, artimo meilę. Visi tu
rim būtinai arčiau ir arčiau 
glaustis tarp savųjų, šalinan 
tis nuo savo priešų.

Senis Jonas.

— Lapkričio 18 d. parapi
jos salėje įvyko Vilniaus rei
kalais prakalbos. Kalbėjo Vii 
niui Vaduoti S-gos atstovas, 
V. Uždavinys. Žmonių susi
rinko arti 200. Aukų surink
ta $32.62. Tuo pačiu tikslu 
surengtas teatras gal papil
dys iki 100 dol.

V. Uždavinio kalba nepa
prastai paveikė klausytojus, 
ypač dzūkus. Visose vietose, 
kur tik lankosi Uždavinys, 
lietuviai turėtų gausingai lan 
kytis į jo prakalbas.

— Gruodžio 6 d. 6 vai. vak. 
tretininkų skyrius rengia pa
rapijos naudai vakarienę.

— Gruodžio 20 d. parapi
jos rinktinasis jaunimas, 
choras, turės savo nepapras
tai gražų koncertą. Visi tu
rėtumėm gausingai atsilan
kyti pasidžiaugti lietuviška 
daina ir savo jaunimo žydėji-

Ant. Žiemys.

— Metinis bazaras gerai 
pavyko. Ypatinga padėka 
darbininkams-ėms ir aukoto
jams.

— Moterų „gildija” lapkr. 
27 d. turėjo šokius.

— Prieš Kalėdas bus dvie
jų savaičių rekolekcijos, ku
rias ves prof. kun. dr. M. 
Ražaitis, . pasižymėjęs pa
mokslininkas.

Lapkr. 29 d. kleb. kun. P. 
M. Juras parapijos salėj ro
dė krutamus paveikslus iš šv. 
Pranciškaus Asyžiečio gyve
nimo — The Path of Love. 
Žmonių prisirinko labai 
daug. Paveikslais ir aiškini
mais visi džiaugėsi.

— Motinų arkibrolija, kaip 
ir kitais metais, rengia „San
ta Claus party” neturtingųjų 
šeimynų vaikučiams. Lapkr. 
mėn. 19 d. tam tikslui turėjo 
surengusi „whist party”, tik 
žmonių prisirinko labai ma
žai.

Komp. A. J. Aleksio sūnus 
Norbertas lapkr. 25 d. buvo 
atvykęs pasiviešėti pas savo 
krikšto motinėlę, p. Antani
ną Nausėdienę.

Padėkos dienoje Norbertas 
dalyvavo Muzikos Žinių re
daktoriaus, varg. N. Kulio, 
vestuvėse ir savo tėvelio var

Teko jam dalyvauti Jauni
mo parengime ir Civic Ope
ros Rūmuose, kur įvyko ža- 
vė j antis dienraščio Draugo 
koncertas, kuriame dalyvavo 
kartu su Nausėdų šeima gra
žiausioj ložėje.

Stud. Norbertas lanko 
Notre Dame universitetą, 
kur jis yra radio stoties ve
dėju. Matyt, kad Norbertas 
eina tais pačiais keliais, kaip 
ir jo visų gerbiamas tėvelis, 
komp. Al. Aleksis.

Ieva Lukošiūtė.

Kortavimo vakaras
Šv. Onos par. salėje, Grand 

St. ir Manning avė., gruo
džio 6 d., sekmadienį, 7 vai. 
vak. įvyksta kortavimo va
karas. Bus įvairūs kortų lo
šimai, mėgėjams bunco, go
riausiems — gražios dova
nos. Laimėjusiems palinks
minti ir pralošusiems pa
guosti bus duodama kavos 
su pyragaičiais. Visi bus lai
mingi, nei vieno nusiminusio. 
Tat ir kviečiame visus lietu
vius iš visų apylinkių atsi
lankyti.

Mišioms tarnauti vaikai
«■

Kleb. kun. S. Stonis išmokė 
6 berniukus mišioms tarnau
ti. Dabar daugiau vaikų pa
sirodo prie altoriaus. Labai 
gražiai atrodo ir žmonės pa
tenkinti.

rininkas — Pr. Bruzgulis, 
Mageliona, karalaitė — O. 
O. Jareckaitė, Neapolio ka
ralius — P. Raznauskas, ka
ralienė — EI. Zanevičiūtė, 
senelė — R. Kuklevičienė, 
Minykas — J. Strelčiūnas, 
vienuolyno tarnas — P. Bruz 
gulis, karaliaus tarnai — 
Micka ir Kašėta, ligoniai — 
J. Zinkevičiūtė, E. Dovidony- 
tė. A. J.

M. 
radio 
vėl gražiai dainavo per stotį 
WCBM, kurios pranešėjas 
p. Todd susilaukė telefonu 
daug gražių komplimentų dėl 
šios grupės dainavimo. Keli 
žmonės pranešę dar negirdė
ję per šitą stotį tokio gra
žaus ir sutartino grupės dai
navimo.

Tai pradžiugino progra
mos dalyves ir jų vedėją.

Baltimorės lietuviai yra 
labai dėkingi Kovens Furni
ture kompanijai, pakvietusiai į 
ir leidusiai jų radio valandoj | 
lietuvių kalboje dainas dai-

L. Universalinio Biuro direktoriai savo posėdyje lapkri
čio 17 d. nutarė paskelbti naujų Amerikos skaitytojų vajų.

Vajus prasideda lapkričio 25 d., drauge su Amerikos Ba- 
zaru, ir tęsis iki Užgavėnių.

Vajaus talkininkams skiriamos trys dovanos: I — dide
lis radio aparatas arba 50 dolerių pinigais; II — 30 dol. ir 
III —15 dol.

Visi norintieji vajuje dalyvauti prašomi tuojau kreiptis į 
Amerikos administraciją, kuri suteiks visas smulkesnes ži- 

1 nias, sąlygas ir t.t.
I Visi Amerikos Bičiuliai į didžiąją talką!

Amerika rengė pirmą ba 
jų. Jam buvo ruoštasi pa 
lubom ir ypatingose sąlygc 
tnes paeiliui vyko visų ps 
įpijų bazarai — kamavę 
į Nežiūrint, kad aplinką 
jsmus gąsdino nepasisek 
H vienok dirbom kiek gali 
isn ir kaip mokėjom. Kai 
įbar atrodo, mokėjom i 
Augiausia, nes tai buvo m 
s pirmas tos rūšies pare 
jmas. Tačiau Amerikos l 
šulių gražūs norai neliko

Dabar, kada bazaras už 
saigė, galima džiaugtis iš 
jota Amerikai paran 
Džiaugdamies, negalime ] 
niršti bazaro rengėjų — ( 
bininkų. Jiems priklauso 
ihausiu padėka. Bazare 
io kiekvienos parapijom 
taikos atskiri stalai, j 
huių dirbo tų parapijų • 
įėjai ir veikėjos. Prie 
reiškimo parapijos stalo 
50 p. M. Dragūnaitienė, 
flimienė, M. Paličiūtė, 
temeckienė ir S. Subati 
turi buvo vedėja. Dirbti 
ulbėjo Kašėtienė, Šerty 
nė, Kazakauskienė. Ar 
Karalienės parapijos: 
Krušinskas, A. Vasausk 
A. Rapolskienė, B. Rad 
čienė, Stravinskienė, O. 
kaliūnaitė ir T. Barzilat 
nė-Krušinskaitė, kuri 
stalo vedėja. Maspeth 
Valantiejienė, R. Nedzii 
nė, V. Baltrūnienė, P. 
kienė, R. Ražickienė, V «
riauskienė ir M. Nork* 
-i kuri buvo stalo v 
Dirbti prigelbėjo Mine 
'•aite, Komskaitė, Cere 
*8, Nedzinskaitė, Kul 
kienė, Kumickienė, Jc 
Šv. Jurgio parapijos si 
je: M. Ručinskienė, Gu 
kienė, A. Slivinskienė, J 
žauskienė, M. Kazlaus 
ir M. Brangaitienė, km 
vo stalo vedėja. Ame 
skyriuje: Al. Pūkenytė, 
tęs Kadžiūtė, A. J. Ma: 
Z. Mažeikienė, T. čem< 
nė, J. Čemerka ir K. E 
lienė, kuri taip pat 
vo stalo vedėja. Prie v 
dirbo: 0. Stagniūnienė 
Andrešiūnienė. Baro 
jais buvo St. Pusvaškis 
Žemantauskas. Įžangoj 
tas pardavinėjo V 
Daubaras ir jo sūnus, 
tus atiminėjo A. And] 
nas, K. Baltrušaitis ir K 
saitis. Baro bilietus p 
nuėjo S. Stagniūnas.

Jiems visiems garbė i 
dingą, lietuviška padeki

Esame dėkingi ge 
oriems vietos parapijų 
ąms, kurie savo par 
žmones bei draugijas r 
Mi šį bazarą ir patyi 

jo pasisekime sa5 
iibnkymu. Apreiškimo 
sijos kleb. kun. N. Pak 
Ydingai dėkojame už 
iiiių bazarui salės nei 
Jai.

Šis bazaras duos Am< 
stiprią materialinę pa 
Ir tikime, kad ta paran 
le paskutinė. Mes n 
Ameriką tobulinti ir ai 
tinome, kad ir visuome 
aukia iš mūs. Bendrai 
lami visada daugiau 
rysime.
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- Sodalietės rengiasi 
(lėtinėm trijų dienyno, 
i jom gruodžio 6-~8 įį, 
ivaus pats klebonas.

Sekmadieniais klebonas 
katekizacijos pamokas, 

įsių prisirenka gražus 
elis, tik jaunimo nedaug,
Šv. Cecilijos choras 
fondui lapkr, 27 i tu- 

surengęs vakarą, vaidi- 
ražiąją Magelioną. Pel- 
<s nors keletas desėtkų. 

Altoriaus puošimo drau 
rengiasi puošti altorių 
aus gimimo atminimo 
ėms. Pora sekmadienių 
Kalėdas prie bažnyčios 
priiminėja aukas gė- 

nupirkti.

Sodalietės parūpino at- 
rimą j visus parapijie- 
prašydamos šv. Tėvo 
ija išklausyti 3 šv. mi- 
paaukoti 3 komunijas, 
.dėjimo lakštai bus nu- 
į Romą, kaip gražus 
ais pasveikinimas.

CHICAGO, ILL.

p. A. J. Aleksio sūnus 
'tas lapkr. 25 d. buvo 
s pasiviešėti pas savo 
i motinėlę, p. Antani- 
įsėdienę.
kos dienoje Norbertas 
zo Muzikos Žinių re- 
aus, varg. N. Kulio, 
se ir savo tėvelio var 
i jo gražiausių linkėji- 
ringai porelei.
jam dalyvauti Jauni 
engime ir Civic Op*- 
nuošė, kur įvyko a-

dienraščio Draup 
is, kuriame dalyvavo 
i Nausėdų šeima gn 
ložėje.

Norbertas lanki 
Dame universitetą, 
yra radio stoties ve- 
iatyt, kad Norbertas 
pačiais keliais, kaip 

ų gerbiamas tėvelis, 
1. Aleksis.

Ieva Lukošiūtė.

y City, N. J.

avimo vakaras

>s par. salėje, Grand 
nning avė., gmo- 
sekmadienį, 7 vai. 

sta kortavimo va- 
s įvairūs kortų te
igėjams bunco, ge-
— gražios dova- 

nėjusiems palinks- 
pralošusiems pa- 

j duodama kavos 
ičiais. Visi bus lai- 
vieno nusiminusio, 

ečiame visus lietu- 
ų apylinkių atsi-

—o—
> tarnauti vaikai

m. S. Stonis išmokė 
is mišioms tarnam 
daugiau vaikų pa- 

e altoriaus. Labai 
'odo ir žmonės pa-

m
posėdyje lapkri- 

s skaitytojų vajų, 

su Amerikos Ba

lanos: I — dide- 
,is; II — 30 dol. ii

ii tuojau kreiptis į 
sas smulkesnes ži-

VIETOS ŽINIOS
AMERIKOS BAZARUI

PRAĖJUS

Amerika rengė pirmą ba- ■ 
žarą. Jam buvo ruoštasi pa- ■ 
skubom ir ypatingose sąlygo
se, nes paeiliui vyko visų pa
rapijų bazarai — karnava
lai. Nežiūrint, kad aplinky
bės mus gąsdino nepasiseki
mu, vienok dirbom kiek galė
jom ir kaip mokėjom. Kaip 
dabar atrodo, mokėjom ne 
daugiausia, nes tai buvo mū
sų pirmas tos rūšies paren
gimas. Tačiau Amerikos bi
čiulių gražūs norai neliko be 
vaisių.

Dabar, kada bazaras užsi- 
oaigė, galima džiaugtis iš jo 
gauta Amerikai parama. 
Džiaugdamies, negalime pa
miršti bazaro rengėjų — dar 
bininkų. Jiems priklauso di
džiausia padėka. Bazare bu
vo kiekvienos parapijos ir 
Amerikos atskiri stalai, prie 
kurių dirbo tų parapijų vei
kėjai ir veikėjos. Prie Ap
reiškimo parapijos stalo dir
bo n. M. Dragūnaitienė, T. 
Klimienė, M. Paličiūtė, L. 
Žemeckienė ir S. Subatienė, 
kuri buvo vedėja. Dirbti pa
gelbėjo Kašėtienė, šertvytie- 
nė, Kazakauskienė. Angelų 
Karalienės parapijos: K. 
Krušinskas, A. Vasauskaitė, 
A. Rapolskienė, B. Radzevi
čienė, Stravinskienė, O. Mi- 
kaliūnaitė ir T. Barzilauskie- 
nė-Krušinskaitė, kuri buvo 
stalo vedėja. Maspetho: V. 
Valantiejienė, R. Nedzinskie- 
nė, V. Baltrūnienė, P. Šim
kienė, R. Ražickienė, V. Vyš
niauskienė ir M. Norkevičie- 
'0. kuri buvo stalo vedėja. 
Dirbti prigelbėjo Mincinaus- 
’•aite, Komskaitė, Cerebiejū- 
‘5. Nedzinskaitė, Kulikaus
kienė, Kumickienė, Jocienė. 
Šv. Jurgio parapijos skyriu
je: M. Kučinskienė, Gudžins- 
kienė, A. Slivinskienė, M. Pu
žauskienė, M. Kazlauskienė 
ir M. Brangaitienė, kuri bu
vo stalo vedėja. Amerikos 
skyriuje: Al. Pūkenytė, Fran 
ces Kadžiūtė, A. J. Mažeika, 
Z. Mažeikienė, T. Čemerkie- 
nė, J. Čemerka ir K. Dumb
lienė, kuri taip pat bu
vo stalo vedėja. Prie valgių 
dirbo: O. Stagniūnienė ir A. 
Andrešiūnienė. Baro vedė
jais buvo St. Pusvaškis ir V. 
Žemantauskas. Įžangos bi
lietus pardavinėjo Vincas 
Daubaras ir jo sūnus, bilie
tus atiminėjo A. Andrešiū- 
nas, K. Baltrušaitis ir K. Ma- 
saitis. Baro bilietus parda
vinėjo S. Stagniūnas.

Jiems visiems garbė ir šir
dinga, lietuviška padėka.

Esame dėkingi gerbia
miems vietos parapijų kuni
gams, kurie savo parapijų 
žmones bei draugijas ragino 
remti šį bazarą ir patys pri
sidėjo jo pasisekime savo at
silankymu. Apreiškimo para
pijos kleb. kun. N. Pakalniui 
širdingai dėkojame už sutei
kimą bazarui salės nemoka
mai.

Šis bazaras duos Amerikai 
stiprią materialinę paramą. 
Ir tikime, kad ta parama yra 
ne paskutinė. Mes norime 
Ameriką tobulinti ir auginti. 
Žinome, kad ir visuomenė to 
laukia iš mūs. Bendrai dirb
dami visada daugiau pada
rysime.

K. Vilniškis, 
Bazaro vedėjas.

JIE PASIRODĖ

Amerikos bazare organi
zuotai dalyvavo Angelų Ka
ralienės par. šv. Vardo D-ja 
ir Maspetho par. šv. Vardo 
D-ja. Šių veiklių draugijų 
vyrai gražiai pasirodė ir pa
rėmė bazarą.

Bazaras susilaukė svečių 
ir iš tolimesnių vietų, kaip iš 
Port Washington©, Kearney, 
N. J. ir visas būrys iš Great 
Necko. Garbė jiems visiems, 
nes tas rodo, kad jie yra su
sipratę Amerikos bičiuliai.

DAR DOVANŲ

metu nebuvo bazare. Neįteik- mu ir įvairiu apgaudinėji- 
tos dovanos yra Amerikos 
administracijoj šių laimėto
jų: Pr. Kizis. 1352 Hancock 
St., Brooklyn, N. Y. (degt, 
setas), O Vizgaitienė, 8217 
Halsey St., Brooklyn, N. Y. 
(5 sv. saldainių dėžė), Chas. 
Augustinas, 58-37 Fresh 
Pond Rd., Maspeth (elektr. 
laikrodis), M. Dakinienė, 6 
Beachwood Av., Port Wa
shington, L. I. (staldengtė) 
Gutauskas, 77 Steamboat 
Rd. Great Neck, L. I. (lininė 
staldengtė su 4 servetkom), 
E. Jasmontaitė 45 Littie St., 
Brooklyn, N. Y. (elektrinį 
dulkių siurblį).

Laimėtojus kviečiame at
siimti laimėjimus.

Vienas asmuo, negalėjęs į 
bazarą atsilankyti, įteikė 
$10.00 dovaną šį antradienį. 
Nuoširdus ačiū. Gal atsiras 
ir daugiau tokių? O dar ne
vėlu, nes bazaro apyskaita 
dar nebaigta.

DĖKOJAME UŽ DOVANAS

P. RIMŠOS PADĖKA

Tariu širdingą mano ačiū 
gerb. laikraščių redakto
riams, Lietuvos gen. konsu
lui, visam konsulato per
sonalui, Moterų Vienybei, pa
rodos komitetui, liet, radio 
valandų vedėjams, parapijų 
klebonams, ir visiems, vi
siems tokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjusiems prie įvykusios 
šių metų lapkričio 1 — 15 die 
nose Master Institute of 
United Arts N. Y. mano kū
rinių parodos pasisekimo.

Gausus tos parodos lanky
tojų skaičius ir iškilmingas 
jos uždarymas, davęs net 
materialio pelno, mane tie
siog žavėjo. Tuomi paskatin
tas, aš dar nesiskubinu va
žiuoti Lietuvon. Atėjus lai
kui grįšiu su amerikoniška 
energija, visu valios stipru
mu, ir tikiu sukursiąs dar 
ką nors geresnio, o gal ir 
masto diktesnio.

Petras Rimša.

mu. 1929 m. jie buvo nuteis
ti 3 mt. kalėjimo už sukty
bes.

— Katalikų berniukų bro
lija minėjo 21 metų sukaktį. 
2000 berniukų, lydimi 15 or
kestrų (švilpukų) išklausė 
Padėkos dienoje katedroje 
šv. mišių.

— Emily ir George Lur- 
cott lapkr. 29 d. minėjo savo 
vedybinio gyvenimo 70 metų 
sukaktį. Abu turi po 91 mt. 
amžiaus.

— Brooklyn© žydų ligoni
nėje įvyko dujų sprogimas, 
sukėlęs viduje gaisrą. Gaisro 
liepsnos nudegino ligonio 
Hantler barzdą; nelaiminga
sis, 73 mt. amžiaus, po dvie
jų valandų mirė.

— Garsiųjų Siamo dvynų 
Simplicio ir Lucio Godina 
vienas, Lucio, mirė. Simpli
cio atskirtas nuo savo miru
sio brolio pavykusios opera
cijos keliu. Jis stropiai pri
žiūrimas York ligoninėje. 
Padariusio operaciją gydyto
jo vardas laikomas paslap
ty.

Išlikęs Simplicio gimė Fili
pinų salose su savo broliu 
Lucio suaugę prie nugarkau
lio. Jie atvyko į Ameriką 
drauge su savo žmonomis, 
kurios yra seserys.

APDOVANOKITE GIMI
NES LIETUVOJE

SLIDES KELIAI

Lietuvos kariuomenes svarbesnieji žygiai

medaus ir brangų 
darbo) rankšluosčių 
Gutauskas (iš Great 
marinuotų grybų, X.

Nedaug reikėjo pirkti daik 
tų Amerikos bazarui, nes tu
rėjom apsčiai prietelių, ku
rie sunešė daugybę dovanų. 
Jau keliuose praėjusiuose 
numeriuose skelbėme auko
tojų pavardes. Nemanome, 
kad ir šiame numery galėsi
me patiekti pilnai išsamų są
rašą, nes ne visų pavardes 
pavyko susižymėti, štai ke
letas iš tų, kurie bazaro me
tu atnešė arba atsiuntė do
vanas: Liet. Gen. Kons. Jo
nas Budrys gintaro karolius,
K. Dumblienė kalakutą, X — 
už $10.00 keletą naujų daly
kų, inž. P. Barzilauskas ka
lakutą, D. Joneliūnienė blan- 
ketą, Jieva Gustavičienė 
snapso, vyno ir lempą, p. Vi- 
kriko mėsinyčia skilandį, A. 
Rapolskienė 4 rankšluoščius, 
p. Rusai (Port Washington) 
3 rūšių 
(rankų 
setą, p.
Neck)
Strumskis (Republic Liquor 
Store) 2 kv. šnapso ir bonką 
vyno, J. Ginkus (Saldainių 
Palocius) šokolado ir saldai
nių, p. Baniuliai staldengtes 
ir žaislų, A. Daukantas bon
ką ruginės, Mrs. Vaškevičius 
šaliką, Mrs. Zalas staldengtę 
Pužauskienė 12 stiklų setą, 
Mrs. Slavins užtiesalą, Ko- 
čienė stiklų setą, T. Jakup- 
čionienė said, dėžę, Gudžins- 
kienė stiklų ir paduškaitę, 
M. Kučinskienė arbat. setą 
ir paduškaitę, O Samuolienė 
paduškaitę ir pečiuką, B. 
Mieželienė liet, rankšluostį, 
kun. Paulonis daug smulkių 
dalykų, Mrs. T. Barzilauskie- 
nė daug gražių dalykų, kun. 
J. Aleksiūnas sien. laikrodį, 
stiklų setą (cut glass), pui
kią sviestinyčią, lempą ir t.t.
L. Žemeckienė ąsotį su stik
lais, Dragūnaitienė lovos už
tiesalą, Subatienė bonką deg
tinės, 2 bonkas vyno, tuale
to dėžutę, branslietą, liet- 
rankšluostį, Damašienė meg- . 
stinę paduškaitę ir siuvinių.

Gal dar ir daugiau yra au
kotojų, kurie nebuvo paskel
bti. Juos sužinoję, paskelbsi
me. Visiems už dovanas ačiū

ATSIIMKITE LAIMĖJIMUS

Amerikos bazare išleista 
daugybė dovanų, kurios buvo 
įteiktos laimėtojams. Bet 
yra likę kelios dovanos neį
teiktos, nes laimėtojai tuo

Pernai per 6000 nelaimin
gų atsitikimų įvyko dėl šla
pių, snieguotų gatvių. Tai 
rodo, kad automobilių vai
ruotojai turi rodyti daugiau 
atsargumo, kai gatvės sli
džios.

Žiemai besiartinant, vai
ruotojai turi gerai apžiūrėti 
savo automobilius, kad jie 
būtų tinkamai pritaikinti 
naujoms važiavimo aplinky
bėms. Pct. 92

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

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

Paskubėkite, nes Kalėdos 
visai arti.

Savaitraštis Amerika me
tams j Lietuvą — tik $2.75.

APYLINKES KATALIKŲ 
SEIMELIS

MIRE

Stanislovas Masiulis, 
metų amžiaus, gyv. 313 
Union Ave., Brooklyn, mirė 
lapkr. 24 d. Šv. Kotrynos li
goninėje, po sunkios opera
cijos. Iškilmingai palaidotas 
lapkr. 25 d. šv. Jono kapinė- 

: se iš Apreiškimo bažnyčios.
Velionis St. Masiulis, naš

lys, buvo ramaus būdo žmo- 
gus, visų mylimas. Didelia
me nuliūdime liko duktė 
Ona, sūnus Edvardas, dvi 
seserys, brolis ir daug kitų 
giminių.

Sūnus Edvardas Masiulis 
su savo žmona ir velionies 
duktė Ona dėkoja visiems už 
gėles, palydėjimą ir už užuo
jautą; dėkingi ir graboriui 
J. LeVandai už tvarkingą ir 
malonų paskutinį patarnavi
mą.

Lai ilsisi ramybėje 
Viešpatį...

ĮVAIRIOS ŽINIOS

54

pas

— Mokytojas Rappaport, 
apkaltintas mokinių muši
mu, atleistas iš vietos.

— Du broliai, Frederick ir 
William MacLaren, elektros 
inžinieriai, suimti ir apkal
tinti vagystės įrankių ture j i-

Gruodžio 27 d., paskutinį 
sekmadienį prieš Naujus Me
tus, įvyks apylinkės katali
kų seimelis.

Federacijos Apskrities vai 
dyba prašo visas katal. 
draugijas išrinkti savo atsto
vus. Kviečiami dalyvauti ir 
atskiri veikėjai. Vieta ir va
landa bus paskelbta vėliau.

Newark, N. J.

Šv. Trejybės parapijoj sėk
mingai vyksta novena, kurią 
veda kun. M. Brundza, nese
niai atvykęs iš Lietuvos. 
Žmonės gausingai lankosi, 
savo klebono kun. Kelmelio 
nuoširdžiai pakviesti. R.

Redakcijos pastaba: Pra
ėjusiame numery įsibrovė 
korektūros klaida — turėjo 
būti ne „Šv. Cecilijos par.”, 
bet „Šv. Trejybės par.”.

MOTERŲ APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS

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

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

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

S. Subatienė, 
Apskr. pirmininkė.

I. Bolševikai
(1919 metai) j

Vasario 8—9 d. Kėdainiai.
Vas. 7 d. Kėdainių srities ap- i 
sauga gauna iš Kauno šau
tuvų, rankinių granatų ir a- 
pie 8000 šovinių. Bemaž visi : 
savanoriai apginkluoti. Vas. 
8 d. ryte bolševikai numuša 
užtvarą Kaplių kaime ir pra
deda slinkti ant Kėdainių. Į 
čia išvyksta Panevėžio sri
ties apsaugos būrys. Bolševi
kai pradeda supti iš pietų pu 
sės; jų artilerija šaudo Kė
dainius. Mieste paskelbtas 
apgulos stovis, krautuvės ir 
kiemų vartai uždaryti, žmo
nėms išeiti neleidžiama. 
Kaunas praneša negalįs at
siųsti pagalbos. Padėjo atvy
kusios dvi vokiečių patran
kos, vakare iš Kauno atvyko 
vok. kulkosvaidininkai, kurių
I paskyrė Kėdainių srities 
apsaugai. Bolševikai traukia 
si Šėtos kryptimi. Vas. 9 d. 
sustiprintoji žvalgyba iš Al
guliu kaimo; prie Taučiūnų 
kaimo pastebėti bolševikai. 
Susirėmus žuvo Povilas Luk
šys. Naktį bolševikai pasi
traukė į Šėtą. Nuostoliai: 
nukauti: 1 liet, ir 1 vok., 2 
vok. sužeisti, sužeista po 2 
vok. ir liet, arklius. Bolševi
kų nuostoliai tiksliai nežino
mi, į nelaisvę paimta 17 žmo
nių. Bolševikai puolė, tikėda
mi Kėdainiuose sukilimo. Jų 
planas supti Kauną iš deši
nės nepavyko.

Vas. 11 d. — Šėta. Smul
kesnių susirėmimų ties Šėta 
buvo ir anksčiau.

Vas. 9 d. bolševikus nuo 
Kėdainių atremus, jie pasi
traukė į Šėtą. Toliau pulda
mi, Panevėžio ir Kėdainių 
sričių apsaugos būriai, vas.
II d. puolė Šėtą trimis gru
pėmis: dešinioji karininko 
Variakojo, vidurinė kar. 
Dragunevičiaus, kairioji kar. 
Mikoliūno. Bolševikai iš Šė
tos išmušti ir pasitraukė Bu
konių kryptimi. Sužeistas Se
reika Antanas — pirmas mū
sų Nepriklausomybės kovų 
invalidas. Į nelaisvę paimta 
9 bolševikai ir daug visokio 
turto (kelios dešimtys šautu
vų, keletą tūkst. šovinių, 18 
lauko telefono aparatų, 3 vė
liavos ir kt.). Po šių kauty
nių bolševikai atsisakė supti 
Kauną iš dešinės ir pasitrau
kė Ukmergės kryptimi.

Vas. 9—13 d. — Jeznas. 
Supant Kauną iš kairės, bol
ševikai puola Jezno ir Aly
taus kryptimis. Jezną turėjo 
pulti bolševikų vadinamas 7 
lietuvių šaulių pulkas ir Diat 
lovo partizanų būrys, turėjęs 
dengti dešinį sparną, bet ne
atvykęs. Iš mūsų pusės buvo 
ten 2 pėst. pulko viena kuopa 
ir kavalerijos būrys. Vas. 10 
d. mums nepavyko bolševikų 
iš Jezno išmušti, nes, į bol
ševikų pusę perėjęs mūsų ka
riuomenėj tarnavęs karinin
kas Cetuchinas, įsakė sa
viesiems kareiviams nesiprie 
sinti. Vas. 11 d. vokiečiai pri 
siuntė paspirtį. Mūsų pusėje 
išdavikų nesant, Jeznas pa-

imtas vas. 13 d. Mes neteko
me 18 nukautų, kuriuos, Če- ] 
tuchino išduotus, bolševikai 
kankino ir nukovė. Kautynės 
ties Jeznu sulaikė bolševikų 
numatytą Kauno supimą iš 
kairės. Jezno žygiui vadova
vo kar. Zaskevičius.

Vas. 13 d. — Alytus. 1 pul
kas dar nebuvo susitvarkęs 
ir kareivių išmokęs, kai vas. 
12 d. bolševikai pradėjo pul
ti Alytų, kad išeitų į Nemu
no liniją ir galėtų supti Kau
ną iš kairės. Vas. 12 d. naktį 
mūsų užtvaros pradėjo trauk 
tis. Kar. Juozapavičius su 1 
kuopa ir 2 kulkosvaidžiais iš
vyko puolimo kryptimi padė
tį atstatyti. Alytuje liku
siems ir neseniai atvyku- 
siems kareiviams duodami 
šautuvai ir jie čia pat prie 
ginklų sandėlio mokomi gin
klą užtaisyti. Prieš puolant 
bolševikai laikė barą Perjo
jus — Daugai — Butrimo
nis. Iš mūsų dešinės barą 
laikė vokiečiai, kurie, bolše
vikų puolimui prasidėjus, pa
sitraukė ir mūsų jauno pul
ko dalis bolševikai pradėjo 
spausti iš abiejų sparnų.

' (Priminsime, kad pačiame 
' Alytuje buvo rengtasi sukil
ti). Bolševikų žymioms jė
goms puolant, kar. Juozapa
vičius skubėjo į Alytų, į ka
reivines, kad galėtų ginklus

■ išvežti ir atsitraukti, nes 
gauta žinių, kad vokiečiai pa 
liko ne tik frontą, bet pasi-

• traukė ir iš Alytaus. Ant til
to kar. Juozapavičius buvo 
nukautas. Mūsiškiai traukėsi 
Simno ir Prienų kryptimi. 
Kai kurie nuo skaidinių at
siskyrę nukentėjo: Žalgirio 
miške vieną skaidinį užpuolė 
vietos bolševikai ir nuginkla
vo, čia nukautas jiems pasi
priešinęs kar. vai. Ruzgas. 
Iš Alytaus bolševikai buvo 
išmušti vas. 15 d. Tai pirmo
sios stambesnio masto, 
mums nepavykusios kauty
nės.

Kovo 14 d. — Pagiriai. Va
sario mėn. bolševikus atstu
mus nuo Kėdainių ir Šėtos, 
mūsų jėgos pasiliko Šėtoje, o 
bolševikai Siesikuose. Pagi
riai yra jų vidury ir liko be 
apsaugos; į čia atvykdavo 
bolševikai ir plėšdavo. Mili
cijos vadas Raila sušaukė 
mitingą ir kovo 1 d. suorga
nizavo Pagirių gynimo sky
rius. Vadas kar. Reikalą. Sa
vanoriai iš Pagirio pasitrau
kė. Kovo 4 d. čia buvusi bol
ševikų kuopa rengėsi išvykti, 
išsiveždama iš žmonių prisij 
grobtą turtą. Savanoriai juos 
puolė ir nuvarė Siesikų link. 
Į nelaisvę paimta 7 bolševi
kai ir amunicijos. Prie būrio 
prisidėjo dar apie 30 žmo
nių ir būrys pasitraukė į Šė
tą; bal. 23 d. prisijungė prie 
Panevėžio bataliono.

(Bus daugiau)

MINTIES RAMYBE

Moderniški keliai ir auto 
mobiliai sudarė patogias są
lygas skubiam važiavimui 
bet tie pagerinimai turi būti 
tinkamai panaudoti.

Nauji patogumai priva1© 
automobiliaus vairuotojui 
priminti, jog jis turi būti at
sargesnis, pastabesnis, o 
svarbiausia — turėti min
ties ramybę. Pct. K

Lietuviškų KALENDORIŲ, 
Lietuviškų ATVIRUKŲ ir 

MEDAUS
galite gauti pas mus. Užeiki
te į:

Amerika
423 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

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

’’AMERIKA,, metams kaš 
tuoj a tik $2, pusmečiui 
Nepamirškite savo gim 
Lietuvoj. Rašykite:

423 Grand St. Brooklyn, N

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų ‘kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. anglis ir 
patenkinti. Kodėl jums nepa
sekti jų pavyzdžiu.

aSstrz
■v.fe......................

Og

MERGINOS IR MOTERYS!

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

Elm Point Employment Agency
112 Steamboat Rd.,

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

(46 — 4?)

I__ L'?
K

T®!

■M

TRO-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, Brooklyn, N. T
Telefonas: EVergreen 7-1661

Kada Mąstai Apie Gerus Ceverpkus - 
MĄSTYK APIE MILCIŲ

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

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

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

MILCHUS SHOE SHOPS Inc.
69-21 Grand Ave., Maspeth, L. I.
56-27 Clermont Ave., Maspeth..
66-31 Grand Ave., Maspeth, L. I.
235 Grand St., Brooklyn, N. Y.
(tarpe Roebling ir Driggs Ave.)



Gruodžio 4 d., 1936

Vasarviete Jaunoji Lietuva
Senai svajota lietuvių vai

kams vasaroti kempė jau 
realizuota. Praėjusią savaitę 
vietos kunigai, Juozapas 
Aleksiūnas, Jonas Laurynai
tis ir Jonas Balkūnas, nupir
ko didelį ūkį 101 akerio že
mės su trobesiais ir pavadi
no „ Young Lithuania 
Camp”. Ūkis yra 112 mylių 
nuo New Yorko, garsiame 
Catskill Mountains regi j one, 
Woodstock miesto ribose, 
New Yorko valstybėje (coun 
ty of Ulster).

Kiek žinoma, Jungtinėse 
Valstybėse dar neturime pa- 

Į stovios vasarvietės vaikams. 
Bene mūsų kunigai bus pio
nieriai šioje srityje. Teko 
jau atlankyti nupirktą ūkį ir 
grožėtis vieta, kalnų gamta. 
Užteks esančių trobų pada
lyti Jaunajai Lietuvai pra
džią. Vaikams daug vietos 
žaisti pievose ne tik basebo- 
lą, bet ir praktikuoti golfą. 
O tos girios yra pusė klonio, 
malkų kurui, medžių ir ak
menų statybai — pilna. Rei-

Novena
Praėjusį sekmadienį prasi

dėjo novena į Panelę šven
čiausią; baigsis gruodžio 8 
d. Novenos pamaldos būna 
7:30 vai. vak.

—o—
Choras didėja

Parapijos choras padidėjo 
keletą narių. Prisirašė net ir 
toliau gyvenantys. Gražus 
pavyzdys kitiems. Jaunimo 
yra ir jis visas turėtų bur
tis į parapijos chorą. Prakti
kos penktadienių vakarais 
vai. Laukiame naujų narių.

8

nis sus-mas įvyksta šį sek
madienį. Bus renkama nauja 
valdyba. Visi nariai prašomi 
dalyvauti.

K. Kazlauskas, 
Sekretorius.

kantata 
Žodžiai.

ŽINUTES

Vietoje ūkis žinomas kaip 
Charles Clapperson Farm. 
Iš 101 akerių, penki yra gė
jos dirbamos žemės, dvide
šimts pievos, ir likusieji ake
liai apaugę jauna giraite. 
Per nuosavybę čiurlena upe
liai, kurie užtvenkti sudarys 
puikią maudytis vietą.

Pats ūkis, nors klonyje ir 
apsupta aukštais pasakin
gais kalnais, yra 1200 pėdų 
aukščiau jūrų. Dabartiniai 
trobesiai seni, bet dar geri 
gyventi. Prie namų yra tvar
tai, kelios vištinyčios ir vie
na malkinė su garažu. Na
mus apsupa apie 20 vaisme
džių. Prie namų geras šuli- 

. iys su šaltinio vandeniu.
Privažiavimas labai patogus, 

L nes iš visur keliai cementi-
!■ ’liai ligi Kingston, N. Y. ir 

iš Kingston ligi Glenford, N. 
Y., iš kur dar pora mylių 
vieškeliu privažiuoti ūkį.

kia pasidžiaugti, kad ir mū
sų išblyškę miestų vaikai tu
rės vietos vasarą sveikai pra
leisti, grynų kalnų oru pa
kvėpuoti. Catskills moun
tains yra žinomi džiovinin
kams kaip sveikiausia vieta.

Kalbėjausi su savininkais 
kunigais apie kempės pla-' 
nūs, statybą, sutvarkymą, 
vaikų priėmimą ir k. Kadan
gi ūkio pirkimas įvyko stai
giai (bet seniai planuota), 
tad ir įvairūs planai dar ne
išdirbti. Tiek aišku, kad lie
tuviai dabar, kaip ir kitos 
tautos, pradėjo rimtai rūpin
tis augančių vaikų kūno ir 
sielos sveikata.

Sveikiname šį pirmą žing
snį ir linkime „Young Lith
uania Camp” išaugti į di
džiulę kelių šimtų vaikų va
sarvietę.

Vincas Juronis.

Moterų iškilmės
Mot. Sąjungos 35 kuopa 

gruodžio 13 d. iškilmingai mi 
nės savo 20 metų sukaktu
ves. Ta proga bus vakarienė, 
kurios programai vesti pa
kviesti varg. Brundza ir Dul
kė. Tikime, jog gausingai 
dalyvaus apylinkės dvasiški- 
ja.

Kviečiame visus, kurie tik 
gali dalyvauti. Bilietų gali
ma įsigyti klebonijoje, 207 
York St., pas M. Brangaitie- 
nę, 83 Gold St., A. Kazlaus
kienę, 46 Hudson Ave. ir pas 
kitas nares prie bažnyčios 
durų.

Kuopos metinis sus-mas į- 
vyks šį sekmadienį, gr. 6 d., 
4 vai. po pietų. Visos narės 
prašomos gausingai atsilan
kyti, nes labai svarbu.

Valdyba.

Septyni žodžiai

Parapijos choras gavėnios 
metu rengiasi paruošti baž
nytinį koncertą, kuriame bus 
išpildyta Dubois 
Septyni Kristaus
Šiuo metu choras rengiasi 
Kalėdoms. Gerai pavykus su 
operete Klaipėdos Jule, cho
re ir pas vadą, muz. Jankų, 
gera nuotaika ir gražūs pasi
ryžimai ateities darbams.

Našlaičių naudai

Vaikelio Jėzaus našlaičių 
dr-jos 1 skyrius gruodžio 4 
d., penktadienį, 8 vai. vak. 
rengia arbatėlę, į kurią kvie
čia vietinius ir apylinkės 
labdarius. Įžanga tik 25 c. 
Savo atsilankymu sušelpsite 
našlaičius. Našlaitis.

Angelų Karai. Parap.

Organizuotai pasirodė
Šv. Vardo draugijos vyrai 

Amerikos bazare dalyvavo 
organizuotai sekmadienio va 
kare, atvykę į salę tuoj po 
novenos.

PADĖKA

MASPETH. L I.

— Nekalto Prasidėjimo 
šventėje lietuvių bažnyčioje 
mišios bus 6, 7, 8 ir 9 vai.. 
Vakare 7:30 vai. mišparai, 
pamokslas ir sodaliečių pri
ėmimas.

— Mūsų darbininkės Ame
rikos bazare pasirodė labai 
gražiai. Turėjo turtingai iš
puoštą būdą, todėl gražiai 
uždirbo. Nuo darbininkių ne
atsiliko patys maspethiečiai 
su savo kunigais. Šv. Vardo 
draugija atsilankė visa kar
tu penktadienio vakarą.

— Vaikai pradžiugo, kai 
išgirdo, kad vietinė parapi
ja turės bendrą vasaros kem
pę su Brooklyno Angelų Ka
ralienės par. Kempės vardas 
— Young Lithuanian Camp, 
Woodstock, N. Y.

— Kun. P. Lekešis gruo
džio 6 d. vakare sakys pa
mokslą Šv. Kazimiero bažny
čioje, Paterson, N. J., 40 vai.

atlaiduose.
— Kai kurie vietos vaikai 

nori mokytis groti ir prisi
dės prie Angelų Karalienės 
par. Fife and Drum Corps. 
Kun. Laurynaitis prižadėjo 
priimti ir leisti dovanai nau
dotis instrumentais.

— Šį sekmadienį, gruo
džio 6 d., įvyks šv. Rožan
čiaus draugijos mėn. sus- 
mas tuoj po mišparų.

— Šv. Vardo draugijos vy
rai Amerikos bazare organi
zuotai dalyvavo penktadienio 
vakare.

- *
šv. Jurgio Pararp.

Gausi auka
Altoriams atnaujinti jau 

seniai renkamos aukos. Ro
žančių d-jos tą sumą pastū
mėjo pirmyn, aukodamos 
150 dol. Viena šeima, bene 
pirmutinė aukojo 25 dol. Jei
gu ir toliau taip gausiai au
kos plauks, tai altoriai bus 
puikiai atnaujinti.

Reiškiame nuoširdžiausią 
padėką visiems,kurie suteikė 
mano mylimam vyrui bei vai- 

i kų tėveliui, a. a. Konst. Vai
teliui (Vaitelevičiui) pasku
tinį patarnavimą: gėlių au
kotojams, giminėms, drau
gams ir pažįstamiems už pa
reikštą užuojautą nuliūdimo 
valandoj, gausingą lankymą 
ir palydėjimą į kapus; kuni
gams Paulioniui, Pakalniui 
ir Petrauskui, atlaikiusiems 
pamaldas bažnyčioje, lankiu
siems velionį ligoninėje ir 
pareiškusiems užuojautą; 
vargon. Brundzai, parūpinu
siam gražų giedojimą; Ame
rikos redakcijai, suteikusiai 
vietos plačiai nušviesti ve- 
lionies biografiją, jo tragin- 
gą mirtį bei laidotuvių iškil
mes.

A. a. velionies skaudi, šiur 
pi ir nelaukta mirtis mums 
buvo didelis smūgis, bet šir
dinga užuojauta mus stipri
no nuliūdime.

Labai atsiprašome, kad 
taip ilgai neišreiškėme šios 
padėkos, nes nuo susijaudini
mo mus visus liga buvo pa- 
guldžiusi.

Vaitelių (Valtelevičių) šei
ma:

Žmona, dukrelė ir sūnus.

Sodalietės

šį sekmadienį, gruodžio 6 d., 
bendrai priims šv. Komuniją 
per 9 vai. mišias. Tą dieną 
bus įrašymas naujų narių. 
Visos norinčios prisirašyti 
prašomos pasiruošti tuojau 
po Novenos pamaldų.

KALENDORIUS SKAI
TYTOJAMS

Visi Amerikos dabartiniai 
ir nauji skaitytojai, kurie 
užsimokės Amerikos prenu
meratą dabar skelbiamo va
jaus metu, iki Užgavėnių, 
gaus dovanų po gražų lietu
višką kalendorių.

— Lapkr. 24 d. per radio 
WMBQ kalbėjo prof. Ray
mond — Rimavičius, Ph. D. 
apie lietuvių kalbą. Dr. Ray
mond profesoriauja Mariana- 
polio kolegijoje ir Columbia 
universitete.

— Padėkos dieną namuose 
svečiavosi Lafayette kolegi
jos studentas Ernestas Kan- 
cerius. Ernestas pasižymi 
futbolo komandoje.

— Brooklyne svečiavosi 
kun. Dr. Jagminas, M. I. C., 
Kun. A. Bublys, M.I.C. pali
ko New Yorką ir grįžo Ma- 
rianapolin. Kun. Mačiulionis, 
M.I.C. veda noveną Angelų 
Karalienės bažnyčioje. Kun. 
Pr. Skrodenis, M.I.C. paskir
tas laikinu Aušros Vartų 
par. vikaru Worcester, Mass.

— Kun. Deksnis, buvęs 
Utica, N. Y., lietuvių par. 
klebonas, šeštadienį atvyko 
iš Lietuvos ir laikinai apsi
stojo pas kun. N. Pakalnį.

— Kunigų Vienybės Rytų 
provincijos svarbus susirin
kimas įvyks gruodžio 10 d. 
Fordham universiteto patal
pose, Woolworth Building, 
New Yorke.

— Tautininkai skelbia pro 
gresyvių tautininkų organi
zavimą, bet kas, kada ir kaip 
susiorganizuos, dar nežinia. 
Kas yra progresyvis tauti
ninkas, niekas nežino. Neži
no ir Dr. B. Vencius.

— Kun. S. P. Remeika yra 
pasitraukęs nuo kapeliono 
pareigų Pranciškonų juvena- 
te, Smithtown, L. I.

— Kun. A. Milukas skaitė 
istorinę paskaitą Dr. B. K. 
Venciaus namuose, gruodžio 
2 d. 7:30 vai. vakare. Paskai
tos klausėsi rinktinis brook- 
lyniečių būrys.

— K. V. Centras jau yra 
gavęs Lietuvių Šv. Žemės 
draugijos įstatus.

— Padėkos dienoje įvai
riausiose miesto dalyse la
bai daug vargšų pavalgydin
ta. Tuomi daugiausia rūpino
si privatinės labdarybės or
ganizacijos.

^Tel. EVergreen 7-1312
j Dr. H. MENDLOWITZ

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

VALANDOS:
5 1 iki 3 Ir nuo Sekmadieni/
< 7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. ryto
<: FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vak. 

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIUPAITE)

179 So. 2nd Street

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

DR. A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel,: EVergreen 7-9108 
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DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpubllc 9-3040

I
Tel. EVergreen 8-7027

GARSAS BAKERY, Ine.
Savininkas — A. SHRUPSKIS

GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams

Siunčia ir Į kitus miestus.
68 So. 2nd Street, < Brooklyn, N. Y.

zV\AAA^AAA/W\Z>A/\A^AAA/KAAA/V\A/W\AA<WWWWWV\A/SAAA/VWWWW\AAAAA/W»A^A»

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE-

5441—72nd Street, Maspeth, N. Y.

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandiilal, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
atskrymas gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

APREIŠKIMO PARAPIJA

Susirinkimas
Šv. Vardo draugijos meti-

NEKALTO PRASIDĖJIMO NOVENA
Angelų Karalienes Bažnyčioj

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

STEBUKLINGO MEDALI- PA“A* VAKARAISMIŠIOS RYTAIS

9 VALANDĄ
KELIO ALTORIAUS.

7:30 VALANDĄ

JOSEPH GARSZVA

Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B ’klyn, N.Y.

STagg 2-4409 Notary Public

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Duodu automobilius vestuvėm* Ir 

visokiems pokyliams

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y,
'rnmss332',

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

(Prie FOREST PARKWAY)

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

ŠTAI KAIP
Lietuvos prekyba auga, 
kivynas bus.
Parapijų „steigėjas”.
Jis buvo Sovietuose.
Pešiojimosi rungtynės.
Keltini klausimai.

I
Tel. JUniper 5-0259

RAPOLAS KRUCHAS į

FOTOGRAFAS į

65-23 Grand Avenue, >
Maspeth, N. Y. į(Prieš Mount Olivet kapines) >

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avė.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

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

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

Apkainuoja, parduoda
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja randas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apclraudos ir 

bondsų reikaluose

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ ALIEJINIUS ŠIL

DYTUVUS, REFRIGERA TORIUS, GAZO PEČIUS
■ Rankpinigių nereikia — Išmokėjimai per tris metus 

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO
(Housing Plan)

Mes Išvalome Garo Boilerius 
oru už $2.00 Ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien Iš WMBQ.

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

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

Tel. GLenmore 5-8733

'Standard"

Lietuvos prekyba su Jun^ 
iaėmis Valstybėmis žymi} 
ilga. 1932 m. Lietuva pa: 
įjvė J. Valstybėms įvairi 
jekių už 630 tūkstančių d 
irių, pernai — už 372: 
akst. dol., o šiemet per pi 
uosius 8 mėnesius į čia 
rita Lietuvos prekių 
564,400 dol. Kai pasibai 
aetai, šiemetinė prekyba £ 
pasieks 900,000 dol. sumą 

Jei tokiu smarkumu r 
tysis Lietuvos prekyba, 
1937 m. Lietuva turėtų p 
toti j J. V. prekių maži: 
ša už 3 milijonus dolei 
Amerikiečiai lietuviai gi 
ty dar daugiau pakelti 
prekybą, jei reikalaus Lie 
vos prekių.

—o—
Prekybos plėtimas neį 

nomas be savo laivyno, 
tava jau turi kelis lai 
bet jie nebuvo tokio dyt 
kad galėtų pasiekti i 
York uostą. Praėjus: 
Amerikos numery primii 
būtiną reikalą, kad tris] 
vėliava plevėsuotų vi: 
Atlantiko. Tas primin: 
pasirodo, turi rimto pa 
do. Lietuvoje įsteigta a 
Lietuvos Lloydo bene 
kurios akcijų (šėrų) ir 
rikiečiai lietuviai gali 
gyti.

—o—
Norint kam surasti 

tingų nuopelnų, jų pri 
ma ir visai nevertai. Š 
labai seniai gerokai j 
jog Dr. Šliupas steigė, 
rių katalikų parapijai 
rikas kun. Milukas, na 
mas paties šliupo 1 
Aš ir Lietuva, aiškia: 
jog šliupas jau 1884 
kėlė „neprigulmingos 
pijos steigimo reikalą 
daugiau kaip prieš 51 
kun. Miluko tvirtini 
Šliupas norėjo skaldy 
vių katalikų vieningi 

—o—
Žmogaus gyvenim 

liūdniausias tas mo 
kai paaiškėja, jog į 
sios svajonės neturė; 
pagrindo. Štai, praeit 
tojas Andrė Gide buv 
prastas komunizmo 
tojas ir tikėjo, jog j 
nės įkūnytos Sovietų 
je. Gide nuvyko ten 
parašė knygą Grįžim 
vietų Rusijos.

Teisybė, Gide ko 
neatsižadėjo, bet m 
Stalinas yra komu 
davikas.

Gide rašo, kad 
vietų Rusijoje ter 
ma prisitaikymo, 
kištu apšaukiamas 
nas, kurs pasisako e 
tenkintas, kad visur 
jama girti Staliną, 1 
patauja ne proletar 
vieno asmens diktat 
Rusijoje didžiausia 
kad grįžta buržuaz 
banga.

Žinoma, Gide pa 
neatvers lietuvių k 
vadinamų vadų, kui 
tų Rusijos nematė, i 
jėgomis ją giria. Sa^ 
kimus rašytojas Gic 
skaudančia širdimi, 
daugiau rūpėjo ž 
legliliiF'a:, todėl ir 
sakyti apie tai, ką




