
•uodžio 11 d„ įsąg

I GYDYTOJAI

VALANDOS:
• P. P.
I vai
agal sutarti
LAnsfleld fl-8787

VALANDOS:
-2 P. P.
-S vai
EVergreen 8-8707

VALANDOS:
■10 ryte
•2 p. P.
8 rak.
adlenlala suMtanu
EVergreen 8-922}

VALANDOS
>. P.
ak 
ilenlals susitarus
'ergreen 7-7110

4?j

ŠTAI KAIP

METAI IV

Kalėdinis numeris.
Bijo kryžiaus.
Skolas mokanti Šuo
Nesunaudota proga.
Revoliucionierių likimas. Entered as Second - Class matter March 16, 1934 at the Post 

Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879

PUBLISHED BY LITHUANIAN 5 

UNIVERSAL BUREAU, INC.
423 GRAND STREET, 

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

PENKTADIENIS, GRUODŽIO 18 D., 1936 M. Nr. 51 (147)

’ xs$‘0MnM

VALANDOS: 
ryte 
vak

Uenlala uždaryte
JVergreen 7-9103

VALANDOS: 
ryte 
ak 
enlala uždaryta 
Tagg 2-0703 
Epubllo 0-3040

7WWW;

Kitą savaitę išleisime ka
lėdinį Amerikos numerį1. Džiū 
gu, jog jam gauta daug užsa
kymų į įvairias vietas. Malo
nu taip pat pažymėti, jog ta
me numery mūsų skaityto
jams turėsime džiaugsmo 
pristatyti įžymius bendra
darbius — Joną Kmitą, Ma
riją Aukštaitę ir kitus.

Jonas Kmitas puošia kiek
vieną Darbininko numerį sa
vo publicistiniais straips
niais; mums parašė iš dailio
sios literatūros.

Marija Aukštaitė buvo pra 
dėjusi bendradarbiavimo san 
tykius su Amerikos prano
kėju Vytauto Pranašu, o da
bar savo raštais malonėjo 
aplankyti sustiprėjusią Ame
riką.

pra:
Brooklyn, N. Y.

Sekmadieni:
10 Iki 12 vai. ryto 

renne J.

Y, Ine.
RIS
IEIKATA
j valgo tikrą Lietuvišką 
rlšką duoną, keliaus 
pokyliams

Brooklyn, N. Y.

—o—
Į pastabas dėl prof. M. Bir

žiškos sumanymo statyti Lie 
tuvoje Vilniaus kryžius atsi
liepė Naujienos ir Laisvė. 
Naujienos pareiškia, jog be
dieviai kryžių nesibijo, tik 
jie gal paabejosią „ar verta 
Lietuvą daryti panašią į ka
pines”, o Laisvėje Bimba vi 
sai kratosi nuo prof. Biržiš
kos sumanymo.

Lietuvių kalboje buvo to 
kia patarlė: bijo, kaip vėl 
nias kryžiaus; ar tik daba’ 
nesusidarys nauja patarlė: 
bijo, kaip Bimba kryžiaus.
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Gruodžio 15 d. Jungtinių 
Valstybių skolininkės valsty
bės turėjo mokėti savo sko
las. Mokėjo tikk Suomija, ku
rią ta proga spauda nepapra
stai šiltai paminėjo. Skolas 
mokėjimo dieną suomių pre
zidentas Svinhufvud minėjo 
savo 75 metų sukaktį. Ame
rikiečių spauda jį vadina vie 
nu žymiausių valstybininkų.

Suomiai nepaprastai darb
štūs ir jų akmenuota, didelių 
miškų ir gausinga ežerais tė
vynė jiems malonesnė už ki
tus kraštus.

Jungtinėse Valstybėse Šuo 
mija ypatingai populiari, 
kaip s^vo skolas mokanti 
valstybė.

—o—

Anglijos buvęs karalius 
Edwardas VIII turėjo nepa
prastą progą patarnauti sa
vo valstybei, ypač jos darbi
ninkų luomui. Bet jis tą pro
gą prarado, nuo jos atsigrę
žė dėl savo asmeninių malo
numų. Karalių valdė jaus
mai, o ne protas. Aišku, jog 
žmonės, kurie negali būti sa
vo jausmų valdovais, negali 
būti valstybių priešaky.

—o—

Keistas revoliucionierių li
kimas. Rusijos komunistinės 
revoliucijos žymūs dalyviai 
Kamenev ir Zinovjev žuvo 
nuo tos pačios revoliucijos 
iškeltų vadų, Trockis ištrė
mime, Ispanijos monarchijos 
pašalinimo vadas Zamora ne 
seniai pašalintas iš preziden
to vietos ir dabar gyvena už
sieny. Lietuvos gruodžio 17 
d. sukilimo vadai ir jo mora
liniai pritarėjai irgi nėra val
stybės priešaky: gen. Dau
kantas atsargoje, gen. Lady- 
ga ūkininkauja, pulk. Ma- 
čiuika atsargoje, gen. Ple
chavičius prižiūri savo malū
ną, prof. Voldemaras kalėji
me, kun. Krupavičius parapi
joje.

A. LIET. KATALIKŲ VISUO
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRAŠTIS 

EINA KAS PENKTADIENĮ

Savaites Įvykiai

iš
Grįžo Prezidentas

Prezidentas Roosevelt 
pietinės Amerikos grįžo gruo 
džio 15 d. ir tuojau pradėjo 
ruoštis naujo kongreso posė
džiams ir savo inauguracijai.

Kelionėje prezidento svar
biausias žygis buvo atidary
ti Amerikos žemyno respub
likų taikos konferenciją Bue
nos Aires, Argentinoje.

Gr. 15 d. konferencijoje 
priimtas neutralumo paktas, 
bet jis neuždraudžia, tik pa
geidauja, kad Amerikos res
publikos nesiųstų ginklų, ki
lus karui kitose pasaulio da
lyse.

Daug milijonierių
Valstybės iždo vadovybė 

pranešė, jog 1935 — 36 me
tais 41 asmuo turėjo meti
nių pajamų daugiau kaip po 
milijoną dolerių; 1934 m. to
kių milijonierių buvo 33. Šių 
turtuolių pavardės neskel
biamos. Praėjusiuose metuo
se 4,473,426 asmenys turėjo 
14,655,079,000 dolerių paja
mų, iš kurių valstybės iždui 
pajamų mokesčių 654,116,- 
000 dolerių.

Balsai suskaityti
Prezidento rinkimų davi 

niai jau veik visai suskaity
ti: už Roosevelt balsavo 27,- 
752,309 piliečiai, už Landon 
— 16,682,524, už Lemke — 
892,793, už Thomas (sociali
stų) _ 187,342, už Browder 
(komunistų) — 80,096.

Anglijos įvykiai
Anglija turi naują karalių, 

pasivadinusį Jurgiu šeštuoju. 
Atsisakęs Edvardas gyvena 
Austrijoje pas turtuolį baro
ną Rotšildą ir laukiąs laiko, 
kada Mrs. Simpson gaus ga
lutinį persiskyrimą nuo savo 
antro vyro. Edvardas bus jos 
tretysis vyras; Rotšildo žmo
na irgi gyvena jau su trečiu 
vyru, turėjusi jau du persky
rimus.

Karaliaus atsisakymo nuo 
sosto istorija tokia: šiemet 
spalių 20 d. premjeras Bald
win apsilankė pas karalių ir 
atvirai pasikalbėjo su juo 
dėl plintančių gandų ryšium 
su karaliaus artimu drauga- 
vimusi su amerikiete Mrs. 
Simpson. Po to prasidėjo į- 
vairūs pasitarimai: Lapkri
čio 16 d. karalius pranešė 
premjerui, jog jis galutinai 
nutaręs vesti Mrs. Simpson 
ir prašė vyriausybės leidimo. 
Vyriausybė, parlamentas ir 
Anglijos kolonijų vyriaūsy- 
bės tam pasipriešino. Kara
lius Edwardas gruodžio 11 d. 
oficialiai pasitraukė nuo so
sto ir išvyko į Austriją. Jam 
suteiktas Windsor kunigaik
ščio titulas.

Naujas karalius Jurgis VI 
41 metų amžiaus, vedęs ir tu 
ri dvi dukteris, kurių vyres
nioji, Elzbieta, 10 metų, da
bar yra sosto įpėdinė.
Ispanijoj padėtis nepasikeitė

Ispanijos pilietinis karas 
per šią savaitę nepasistūmė
jo nei vienon, nei kiton pu
sėn. Prancūzija ir Anglija 
pasiūlė 
tautos 
biscitą. 
Franko
Pasiūlymui neparodė palan
kumo ir Madrido vyriausybė. 
Abiem kovojančiom pusėms,

padaryti Ispanijoje 
atsiklausimą — ple- 
Sukilėlių vadas gen.
pasiūlymą atmetė

POPIEŽIUS NEGALĖSIĄS
DALYVAUTI KALĖDŲ 

IŠKILMĖSE

VATIKANAS. — Popie
žiaus Pijaus XI sveikata tiek 
pagerėjo, jog Jam gydytojai 
leidžia kelias valandas išeiti 
iš lovos ir pabūti kėdėje. Po
piežius labai nenori pasiduo
ti visiškam poilsiui, nors jį 
nemažai kankina pasireiškęs 
kojose paralyžius.

Per Kalėdas Popiežius da
lyvaudavo šių didžiųjų šven
čių iškilmėse, bet dabar abe
jojama, ar jis galės tai pa
daryti.

matyti, plaukia parama iš 
užsienio ir abi pusės tvirta’ 
laikosi.

Kinijoj maišatis
Shensi provincijos kariuo

menės vadas, maršai. Chang 
Hsueh-liang pagrobė Kinijos 
centralinės vyriausybės va
dą, generolą Chiang Kai- 
shek, Kinijos diktatorių. Už 
diktatoriaus išlaisvinimą 
maršalas reikalavo karo pa
skelbimo prieš Japoniją, bet 
vėliau savo reikalavimą pa
keitė ir dabar nori sau naujų 
provincijų ir pažado nekovo
ti prieš kiniečių komunistus.

Japonai dėl šių įvykių kal
tina Maskvą, o komunistai — 
japonus. Diktatorių pagrobęs 
maršalas yra buvęs japonų 
užgrobtos Mandžiurijos val
dytoju.

Kalėdos Rusijoj
Maskvos ir kitų miešti 

krautuvių langai išpuošti 
eglaitėmis ir kitais kalėdi
niais blizgučiais. Tik eglai
tės nevadinamos „Kalėdų eg 
laitėmis”, bet „Naujų Metų 
eglaitėmis”. Visur jaučiama 
grįžimas į „buržuazinius pa
pročius”. Kai kuriose krau
tuvėse išstatyti frakai, tie 
„buržuažiškiausi drabužiai”, 
kuriuos labai mėgsta „tova- 
riščiai komisarai”.

. Žmogus be vietos
Buvęs komunistų armijos 

vadas Trockis niekur neturi 
ramybės. Gyveno Turkijoj, 
Prancūzijoj, dabar Norvegi
joje. Nuo gr. 18 d. turi ir iš 
čia išsikraustyti. Pranešama, 
jog jo pasigailėsianti Meksi
ka.

Neužmiršta kolonijų
Vokietijos ambasadorius 

Londone viešai pareiškė, jog 
Vokietijai būtinai reikalin
gos jos per karą prarastos 
kolonijos ir jog ji siekia jas 
atgauti.

Lenkai didina skolas
Lenkija gavo Prancūzijoje 

125 milijonų dolerių paskolą, 
skiriamą kariuomenės gin
klavimo reikalams. Šios sa
vaitės pradžioje Varšuvoj 
lankėsi Rumunijos kariuo
menės štabo viršininkas ir 
ta proga atnaujinta Lenki
jos — Rumunijos karo sutar
tis. Pavasarį į Lenkiją at
vyks Rumunijos karalius.

Grąžinkit kryžių!
Taip šaukė vokiečiai ūki

ninkai Oldenburge, kai Hit
lerio agentas mėgino raginti 
juos būti taupiais. Ūkininkų 
šauksmas nebuvo veltui. 01- 
denburgo mokyklose grąžinti 
pašalinti kryžiai, o Hitler’ 
įsakė savo agentams sustab
dyti kovą prieš krikščionybę.

MASKVOJ NAUJI 
SUĖMIMAI

KIPRO PETRAUSKO 
SUKAKTIS

MASKVA. — Slaptosios 
policijos agentai atidengę 
naują sąmokslą prieš esamą 
vyriausybę. Šįsyk suimta 64 
vyriausiojo štabo karininkai, 
kurių skaičiuje kariuomenės 
politinio skyriaus viršinin
kas Gamornikas, karo komi
saro maršalo Vorošilovo pa
dėjėjas. Suimti ir keli moks
lų akademijos nariai, tarp 
kurių akademijos sekreto
rius, prof. Volginas.

Naujai suimtieji kaltinami 
vadovavę dešiniajai opozici
jai, kuri savo tikslu buvo pa 
sirinkusi šūkį „kovoti už de 
mokratiškosios Rusijos lais 
vę”.

Suėmimai nemažėja. Vien 
Liubenkos kalėjime pasodin
ta apie 5000 suimtųjų, kurių 
skačiuje daugiau kaip 500 
raudonarmiečių.

Stalino ir jo komisarų įs
taigos stropiai saugomos ka
riuomenės būrių.

KINIJOJ NERAMUMAI

NANKINGAS. — Sukilė
liams pagrobus centralinės 
Kinijos diktatorių, generolą 
Chiang Kai-shek, visoje Ki
nijoje kilo dideli neramumai.

't

Diktatorių pagrobė jo ar
timas bendradarbis, marša
las Chang Hsueh-liang, kurs 
yra didelis japonų priešas ir 
pritariąs komunistams.

Sukilėliams geruoju negrą
žinant diktatoriavs, centreli
ne vyriausybė gruodžio 16 d. 
pasiuntė 150,000 karių prieš 
sukilėlius.

Tikslių žinių nėra. Buvo 
gandų, jog diktatorius nužu
dytas, bet ta žinia vėliau už
ginčyta.

POŽĖLA LAIMĖJO EURO
POS ČEMPIJONATĄ

MANCHESTER. — Lap
kričio 27 d. amerikietis lie
tuvis imtininkas Karolis Po
žėla nugalėjo Europos imti- 
ninkų čempijoną Bogianskį 
ir liko Europos sunkaus svo
rio imtininkų čempijonu.

EUCHARISTINIS KON
GRESAS VIENOJE

VATIKANAS. — 1938 me
tų eucharistinis tarptautinis 
kongresas bus Vengrijos so
stinėje, Budapešte.

LIETUVIAI Į FILIPINŲ
SALAS

PHILADELPHIA. — Ku
nigai J. Valančiūnas ir J. Če- 
pukaitis tuojau po Kalėdų iš
vyksta į tarptautinį Eucha
ristinį kongresą, įvykstantį 
Maniloje, Filipinų salose. Iš 
kongreso juodu nuvyksiu ir į 
Lietuvą.

SUDEGĖ DANIJOS 
70 LAIVŲ

KOPENHAGA. — Kilęs 
gaisras sunaikino danų vasa
rai tinkamų būrinių 70 laivų, 
jų skaičiuje ir danų karaliaus 
laivą.

Šiuo laiku Popiežius kas
dien pasimato tik su savo 
gydytoju, kardinolu Pacelli 
ir kitais artimais bendradar
biais.

KAUNAS. — Gruodžio 21 
— 22 d. iškilmingai minima 
lietuvių operos teatro kūrėjo 
Kipro Petrausko 25 metų 
scenos darbo sukaktis. Ta 
proga rengiamas akademinis 
jubiliato pagerbimas ir, pa
čiam Kiprui Petrauskui da
lyvaujant, statoma Rimskio- 
Korsakovo opera Kitežo Mie
stas — taip mums praneša 
Petrausko sukakčiai rengti 
komitetas.

Labai gaila, jog praneši
mas gautas pervėlai — mūsų 
atitinkamos organizacijos bū 
tų galėjusios nusiųsti savo 
sveikinimus; dabar gi galėtų 
tai padaryti tik telegramo
mis.

DINGO ORLAIVIS
SU 7 KELEIVIAIS

SALT LAKE CITY. — Ke
lyje iš Los Angeles dingo or 
laivis, kuriuo važiavo 4 kelei
viai ir 3 tarnautojai. Pasku
tinė iš orlaivio žinia gauta 
gruodžio 15 d. anksti ryte.

Manoma, jog orlaivis nu
krito ir visi keleiviai žuvo.

BRAZILIJOJE TEISIA 
SUKILĖLIUS

RIO DE JANEIRO. — Spe
cialus tribunolas apkaltino 
156 asmenis, dalyvavusius 
1935 m. lapkričio sukilime. 
Jie bus veikiai teisiami.

Sukilimas buvęs rengtas 
komunistų internacionalo į- 
sakymu.

RETA ATMINTIS

Lietuvoje, Pušaloto para
pijos vikaras kun. Dubnikas 
mintinai žino visus parapijos 
metrikus. Būdamas semina
rijoj jis atsimindavo visų 
klierikų gimimo metus, mė
nesį ir dieną, krikšto datą ir 
kt.

Plečiamos privatiškos mo
kyklos. Klaipėdos krašto di
rektorija iškilnojo mokyto
jus taip,, kad daugelyje vie
tų neliko lietuvių kalbos mo
kančių mokytojų. Lietuvių 
mokytojų draugija padarė 
pastangų tose vietose steigti 
privatiškas lietuvių mokyk
las. Dabar privatiškos moky
klos turi nepaprastai didelį 
pasitikėjimą. Jose yra dau
giau mokinių nei krašto val
džios mokyklose. Vaikų tė
vai džiaugiasi galį tikėti, kad 
jų vaikai bus išmokyti lietu
viškai ir vokiškai. Iš krašto 
valdžios išėjusieji mokiniai 
lietuvių literatūrinės kalbos 
nemokėdavo.

100 vilkų per metus priau
ga. Kai kuriose Lietuvos vie
tose šiemet žymiai padaugė
jo vilkų, tačiau tai laikinas 
dalykas. Šiaip vilkų skaičius 
Lietuvoje mažėja. Iš viso 
normaliu laiku vilkų Lietu
voje galima skaityti iki 100. 
Per metus tiek vilkų ir te- 
priauga, bet tiek pat jų žūs
ta. šiemet kai kur vienas ki
tas vilkų lizdas priaugo, bet 
tai dėl oro sąlygų ir pereitos 
žiemos nebuvimo sniego. Dėl 
nebuvimo sniego pereitais 
metais vilkų mažai tenušau- 
ta.

Lietuvos Uostas Nuolat Auga
(Ištrauka iš gen. konsulo 
pulk J. Budrio kalbos, pasa
kytos Bostone gruod. 13 d.)

Sprendžiant Klaipėdos kra 
što likimą, tam tikra komisi
ja raportavo Aliantų valsty
bėms, jog negalima jį atiduo 
ti Lietuvai, nes, girdi, tarp 
tų kraštų didžiausias skirtu
mas. Tie žmonės pamiršo, 
kad Lietuvoje šeimininkavo 
svetimi; ar jie nemokėjo a1 
nenorėjo, tai jau kitas daly
kas.

Dabar maža Lietuva, ne
triukšmaudama, ne žodžiais, 
bet nuveiktais darbais, davė 
aniems diplomatams atsaky
mą: per trumpą laiką Klai 
pėdos krašte daug kas pada
ryta.

Lietuva įdėjo dešimtis mi
lijonų į uostą, pagilino, pra
plėtė ir sumodernizavo jį. 
Iš mažos, bereikšmės, Klai
pėda tapo žymiu Baltijos 
uostu, kuris kasmet progre
suoja toliau. Klaipėdos mies
tas iš 33,000 gyventojų 192? 
metais dabar išaugo į 50,000 
ir turi daug moderniškų, gra 
žiu, patraukiančių pastatų.

Liet. Raudonasis Kryžiur 
pastatė modernišką ligoninę 
pastatyta lietuvių gimnazija 
kuri jau dabar mokinių skai
čiumi prašoko vokišką; į- 
rengtos dvi aukštos mokyk
los: Prekybos ir Pedagoginh 
Institutas, atidarytas nuosa
vame name Etinės Banko 
skyrius, kad neštų pagelbą 
Klaipėdos ūkininkams; Mais
tas irgi ten pastatė savo di
delę įmonę ir šaldytuvus eks
portui, Lietuvos Banko sky
rius teikia milijoninius kre-

NAUJA RADIO STOTIS

KAUNAS. — Naujai radio 
stočiai prie Kauno statyt jau 
paskirta 650,000 litų. Stotis 
kaštuos apie pustrečio mili
jono litų.

JAPONIŠKAI NUSIŽUDĖ

KAUNAS. — Šančių vienų 
namų savininkas atėmė sau 
gyvybę japonišku būdu — 
skustuvu perpjovė savo pil
vą.

ŠVEDAI DIDINA KARO 
LAIVYNĄ

STOCKHOLMAS. — Švedi
jos vyriausybė, dėl neaiškios 
Europoje padėties, nori padi
dinti savo karo laivyną 16 
naujų laivų.

PREZIDENTO ŽODIS

Čekoslovakijos preziden
tas Dr. Benešąs, kalbėdamas 
Bratislavoje, pareiškė, kad 
jis pasmerksiąs kiekvieną 
prieštikybinį judėjimą. „Ti
kėjimo puolimai, sakė jis, y- 
ra pasenusi dvidešimtojo am
žiaus mada. Taip daryti gali 
mažo išsilavinimo ir silpnos 
dvasios žmonės. Todėl aš 
stengsiuosi kuo geriausiai 
sugyventi su Roma, palaiky
ti visus Slovakijos vyskupus 
ir esu pasiryžęs įsteigti dar 
vieną naują arkivyskupiją, 
kad religiniai reikalai būtų 
pilnai aprūpinti”.

Kaina 5c.

ditus industrijai ir baigia 
statyti didelius kelių aukštų 
sandėlius uoste prekybai pa
dėti ; Pienocentras pastatė 
kelias moderniškas pienines 
krašte, iš Pagėgių kaimo iš
augo apskrities miestas.

Lietuviai pastatė tenai pui 
kiai vedamą gimnaziją, kur 
ir kai kurie vokiečiai siunčia 
savo vaikus. Klaipėdos mie
ste pastatyti ir statomi ištisi 
nauji kvartalai — butai dar
bininkams. Klaipėdoje pasta
tyta radio stotis, kuria 
džiaugiasi ir lietuviai Angli
joje.

Pagėgiuose pastatytos dvi 
bažnyčios, Šilutėje veikia 
Lietuvos Banko skyrius, ko 
prie vokiečių nebuvo.

Klaipėdos industrijai, po " 
susijungimo su Lietuva, ga
vusiai užnugarį, atsidarė nau 
jos galimybės. Stovėjusieji 
fabrikai, kaip pavyzdžiui trą 
šų fabrikas, jau dešimt metų 
veikia, veikusieji fabrikai žy 
miai praplėsti, kaip tai fane
ros fabrikas, kuris 1923 m. 
turėjo tik 260 darbininkų, 
dabar turi tris kartus dau
giau; jau metai kaip jis per
ėjo į lietuvių rankas.

Nebuvo jokios tekstilės 
industrijos, o dabar keli fab
rikai su keliais tūkstančiais 
darbininkų. Štai rezultatai 
susijungimo su Lietuva.

1937 metais Klaipėdos uo
stui tobulinti vėl skiriama 
350 litų, Pedagogi
nio Instituto rūmams statyti 
skiriama 300,000 litų. Ir mie
stas ir kraštas atsiektų žy
miai daugiau, jei nebūtų 
trukdymo ir sabotažo iš kai 
kurių, elementų pusės.

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
SĖKMINGA KONFEREN

CIJA

KAUNAS. — Lapkričio 
gale įvyko gausinga ir sėk
minga Lietuvos studentų at
eitininkų sąjungos konferen
cija, tęsusi dvi dienas. Kon
ferencijoje aktyviai dalyva
vo vyskupai Matulionis ir 
Reinys, buvęs prezidentas 
Stulginskis, profesoriai Do
vydaitis ir Šalkauskis ir kiti 
įžymūs asmenys.

Nauju s-gos pirmininku iš 
rinktas Dr. J. Pankauskas, 
jo padėjėju stud. VI. Sližys, 
sekr. stud. K. Rimkus.

LIETUVOS SEIMAS 
IŠSISKIRSTĖ

KAUNAS. — Seimas, po
sėdžiavęs tris mėnesius, už
baigė savo pirmąją sesiją. 
Antrai sesijai susirinks vasa 
rio 2 d.

Seimas kasmet rinksis 
dviem sesijoms — vasario ir 
rugsėjo mėn. Abi * sesijos 
trunka po 3 mėnesius.

Pirmoje sesijoje seimas sa
vo pasiūlytų įstatymų beveik 
neiškėlė, daugiausia svarstė 
vyriausybės pasiūlymus. Ti
kima, jog antroje sesijoje 
pats seimas parodys daugiau 
savo iniciatyvos.

Anglijoj Kristaus Kara
liaus anglikonų vienuolynas 
perėjo į Katalikų Bažnyčią.



Iš Tėvų Žemes
ANGELAI SARGAI

vykti į šliūbą. Laukė ir ne
sulaukė. Surūgo alus, sugedo 
pyragai, — liko tik ašaros, 
kitiems juokai.

Gruodžio 18 d., 1936 m.
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VAIZBOS BUTŲ DARBAS

Seniau daugiau girdėdavom apie Vaizbos Butų įvairią 
veiklą įvairiose vietose. Nemažai buvo pagarsėjęs ir ame
rikiečių lietuvių Ekonominis Centras. Bet dabar ramu, 
tylu.

Teisybė, galima retkarčiais nugirsti, jog vaizbos butas 
vienur ar kitur surengė vakarienę, priėmė svetį iš Lietu
vos — ir tiek. Kai kur jie nori rengti įvairių Lietuvos tau
tinių švenčių minėjimus.

Kai kur jie nori rengti įvairių Lietuvos tautinių švenčių.
Vaizbos butai savo veiklą turėtų kreipti visai kita link

me. Jie turėtų rūpintis grynai ekonominiais reikalais.
Ar nekeista, jog Lietuvos prekių importu rūpinasi kita

taučiai, kurie į tą darbą eina grynai pelno intencijomis, o 
lietuviai raginami pirkti lietuviškas prekes ir tuomi kurti 
kitataučiams tvirtą ekonominį pagrindą.

Kodėl gi tyli New Yorko, Bostono, Chicagos, Waterbu- 
rio, Cleveland©, Detroito ir kitų miestų lietuvių prekybinin
kų sambūriai? Kodėl gi jie negalėtų rodyti iniciatyvos pa
imti Lietuvos prekybą į lietuviškas rankas, kur ekonomi
nis tikslas būtų sujungtas su idėja?

Jei lietuviai prekybininkai gali gerai pasistūmėti Jung
tinėse Valstybėse įvairiose prekybos srityse, tai nejau jie 
negalėtų parodyti drąsos būtinai reikalingam užsimojimui 
— sudaryti tvirtą ekonominį centrą Lietuvos importui į 
Jungtines Valstybes perimti.

Žinoma, šis darbas nelengvas, bet jis ir nesiūlomas idea
listams svajotojams — jis turi būti įvykdytas prityrusių 
prekyboje žmonių. Čia daug galėtų padaryti ir naujasai 
Lietuvos generalinis konsulas, p. J. Budrys, jau nemažai 

reikalingos iniciatyvos parodęs.
Visi lietuviški laikraščiai turėtų šį klausimą plačiau pa

judinti ir suįdominti visą lietuviškąją vsuomenę. Lietu
viai visados turėtų atsiminti, jog jie neprivalo tarnauti 
svetimiesiems.

SAVOTIŠKAS DEŠIMTMETIS

Gruodžio 17 dieną sukako 10 metų nuo didelio įvykio 
Lietuvoje. 1926 m. gruodžio 17 dienos įvykį geriau, tiks
liau ir teisingiau įvertins vėlesnių laikų istorikai. Dabar 
peranksti drąsiai sakyti ar neigiamą, ar teigiamą žodį.

Niekas negali užginčyti, jog per šį dešimtmetį Lietuva 
smarkiai nužengė į priekį ekonominėje, kultūrinėje, tarp
tautinėje ir kitose srityse. Bet niekas negali užginčyti, 
kad per tą patį dešimtmetį dvasiniai laimėjimai daug ma
žesni, negu tie, kuriuos galima apčiuopti, pinigais ar kito
mis aiškiai matomomis priemonėmis įvertinti.

Per šį laikotarpį smarkiai nukentėjo lietuvio dvasia, jo 
sąžinė. Susidarė tokios sąlygos, kad idealistams teko ir 
tenka skaudžiai kęsti tvirtesnių jų priespaudą.

Gruodžio 17 dienos minėjimas Lietuvoje, manome, vie
niems teikė nepaprasto džiaugsmo, bet kitiems, ir ar tik jų 
ne didelė dauguma, gilaus skausmo. Tas skausmas, giliai 
tikime, kilo ne dėl savų, bet dėl visos Lietuvos reikalų.

Gruodžio 17 d. perversmas padarė didelį Lietuvos gyve
nime įlūžimą, kuris negreit galės būti išlygintas. Vis dėlto 
būtų gera, jei istorija savo sprendimu būtų palankesnė to 
įvykio sukėlimo ir jo įvykdymo dalyviams, negu kad jie da
bar yra susilaukę.

SUSIVIENYMO REIKALU

Neseniai L. R. Katalikų Susivienymas minėjo savo 50 
metų sukaktį, kurią daugelis kuopų dar tebemini atitinka
momis programomis. Sukakties minėjimo metu, paprastai, 
pažymimi nuopelnai, laimėjimai, drauge ir trūkumai.

Kan. Kemėšis, Susivienymo istorijos autorius, Darbinin
ke iškėlė kai kuriuos klausimus, kurie, jo nuomone, turėtų 
būti įdomūs visiems Susivienymo nariams ir iš viso katali
kų visuomenei.

Kan. Kemėšio laiško kai kurios ištraukos:
„Didžiausia Sus-mo silpnybė — tai 1) gabios ir atsidė- 

jusios vadovybės stoka ir 2) beaugantis išeivijos nutauti- 
mas, slopinantis jaunimo gyvąją dvasią ir supratimą. Vai
kų skyrius baigia išnykti. Jubiliejinis seimas neįstengė 
pašalinti didžiųjų blogybių, neigi sutriuškinti smulkios ego- 
jistinės politikos. Poseiminiai mėnesiai nieko nauja, tei
giama, nei išganančia neįnešė. Jubiliejinis vajus davė la
bai menkų rezultatų. Pusmetinis Centro valdybos suvažia
vimas nesiryžo imtis griežtesnių žygių, kurie gelbėtų Susi- 
vienymą ir atidarytų jam naujus horizontus.

„Veikliausia iš visų 4-oji apskritis veikia ir kruta ne tiek 
viso Susivienymo reikalais, kiek vieno - kito asmens reika
lais. Situaciją gali gelbėti tik Lėšų fondo sutvarkymas

— Žmogaus globos draugi
ja Kaune įsteigė beturčiams 
valgyklą. Joje beturčiai kas
dien gauna vieno valgio pie
tus nemokamai. 

I

■ — Netoli Tilžės, Šilgaliuo-
' se, taisant kelią rasta moli

nis puodas su 1130 metalinių 
ir sidabrinių pinigų. Beveik 
visi pinigai iš 1655 metų.

— Netrukus į karo muzie
jų iš Briuselio atsiųs 35 var
pus. Manoma jais skambinti 
Tautos himną ir maldą už 
žuvusius.

— Kaune per Nemuną bus 
pastatyti dar trys tiltai.

— Šiemet miestuose pa
statyta apie 6,000 naujų tro
besių. Visa statyba kaštavo 
per 23 mil. litų. Daugiausia 
pastatyta Kaune.

— Šiaulių apskr., Meškui
čių apylinkėj lapkričio 12 d. 
apie 6 vai. vakare krito di
delis meteoras. Dar žemės ne 
pasiekęs skilo su dideliu 
trenksmu.

— Naujosios Kauno kapi
nės numatomos įtaisyti už 7 
kilometrų nuo Kauno, tarp 
Petrašiūnų ir Pažaislio.

— Kauno metropolijos ku
nigų seminarijoj 1932 m. bu
vo apie 220 klierikų, o šie
met tik 180.

— Jau kaldinami Kaune 
dviejų centų pinigai. Iš viso 
jų manoma nukaldinti 5 mi
lijonus štukų.

— Manoma, kad dar prieš 
Kalėdas pasirodys apyvarto
je nauji Kaune kaldinti de
šimties litų pinigai.

— Per šių metų 10 mėne
sių iš Lietuvos įvairių prekių 
išvežta už 155 mil. litų, o į- 
vežta už 126 mil. litų.

— 1936 —"36 mt. miško
w I 

kirtimo sezonas jau prasidė
jo. Miškuose gaus darbo apie 
25,000 darbininkų. Daugiau- i 

šia į darbą bus siunčiami 
viengungiai, neturį šeimų.

— Tuoj po N. Metų darbo j 

rūmai ruošia amatininkams 
3 — 6 mėnesių kursus.

— Lietuviškoji enciklope
dija manoma baigti per 10 
metų. Dabar jau išleistas 
penktojo tomo devintasis są- 
siuvinys. Iš viso bus 16 to
mų.

— Šiomis dienomis Kaune 
mirė seniausia Kauno mote
ris Juzė Pažemskienė, apie !
105 mt. amžiaus. I I

— Numatoma po N. Metų 
išsiųsti du mokytojus į Ar
gentiną ir du į Braziliją mo
kyti lietuvių vaikus. j

— Visoj Lietuvoj yra 17,- j 
064 gimnazijų mokiniai. Vien i 
Kaune 5,809 mokiniai.

— Žmogaus Globos dr-ja : 
numato šią žiemą Kaune su
šelpti apie 10,000 žmonių.

— Kaune kai kurie tarnai
čių samdytojai kelia suma- svečių — ir laukė jaunikio

šventes

nymą įsteigti tarnaitėms kur 
sus, kur jos būtų supažindi
namos su kasdieninio gyve
nimo reikalais.

— Kariuomenes
proga pašventinti naujieji 
karo invalidų namai, kurie 
yra prieš karo muziejų.

— Valstybes operos solis
tė Matulaitytė dainavo Nor
vegijoje, Švedijoje ir Danijo
je.

— Seime bus įrengti garsia 
kalbiai. Bus galima girdėti 
visas seimo narių kalbas.

— Kaune per pereitus me
tus gimė 2737 asmenys: 1457 
berniukai ir 1280 mergaičių. 
Mirė 712 vyrų ir 691 mote
ris. Lietuvių daugiau miršta 
džiova, o žydų vėžiu.

Bernas gavo medalį. Klai
pėdos krašte yra paprotys 
teikti pažymėjimus už ilga
metę ir sąžiningą tarnybą 
žemės ūkyje, šiomis dienomis 
Klaipėdos žemės ūkio rūmai 
apdovanojo sidabriniu me
daliu ir diplomu berną Joną 
Bonsomirą, kuris 30 metų iš
tarnavo pas vieną ir tą patį 
ūkininką.

Prisikėlimo bažnyčios sta
tyba. Šios bažnyčios kertinis 
akmuo pašventintas 1934 mt. 
birželio 29 d. Pati statyba 
eina pamažu ir manoma vi
siškai baigti 1939 mt. Atei
nančiais metais bus statomos 
antro aukšto sienos, bokštas, 
elektros įvedimas, centrali- 
nis šildymas, o 1939 mt. bus 
galutinai baigta ir iškilmin
gai pašventinta. Iki šiol baž
nyčiai jau sumūryta 
900,000 plytų, o iš viso 
kės apie 1,700,000 plytų, 
sikėlimo bažnyčia žada
viena iš gražiausiai įrengtų 
šventovių Šiaurės Rytų Eu
ropoj.

Steigiamas metalo fabri
kas. Klaipėdos lietuvių pra
monininkų ir finansininkų 
grupė jau baigia organizuoti 
metalo fabrikui steigti ben
drovę. Fabrikui žemės skly
pas jau nupirktas. Dabar da
romi statybos planai ir atlie
kami paskutinieji organizavi
mo darbai. Numatoma įsteig
ti ir tokie skyriai, kurie lie- 
dins mašinų dalis ir tokius 
išdirbinius, kuriuos iki šiol 
įsiveždavo iš užsienio. Ruo
šiasi įsteigti ir radio skyrių.

IŠ VILNIAUS KRAŠTO

apie 
rei- 
Pri- 
būti

Amerikiečiui dantis ištrau
kė. Vienas iš Amerikos grį
žęs lietuvis gerokai pasivai
šino lietuvišku šnapsu ir, nu
ėjęs į Mickevičiaus slėnį, 
prie seno ąžuolo priglaudė 
savo sunkią galvą. Tuo tar
pu pro šalį ėjo neseniai iš ka
lėjimo paleistas vagišius. 
Tas, pamatęs bemiegantį 
gražiai apsirėdžiusį žmogų, 
prisėdo prie jo ir apkratė ki- 
šenius. Nepatenkintas ras
tais 5 litais, jis pastebėjo, 
kad amerikiečio burnoje žiba 
keturi auksiniai dantys. Po 
pusvalandžio jau 3 dantis jis 
turėjo savo rankoje. Ketvir
tą beraunant, amerikietis pa
budo. Pabudęs, nors gėdijosi, 
bet vis dėlto nuėjo į policiją. 
Ir tik po puses metų buvo 
pagautas kaltininkas, kuris 
už tą ir panašius „darbelius” 
gavo dabar 3 metus sunkių
jų darbų kalėjimo.

Surūgo vestuvių alus. Ša
kynos parapijos vieno kaimo 
gerokai pagyvenusi mergina, 
susipažinusi su jaunu iš Šiau 
lių vaikinu, sumanė tekėti. 
Iš anksto sužieduotiniui da
vė žiedams, rūbams pirkti 
keletą šimtų litų. Padarė alų 
prikepė pyrago, sukvietė

(sulyginimas visij narių mokesčių iki 20c. į mėnesį) ir, tuo 
remiantis, legalizavimas organizacijos visoje valstybių eilė
je. Tai galėjo padaryti seimas. Tai turėjo teisės padary
ti, remdamosi konstitucija ir Centro valdyba. Atsakomin- 
gieji ir įtakingieji asmens, kurie galėjo seimą įtikinti ar 
paskui ir valdybos nutarimą pravesti, — to tačiau nepada
rė dėl jiems žinomų, o visiems nariams numanomų prie
žasčių.

„Ar mes, Susivienymo nariai pasigailėtume 5c. į mėnesį, 
jei čia būtų rišamas Susivienymo gyvybės klausimas?

„Šis mano rašinys lai būnie kartu ir atviras laiškas Su
sivienymo vadovybei. Noriu ją gerbti ir kuogeriausiai jai 
velyti. Bet — meilus yra Platonas, o tiesa dar meilesnė. 
Mėgstu Šaliūną, gerbiu Šimutį, bet Susivienymas man bran
gesnis ir už juos. Jei šis laiškas bus bomba, kuri prasklai- 
dys orą, rėksnių suterštą, tai ir ačiū Dievui. Susivienymą 
dar galima gelbėti. Dar ne pervėlu. Tik visi gyvai jo at
eitimi turime susirūpinti. Prabilkite nariai. Lai po kurio 
laiko Centras vėl susirenka ir padaro tai, kas reikia pa
daryti”. t

Nevalia nešioti kazimie- 
riečiij ženklelių. Uždarius šv. 
Kazimiero draugiją, uždrau
dė nešioti ir jos ženklelius. 
Neperseniai Tverečiaus poli
cininkas pastebėjo, kad A. 
Čioglis kazimieriečių ženkle
lį nešiojasi, iš jo ženklelį 
atėmė ir surašė protokolą. 
Švenčionių Storasta Čioglį 
už tą ženklelį nubaudė 25 
auks. baudos, arba 10 dienų 
arešto. Neturėdamas pinigų, 
bausmę atliko arešte.

Kiaulės girto nelaiko žmo
gumi. Į Vilniaus turgų buvo 
atvykęs ūkininkas J. Radow- 
ski. Atvežė parduoti kiaulę, 
bet jos niekas nepirko. Ūki
ninkas susikrimtęs nuėjo pas 
žydelį „nuraminti skausmą”. 
Ir taip „nusiramino”, kad 
vos vos beilipo į vežimą. Be
važiuodamas namo visai su
dribo.

Kiaulė, visą dieną išbuvusi 
neėdusi, čiupo savo šeiminin
kui už šono. Bet šis, būda
mas girtas, nepajėgė nė gin
tis. Kai arklys įvažiavo į kie
mą, ūkininkui buvo išėstas 
visas šonas ir jau buvo mi
ręs.

Ieško druskos pas ūkinin
kus. Sakoma, kad druska 
kontrabandinė, lietuviška. 
Bet policijos kratomi ūki
ninkai teisingai prisiekia, 
kad ruska lenkiška.

Valsčių stipendijos pagal 
Varšuvos paliepimą duoda
mos 1 — 2 gabiausiems vals
čiaus ūkininkaičiams. Iš 15 
Vilniaus — Trakų aps. vals
čių tiktai du surado tam lė
šų po 100 — 600 zlotų me
tams. Dabar kyla klausimas, 
kam jos bus skirtos. „Bijo
ma, kad osadnikų vaikai sa
vo gabumais nukonkuruos 
vietinius” — rašo Viln. Žo
dis. Ši naujovė turi tikslą pa
lengvinti sodžiaus vaikams 
mokslą eiti. Lenkų vyriausy
bė pareiškė nepasitenkim 
jog ūkininkai, kurie sudaro 
70 procentų Lenkijos gyven
tojų, teišgali mokyti vos 10 
procentų savo vaikų. Lenki
jos inteligentai — tautos ir 
valstybės ateities vadovai — 
išeina iš miesčionijos ir va1 
dininkijos sluoksnių, kas su
daro žymių nelygumų: ūki
ninkų reikalai nėra tinkamai 
ginami ir atstovaujami len
kų administracijoje.

Šventieji Tėvai moko, jog 
kiekvienas žmogus, valstybės 
ir Bažnyčia turi savo ange
lus sargus. Net kiekviena 
vyskupija ir parapija turi 
angelą sargą. Kaip vienas iš 
didžiausių krikščionių prieši
ninkas, velnias, kaip rėkian
tis liūtas, aplink eina, jieško 
damas ką prarytų (1 Petr. 
5, 8), taip angelas sargas, ku 
ris dėl begalinės Dievo mei
lės nori prisidėti prie žmo
nių išganymo, stengiasi ap
saugoti nuo visokeriopo pa
vojaus ir nulydėti sielą pas 
Dievą.
1. Karalysčių angelai sargai

Šv. Povilas Apaštalas, laiš 
ke į Rymiečius sako: „nėra 
valdžios, kaip tik nuo Die
vo”. Ji, kaipo Dievo tarnai
tė, privalo saugoti savo pi
liečius nuo trilypio priešo. 
„Jei Viešpats nestatys na
mų, veltui darbuojasi tie, 
kurie juos stato. Jei Vieš
pats nesergės miesto, veltui 
budi jo sargas” (Ps. 126, 1), 
sako psalmistas. „Žirgas ren
giamas karo dienai, bet Vieš
pats suteikia laimėjimą” 
(Pat. 21, 31). Taigi, kiekvie
nai valdžiai reikalinga die
viškoji pagelba, kurią Aukš
čiausias paprastai teikia per 
savo kūrinius — tarnus. 
Taip globojo Izraelio tautą 
Egipte ir tyrumoje Dievo 
angelas, kuris pasirodė Jo- 
zuei ant Jėriko miesto lauko 
(Joz. 5, 13) ir Danieliui prie 
Tigro upės. „Ir jis (angelas) 
man tarė: Nebijok Danie
liau, nes nuo pirmosios die
nos, kurioje tu pradėjai 
trokšti suprasti ir varginti 
save savo Dievo akivaizdoje, 
tavo žodžiai yra išklausyti, 
ir aš atėjau dėl tavo žodžių” 
(Dan. 10). Angelas pamokė 
Danielių ir gynė, globojo žy
dų tautą.

Ezekijui viešpataujant 
asyrijiečių karalius Senake- 
ribas apsupo Jeruzalės mies
tą, o žydai nebeturėjo gali
mybių jį apginti. Ezekijas 
šaukėsi Dievo pagelbos. „Tai 
gi, aną naktį atsitiko, kad 
Viešpaties angelas atėjo ir iš 
mušė assyrijiečių stovyklose 
šimtą aštuonias dešimtis pen 
kis tūkstančius” (4 Kar. 19, 
35; Ir. 37, 36). ,

2. Bažnyčios angelai sargai
Nors tai nėra tikėjimo dog 

ma, bet labai nuoseklu tikėti, 
jog gerasis Viešpats paskyrė 
angelą sargą savo įkurtai 
Bažnyčiai, parapijoms, vie
nuolynams etc. Šv. Hilarijus 
sako, kad angelai „iš visų 
pusių apstoja Kristaus avi
dę, tartum kareiviai miestui 
sergėti paskirti”.

Dievas yra dangaus ir že
mės sutvėrėjas ir tvarkyto
jas. „Nes iš jo, per jį ir jame 
yra visa; jam garbė per am
žius” (Rom. 11, 36). Dievo 
Sūnus priėmė žmogaus kūną 
mūsų išganymui. „Kas neger 
bia Sūnaus, tas negerbia Tė
vo, kurs yra jį siuntęs” (Jon. 
5, 23).

Bažnyčia yra Kristaus mi
stinis kūnas. „Taigi, jūs esa
te Kristaus kūnas ir nariai 
vienas prie kito. Taip Dievas 
įstatė Bažnyčioje vienus kai
po apaštalus, kitus kaipo 
pranašus, trečius kaipo .mo
kytojus” (1 Kor. 12, 27).

Jeigu serafai pasidalinę į 
du chorus garsina Dievo 
šventumą, giedodami:
|tas, šventas, šventas Vieš
pats, kareivijų Dievas; visa

Šven

Lietvia 
(Pasikalbėjimas su 1 

atstovybė

Kunigų Vienybės 
1935 mt. kilo suman; 
steigti lietuvių reli; 
stovybę prie Kristau 
to Jeruzolimoje. Sui 
seimas užgyrė ir pav< 
D. Mikšiui siekti jo 
mo. Tą patį padarė 1 
racijos seimas. Spam 
sirodė keletas straips 
kūrė tam tikras kom: 
Amerikos lietuvių 1 
visuomenė gana sus 
tuo klausimu. Bet š 
ankstybą pavasarį 
Mikšys su Jo Eksi 
vyskupu T. Matulior 
ko iš Amerikos pad; 
svarbus klausimas 1; 
lo.

Rašančiam šias eil 
vaišingąjį kun. dr. J. 
Mt. Carmel, Pa. teko 
ti su grįžusiu kun. 
šių. Neiškenčiau neĮ 
vęs apie šio klausim 
Kun. D. Mikšys, noi 
se gerokai pasistūm 
savo išvaizda ir d 
kiek senatvei nep 
maloniai sutiko paii 
ti tuo reikalu.

— Leiskite paklau 
sekėsi kelionė? Koki 
ka joje lydėjo? - 
siau.

— Vyskupas pi 
kalbėjo kun. D. Mi 
Iš New York plaut 
siog į Šventąją Žem 
nė truko 16 dienų. N 
laike okeanas būna 
šia audringas, bet r 
mei, dėka švenčiau 
rijos globai, visą v 
laiką oras buvo pi 
vanduo ramus. Nuo 
visai neteko, nes tur 
kų ir idealingą kelk 
gą, Jo Ekscelenciją 
kankinį Teofilių J 
Tat ir nepasijutoim 
atsidūrėme, brangic 
vienam katalikui š;
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žemė pilna jo garbės!” (Iz. 
6, 3) ir pulkai angelų, apsu
pę Jėzų altoriaus Sakramen
te, garbina Jį be paliovos, 
nejaugi tos grynosios dva
sios nesistengtų sergėti Mis
tinį Kristaus Kūną, šven
čiausiąjį Sakramentą ir tų 
bendruomenių, kurios dirba 
Dievo garbei ir amžinajai 
sielų laimei?

Šv. Jonas Apreiškime (1, 
20) kalba apie septynių Azi
joje bažnyčių angelus. Dau
gelis Bažnyčios Tėvų liepia 
angelus imti raidine prasme 
kaipo tų bažnyčių sargus, 
nors kai kurie mano, kad A- 
paštalas pavadino angelais 
Azijos bažnyčios vyskupus. 
„Kiekviena vyskupija”, sako 
šv. Ambraziejus, „turi du ap 
gynėjus ir vedėjus: vieną 
girną, t. y. vyskupą, kitą 
regimą — angelą”.

Labai gražų pavyzdį 
duoda šv. Pranciškus Sale
zietis Filotėjoje. „Garsusis 
Petras Favras (Favre), žy
miausias kunigas ir pamoks
lininkas, didžiausias savo lai
kų Jėzaus Draugijos teolo
gas, šv. Ignaco, jėzuitų vie
nuolijos įsteigėjo draugas ir 
pagelbininkas, pasakojo, pa
grįžęs iš Vokietijos, kurioje 
daug buvo pasidarbavęs Die
vo garbei ir atskalūnų atver
timui, kad labai daug tame 
darbe jam padėję angelai sar 
gai tų parapijų, į kurias jis 
ateidavęs Dievo žodžio skelb
ti. Įžengdamas kiekvienon pa 
rapijon savo gimtojo krašto, 
kur buvo nemaža privisę at
skalūnų, maldingas pamoks
lininkas pirmiausiai pagar
bindavo tos parapijos angelą 
sargą 4r pasiprašydavo jo pa 
gelbos savo darbams, pas
kiau taip karštai ir su tokiu 
įsitikinimu skelbdavo Dievo 
žodį, kad daugybę atskalūnų 
atversdavo tikran tikėjiman, 
o tikintieji liko dar labiau 
savo tikyboj sutvirtinti ir 
lengviau išvengią netikėlių 
viliojimų”.

Šv. Grigalius Nazijanzie- 
tis tvirtina, kad kiekviena 
bažnyčia turi savo angelą 
sargą. P. M. J.
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GERIAU DARBUOTIS

Sunegalėjusiam kardinolui 
Gonsalvi kartą trys gydyto
jai pareiškė, jog mirtis neiš
vengiama. Gyvenimui prail
ginti, patarė jam nedirbti jo
kių darbų.

— Jeigu aš nieko neveik
siu, kiek, jūsų manymu, aš 
dar galėčiau gyventi, — už
klausė kardinolas gydytojų.

— Kokius šešeris metus, 
— atsakė gydytojai.

— O kaip ilgai, jūs mano
te, galėčiau gyventi, jei aš 
atlikinėsiu kasdienines savo 
pareigas?

— Gal kokius trejis me
tus!

— Jei taip, tai geriau dar
buotis trejis metus, negu tin
giniauti šešeris, — pareiškė 
kardinolas Gonsalvi.

LIETUVIAI AUSTRIJOJE

Tirolio provincijos mieste 
Schvace yra pranciškonų 
teologijos studijų centras, 
kur mokosi 8 lietuviai pran
ciškonai. Visi jie rengiasi 
tapti kunigais — misijonie- 
riais.

Biznieriai, skelbkitės sa 
vaitraštyje „Amerikoje.’'’

JOS I
Jų buvo keturios, 

moterys, kurios 
vieną pavasario ryt;

Buvo šauktasi į 
jančių karžygių ir 
siūlė laisvu noru.

Jos pasitraukė 
lio, kad gyventų ra 
tikėjimo dvasioje, 
gyveno vienuolyno 
je, sielos ir širdies 
je. Jas džiugino m 
sios Viešpaties tari 
mė ir džiaugsmas, 
apmąstymą, koplyči 
mą, kurios šešėliu 
amžintos lempos šv 
bėti Viešpaties br; 
dą, jaustis visiškai 
prieš Visagalį ir sa\ 
ti iki didžiausio ki 
nepastebint. Jos st 
vyje nužudyti tusi 
durną, grožio tr< 
kiekvieną geismą 
būti tik didžiosi 
Piemens bandos 
Jos troško būti v 
klusnios ir doros, 
vysti tik pro medž 
nes ir, vakarui a 
lyg žaidžią vaikai 
rinkti.

Rytmečiais jos i 
kenčiančius artin 
už vargingas vėles 
už tuos, kurie dieną

Į šviesą nusisul 
ieškojo galingojo D 
atleidžia kaltybes, 
sad gailestingą atr

Jos buvo tik m
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skelbkitės sa 
Amerikoje.”

Kunigų Vienybės seime 
1935 mt. kilo sumanymas į- 
steigti lietuvių religinę at
stovybę prie Kristaus Kars
to Jeruzolimoje. Sumanymą 
seimas užgyrė ir pavedė kun. 
D. Mikšiui siekti jo įvykdy
mo. Tą patį padarė K. Fede
racijos seimas. Spaudoje pa
sirodė keletas straipsnių, įsi
kūrė tam tikras komitetas ir 
Amerikos lietuvių katalikų 
visuomenė gana susidomėjo 
tuo klausimu. Bet šių metų 
ankstybą pavasarį kun. D. 
Mikšys su Jo Ekscelencija 
vyskupu T. Matulioniu išny
ko iš Amerikos padangės ir 
svarbus klausimas lyg nuti
lo.

Rašančiam šias eilutes pas 
vaišingąjį kun. dr. J. Končių, 
Mt. Carmel, Pa. teko susitik
ti su grįžusiu kun. D. Mik
šiu. Neiškenčiau nepasiteira
vęs apie šio klausimo padėtį. 
Kun. D. Mikšys, nors metuo
se gerokai pasistūmėjęs, bet 
savo išvaizda ir dvasia nė 
kiek senatvei nepasidavęs, 
maloniai sutiko painformuo
ti tuo reikalu.

— Leiskite paklausti: kaip 
sekėsi kelionė? Kokia nuotai 
ka joje lydėjo? — paklau
siau.

— Vyskupas puikiai, — 
kalbėjo kun. D. Mikšys. — 
Iš New York plaukėme tie
siog į šventąją Žemę. Kelio
nė truko 16 dienų. Nors tame 
laike okeanas būna dažniau
sia audringas, bet mūsų lai
mei, dėka Švenčiausios Ma
rijos globai, visą važiavimo 
laiką oras buvo puikus ir 
vanduo ramus. Nuobodžiauti 
visai neteko, nes turėjau pui
kų ir idealingą kelionės drau 
gą, Jo Ekscelenciją vyskupą 
kankinį Teofilių Matulionį. 
Tat ir nepasijutome, kaip ir 
atsidūrėme, brangioje kiek
vienam katalikui šalyje, Šv.

Žemėje.
— Be abejonės, Jūs važia

vote tenai lietuvių religinės 
atstovybės prie Kristaus 
Karsto reikalu, — kalbėjau 
toliau. — O vyskupo T. Ma
tulionio kelionė ar turėjo ką 
bendro su Jūsų kelionės tiks
lu?

— Mano kelionės tikslas 
Jeruzolimon tikrai buvo pa
studijuoti lietuvių religinės 
atstovybės prie Kristaus 
Karsto klausimą ir patirti 
visas galimybes. Norėjau į šį 
ratą įtraukti daugiau įtakin
gų ir atsakomingų asmenų. 
Vysk. T. Matulionis kaip tik 
buvo pageidaujamas; šį su
manymą jis Kunigų Vieny
bės ir L. R. K. Federacijos 
seimuose užgyrė ir pats gi
liai susidomėjo. Nuvažiavęs 
Jeruzolimon ir viską pama
tęs savo akimis, Jo Ekscelen
cija degte užsidegė mintimi 
įsteigti lietuvių religinę at
stovybę prie Kristaus Kars
to Jeruzolimoje.

— Kaip yra su pirkimu na
mo šiai garbingai įstaigai? 
— teiravausi dar. — Skai
čiau spaudoje, kad buvo ma
noma pirkti nuo Tėvų Domi
ninkonų Jeruzolimoje. Ar 
kas konkrečiai padaryta?

— Tėvai Domininkonai sa
vo namo nebeparduoda, nes 
neturėdami konkrečių žinių 
nuo mūsų, išnuomavę jį ko
kiai tai seserų kongregacijai, 
kuri atsikraustė iš Ispanijos. 
Galop gerai apžiūrėjus, tas 
namas vyskupui ir nepatiko: 
blogas kambarių išdėstymas, 
per senos konstrukcijos. At- 
nuolus šiam projektui, Jo 
Ekscelencija panorėjo susi
pažinti su namų statyba Je
ruzolimoje. Tie patys Tėvai 
Domininkonai nurodė inži
nierių p. Saboussonan. Šis 
plačiai supažindino su tenyk
ščių namų statybos sąlygo-

mis ir dykai pagamino planą 
— projektą, kurį turiu savo 
portfelyje. (Ištraukęs iš 
krepšio projekto planą, pla
čiai paaiškino visas smulk
menas). Namas projektuoja
mas statyti mūrinis, dviejų 
aukštų. Jame, be koplyčios ir 
seserims kambarių, numato
ma dar turėti 6 patogius ir 
gražius kambarius atvyks
tantiems svečiams. Žemės 
sklypas nužiūrėtas patogioje 
Jeruzolimos vietoje. Tas vis
kas: žemės sklypas, pastaty
mas namo ir pilnas įrengi
mas kainuotų tarp 15 ir 20 
tūkst. dolerių.

— Kokias seseris ar vie
nuolius manote tenai apgy
vendinti? — teiravausi to
liau.

— Tas dalykas mažiausiai 
man rūpi — šypso j ančiai at
sakė kun. D. Mikšys. — Ma
no ir vyskupo T. Matulionio 
uždavinys yra sumanymą į- 
vykdyti, o kam įstaigą pa
vesti išeina iš mano užduo
ties ribų. Kunigų Vienybės 
seimas savo rezoliucijoje pa
žymėjo, kad minima įstaiga 
Šventoje Žemėje būtų Lietu
vos Episkopato globoje. Ma
nau, kad Lietuvos Episkopa
tas drauge su Kunigų Vieny
be ir nutars tas ar kitas se
seris ar vienuolius tam rei
kalui pakviesti.

— Kokiu būdu Jūs manote 
eiti prie šio sumanymo vyk
dymo? — paklausiau vėl.

— Religinės atst. prie Kri
staus Karsto reikalas yra vi
sos lietuvių tautos reikalas. 
Manome pakviesti visus lie
tuvius, gyvenančius Ameri
koje ir Lietuvoje. Nuo to ir 
darbas pradėtas. Kai tik grį
žome Lietuvon, tuojau su sa
vo sumanymu nusiskubino
me pas J. E. arkiv. J. Skvi
recką, kurs maloniai viską 
užgyrė ir palaimino eiti prie 
vykdymo. Tuo pasisekimu 
padrąsinti, aplankėme vieną 
kitą žymiausį Lietuvos kata
liką veikėją, visur rasdami 
pilną prielankumą bei prita-

KOVU KRYPTIS IR MUSU APSILEIDIMAS
(Tęsinys)

IV.
R. K. tikėjimas ir pasaulinis 

mokslas
A.

Priklausyti R. K. Bažny-

rimą. Ypatingai šia idėja su
sidomėjo ir giliai persiėmė 
kilnadvasis veteranas prela
tas A. Dambrauskas, kuris 
numatė reikalą pagaminti 
Lietuvių Šventosios Žemės 
draugijos įstatus, sušaukti 
Kaune žymiausių katalikų 
veikėjų susirinkimą, išrinkti 
tam specialų komitetą ir pra 
dėti veikti. Pagamintus įsta
tus pažadėjo man atsiųsti 
Amerikon ir kai tik gausiu, 
tuoj paskelbsiu spaudoje. 
Tos idėjos Lietuvoje skleidė
ju yra vysk. T. Matulionis, o 
Amerikoje — štai čia jau 
esu.

— Gal malonėtumėte at
sakyti: ar yra kiek tam rei
kalui surinktų pinigų? — 
baigdamas savo pasikalbėji
mą, paklausiau.

— Jokių aukų į savo ran
kas neimu. Tas viskas yra 
susidariusio komiteto žinio
je. Grynais pinigais jau yra 
$3000.00. Be to, yra gauti pa
sižadėjimai paaukoti tam 
reikalui, tarpe kurių galė
čiau pažymėti: kun. P. Va
nagas didesnę sumą, J. E. 
vyskupas T. Matulionis, kun. 
dr. J. Končius, kun. M. Dau
mantas, kun. J. Čepukaitis. 
kun. Paškauskas, kun. D. 
Mikšys po $100.00; kun. Lie
tuvninkas, kun. Krušas, kun. 
Virmauskas, Žievytė, Abro
mavičienė, Ivoškienė, Pranc- 
kūnaitė, Siemeniu ir kiti po 
daugiau ar mažiau. Taigi 
pradžia visai graži, — baigė 
kun. D. Mikšys.

Galiu dar pažymėti, jog 
kun. D. Mikšio adresas yra: 
1120 Wallace St., Philadel
phia, Pa.

Skrajūnas.

čiai nepakanka vien apsi
krikštyti. Reikia dar pilnai, 
sąmoningai išpažinti jos 
skelbiamas mokslas, jos skel 
biamas tikėjimas. „Kas įti
kės ir bus apkrikštytas, tas 
bus išganytas”.

Kad mes kits kitą geriau 
suprastumėme, tai mums vi
sų pirma reikalinga žinoti, 
ką mes norime pareikšti žo
džiais: „katalikiškas tikėji
mas”, kad kartais bekalbėda
mi neatsidurtume tokioj 
būklėj, kokioj neretai atsi
randa žmonės, kurie besigin
čydami net ir susipeša, o vė
liau, nurimus, pasirodo vienų 
kalbėta apie Joną, gi antrų 
apie Marijoną.

Katalikiškas tikėjimas y- 
ra Dievo malonės duotas tik
ras įsitikinimas, jog visa, ko 
mokė mus Kristus ir jo liep
ta katalikų Bažnyčia yra tik
rų tikriausias dalykas. Taigi, 
katalikiškai tikėti yra tikru 

i laikyti visa tai, ką Išganyto
jas liepė skelbti žmonėms, 
neatmetant nė vienos pagrin
dinės tiesos (dogmos).

Katalikų tikėjimas apima 
tokius dalykus, kurie yra 
mums žinotini amžinajai lai
mei pasiekti, kurių, tačiau, 
nemaža nei žmogaus protas 
negali pilnai suprasti, nei 
mūsų jausmai, kaip reikiant 
atjausti. Jis paliečia tik sie
los reikalus ir jos santykius 
su Aukščiausiąja Esybe.

Gi pasaulinis mokslas yra 
žmogaus proto ir prityrimų, 
liečiančios žmogaus žemišką
jį gyvenimą.

Štai, būna nemaža tokių, 
kurie vadina didžiausia kvai
lybe tikėti tokius dalykus, 
kurių mes nematome savo 
akimfs, ar nesuprantame sa
vo protu.

Jei šitaip galvotų vis, 
tai žmonija prieitų didžiau
sios nesąmonės. Gi ir daugu
ma pasaulinių mokslų yra pa 
remta vien tikėjimu, kaip

va: geografija, istorija, gam
tos mokslas ir t.t. Mokiniai 
„tiki” savo mokytojui, teisė
jai „tiki” liudininkui. Net ir 
visas mūsų kasdienis gyveni
mas remiasi irgi tikėjimu. 
Jei būtų buvę neišmintinga 
tikėti tai, ko mes neregime, 
tai būtų buvęs neišmintingas 
kiekvienas mokinys, kurs 
tikėtų savo mokytojo pamo
komis, kiekvienas teisėjas j 
pasitikįs liudininku, kiek-| 
vienas vaikas, klausąs savo 
tėvų prityrimų!

Aišku, šitoks tvirtinimas 
yra visai klaidingas. Jame 
glūdi tik vienintelė tiesa, bū
tent : neišmintingai elgiasi 
visi tie, kurie tiki pirmąja 
pakliuvusią žinia, neištyrę 
gerai, ar ištikimas yra tas, 
iš kurio ši žinia yra paskly
dus!, ar ne. Antra vertus, ir
gi neišmintingi yra tie, kurie 
netiki patikimiems asme
nims, ar istorijos įrodytiems 
įvykiams. Iš to aiški išvada: 
neišmintingi visi, kurie neti
ki Šventuoju Raštu, Jėzaus 
Kristaus apaštalų ir mokinių 
surašytu, ir Šventąja Tradi

cija (neįrašytu į Evangelijas 
Išganytojo mokslu, apie kurį 
mes žinome iš senovės apaš
talų laikų pasakojimų, sura
šytų R. K. Bažnyčios Tėvų ir 
mokslininkų).

Kiti vėl tvirtina, jog esą 
neišmintinga tikėti, ko pro
tas negali suprasti.^. Jei mes 
galvotumėme šiuo būdu, tai 
mums reikėtų atmesti ir ne
pripažinti daugybės mokslo 
tikrųjų išvadų, išradimų. 
Kad aš tamstytę, skaityto
jau, sekdamas tamstytės 
samprotavimu, pavadinčiau 
bepročiu, tai kažin, ar neskel 
tumei man per ausį?! Na, tai 
pasakyk, ar supranti pilnai, 
kas tai per vienas šis pro
tas? Kaip jis mumyse vei
kia? Paklausk kad ir didžiau 
šio išminčiaus, kuris begal
vodamas nebeteko net ir pas
kutinio plauko ant savo pa
kaušio, ar jis tai supranta? 
Gi, pakrapštys tik savo pli
kę, pamurmės kažką tamsty
tei nesuprantamo — ir tiek!

(Bus daugiau)

Snaudalis.

Danutė Lipčiūtė
RUDENS SIMFONIJA

Marga žemėj, kaukia ore, 
auksu audžias tinklas voro, 
šoka lapai, vėjas ūžia, 
juokias šaltis ir saulužė.
Viskas sukas — lietus, sniegas, 
verčia viesulas medelį, 
paukščiui sparną ten išsuko, 
katinas pašiaušė kuprą, 
žvirbliui grūdas iš snapelio 
kažkur spruko ...

Susisuko vėjas gūžtą. 
Cypia vielos, verkia šakos. 
Varna snaudžia tik prie tako. 
Na, palauk! Įsuko vėjas, 
taršo kuolą, laksto plunksnos, 

' varna blaškosi ir skundžias...
Vėl tolyn smarkuolis vėjas 
per laukus į pievų tolius, 
šiaudų kūgį čia ištaršė, 
ten palaužė beržo svirtį. 
Tik prie miško jau pailso, 
pasisupo ir... nutilo.

St. Tomaševičius

JOS BUVO KETURIOS
Jų buvo keturios, keturios 

moterys, kurios iškeliavo 
vieną pavasario rytą.

Buvo šauktasi pasiauko
jančių karžygių ir jos pasi
siūlė laisvu noru.

Jos pasitraukė iš pasau
lio, kad gyventų ramybėje ir 
tikėjimo dvasioje. Ten jos 
gyveno vienuolyno vienumo
je, sielos ir širdies ramybė
je. Jas džiugino nusižeminu
sios Viešpaties tarnaitės lai
mė ir džiaugsmas. Jos mėgo 
apmąstymą, koplyčios tylu
mą, kurios šešėlius didina 
amžinios lempos šviesa, ste
bėti Viešpaties brangų vei
dą, jaustis visiškai bejėgei 
prieš Visagalį ir save paneig
ti iki didžiausio kilnumo, to 
nepastebint. Jos stengėsi sa
vyje nužudyti tuštybę, išdi
dumą, grožio troškimą ir 
kiekvieną geismą ir norėjo 
būti tik didžiosios Gerojo 
Piemens bandos avelėmis. 
Jos troško būti visiškai pa
klusnios ir doros, dangų iš
vysti tik pro medžių viršū
nes ir, vakarui atslenkant, 
lyg žaidžią vaikai sode susi
rinkti.

Rytmečiais jos meldėsi už 
kenčiančius artimus, dieną 
už vargingas vėles ir vakare 
už tuos, kurie dieną nusidėjo.

Į šviesą nusisukusios jos 
ieškojo galingojo Dievo, kurs 
atleidžia kaltybes, kad jį vi
sad gailestingą atrastų.

Jos buvo tik moterys ir

visgi troško pakelti viso pa
saulio nuodėmių svorį.

Jų buvo keturios, kurios iš 
vyko vieną pavasario rytą. 
Jos išvyko, nes buvo atėjęs 
senas vyskupas ir pabarški
no į vienuolyno duris.

Jis keliavo per daugelį kra 
štų ir matė žmonių skurdą.

Jam reikėjo moterų rankų 
ligoniams slaugyti ir našlai
čiams nuraminti.

Vyskupas Provencheris ta
rė:

„Kurios iš jūsų nori vykti 
prie Raudonosios upės?”

Pilkosios seserys atsakė:
„Štai, esame. Siųskite 

mus”.
Jų buvo keturios, kurios 

išnyko vieną pavasario rytą.

Nuo to laiko šimtai sekė 
jas pasiaukojimo keliu. 
Jos nuplaukė Raudonąja upe 
žemyn, perskrodė Vinipego 
ežerą, plaukė prieš srovę 
greitais sraumenimis ir Sa- 
skatčevanu. Jos plaukė per 
didžiulius ežerus, brido per 
pelkes, traukė per prerijas 
traukiamais jaučių vežimais, 
miegojo lauke baisių moski
tų kankinamos, iškentė aud
ras, perkūnijas, pūgas.

Niekas jų nesulaikė, nie
kas netrukdė jų sielos ramy
bės.

Mačiau jas šiaurėje gailes
tingumo pilnomis širdimis 
švelniai ir rūpestingai glo
biančias žmonių vargą. Ma-

čiau jas panašias motinomsI 
ir angelams mažų vaikelių 
tarpe.

Jų akyse žibėjo šviesa.

Jų buvo keturios, kurios 
išvyko vieną pavasario rytą.

Prasta valtimi plaukė jos 
į vakarus.

Aštuoni vyrai įriasi stip
riomis rankomis ir dainuoja 
į taktą.

Keturios seserys sėdi tarp 
savo dėžių ir ryšulių.

Montrealis paliko užpaka
ly, paskiau Ville-Marie, kurs 
buvo prieš 200 metų pirmo
sios pilkosios sesers, virši
ninkės d’Youvill, pasiauko
jančio atsidavimo vieta. 
Montrealis sveikina iš to
lo, o paskiau pranyksta už 
vingio. Ir dabar jos yra toli
moj, svetimoj žemėj.

Dviems mėnesiams jos vie
nos.

Ar tai joms skaudu? Neži
nau. Vėjas, drumsčiąs šv. 
Lauryno upės paviršių, nusi
neštų jų dūsavimus.

Tarp pirštų slenka rožan
čiaus karoliai. Jos meldžia, 
jos prašo Dievą „jėgos iš
tverti iki galo”.

Lyja. Vėjas silpsta. Irkli- 
ninkai nekantrauja.

Vakare pastatoma palapi
nė. Jos sušalo ir spaudžiasi 
apie ugnį. Bet šildant vieną 
šoną, šąla antras.

Be to. tie sraumens. Pa
maldžios seserys mirtinai jų 
išsigąsta, bet po truputį pri
pranta ir pagaliau juokiasi iš 
jų-

Plotai, kuriais tenka vilkti1 visa 
valtis, yra ilgi. Reikia įlipti į 
statų skardį, prasiskirti ke
lią pro krūmus, pereiti be
dugnes išverstais medžiais,
kurie siūbuoja nuo jų Svorio.

Iš giliai debesimis aptrauk 
to dangaus nuolat pila lie
tus. Keleiviai brenda moliu, 
purvu ir vandenimi, kurs sie
kia jiems kelius.

Nepasisekimas! Sesuo La- 
grave puola ir išsisuka 
krumplį; ją tenka nešti per 
pelkes. Vyrai murma ir nori 
jas apleisti. Ak! Argi tik 
tam jos taip toli nukeliavo, 
kad čia pražūtų? Pagaliau 
du irokėzai pasisiūlo sužeis
tąją nešti. Misija išgelbėta.

Dešimtį dienų lyja pasau
lio tvaną primenąs lietus. Ir 
jų dar neužgrūdintose sielose 
kyla baimė. Bet jos drąsiai 
kovoja prieš ją ir randa pa
guodą begalinėj meilėj Tam, 
Kurs jas veda.

Vakare padaroma stovyk
la. Nuo palapinių sienų var
va vanduo, žemė tampa dreg 
na ir purvina. Tačiau nusi
raminama prie traškančios, 
šviesios ugnies. Pavakarie
niavus galvojama apie toli
mą tėvynę.

Ir štai staiga pradeda kal
bėti puikusis irokėzų karys. 
Jis sudėjo rankas ant kelių. 
Jis tupi virš vandens.

Sustingęs žiūri jis į ugnį, 
tartum skaitytų iš liepsnų 
mirgėjimo savo didvyriškos 
giminės padavimus.

„Tuomet, pasaulio pra
džioj, iškrito tiek sniego, jog

žemė buvo juom ap- 
Į dengta. Tik medžių viršūnės 
kyšojo iš jo. To nebegalima 
buvo iškęsti.

Tuomet išvyko visi su žmo 
nėmis gyveną gyvuliai kelio
nėn į dangų, kad iš ten šilu
mos atsigabentų.

Jų kelionė truko daugelį 
valandų. Pagaliau vovere pa
darė skylę dangaus skliaute. 
Ši skylė yra saulė.

Pro ją jie visi pateko į 
aukštybių kraštą.

Šilimą ten saugojo meška. 
Ši gi kybojo, kaip ir visi kiti 
elementai, maiše, kuris buvo 
pakabintas dideliame medyje 
— vieni sako, kad tai buvęs 
klevas, kiti — kad eglė. Šis 
medis stovėjo vienos salos 
vidury.

Karibų priplaukė prie me
džio ir nutvėrė maišą, kuria
me buvo šiluma.

Jaunoji meška tarė:
„Tėve, man vagia šilumą!”
Ir senoji meška vijosi mur

mėdama savo valtele vagį, 
bet kadangi pelė laivą viduj 
buvo sukramčiusi, šis suby
rėjo ir gyvuliai paspruko su 
šiluma. Kadangi maišas bu
vo sunkus, gyvuliai nešė jį 
pasikeisdami.

Tačiau pelė — nuo tol ji 
: prakeikta — sukramtė už
valkalą, maišas trūko, šilu
ma staiga užliejo žemę ir 
vienu akimirksniu sutirpdė 
ją dengiantį sniegą.

Tuo būdu žemė pranyko po 
vandeniu. >

Žuvo visi žvėrys ir žmo- 
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Vien tik vienas senis buvo 
pasistatęs plaustą — kai kas 
sako, kad tai būta valties — 
į kurią jis pasitraukė su ke
letu gyvulių.

Tuomet iš vandens dar ky
šojo uolų kalnynas. Bet van
duo staiga užliejo ir šiuos 
kalnus.

Tuomet buvo galas. Nebe
buvo žemės.

Tai truko daugelį dienų. 
Dėl to visi žvėrys ir paukš
čiai pasinėrė, kad surastų 
žemę. Tačiau jie nieko nera
do.

Tuomet erelis pakilo aukš
tyn, kad surastų kokią viršū
nę. Veltui.

Dabar pakilo šarka. Ji pa
matė eglių viršūnes ir atnešė 
savo naguose vieną šakelę. 
Tačiau buvo patirta, kad ji 
melavo; ji rado šakelę plau
kiojančią vandeny.

Ir vanduo vis kilo.
Senis tarė Kankavani, —

— ančiai':
„Kankavani, mano drau

ge, tu nardai juk taip gerai. 
Pabandyk pasiekti žemę”.

Antis panėrė ir grįžo greit 
be kvapo, nieko neradus.

Žmogus pasodino ją vėl 
ant plausto ir tarė vebrui:

„Tu nardai geriau už Kan
kavani. Pabandyk pasiekti 
žemę”.

Vėbras klauso, ilgai palie
ka $o vandeniu, grįžta pail
sęs, % tačiau nieko nesuradęs.

Žmogus sako dabar Mošus
— žiurkei:

„Mano mažasis broli, tu 
esi mano paskutinė viltis, bet

aš tavim pasitikiu. Panerk ir 
pabandyk pasiekti -žemę”.

Mošus — žiurkė neria. Ji 
išbūna po vandeniu visą die
ną ir grįžta pusiau gyva, ant 
nugaros gulėdama. Ji vos 
kvėpuoja. Senis įkelia ją į 
plaustą, atgaivina. O džiaug
sme, žiurkė turi molio ant 
kojų!

Vyras atsargiai surenka 
molį, suspaudžia jį tarp ran
kų į ploną sluoksnį, padeda 
ant vandens ir pučia į jį.

Tuomet šis mažas, jovaro 
lapo didumo, žemės žiupsne
lis pradeda skėstis.

Ji didėja nuo kiekvieno 
kvėptelėjimo. Senis pučia to
liau iki prieš save pamato 
salą, kuri yra pakankamai 
tvirta jį pakelti.

Jis klausia:
„Kur žmonių lavonai?’'
Šarka sako:
„Mačiau paukščius, kurie 

draskė juos krante”.
Plaustas sustoja prie kran 

to. Senis išlipa su gyvuliais.
Nuo to laiko yra žemė ir 

joje žmohės”.
Indėnas nutilo. Jis išdi

džiai sustingsta, įsmeigęs 
žvilgsnį į gęstančią ugnį.
Irkluotojai išsitiesė žemėje.
Keturios mažos pilkosios 

seserys garbina Dievą, kad 
Jis įdėjo į tamsią laukinio 
sielą šviesos žiupsnelį.

Jos tiki į savo artimo mei
lės, pasiaukojimo, paklusnu
mo misiją.

Miegas apima jų širdis. Jų 
buvo keturios, kurios išvyko 
vieną pavasario rytą.
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VYČIŲ VEIKLA

Metinis susirinkimas

Gruodžio 10 d. įvyko L. 
Vyčių 41*Vytauto kuopos mei 
tinis susirinkimas, kurį vedė 
pirm. V. Pečkaitis.

Plačiai tartasi dėl naujų 
narių vajaus, kuris prasidės 
nuo Naujų Metų. Nutarta jo 
metu padaryti įvairių pra
mogų su paskaitomis be įžan 
gos; vykdyti pavesta nauja
jai valdybai.

Nors buvo pasiūlyta atidė
ti kuopos bendrą Komuniją, 
kadangi daugeliui diena ne
patogi, bet nutarta laikytis 
seno nutarimo — gr. 13 d. 
per 8 vai. mišias turėti ben
drą Komuniją, o po pamaldų 
turėti bendrus pusryčius.

Atstovais į apylinkės kata
likų seimelį išrinkta O. Kai- 
nauskaitė, A. J. Mažeika, Z. 
Mažeikienė, J. Lugauskas ir 
J. Masalskis.

Kuopos senoji 
ba daug dirbo per pereitus 
metus. Raportai visais bal
sais užgirti. Renkama valdy
ba. Nauja valdyba išrinkta 
tokio sąstato: pirm. inž. A. 
J. Mažeika, vicepirm. J. B. 
Laučka, ižd. Jonas Adomas, 
finansų rašt. Z. Mažeikienė, 
protokolų rašt. O. Kainaus- 
kaitė.

Kadangi visa valdyba (iš
skyrus vieną naują narį) su
daryta iš seniausių — veik
liausiu kuopos narių, tai rei
kia tikėtis, jog jai vadovau
jant kuopa tikrai progresuos 
savo veikimu ir narių skai
čiumi.

—o—
Gruodžio 13 d. 41-ma kuo

pa ėjo prie Komunijos ir tu
rėjo bendrus pusryčius, ku
riuos atidarė malda ir gražia 
nuoširdžia kalba kun. N. Pa
kalnis. Po gardžiai prirengto 
pasistiprinimo, visi dalyviai 
praleido laiką nuoširdžiuose 
pasikalbėjimuose bei draugiš 
kame žaidime. Pusryčių su
rengime daug pasidarbavo 
M. Stakonaitė, V. Pečkaitis, 
Z. Mažeikienė, O. Kainauskai 
te ir A. J. Mažeika.

—o—
Sporto parengimas

N. Y. ir N. J. apskritis vi
su smarkumu rengiasi apskri 
ties sporto naudai parengi
mui, kuris įvyks sausio 9 d. 
Šv. Vardo dr-jos salėje, Davis 
Ave ir Duke St., Kearney, N. 
J. Šokiams gros vienas iš ge
riausių orkestrų, bus ir pa- 
marginimų; bus išleista dvi 
dovanos, kurių viena — gra
žus radio, kurį padovanojo 
dvasios vadas kun. Kinta.

—o—
Apskritis labai stropiai 

ruošiasi surengti vasario mė
nesį viename iš geresniųjų 
New Yorko viešbučių vaka 
rienę su šokiais ir pamargi- 
nimais. Tam tikslui buvo su
šaukta apskrities valdybos 
ir kuopų pirmininkų posėdis 
Brooklyne, gruodžio 17 d.

valdy-

STUDENTAMS 
STIPENDIJOS

Pro-New Yorko Lietuvių 
fesijonalų draugija 1937 m. 
pavasario semestrui teikia 
dvi stipendijas Columbia 
universiteto studentams, no
rintiems studijuoti lietuvių 
kalbą. Kandidatai turi būti 
matrikuliuoti universiteto 
studentai, kurie lietuvių kal
bos lankymą nori kredituoti 
savo kolegijos studijoms. 
Kursų lankymas kredituoja
mas 3 punktais. Prašytojai 
teiksis kreiptis į draugijos 
sekr. adv. K. R. Jurgėlą, 359 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Draugijos Valdyba.

čių pusmetinis balius Com
munity Hall.

Pirmininkas išrinktas ra
šyti žinias apie vyčių veiklą 
į angliškus laikraščius.

Basketbolo komanda vieną 
žaidimą pralaimėjo, o 3 lai
mėjo. Veikiai žada susitikti 
su maspethiečiais.

Greatneckietis.

SO. BOSTON, MASS.

Angelų Karai. Parap.

Sodalietės 
gražiai prisiruošė Nekalto 
Prasidėjimo šventei, uoliai 
lankydamos novenos pamal
das, kurias vedė kun. Mačiu- 
lionis.

Gruodžio 8 d. po pamaldų 
sodalietės atnaujino savo pa
žadus ir priėmė naujas na
res.

Į suruoštus užkandžius pa
kviestos sodaliečių motinos. 
Atsilankė kunigai: kleb. Alek 
siūnas, misijonierius Mačiu- 
lionis ir mūsų dvasios vadas 
Laurynaitis. Be jų, kalbas 
pasakė pirm. O. Mikaliūnaitė, 
A. Pupelytė, M. Pajaujytė, 
Tvaskienė, Mikoliūnienė.

Programą išpildė daininin
kės T. Legeikytė, P. Jančiūtė, 
A. Mikolaitytė, N. Legeikai- 
tė, šokikės I. Suroviskytė ir 
J. Pecienskytė; pianu akom
panavo A. Vasauskaitė. Kun. 
Laurynaičio išmokytas armo 
nikelių orkestras puikiai pa
grojo. Visiems labai patiko 
T. Legeikaitės ir P. Jančiū- 
tės sudainuota komiška dai
na.

Užkandžiai ir visa progra 
ma gražiausiai praėjo.

—o—
šį sekmadienį per 9 vai. 

mišias sodalietės bendrai pri 
ims Komuniją.

Sniego balius įvyks sausic 
16 d. parapijos salėje. Bilie
tai iš anksto — 35c., prie du
rų — 40c. Visiems užtikrina
mas smagus laikas.

A. Vasauskaitė.

par.
13 d.

Pasižymėjo
Angelų Karalienės 

vaikų benas gruodžio 
buvo pakviestas 165 Regi
ment Armory kompeticijoje. 
Vyt. Karpavičius, jau pasi
žymėjęs Ksavero mokykloje, 
išrinktas atstovauti toje iš
kilmingoje kompeticijoje.

—o—
Kun. J. Laurynaičio darbš

tumu suorganizuotas Švento 
Vardo draugijos jaunųjų 
skyrius. Gruodžio 13 d. per 
20 jaunuolių pirmą kartą da
lyvavo bendroje komunijoje.

J. M.

GREAT NECK, L. L

L. Vyčių 109 kuopos meti
niame susirinkime išrinkta 
nauja valdyba: pirm. A. Va
siliauskas, vicepirm. C. Ja- 
nulionis, rašt. F. Zorskaitė, 
fin. rašt. J. Masiulis, ižd. C 
Budris, maršalka A. Čipin- 
skaitė.

Pirmininkas pranešė apie 
Federacijos vakarienę, o

Pavieniams ir Perkupčiams1 drauge su iždininku pranešė 
Turime lietuviškų skilandžių apie dovaną Dvasios Vadui 

ir bekono.

Dairy Products
Balchunas & Pocius

194 New York Avenue, 
Newark, N. J.

Sviestas, Kiaušiniai ir Sūriai 
iš farmų tiesiai į jūsų namus

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLIT

Waterbury! Conn

Vyčių kp. narių apžvalga

' Ona Petrušytė priklauso 
kuopai jau šešti metai; visa-'mas 
da parodė savo nuoširdumą. 
Visuomet pareigas atlieka 
stropiai ir sėkmingai. Džiau
giamės turėdąmi Onutę savo 
tarpe.

Marytė Matuzaitė yra per
sikėlus iš 103 kp., Provi
dence, prieš porą metų. Nors 
providenciečiai gaili netekę 
Marytės, bet mes jos nepa- 
leisime, nes ji yra nuoširdi 
vyčių veikėja, jų mylėtoja.

Lucija Žardeckaitė nors 
priklauso neperseniai ir į 
darbą nelabai linkusi, bet ką 
sutinka atlikti, atlieka sėk
mingai. Tikimės, kad Lucija 
pamylės labiau vyčius ir įdės 
daugiau darbo, ko jai linki
me.

Antanas Gaputis dirba vy
čiuose jau treti metai; pasi
rodė sumanus ir darbštus. 
Už vyčius visur stoja į dis
kusijas ir gina jų idealus.

Vincas Averka, nors jau 
seniai priklauso mūsų kuo
poje, bet, gyvendamas kitam 
mieste, pasidarbuoti negalė
jo. Sugrįžęs į So. Bostoną uo
liai dirba. Linkime sekan
čiuose rinkimuose laimėti pir 
mininko vietą.

Danielius Averka vyčiuose 
dirba jau aštunti metai. Bu
vo mūsų kp. pirmininku, raš
tininku ir kitose vietose. Da
nielius yra vedęs, bet suran
da laiko ir vyčių reikalams. 
Gražus pavyzdys vedusiems.

WATERBURY, CONN.

Studentų nauja valdyba

Studentų kuopa gr. 13 d. 
išrinko naują valdybą: pirm. 
J. Stulginskaitė, vicepirm. 
Al. Staseliūnaitė, sekr. V. 
Urbonas, ižd. Klimas, koresp. 
Kateiva. Susirinkime dalyva
vo ir sveikinimo žodį pasakė 
centro pirmininkas, J. B. 
Laučka.

Iš kuopos vyresniųjų daly
vavo Dr. M. Colney su žmo
na, komp. Aleksis, J. Du
bauskas.

Kuopa kiekvieną trečiadie
nį turi lietuvių kalbos pamo
kas, kurias veda kun. Gra- 
deckis, kuopos dvasios va
das.

—o—
Vyčių tvirta komanda

L. Vyčių kuopos basketbo- 
lo komanda jau turėjo du žai 
dimus ir abu laimėjo. Gr. 12 
d. prieš juos skaudžiai su
klupo Granford, Conn., ko
manda. Gruodžio 19 d. „pliek- 
sis” su Raudonaisiais Vel
niais.

Komandos reikalus tvarko 
nepailstantis J. Lesūnaitis; 
visiems žaidėjams naujas 
uniformas padovanojo mies
to tarybos narys, p. Bendle- 
ris, kuris visuomet nuošir
džiai remia lietuvišką darbą.

kun. Balkūnui.
Gegužės mėnesį įvyks vy- čius.

Federacijos parengimas
Gruodžio 11 d. vakare pa

rapijos salėje įvyko K. Fede
racijos skyriaus surengtas 
prakalbų ir dainų vakaras. 
Muzikalę programą atliko 
skyriaus pirmininko, kompo
zitoriaus AL Aleksio veda- 
__ j jaunamečių merginų 
choras, armonistai Markevi
čius ir Digimas (waterburie- 
čių nepaprastai mėgiami) ir 
Matas Kripas, atvykęs iš 
Hartfordo.

Kun. Ed. Gradeckis savo 
stropiai parengtoje kalboje 
išdėstė Popiežių Leono XIII 
ir Pijaus XI enciklikų svar
biąsias mintis, liečiančias 
darbininkų klausimą.

Amerikos redaktorius, J. 
B. Laučka, kalbėjo apie ka
talikiškąją akciją kaip apie 
pasauliečių dalyvavimą Baž
nyčios apaštalavime. Dau
giausia palietė lietuviams 
katalikams svarbiausius klau 
simus: parapijas, jų mokyk
las, organizacijas ir spaudą.

Kun. J. Kripas kalbėtojų 
mintis patvirtino, papasako
damas įvairius atsitikimus 
ir šviežius juokelius.

Komp. AI. Aleksis labai 
nuoširdžiai pasisakė už sa
vaitraštį Ameriką, iškelda
mas šio laikraščio ypatybes, 
sudarančias Amerikai pirme
nybę. Jo žodžiai maloniai iš
klausyti — Amerika tuojau 
gavo 15 naujų skaitytojų.

Programą vedė kleb. kun. 
kun. J. Valantiejus. Dalyva
vo ir kun. B. Gauronskas.

—o— 
Vaišės

Po prakalbų, vietos kuni
gai, kalbėtojai, p. M. Kripas, 
komp. Aleksis, studentų kuo
pos valdybos keli nariai buvo 
pakviesti vaišėms pas ponus 
Daukus, Washington Ave., 
kur buvo paruošta prašmatni 
vakarienė, praėjusi jaukioje 
nuotaikoje. Ponai Daukai pa
kvietė Amerikos redaktorių 
pas juos apsistoti.

— New Britain aukštesnės 
mokyklos futbolo komanda 
pakviesta į Floridą. Koman
doje žaidžia 4 lietuviai: Ba
lakauskas (kapitonas), Ja
nušonis, Kubilius ir Zdan-

Dž.

Lankėsi
Viešėdamas Waterbury, 

Amerikos redaktorius lankė
si pas kleb. kun. Valantiejų, 
p. p. Kupstus, Andrikius, Pet 
rauskaičių foto studijoje; 
drauge su kun. Gauronsku ir 
komp. Aleksiu aplankė ser
gančią nuoširdžią veikėją, p. 
Karnauskienę, kuri po opera
cijos jau rodo stiprių sveiki
mo žymių.

—o—
Federacija gyvuoja

K. Federacijos skyrių 
daro 16 draugijų. Tai
ta pajėga ne tik parapijos 
gyvenime, bet ir iš viso Wa- 
terburio lietuvių gyvenime. 
Parapijos kunigams prita
riant, komp. Aleksiui darniai 
vadovaujant, skyrius daug 
gera žada ateičiai.

su- 
tvi-

Arv.

IŠ VISUR TRUMPAI

— Kun. Bublys Mariana-, 
polio seselėms laikė reko
lekcijas naujoje seselių kop
lytėlėje.

— Po Naujų Metų Studen
tų Žodis bus kiek pakeistas 
— studentams bus prieina- 
mesnis.

— Neseniai iš Lietuvos 
gavome naują siuntinį Mais
to gaminių: kumpių, dešrų 
ir kt. Maisto gaminiai buvo 
labai gardūs ir kaimynams 
taip patiko, kad jie daug iš
pirko ir mums mažai teliko.

— Šiuo laiku mūsų šiltna
mis nepaprastai gražus. 
Gvazdikai ir chrizantemos

p. Uždaviniui įvairiose vieto
se įteikta: Albany — $16.55; 
Amsterdam — $23.57; Sche
nectady — $6.25; Bingham
ton — $21.87; Scranton — 
$53.78 (25 dol. aukojo kun. 
J. Kuras). Nemažai užsirašo 
laikraštį Mūsų Vilnių.

— Worcester, Mass., šv. 
Kazimiero par. 40 vai. atlai
duose pas kun. Petraitį buvo 
daug svečių kunigų, net atsi
lankė kun. Orvidas iš Sche
nectady ir kun. J. Bakšys iš gražiai žydi. Iš apylinkės at- 
Rochester.

— Chicagoje sudarytas ko
mitetas sportininkams iš Lie 
tuvos priimti. Pirmininku 
yra adv. Borden, nariais adv. 
Savickus, red. Šimutis ir kiti.

L. Šimutienė, Draugo re
daktoriaus žmona, susižeidė 
— jai trūko kojoje kaulas.

Gruodžio 13 
Tėvų Marijonų 
mas.

— Kingstono 
mokyklos futbolo komanda 
laimėjo rytinės Pennsylvani- 
jos pirmenybes. Komandoje 
žaidžia keli lietuviai. .

— So. Bostone gruodžio 13 
d. lankėsi gen. konsulas, 
pulk. J. Budrys.

važiuoja žmonių pirkti gėlių.

LAWRENCE, MASS.

d. čia įvyko 
rėmėjų sei-

aukštesnės

Baltimore, Md

— Nuo ankstaus ryto gruo 
džio 8 d. darbininkai skubi
nosi į bažnyčias išklausyti 
mišių, pagarbinti Švč. Mari
ją Jos Nekalto Prasidėjimo 
šventėje.

— Mūsų šv. Alfonso baž
nyčioj 12 vai. dieną buvo 
skaitytos mišios, kurių iš
klausyti susirinko pulkai ti
kinčiųjų — netilpo bažnyčio
je, lauke ant laiptų meldėsi, 
kiti bėgo į katedrą; kitų tikė
jimų žmonės stebėjosi, iš kur 
toks judesis bažnyčiose.

— Pasibaigė misijos; vy
rai visą savaitę lankėsi ne
gausingai, tik paskutinę die
ną buvo kiek gausingiau. Šį 
kartą moterys savo savaitėj 
misijose pralenkė vyrus.

— Gruodžio 10 d. įvyko 
skaudi nelaimė gatvėj: Katrė 
Valaitytė, 52 metų amžiaus, 
automobiliaus suvažinėta 
mirtinai. Laidotuvės buvo 
gr. 14 d. su trejomis mišio- 
mis.

— Jėzaus Vardo narių ben 
dra Komunija įvyko per 8:30 
vai. mišias; kadangi buvo 
daug vyrų, tai misijonieriui 
buvo malonu sakyti pamoks
lą. Gruod. 17 d. vakare įvy
ko šios draugijos susirinki
mas. J. K.

Tretininkų Brolija

Dvasios vadas paskyrė vai 
dybon šias tretininkes: S. 
Rimaitė — prefekte, O. Aks- 
tinaitė — vicepref., L. Ven- 
čiuvienė — rašt., V. Černiaus 
kienė — ižd., M. Buivydaitė 
— naujokių veidėja, C. Ar
minaitė — zakristijone ir 
knygininke, EI. Švenčionienė, 
Jančienė ir R. Rudienė — li
gonių lankytojos.

Susirinkime gruodžio 10 d. 
dauguma atnaujino prenume 
ratą Pranciškonų Pasaulio, 
kurį leidžia Tėvai Pranciško
nai, Kretingoje.

Brolija įrengė bažnyčiai 
labai gražų paveiksluotą lan
gą. Jau baigia už jį išmokėti.

Prefekte S. Rimaitė buvo 
sunegalėjus. Jau sveiksta.

Ukrainiečių tauta ilgą lai
ką drauge su lietuviais kūrė 
galingą praeities Lietuvą. 
Ukrainiečiai visados mums 
draugingi buvo ir yra. šioje 
šalyje jų laikraščiai labai pa 
lankūs lietuvių ir Lietuvos 
reikalams; dažnai užstoja už 
mūsų teises į Vilniaus kraš
tą. Tad ir mes turime nors 
retkarčiais paremti, nors mo
raliai.

Štai gera proga: gruodžio 
27 d. New Krueger audito- 
riume, 25 Belmont Ave., 
Newark, N. J., rengiamas 
kompozitoriaus Aleksandro 
Košyco muzikalės darbuotės 
40 metų sukakties minėji
mas; dainuos 8 ukrainiečių 
chorai. A. Košycas labai ži
nomas muzikos pasauliui, 
nes jis yra su savo choru 
plačiai apvažiavęs.

Būtų gera, jei arčiau gyve
ną lietuviai atsilankytų mi
nėtame koncerte. Būtų gra
žu, jei jubiliatas susilauktų 
ir sveikinimų. Jo adresas: 
Alex Koshyc, 600 High St., 
Newark, N. J.

K. Vidikauskas.

Gruodžio 18 d.,

PAGERBKIME UKRAINIE
ČIŲ KOMPOZITORIŲ 

KOŠYCA

NAUJA K. V. PR’
JOS VALDYI

MARIANAPOLIO ŽINIOS

— Kun. Dr. Jagminas su 
pagelbininkais studentais, 
Dranginiu, Zableckiu ir Jo
naičiu pertvarko kolegijos 
knygyną. Kolegija būtų labai 
dėkinga, jei malonūs skaity
tojai savo knygas, jau nevar 
tojamas, paaukotų kolegijos 
knygynui.

— Neseniai iš Vilniaus ga-
— VVS atstovas, Vincus |vome didelį pundą knygų, 

Uždavinys, šiuo laiku yra 
Chicagoje, kur jam prakalbų 
maršrutą paruošė Federaci
jos apskritis. Prieš atvykinią 
į Chicago, V. Uždavinys lan
kėsi Scrantone, Binghamto- 
ne, Albany, Amsterdame, 
Schenectady, Niagara Falls 
ir kitur. Visu jo kalbos palie
ka geriausių atsiminimų, į 
prakalbas atsilanką nemažai 
suaukoja. Paskutiniu laiku 
Vilniaus vadavimo reikalams

NIAGARA FALLS, N. Y.

Ligi šiol neturėjome pla
tesnio masto lietuviškos 
draugijos, kuriai rūpėtų ben
dri lietuvių tautos reikalai, 
tai dėlto pas mus beveik nie
kas ir iš Lietuvos svečių ne
užsukdavo, keliai buvo ne
praminti.

Pirmieji svečiams pas mus 
kelią parodė Rochester, N. 
Y. lietuviai, atveždami perei
tą vasarą dr. Leimoną ir J. 
Laučką, kuriuos čia gražiai 
priėmėmė. Dabar vėl tie pa
tys rochesteriečiai atvežė 
pas mus svečią iš Lietuvos, 
V. Uždavinį, kuris lapkr. 20 
dieną padarė mums platų 
pranešimą Vilniaus reika
lais, o mes sumėtėme 13 do
lerių aukų Vilniaus vadavi
mui ir sukūrėme Vilniui Va
duoti Sąjungos skyrių: pirm. 
A. Urbonas, raštininkas Ane
lė Karaškaitė ir iždininkas J. 
Žuklis. Žadame gražiai dirb
ti. Malonu mums ir tai, kad 
mūsų darbą remia ir mūsų 
kleb. kun. Pr. Gelumbis. Jau 
išsirašėme Vilniaus pasų ir 
ženklų, kuriuos kiekviena - 
proga platiname.

Vietos dienraštis The Nia- s 
gara Falls Gazette plačiai . 
aprašė V. Uždavinio apsilan- i 
kymą, padarė su Lietuvos 
svečiu platų pasikalbėjimą 
Vilniaus reikalais ir aprašė 
pirmame puslapyje, plačiai 
išaiškindamas Lietuvos ir 
Lenkijos santykius, Vilniaus 
bylą ir gražiai nupiešdamas 
kaip veikėją V.. Uždavinį.

Jonas Tūbinė.

Šv. Vardo draugovė dirba

Šv. Vardo draugovė gruo
džio 13 d. turėjo savo pirmą 
sus-mą. Jame vyrai nuta
rė įsigyti savo vėliavą ir ki
tus reikalingus reikmenis; iš 
anksto ruošiamasi ateinančių 
metų Šv. Vardo paradui.

—o—
Kalėdų pamaldos

Kalėdų pamaldos šiais me
tais Šv. Onos bažnyčioje to- * 

jkioje tvarkoje: Bernelių mi
šios 12:00 P. M.; Kalėdų pir
mąją dieną 8 ir 10:30 vai. Ža
dama tą dieną turėti labai iš
kilmingas pamaldas. Kviečia 
ma visus atsilankyti.

Daugelis organizacijų, au
tomobilių gamintojų, apdrau- 
dos kompanijų stengiasi pra
vesti saugumo propagandą. 
Bet svarbiausis saugumo da
botojas — kiekvienas asmuo.

Išmokti saugumo labai 
lengva — prisilaikyti judėji
mo taisyklių. Prct. K.

daugiausia Mackevičiaus vei
kalai. Kurie norėtų įsigyti 
jas, gali pigia kaina nusi
pirkti kolegijos knygyno 
krautuvėje.

— Ir šiemet kolegijos vai
dintojai aplankys Naujos 
Anglijos parapijas, šiemet 
vaidinsime komediją šykš
tuolis, kurią į lietuvių kalbą 
išvertė mok. J. Pilipauskas. 
Tuojau po Kalėdų atostogų 
bus pradėtos pratybos.

Fordhhamo uni
kambariuose, W<
Building, gruodžio 1 
nigų Vienybės Ryti; 
ei ja turėjo savo met. 
rinkimą, kuriame p 
kavo kun. J. Balkū 
kretoriavo kun. M. I 
Be minėtų kunigų, d 
šie kunigai: N. Pak; 
Kartavičius, J. Ale] 
J. Laurynaitis, K. P 
A. Petrauskas, P. Lel 
Stonis, Ig. Kelmelis, 
raitis, M. Pankus, A 
dys, A. Petraitis, Di 
Končius ir M. Brund; 
starieji keturi svečiai 

Susirinkimui Ameri 
jaus reikalus refera\ 
redaktorius, J. Laučk

Tarptautinio k( 
(1937 m.) reikalams ii 
komisija iš kunigų J. 
siūno, M. Pankaus ir I 
mėlio.

Tartasi vysk. M. 
atsilankymo, Katalik;

1 mėlio ir kt. reikalais.
Nors provincija skil 

dali (susidarė Hartfor 
vincija), bet pasivad 
Rytų provincija.

Naujoji valdyba 19< 
tams išrinkta: pirm. 1 
Aleksiūnas, sekr. — k 
Kemėžis, ižd. — kun. i 
rauskas.

Naujas pirmininką 
Centro pirm. kun. J. ] 
du gruodžio 16 d. dal 
Centro posėdyje, Bost

SAUGUMO MOKSLAS
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GERIAUSIA KALĖDŲ 
ŠVENTĖMS DOVANA 

’’STUDENTŲ ŽODIS’’
”Stud. žodis” yra vienintelis lietu

viškas, iliustruotas Amerikos lietuvių 

Jaunimo žurnalas. Leidžiamas jaunųjų 

skiriamas Jauniesiems ir užpildomas 

jaunųjų. Jame rasite straipsnių, apysa

kų, sporto, jaunimo ir viso pasaulio ap

žvalga, jumoro etc.

Visi kas skaito rašo, '’Stud. Žodį" išsi

rašo. Užsisakyki t ir jūs ir visus metus 

būsit laimingi.

"Stud. Žodžio” kaina metams tik $2.00

Adresas: "Stud, žodis” Miuilanapolls Co

llege, Thompson, Conn.

Puikus Lietuviškas
KALENDORIUS DYKAI

visiems, kas ’’Ameriką” užsirašys ar atsinaujins metams 
laike šio vajaus, t. y. nuo lapkričio 25 d. iki vasario 12 d.

„Amerika” metams $2.00.

Išrašykite ’’Ameriką’ ’ giminėms į Lietuvą, — 
metams $2.75

Ir jiems pasiųsime dovanų gražų lietuvišką kalendorių.

ŠIŲ SENUMC 

59c. pt, $1.15 1 

BALTIMORE CL1 

METŲ „STRAIGHT 

RYLAND RYE” 98c 

$1.89 KV. PILNAS 

LIONAS SALDAUS 

NO 98c. PORT, MU 

TEL, SHERRY

I
TAI TIK KELETAS PA 
UŲ KAINŲ. MES TUK 

RIŲ DEGTINIŲ N 
|Wėms turime didelę 

degtinės, ginęs, ir pu 
tų iš visų p 

i kalėdų dovanoms i 
J JŪSŲ DOVANA TIK 
PIRKITE SAVO ŠVEN' 
i GLAUSIU KAINŲ KRA

Manhattan
GRAND STREET, 
KAMPAS GRAND 1 

wgreen 7-1645
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irainiečiŲ tauta ilgą lai. 
rauge su lietuviais kūrė 
gą praeities Lietuvą, 
iniečiai visados mums 
gingi buvo ir yra. šioje 
e jų laikraščiai labai pa 
is lietuvių ir Lietuvos 
lams; dažnai užstoja už 

teises į Vilniaus kraš- 
'ad ir mes turime nors 
'čiais paremti, nors mo-

gera proga: gruodžio 
New Krueger audito 

25 Belmont Ave, 
k, N. J., rengiamas 
ritoriaus Aleksandro 
muzikalūs darbuotės 

ų sukakties minėji- 
linuos 8 ukrainiečių 
A. Košycas labai ži- 
muzikos pasauliui, 
yra su savo choru 
apvažiavęs.
gera, jei arčiau gyve- 
viai atsilankytų mi- 
koncerte. Būtų gra- 
ubiliatas susilauktų 
inimų. Jo adresas: 
)shyc, 600 High St., 
, N. J.

K. Vidikauskas.

ey City, N. J,

ardo draugovė dirba 
ardo draugovė gruo- 
d. turėjo savo pirmą

Jame vyrai nuta- 
ti savo vėliavą ir Ri
slingus reikmenis; iš 
ruošiamasi ateinančių 
7. Vardo paradui.

alėdų pamaldos

lų pamaldos šiais me- 
j. Onos bažnyčioje te- * 
markoje: Bernelių mi- 
00 P. M.; Kalėdų pur
eną 8 ir 10:30 vai. Ži- 
į dieną turėti labai iž
as pamaldas. Kviečia 
is atsilankyti.

GUMO MOKSLAS

elis organizacijų, au- 
ių gamintojų, apdrau- 
ipanijų stengiasi pra- 
;augumo propagandą, 
rbiausis saugumo da-
— kiekvienas asmuo.

:ti saugumo labai
- prisilaikyti judėji- 
yklių. Prct. K.

AUSIA KALĖDŲ 
7TĖMS DOVANA

DENTŲ ŽODIS” 
ils” yra vienintelis lietu- 

ruotas Amerikos lietuvių 

natas. Leidžiamas jaunąją 

lunlesiems ir užpildomai 

ne rasite straipsnių, apjsa- 

aunlmo Ir viso pasaulio ap- 

lalga, Jumoro etc.

kalto ražo, "Stud, žodj” Ifcf- 

kyklt Ir Jūs ir visus metus 

įgi-

žio" kaina metams tik 42.00 

ud. žodis" Marianapolls Co- 
son, Conn.

škas
DYKAI
atsinaujins metams 
d. iki vasario 12 i

s j Lietuvą, —

ietuvišką kalendorių.

VIETOS ŽINIOS
f

NAUJA K. V. PROVINCI
JOS VALDYBA

Fordhhamo universiteto 
kambariuose, Woolworth
Building, gruodžio 10 d. Ku
nigų Vienybės Rytų provin
cija turėjo savo metinį susi
rinkimą, kuriame pirminin
kavo kun. J. Balkūnas, se
kretoriavo kun. M. Kemėžis. 
Be minėtų kunigų, dalyvavo 
šie kunigai: N. Pakalnis, J. 
Kartavičius, J. Aleksiūnas, 
J. Laurynaitis, K. Paulonis, 
A. Petrauskas, P. Lekešis, S. 
Stonis, Ig. Kelmelis, J. Pet
raitis, M. Pankus, A. Draz- 
dys, A. Petraitis, Dr. J. B. 
Končius ir M. Brundza (pa
starieji keturi svečiai).

Susirinkimui Amerikos va
jaus reikalus referavo pats 
redaktorius, J. Laučka.

Tarptautinio koncerto 
(1937 m.) reikalams išrinkta 
komisija iš kunigų J. Alek- 
siūno, M. Pankaus ir Ig. Kel
melio.

Tartasi vysk. M. Reinio 
atsilankymo, Katalikų sei
melio ir kt. reikalais.

Nors provincija skilo į dvi 
dali (susidarė Hartfordo pro 
vincija), bet pasivadino vėl 
Rytų provincija.

Naujoji valdyba 1937 me-| 
tams išrinkta: pirm. kun. J. 
Aleksiūnas, sekr. — kun. M. 
Kemėžis, ižd. — kun. A. Pet
rauskas.

Naujas pirmininkas su 
Centro pirm. kun. J. Balku
mi gruodžio 16 d. dalyvavo 
Centro posėdyje, Bostone.

MOTINĖLĖS CENTRO 
POSĖDIS

Motinėlės draugijos centro 
valdybos poseiminis posėdis 
įvyko gruodžio 10 d. pas kun. 
N. Pakalnį. Dalyvavo pirm, 
kun. dr. J. B. Končius, ižd. 
kun. N. Pakalnis ir sekr. kun. 
P. Lekešis.

Įvairius reikalus apsvars
čius, svarstyti stipendijų 
prašančių studentų prašy
mai. Motinėlės užrašai rodo, 
jog keliolika Motinėlės sti
pendininkų yra baigę aukš
tuosius mokslus, jog pasko
los dar nesugrąžintos, jog 
dabar stipendijas gauna keli 
studentai, lanką Vytauto D. 
universitetą Kaune ir todėl 
visų prašančių prašymai ne
gali būti patenkintii.

Šiame posėdy nutarta su
teikti stipendijas Nukryžiuo
to Jėzaus lietuvaičių seselių 
vienuolyno dviem narėms: 
Seserei Imeldai (Iz. T. Bal
trušaitytei) ir Seserei Gar- 
nietai (Ad. M. Zakarauskai- 
tėi), baigusioms eum lauda 
magna Mary wood kolegiją 
M. A. laipsniu.

Abi naujos stipendininkės 
žada veikiai vykti į Lietuvą 
baigti aukštuosius pedagogi
kos mokslus. Telaimina jas 
Dievas, Motinėlė siunčia sa
vo linkėjimus.

Nutarta skubiai vykdyti 
praėjusio seimo nutarimą — 
visus kunigus pakviesti į 
Motinėlės narius, šiaip pa
vienius geros valios asmenis 
į garbės narius ir visas Ame-

rikoje katalikiškas draugijas 
supažindinti su Motinėlės rei 
kalais. Motinėlės tikslas ug
dyti aukščiausiu mokslų 
laipsniu parinktus lietuvius, 
kad juose aiškiai spindėtų 
šimtas procentų Katalikybės 
ir šimtas procentų Lietuvy
bės.

Centro valdyba nuoširdžiai 
dėkoja kun. kleb. N. Pakal
niui už pietus ir vaišes Cent
ro nariams. Sekretorius.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

— Brooklyn© žydai ir ita
lai, kurie prekiauja daržovė
mis gatvėse nuo vežimukų 
(push cars), susiorganizavo 
unijon ir dabar reikalauja, 
kad jų organizaciją pripažin
tų miesto mayoras La Guar
dia.

— New Yorko anglių „but- 
legerius” pradėjo persekioti. 
Keletą jų suareštavo ir da
bar laukiama teismo. „Butle- 
geriai” imdavo anglis Penn
sylvania anglių kasyklose ir 
juos veždavo į New Yorką 
parduoti.

— Flushing, L. I. ligoninė
je yra 21 metų amžiaus ark
lys, kuris dar tarnauja prie 
ambulanso. Vietos žmonės 
renka aukas ir žada senąjį 
arklį siųsti į Standfordville, 
N. Y., kur tam tikrose gany
klose arkliai baigia savo gy
venimo dienas. Bus tai pas
kutinis arklys tarnavęs New 
Yorko mieste prie ambulan- 
sų.

SENIAU BUVO GERŲ 
NORŲ

Kun. Juozas Aleksiūnas, Brooklyno Ange
lų Karalienės parapijos klebonas, naujasis 
Kunigų Vienybės Rytų provincijos pirmi
ninkas. , >.

Šermukšninės Pabiros

du, tai aš jus tuoj sušaudy- 
siu!

Kareivis patiekė impera
toriui lapą, griežtai sakyda
mas:

— Pasirašykite!
Jo Didybė perskaitė, nu

sišypsojo ir, dideliam seno 
kareivio pasitenkinimui, pa
sirašė.

—o—
Dar paslaptis

Mokytojas klausia mokinį.
— Na, Jurgi, pasakyk 

man, kokios giminės yra 
kiaušinis: vyriškos ar mote
riškos ?

— Tai dar paslaptis, pone 
mokytojau.

.— Kaip tai paslaptis?
— Nes dar nežinia kas ir 

jo išsiris: gaidžiukas ar viš
tytė.

—o—
Geriau išeiti, negu įeiti

Garsiojo Sokrato mokinys, 
išeidamas iš smuklės ir pa
matęs savo mokytoją, greit

Lietuviškų kalendorių 
Kalėdinių Atvirukų 

Medaus
GALITE GAUTI PAS MUS 

Užeikite į 

AMERIKĄ 
423 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

o
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METŲ „STRAIGHT MA

RYLAND RYE” 98c. PT.,

$1.89 KV. PILNAS GA

LIONAS SALDAUS VY

OAK MELLOW 9 MENE-

ŠIŲ SENUMO 

59c. pt., $1.15 kv. 

BALTIMORE CLUB 2

NO 98c. PORT, MUSCA

TEL, SHERRY

Whiskoy A Blend 
XU STMICNT wninits•?

į

Jo».S finch 8 Ci.iti

Net malonu atsiminti, kaip 
būdavo rūpinamasi savo gi
minaičius bei bičiulius aprū
pinti dovanomis švenčių pro
ga. Labai, labai retas kur at
sitikimas būdavo, jei kas tuo 
mi nepasirūpintų.

Ir šiandieną yra tų gerų 
norų, ir daugelis praleidžia 
dideles sumas pinigų kalėdi
nėms dovanoms pirkti, bet 
kartais būna labai gaila, kai 
gautos dovanos negali sunau
doti.

Štai, užrašykite laikraštį 
Ameriką. Jau pats vardas 
yra simbolingaš; jūsų gimi
naitis ar bičiulis, gavęs tokią 
dovaną, tikrai bus puikiau
siai patenkintas; jis ar ji 
gaus laikraštį kas savaitė 
per visus metus ir tikrai ši 
dovana nuolatos primins jus. 
Jūsų apdovanotasis kiekvie
ną savaitę gaus naujų įspū
džių, iš viso pasaulio žinių, 
įvairių naudingų patarimų

Tos garbingos šventės vi
sai arti. Nepamirškite savo 
artimųjų, ypač giminių Lie
tuvoje. Nesakykit, kad jau 
vėlu. Jei nesuskubsite Kalė
doms, tai parūpinkite šią 
dovaną Naujiems Metams.

Senis Jonas.

DĖDĖ ŠAUNUS 
MUZIKANTAS

Švilpia šaltas žiemos vėjas 
Dėdei pro ūsus, 
Jisai vaikšto nusiminęs, 
Liūdnas, neramus.
Užsuka į miesto rinką — 
Gal ką pamatys, 
Gal kaimynas žodį kitą 
Dėdei pasakys.
Tik pakyšt čia toks tipelis 
Su armonika sena,
Sako: pirk dėduk armošką — 
Dar visai nauja.
Dėdė čiupt jai už pašonių — 
Bliauna kaip ožys!
Na, nuo šitokio dalyko 
Neatsisakys.
Ot, tai duoda dabar garo 
Senis iš peties,
Nuo ankstaus, dar juodo ryto 
Ligi pat nakties.
Net šuniuką dėdės maršai 
Sužavi gyvai
Ir kad ims anas bosuoti — 
Dreba net langai.
Džiaugias senis, barzdą 

krato,
Kartais treptelia batu, 
O armoška cypia kaukia

pažinsiu. Ui, aš anam paži
nojau, kai anam buvo dar 
maža kumeliuką... galiu pri
siekti.

Tuo būdu ūkininkas atga
vo arklį, o vagis gavo atsi
tūpti šaltoj on.

Po kiek laiko girininkui 
pavogė šautuvą. Pasitaikė, 
kad vėl tą patį žydą pašaukė 
liudininku. Teisėjas klausia:

— Ar pažįsti šį šautuvą?
—Nu, kodėl aš anam ne

pažinsiu. Aš pažinojau, kai 
anam buvo dar toks maža 
pištolieta...

—o—
Tiktai vieną žodį!

Senas atsarginis kareivis, 
garbingai kovojęs po Napo 
leono vėliava, sumanė papra
šyti iš imperatoriaus pensi
jos. Paėmęs lakštą popie
riaus užrašė: „Atsižvelgiant 
į nuopelnus ir t.t. ir t.t. N. N. 
kareivio ir t.t. jam yra sutei
kiama metinė pensija ir t.t.’” 
Betrūko paties svarbiausi r 
dalyko: imperatoriaus para
šo!

Pavyko jam nuvykti pas

Tel. EVergreen 7-4335 ?

STEPHEN AROMISKIS §
(ARMAKAUSKAS)

^Graborius - Balzamuoto jas $
į MODERNIŠKA KOPLYČIA į

5 423 Metropolitan Avė., į
Brooklyn, N. Y. >

spruko atgal į smuklę. Bet 
Sokratas, jį pastebėjęs, sušu
ko: „Išeik, išeik, sūneli! Ge
riau iš ten išeiti, negu ten į- 
eiti”.

—o—
Sena škote susirgo drugiu 

ir atsigulė į lovą. Gydytojas 
randa, kad ji esanti persišal
džiusį ir klausia:

— Ar jums dreba dantys 
šalčiui užėjus?

— Aš negaliu to pasakyti, 
daktare, nes atsargumo dė- 
liai, kad jie nesusidaužytų, 
išėmiau iš burnos ir padėjau 
ant lango.

— Ko verki, žmogeli?
— Mano dokumentus at

ėmė.
— Kokius dokumentus ?
— Dokumentus, kuriuose 

buvo patvirtinta, kad aš nuo 
gimimo esu kurčias ir neby
lys.

EVergreen 8-9770

Tel. JUniper 5-0259

? RAPOLAS KRUCJIAS 
FOTOGRAFAS

: 65-23 Grand Avenue, \
l Maspeth, N. Y. :

i (Prieš Mount Olivet kapines) į

|zZ2222222222£y222222222222222Z222£OTZZffiZZZ?Z2a:

TAI TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ MŪSŲ SPECIA
LIŲ KAINŲ. MES TURIME DAUGIAU 1000 ĮVAI

RIŲ DEGTINIŲ MŪSŲ KRAUTUVĖJE
Šventėms turime didelę prekių atsargą. Turime vy
no, degtinės, ginės, ir puikiausių cordials importuo

tų iš visų pasaulio šalių.
KALĖDŲ DOVANOMS SIŲSKITE DEGTINĖS IR 

JŪSŲ DOVANA TIKRAI BUS ĮVERTINTA
PIRKITE SAVO ŠVENTĖMS DIDŽIAUSIOJ, PI

GIAUSIŲ KAINŲ KRAUTUVĖJ BROOKLYNE

The
Manhattan Liquor Store

264 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
KAMPAS GRAND IR ROEBLING STS.

Evergreen 7-1645 L 886.

Lyg penkiolika šuniĮ...
Š. K. Ašis.

—o—
Liudininkas

Ūkininkui vagis pavogė 
arklį. Pasitaikė, kad ūkinin
kas jomarke pažino savo ark
lį ir vagį atidavė į teismą. 
Liudininku pašaukė žydą. 
Teisėjas klausia liudininko:

— Ar pažįsti tą arklį ?
— Nu, kodėl aš anam ne-

imperatorių. Buvo įvestas 
pas Napoleoną kaip tyčia tuo 
metu, kai jis buvo labai blo
gai nusiteikęs. Napoleonas 
šiurkščiai paklausė:

— Ko norite ?
Kareivis su savo popierių 

rankose:
— Didybe, tiktai vieno žo

džio!
— Na, gerai, vieną žodį! 

Bet žinokite, jei pasakysite

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.

IRU - EMBER COAL COMPANY

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av, B ’klyn, N.Y.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

(Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms Ir 

visokiems pokyliams

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

STagg 2-4409 Notary Public

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avė.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

Tel. STagg 2-7177

ADVOKATAS

wxT.ijl

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

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Kada Mąstai Apie Gerus Ceverpkus - 
MĄSTYK APIE MILCIŲ

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

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

Avalinės reikale prašomi kooperuoti lietuvio S. A. Mik
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.)

(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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APREIŠKIMO PARAPIJA
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAImaldomis.

DAUG VAIKŲ UŽMUŠAMA

Didelė Naujiena
Tel. EVergreen 8-7027

MASPETHO ŽINIOS

54-41—72nd Street,

K, K,
1

IMPORTUOTI VYNAI:
S

$4.96

St

a

— Miesto parkuose bus į- 
rengtos Kalėdų eglaitės ir

Ir pagal sutartį 
Tel,: MAnsfield 6-8787

Ruby Port, Portugalijos Port ir 
Rhine vynai nuo $1.00 iki $3.50 
už bonką.

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

kt. ne- 
Ronzų 
Mass.,

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vai. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9100

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpublio 9-3040

VALANDOS: 
1—2 P. P.DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

ANGEELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

VALANDOS:
12—2 p. p, 
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIUPATTĖ)

179 So. 2nd Street

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

VALANDOS 
!—2 P. P. 
6—8 vak. 
Sekmadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 7-7110

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
Maspeth, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

Port Wine, Sherry, Muscatel $1.00 
iki $2.25 už galioną.
Bonkos nuo 39 centų iki 79 centų
MARTEL, HENNESEY, REMY MARTIN KONJAKAI IR KITI — $3.19 IKI

UŽ BONKĄ
MŪSŲ PARDUODAMI GĖRIMAI VISI VALDŽIOS PRIŽIŪRIMI IR Išt)ĮRBĖJŲ GVA- 

RANTUOJAMI. PIRK JUOS SU PASITIKĖJIMU

Straight 
KENTUCKY 

Whiskey OM HUCU *
r. 

fUtamorr 'fhtt'Jfcnrt 0a.

A. Vikrikas Butchershop
125 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-2818
Pareikalavimus laiškais ir telefonu išpildome vietoj ir į 

kitus miestus siunčiame.

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

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

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

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS 
GERIAUSIOS RŪŠIES

5 Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
i PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
5 AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš geriausių
5 bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS
H95 Grand Street,
222222222222222222222222222222222222222222222225

NAUJA DRAUGIJA

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

C. BROOKLYN, N. Y.

n

KŪČIŲ RADIO

WISHES

>5

-

1936

JUBILIEJINĖ
VAKARIENĖ

EGLAITEI
šventų Kalėdų sulaukus, kiekvieno priedermė yra, turėti 

papuoštą Kalėdinę Eglaitę. Tai yra mūsų metinė šventė. Pas 
mus galima gauti puikiausių papuošalų dėl Eglaitės, nes yra 
tūkstančiai skirtingų daiktų; bollų, paukštukų, garnių, dūdų, 
beskučlų, varpų, karolių, pypkių, skripkų, orlaiviu ir daugybės 
kitokių papuošalų. Kviečiame šioms Kelėdų šventėms atsilankyti 
mūsų krautuvėn ir nusipirkti, kas jums reikalinga.

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

PRONE STAGG 2-2306% lOl'AUur jtta

PALOCIUS
SALDAINIU KRAUTUVE

y
Užlaiko visokios rūšies saldainių — palaidų ir puikiuose 

Kalėdoms bakslukuose, iš kitokių šalių, speclališkai Kalėdoms 
padarytų. Mūsų patarimas: Puikiausia Kalėdų dovana — gra
žus saldainių balksiukas, nes saldainius vlsĮ mėgsta. Mes užla<. 
•kome saldainius geriausių išdlrbysčlų. Taipgi tuirm visokių da
lykėlių dėl valkų Į pančlaką.

....*

Praėjusią savaitę pas kun. 
J. Balkūną įvyko pasitari
mas tikslu įsteigti L. K. Stu
dentų ir Prof esi jonalų sąjun
gos kuopą. Pasitarime daly
vavo 15 asmenų — kunigų, 
įvairių profesijonalų ir stu
dentų.

Visi dalyviai vieningai nu
tarė įsteigti Brooklyn© liet. 
Pat. profesijonalų ir studen
tų draugovę, į kurios valdy
bą išrinkta: pirm. K. Vilniš
kis, vicepirm. J. Bulevičius 
(radio stoties pranešėjas), 
sekret. St. Jurevičiūtė, ižd. 
inž. P. Barziliauskas. Dva
sios vadu paskirtas kun. J. 
Kartavičius.

Susirinkimo dalyviai buvo 
labai maloniai kun. Balkūno 
pavaišinti. Pasitarimai pra
ėjo labai draugiškoje nuotai
koje.

Sekantis posėdis įvyks sau 
šio 13 d. pas kun. Paulionį; 
lame bus priimtas draugo
vės statutas ir apsvarstytas 
valdybos paruoštas veikimo 
planas.

81

Gruodžio 13 d. šv. Jurgio 
par. įvyko Moterų Sąjungos 
New Yorko ir New Jersey 
apskrities suvažiavimas, ku
riame dalyvavo šios atstovės: 
24 kp., Brooklyn: I. Avižio- 
nienė — Allen, M. Butauskie- 
nė; 29 kp., Brooklyn: S. Šert
vytienė, J. Miliukienė, O. Do- 
brovolskiene, J. Terebeizie- 
nė; 30 kp., Maspeth: R. Juo- 
čiene, P. Razitskienė, R. Ne- 
zinskienė; 35 kp., Brooklyn: 
A. Jankauskienė, A. Kazlaus
kienė; 53 kp., Linden, N. J.: 
J. Tvaskienė, O. Atutienė; 
63 kp., Kearney, N. J.: M. 
Bilinskiene, J. Hodelienė; 
viešnia — M. Kivytienė.

Apskrities valdybos rapor
tas priimtas visais balsais; 
kuopų atstovės irgi pranešė 
apie savo kuopų veikimą.

Tenka pažymėti, kad į ap
skrities kuopas naujų narių 
prisirašė 81.

Valdyba palikta ta pati: 
pirm. S. Subatienė, vicepirm. 
E. Meiliūnaitienė, rašt. T. 
Brazilauskiėnė, ižd. A. Tvas
kienė.

Sekantis suvažiavimas bus 
Brooklyne, 29 kuopoj.

Posėdis baigtas P. Brazi- 
lauskienės paskaita. Suvažia 
vimas baigės 5:30 vai. po pie 
tų, po kurio visos dalyvės pa
siliko 35 kuopos jubiliejinei 
vakarienei. Apskr. Rašt.

Moterų S-gos 35 kuopa, C. 
Brooklyn, gruodžio 13 d. mi
nėjo savo 20 metų sukaktį. 
Ryte išklausyta mišių, o va
kare surengta minėjimo va
karienė.

Vakarienėje programą iš
pildė vargonininkų Brundzos 
ir Dulkės dainininkų grupės; 
atskirai pasirodė dain. L. 
Kazlauskaitė, G. Stančaitytė, 
Al. Vaičiūnas ir Alf. Jekup- 
čionis (šie abu ir pianu solo 
skambino).

Kalbas pasakė kuopos pir- 
min. M. Brangaitienė, kun.: 
Paulionis, Aleksiūnas, Lau- 
rynaitis ir Kartavičius, Ame
rikos vedėjas K. Vilniškis, 
apskr. pirm. S. Subatienė, 
apskrities suvažiavime daly
vavusių kuopų atstovės Do- 
brovolskienė, Dumblienė, 
Tvaskienė, Bilinskienė, Jo
cienė, šertvytienė.

Viskas praėjo nepaprastai 
gražiai. Vakarienėje buvo a- 
pie 200 dalyvių.

Kuopai jau daugelį metų 
vadovauja nepailstanti p. M. 
Brangaitienė; finansų sekre
torė p. Kazlauskienė savo 
pareigas eina nuo pat kuo
pos suorganizavimo pradžios.

Tėvų pagerbimo vakaras
Parapijos jaunimas, cho

rui vadovaujant,,surengė me 
tinį vakarą savo tėveliams 
pagerbti. Vakaras buvo gra
žus ir įdomus. Choras paįvai
rino vakarą savo dainomis. 
Vieno choristo rūpesčiu, sma 
giai visi palinksminti, vi
siems žin. „Profesorius” C. 
„Tuščiagalvis” Tijūnaitis 
skaitė ypatingai žavėjančią 
„lekciją”, kuri visiems pati
ko.

Valgių komisiją sudarė: 
M. Kralikaitė, M. Čikauskai- 
tė, C. Dongelytė ir S. Jekup- 
čionytė.

Mūsų choras dabar gra
žiai susiorganizavęs ir smar
kiai dirba. Choras kviečia vi
są parapijos jaunimą įstoti į 
chorą. Choriste.

Kūčių vakare J. Ginkus 
duos specialią Kūčių radio 
programą iš stoties WMBQ 
(1500 klc.).

Programa prasidės 9:15 
vai. vak. Visiems patogus 
laikas pasiklausyti.

Gruodžio 18 d., 1936 m.

Šv. Vardo draugijos
apie šimtas narių gruodžio 
13 d. priėmė šv. Komuniją 
per 8 vai. mišias, po kurių 
visi suėjo į salę pusryčiams. 
Įdomias kalbas pasakė kleb. 
kun. N. Pakalnis, kun. J. 
Kartavičius ir pirm. V. Že
maitis. Šv. Vardo dr-jai tik
rai garbė už dvasinės puotos 
pasekmingą surengimą.

Visi nariai stokim į bendrą 
darbą ir daugiau tokių pa
rengimų surenkim. Iškelkim 
mūsų dr-jos vardą, kad skam 
betų visame Brooklyne.

Sekr. C. Kazlauskis.

Metinis balius
Moterų s-gos 29 kuopa 

sausio 10 d. 5 vai. vak. ren
gia 3-čią metinį „bunko” ba
lių. Po programos bus šokiai. 
Pelnas parapijai. Visi kvie
čiami atsilankyti.

Kalėdų pamaldos'
Bernelių mišios vidurnak

tyje. Kitos mišios 8, 9, 11 v. 
Tarp šių mišių bus laikomos 
ir kitos mišios. Pamokslas 
per Bernelių mišias ir po su
mos. Palaiminimas po Berne
lių mišių. Mišparų nebus. Vi
si privalo išklausyti mišių.

Kūčioje pasninkas.
Išpažintys klausomos iš 

vakaro nuo 4 vai. ligi 6 vai. 
ir vakare 7:30 vai. ligi 9 vai.

Šeštadienį ir pirmadienį, 
26 ir 28 d., Palaiminimas po 
9 vai. mišių.

— Susivienymo jubiliejaus 
prakalbų Maspethe šį šešta
dienį nebus.

— Lankėsi Garso redakto
rius, Matas Zujus, kuris sek
madienį turėjo prakalbą 
Newarke.

— Vis daugiau ir daugiau atidarytas tinkamomis pa- 
lietuvių kraustosi Maspethan 
gyventi. Štai St. Lukoševi
čius, Naruševičiai ir 
seniai apsigyveno, 
šeima iš Worcester, 
namus nusipirko.

— Baltrūnų sūnus Albinas 
guli šv. Kotrynos ligoninėje 
po apendicito operacijos.

— Kelių lietuvių vaikai 
(du vaikinai ir viena mergi
na) apsiskandalino ir po tei
smus vaikščioja. Gėda, kad 
jaunimas taip pasileidžia. 
Tėvai daugiau turėtų draus
ti.

— Kitataučiai pamilo mū
sų bažnyčią. Žymiai daugiau 
pradėjo lankytis. Kas sek
madienį per 10 vai. mišias 
bažnyčia perpildyta, dauge
liui tenka stovėti.

— Vietos draugijos ruošia
si tinkamai prisirengti Kata
likų seimeliui (gruodžio 27
d. 2 vai. p. p.). Seimelis bus elektra apšviestos.

J. Valstybėse automobiliai 
kasmet užmuša apie 5000 
vaikų. Daugiausia šių nelai
mių įvyksta popietiniu laiku, 
kai vaikai grįžta į namus po 
pamokų.

Tėvai turėtų ne tik per
spėti, bet ir daboti savo vai
kus, ypač kad jie negaištų 
gatvėse.

Vaikai ragintini žaisti par 
kuose, žaidimų vietose, kur 
jiems negresia pavojus.

Visiems reikia bendradar
biauti su policija, kuri sten
giasi sumažinti nelaimingų 
atsitikimų skaičių. •

Prct. 92.

Mėsos iš Lietuvos
Antano Vikriko mėsinyčioj, 125 Grand St., Brooklyn, N. 

Y., yra atvežta daug įvairių mėsų iš Lietuvos, kaip tai: 
rūkytų lietuviškų kumpių, bekinų (bacon), lašinių, palend- 
vicų, kenuotų kumpių; na ir gardžiai raugintų lietuviškų 
agurkų.

Lietuvi, argi praleisi Kalėdų šventes be lietuviškos mė
sos? Šeimininke, užeik pas mus ir apsirūpink lietuviškais 
gaminiais, kad Kalėdų šventes praleistum kaip Lietuvoj. 
Nepamirškite, visokių lietuviškų mėsų ir agurkų gausite 
pas:

Savininkas — A. SHRUPSKIS 
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA 

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

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

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

j

Lietuviškas Monopolis Pataria

Prisirengti Kalėdoms Anksti

SI

&

ANKSTI PIRKĘ NESIGAILĖSITE

REPUBLIC RYE
WILSON

ZUBROVKA
VODKA

. KV. $1.89, PT. 98c.
KV. $2.21, PT. $1.14

CANADIAN CLUB ... KV. $4.05, FTH 3.35, PT. 2.08
FIFTH $1.99, PT. $1.34
FIFTH $1.69, PT. $1.12

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

LABAI DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ GĖRIMŲ - 600 RŪŠIŲ - NUO PAPRAS
ČIAUSIOS IKI BRANGIAUSIO ŠAMPANO

KALIFORNIJOS VYNAI:

LIETUVIŠKAS MONOPOLIS
(REPUBLIC LIQUOR STORE)

415-17 KEAP STREET, BROOKLYN, NEW YORK
PRIEŠ REPUBLIC TEATRĄ

LIC. L. 72 Tel. EVergreen 7-2089
KIEKVIENAM SAVO KOSTUMERIŲ DUODAME GRAŽŲ KALENDORIŲ DOVANŲ,

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

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkaimioja, parduoda
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS ŠIL

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

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan)

Mes Išvalome Garo Boilerius 
oru už $2.00 Ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien iš WMBQ.

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

"$taftdard"

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

Tel. GLenmore 5-8733




