
ŠTAI KAIP
Šv. Tėvo žodis.
Nebėra Brisbane.
Nepilnas išminčius.
Minčiij darkytojai.
Lietuva nebus puolama.
Naujos rezoliucijos.

Šventas Tėvas, Pijus XI, 
79 metų baltaplaukis senelis, 
Kalėdų išvakarėse pasakė 
per radio visam pasauliui sa
vo žodį. Sunkios ligos pri
slėgtas, vienoje krikščioniš
koje šaly vykstančių žiaurių 
įvykių sujaudintas, šv. Tė
vas norėjo atlikti savo parei
gą. .

Gydytojai griežtai draudė 
jam kalbėti. Bet Šv. Tėvui 
svarbiau pareiga, negu jo gy 
venimo likusios dienos. Kris
taus Vietininkas dar sykį 
norėjo atkreipti viso pasau
lio dėmesį į svarbiuosius 
žmonijos reikalus.

Šv. Tėvas aiškiai pabrėžė, 
jog blogis iš pasaulio neiš
nyks, jei nebus sulaikyta blo
gio sėklas sėjanti propagan
da, jei valstybėse iš jaunimo 
širdžių bus raunama meilė 
Kristui, jei bus tramdoma 
Katalikų Bažnyčia.

Šv. Tėvas dar sykį nurodė, 
kokią didelę pražūtį žmoni
jai neša komunizmas ir kra
štutinis nacionalizmas.

Jis nuoširdžiai laimino vys 
kupus, visus dvasininkus ir 
pasauliečius, ypač dalyvau
jančius katalikiškoje akcijo
je.

Kalėdų rytmetį amžinai iš 
šio gyvųjų pasaulio išsisky
rė laikraštininkas, redakto- 
'rius Arthur Brisbane, kurio 
straipsnius skaitė milijonai 
amerikiečių.

Brisbane raštai apžymė
jo gilia filosofija’, tačiau ir 
paprasčiausiam skaitytojui 

, lengvai suprantama.
Jo raštai žymiai pagelbėjo 

Hearsto laikraščiams prasi 
platinti, nes jo rašoma skil 
tis Today buvo labiausiai 
skaitoma.

Vienybės redaktorius ka
lėdiniame laikraščio numery 
panorėjo skaitytojus įtikinti 
apie savo išmintingumą; gir
di, vaiku būdamas jis netikė
jęs, kad garnys atnešęs jam 
seserį ir brolius. Tur būt, 
tam išmintingumui patvir
tinti jis ir Maryland guber
natoriaus kalėdinį sveikini
mą atspaude laikraščio skil
tyse, lyg sakydamas: žiūrė
kit, koks išmintigas jūsų re
daktorius — jį net guberna
torius sveikina...

Būdamas tokiu išminčium, 
redaktorius vis dėlto negali 
suprasti tokio paprasto da- 
IvkėĮio: kaip gi kun. Balkū- 
nas gali organizuoti Brookly- 
ne L. K. Studentų ir Profesi- 
jonalų sąjungos kuopą.

Galima kito nuomonėms 
nepritarti, galima prieš jas 
1rovoti, bet jas kraipyti — 
nerdaug žema. Už „tiesą” ko 
vejančios „Laisvės korespon
dentas taip iškraipė gruo
džio 6 d. įvykusių Eastone 
prakalbų mintis, kad tik ste
bėtis tenka. Na, ir nenuosta
bu: prakalbos įvyko gruo
džio 6 d., o korespondencija 
gr. 24 d. numery; per tiek 
laiko reikėjo gi ką nors su
fabrikuoti.

—o—
Čekos1ovakijos prezidentas 

Benešąs, įžymusis pasaulio 
demokratas ir taikos apašta
las, Kalėdų išvakarėse pasa
kė kalbą, kurioje pareiškė vii 
tį, jog Europa netaps nei fa-
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Šv. Žemėje neramu
Jeruzolimoje arabų — žy

dų susirėmimai nesibaigia. 
Gatvėse nuolatos budi anglų 
kareiviai. Arabų skelbtas še
šių mėnesių streikas prieš žy 
dus jau baigėsi, tačiau arabų 
ir žydų santykiai^nesušvelnė- 
jo. Arabai griežtai kovoja 
prieš žydų įkurdinimą Pales
tinoje.

Pamaldus generolas
Išlaisvintas Kinijos dikta

torius, gen. Chiang Kai-shek, 
yra krikščionis, bet tai jam 
nekliudė įsigyti savo artimų 
pagelbininkų visišką pasiti
kėjimą, nors šie yra budistai, 
konfucionistai ir kitoki stab
meldžiai.

Prieš tapdamas krikščio
niu, gen. Chiang buvo labai 
žiaurus, pripažino tik jėgą. 
Likęs krikščioniu, jis tapo 
švelnesniu,.palinko į susitari
mą ir pan.

Savo tikėjimą Chiang vie
šai išpažįsta, dažnai jo arti
mieji mato jį drauge su žmo
na beklūpančius. Kelionėje 
visados turi bibliją.

Protestantų drąsa
Vokietijos protestantų baž 

nyčia jau neteko kantrybės 
ir tarė drąsų pasipriešinimo 
žodį prieš vyriausybės nuola
tinį kišimąsi į tikybinius rei
kalus. Prūsijos protestantų 
synodas pareikalavo valdžios 
paskirtu bažnyčiai viršinin- 
kų atsistalydlnimcL

Lenkai nusileidžia
Lenkija leido Vokietijai* 

siųsti savo traukinius peri 
Lenkijos koridorių be jokių 
apribojimų.
gerokai įsiskolinę už lenkų kime perdaug teisių, o sena- 
patarnavimus, bet lenkai su-;tas pripažino jį kaltu ir nu
tiko už tai priimti įvairias tarė pašalinti iš vietos. Kū- 
prekes, ypač automobilius ir bos kongresas buvo priėmęs 
.šiaip mašinas.

Lenkijos atstovų rūmai pa j 
tvirtino imamą Prancūzijoj 
92 milijonų dolerių paskolą, 
kurios didžioji dalis skiria
ma ginklavimo reikalams.

Vokiečiai maitinsis žuvim
Hitlerio agentai įsakė vo

kiečiams valgyti ko daugiau
sia žuvies ir perdaug neeikvo 
ti duonos. Atidaromos mo
kyklos, kuriose mokys kaip 
paruošti žuvį valgiui ir kaip 
išmokti parduoti. Kruppo gin 
klų fabrikas pažadėjo vokie
čius aprūpinti svogūnais (ci
buliais). Kruppas statys 
Egipte didelį tiltą ir už me
džiagą bei darbą atlyginimo 
dalį gaus svogūnų, kuriuos 
vokiečiams reikės suvalgyti. 
Visi vokiečiai raginami taip 
pat daug valgyti kopūstų.

Rusijoj daug aukso
Sovietų Rusijoj 1936 me

tais paskirta iškasti aukso ir 
platinos 26 procentais dau
giau, negu 1935 mt. Komisa
rų pranešimu, tai įvykdyta.
1935 mt. aukso buvę iškasta 
už 225 milijonus dolerių,
1936 mt. už apie 285 mil. dol. 
Prasčiau komunistams sekė
si automobilių gamyboje; čia 
pasiekta tik 20 procentų to, 
ko norėta.

Rusijoj geriausiai apmoka
mi iki šiol buvo rašytojai, po 
to artistai, muzikai ir inži
nieriai. Rašytojams mokama 
už jų knygas ir nuo pajamų, 
gautų per vaidinimus — te
atrus. Kai kurie rašytojai 
pajamų gauną daugiau kaip 
100,000 rublių metams, o sun 
kiaušiai dirbą inžinieriai te- 
gauną apie 30,000 rublių me
tams. Esą rašytojų, kurie už 
dirbą ir 200 tūkst. rublių.

Neleis į užsienį
Visi tinkami karo tarny

bai vokiečiai, 18 — 45 metų 
amžiaus, negalės išvykti iš 
Vokietijos be ypatingo karo 
komiteto leidimo.

— Komunizmas jau 20 me
tų amžiaus. Rusijos komu
nistai sako, kad jie nepasie
kė to, ko komunizmas moko, 
nes, esą, tas neatsiekiama.

Žuvo kasyklose
Meksikoj Eagle Pass kasy- 

—sJrloms įgriuvųs, žemėse.„pa
laidoti keliasdešimt anglia
kasių. 47 darbininkų lavonai 
atkasti, kitų dar ieškoma.

Pašalino prezidentą
Kubos atstovų rūmai ap- 

Vokiečiai buvo kaltino prezidentą Gomez šie-

šistiška, nei komunistiška. 
Be to, pareiškė savo gilų ti
kėjimą, jog nei Lietuva, nei 
Čekoslovakija, nei Austrija 
nebus niekeno puolamos.

—o—
Įprasta Naujų Metų išva

karėse priimti tam tikras re
zoliucijas — nutarimus. A- 
merikos redakcijos rezoliuci
ja — pasižadėjimas: uoliai 
atlikti savo pareigas laikraš
čiui; jei malonūs skaitytojai 
leis, jiems pasiūlytume tokią 
rezoliuciją: nepašykštėti sa
vaitraščiui Amerikai para
mos.

i įstatymą padidinti cukraus 
Į mokesčius ir tas pajamas 
skirti kariškoms jaunuoliu 
mokykloms. Prezidentas tam 
įstatymui pasipriešino. Ka
riuomenės vadas pulk. Batis
ta supyko ir įsakė kongresui 
pašalinti prezidentą. Kongre
sas nusilenkė diktatoriui ir 
Kubos populiarus preziden
tas turėjo palikti prezidentū
rą. kurioje jis išbuvo nuo šių 
metų gegužės 20 d.

Karas — žmogaus 
nusikaltimas

Amerikos žemyno respub
likų taikai palaikyti konfe
rencijos uždaryme Jungtinių 
Valstybių sekretorius Hull 
pareiškė, jog karas nėra Die
vo veiksmas, bet žmogaus 
nusikaltimas; jis pasmerkė 
pasaulio militaristus ir pri
minė, jog valstybės, kaip ir 
asmenys turi užmiršti ir at
leisti viena kitai dėl padary
tų skriaudų. Sekanti konfe
rencija bus 1938 mt. Peru 
valstybės sostinėje Lima.

Grobikai pripažįstami
Italijos užkariavimą Etio

pijos jau pripažino Vokieti
ja, Austrija, Albanija, Ven
grija, Bulgarija, Chile, EI 
Salvador, Dominiką respub
lika, Belgija ir Šveicarija. 
Buv. Etiopijos imperatoriui 
Haile Selassie, 27 tautų at
skiru asmenų grupė pasiuntė 
Kalėdų sveikinimą, reikšda
ma vilties, jog pažeistas tei
singumas bus atstatytas.

22 mil. darbininkų siekia 
pašalpos

Socialinės apsaugos regis
tracijos korteles iki gruodžio 
23 d. prisiuntė 22,129,617 
darbininkų, kurie senatvėje 
tikisi gauti pašalpą. Daugiau 
šia įsiregistravo iš New Yor- 
ko valstybės — 3,4Š3,631, po 
to Pennsylvania — 2,165,- 
478; Illinois — 1,680,059; 
Ohio — 1,469,337; Califor
nia — 1,324,923; Massachu
setts — 1,189,203; Michigan
— 1,109,435.

Socialinės apsaugos tary
ba paskyrė 1,112,818 dolerių 
penkioms valstybėms sušelp
ti 88,920 senukų, aklų ir be
turčių vaikų.

Tiki į taiką
Amerikietis valstybinin

kas Kellogg gruodžio 22 d. 
minėjo 80 metų amžiaus su
kaktį. 1928 m. jis drauge su 
prancūzų užsienių reikalų mi- 
nisteriu Briand paruošė tai
kos sutartį, kuri turėjo pa
naikinti karą. Ją pasirašė 
daugybė valstybių, tačiau su
tartis buvo sulaužyta japonų 
ir italų. Kellogg dabar pa
reiškė, jog jo paruošta tai
kos sutartis buvo didžiausis 
įvykis jo gyvenime ir jog jis 
vis dar tebetiki į galimą pa
saulinę taiką.

Moterys įstatymų leidime
Šiemet valstybių legislatu

res© bus 135 irurierys a.tsto- 
vės, kurių 78 demokratės. 
Daugiausia moterų išrinkta 
New Hampshire valstybėje
— 19, Connecticut — 19, Ver 
mont —14.

Edwardo neužmiršta
Buvęs anglų karalius Ed- 

wardas Kalėdoms susilaukė 
tūkstančius dovanų iš viso 
pasaulio dalių. Daugumą do
vanų jis paskyrė Rothschil- 
do pilies apylinkės betur
čiams. •

Depresija daug kainuoja
Tarptautinio darbo biuro 

apskaičiavimu, pasaulinė de
presija 1930 — 34 mt. kaina
vusi 150 bilijonų dolerių.

Džiaugiasi mirties bausme,
Indianoj teismas pasmer

kė tūlą Hicks, 59 metų amž., 
mirties bausme už nužudymą 
ugniagesių kapitono. Kai iš 
teismo nuteistasis grįžo į ka
lėjimą, mirties bausmės 
sprendimo belaukią du kalti
namieji šaukė ,,gerai, ge
rai!”

Orlaivio nelaime
Braniff kompanijos kelei

vinis orlaivis gr. 23 d. sudu
žo prie Dallas, Texas; žuvo 
6 asmenys, orlaivio tarnauto 
jai.

■w-w w • JLJLJLCL U y Lli IClk/Qjl 11VJBelgai didina kariuomenę 1. _ .\ _ .. o v. . , . , _ ir Sovietų Rusija.KPkrna ciaic moroia tnroo1 JBelgija šiais metais turės 
kariuomenę iš 84,000 karei
vių. Šią kariuomenę sudarys 
33,000 savanorių, 45,000 mo
bilizuotų ir 5,400 atsarginių.

Trockis Meksikoje
Gruodžio 23 d. Trockis pa

liko Norvegiją ir leidosi ke
lionėn laivu į Meksiką, kur 
irgi organizuotos masės nė
ra palankios jo atvykimui. 
Taip vargsta Leiba, Dovydo 
sūnus, Bernstein — Trockis, 
išvytas iš Sovietų Rusijos, 
kuriai jis daug nuopelnų tu
ri.

ŠV. TĖVO SVEIKATA
MENKĖJA

Vatikanas. — šv. Tėvo gy
dytojai gruodžio 29 d. pareiš
kė, jog Šv. Tėvo sveikata ei
na menkyn ir jog medicinos 
mokslo priemonės nieko ne
begali padaryti.

Šv. Tėvo silpnėjimo prie
žastimis yra arterijų sklero-1 draugijai j 
zas, dalinis paralyžius ir ki- Lietuvos paribyje bet kokiu 
tos ligos. būdu veikti. Taip pat Viln.

Nežiūrint silpstančios svei Storasta uždraudė veikti lie- 
katos, Šv. Tėvas kasdien tuvių tautiniam komitetui 
klauso mišių, priima Komu
niją ir nuolatos tariasi su 
kardinolu Pacelli, savo arti
miausiu bendradarbiu.

Šv. Tėvą ypač vargina ko
jų skausmai, tačiau jis esąs 
nepaprastai geroje nuotaiko
je.

Šv. Tėvo sveikatos intenci
ja plaukia gausingos maldos 
iš milijonų tikinčiųjų.

SUSEKTAS GINKLŲ 
ŠMUGELIS

Paryžius. — Le Journal 
pateikia skandalingų davinių 
apie tūlą moterį, Zuzaną Lin
der ir Lietuvos pilietį, Mi
chael Rosenfeldą, gyvenantį 
Paryžiuj, kurie suimti už gin 
klų šmugeliavimą Ispanijos 
kairiesiems.

Tame pelningame ginklų 
biznyje įveltos net kelios val
stybės, iš jų pažymėtina 
Prancūzija, Vokietija, Belgi
ja, Čekoslovakija.

Prekyba buvo diriguojama 
iš Paryžiaus. Viskas buvo 
operuojama nežymios organi 
zacijos, pavadintos „U. T. 5” 
vardu. Jie Ispanijai prisiun- 
tinėjo keliasdešimt milijonų 
dolerių vertės ginklų.

KINIJOJE IŠVENGTA
LIETINIO KARO

PI-

Nankingas. — Sukilusios 
kariuomenės dalies vadas 
maršalas Chang paleido su
imtąjį Kinijos diktatorių 
Chiang Kai-shek, o pats pa
sidavė centralinės vyriausy
bės žiniai.

Diktatoriaus išlaisvinime 
daug prisidėjusi jo žmona, 
labai sumani moteris, aukš
tuosius mokslus baigusi Jung 
tinėse Valstybėse.

Kokio likimo sulauks su
kilėlių kariuomenės vadai, 
dar nežinia, tačiau išvengta 
pilietinio karo, kurs būtų 
tikrai įvykęs, jei sukilėliai 
būtų nužudę diktatorių arba 
būtų jo negrąžinę į laisvę.

Pilietinio karo Kinijoje, 
matyti, labai norėjo Japonija

YČAS LANKĖSI
VARŠUVOJ

Kaunas. — Žydų spaudos 
pranešimu, Martynas Yčas 
lankęsis Varšuvoje ir sugrį
žęs į Lietuvą buvęs priimtas 
nas prezidentą, ministerį pir
mininką ir užsienių reikalų 
ministerį.

Kokiu tikslu Yčas lankėsi 
Lenkijoje ir kokių žinių par
sivežė, iki šiol viešai niekam 
neteko patirti.

Vilniuje Uždarytas
Lietuvių Komitetas

Vilnius. — Vokiečių tele- tūros instituto veikimą. In- 
gramų agentūra praneša, stitutas uždarytas. Taip pat 
kad Vilniaus vaivada uždrau 

i dė lietuvių Šv. Kazimiero 
i nepriklausomos

būdu veikti. Taip pat Viln.

Vilniuje.
Vilniaus Storasta uždrau

dė taip pat gudų ūkio ir kul-

KUNIGŲ VIENYBĖS CEN- 
RO NUTARIMAI

Gruodžio 16 d. Bostono į- 
vykusiame Kunigų Vienybės 
Centro posėdyje dalyvavo ku 
nigai: Jonas Balkūnas, pirm., 
Pr. Juškaitis ir J. Aleksiū- 
nas — vicepirmininkai, Pr. 
Juras, sekr., J. Vaitekūnas, 
ižd., K. Urbonavičius, Foru
mo redaktorius; D. Mikšys, 
Pr. Virmauskis ir A. Bublys, 
M.I.C. — svečiai.

Diskusuota ir padaryti nu
tarimai :

kun. Dr. Ra- 
Bažnyčios Is-

Lietuvos vy- 
san 
šv.

ug-

1. Šv. Žemės Draugijos įsta 
tai priimti ir deleguota komi 
sija pradėti veikimą.

2. Jo Eks. vysk. M. Reinio 
atsilankymą Amerikon tinka 
mai paruošti, sudaryti marš
rutą.

3. Forumo leidimą užtik
rinti, sukeliant finansus skel 
bimais.

4. Pagelbėti 
žalčiui išleisti 
tori ją.

5. Pasiųsti
riausybei pareiškimą dėl 
tykių sunormavimo su 
Sostu.

6. Dovydaičio Fondą
dyti ir užbaigti 1937 m. pa
vasarį.
. 7. Motinėlės veikimą pra

plėsti ne tik tarp dvasiškių, 
bet ir mūsų bažnytinėse drau 
gijose.

8. Lietuvių kalbos pamo
kas, Lietuvos istoriją ir geo
grafiją daugiau akcentuoti 
mūsų parapijų mokyklose.

9. Spaudos vajaus reika
lams išleisti Centro bendrą 
raštą į visuomenę bei veikė
jus.

10. Kovai prieš komuniz
mą gavėnioj vesti intensyvę 
akciją, organizuojant bendrą 
katalikišką frontą; išleisti 
bendrą atsišaukimą į dvasiš
ki ją bei visuomenę.

11. Raginti muzikus su 
chorais tinkamai pasiruošti 
tarptautinei Dainų šventei 
1937 m. New Yorke.

12. Centras sveikina LRV 
SA penkiasdešimts metu su
kaktimi ir ryžtasi remti ir 
gelbėti kuopas parapijose.

13. Prašyti kunigus Va- 
lančiūną ir Čepukaitį atsto
vauti Jungtinių Valstybių 
lietuvių kunigus ir katalikiš
ką visuomenę tarptautinia
me Eucharistiniame kongre-
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uždaryta gudų mokyklų 
draugija, gudų mokyklų se
kretoriatas.

Dėl šių skaudžių lietu
viams įvykių Lietuvoje dide
lis susijaudinimas. Studen
tai turėjo gyvą protestą. Ir 
Jungtinėse Valstybėse reikė
tų kaip nors atsakyti į lenkų 
žiaurios priespaudos darbus.

JAPONAI PASIRAŠĖ ŽVE
JYBOS SUTARTĮ

Maskva. — Rusija dar me
tams atnaujino sutartį, lei
džiančią Japonijai žvejoti Si
biro vandenyse. Dėl jos ėjo 
ilgos derybos, kurios buvo 
pasiekę aukštą įtempimą, kai 
Vokietija ir Japonija pareiš
kė kovosiančios prieš komu
nizmą.

Tačiau Rusija nedavė Ja
ponijai jokių pažadų ateičiai 
ir sutarties smulkmenos, lie
čiančios žvejybą, dar neišdirb 
tos. Autoritetai pareiškė, 
kad šią sutartį sovietai pra
ilginę, nenorėdami įtempti 
santykių, su Japonija.

ŠVARIAUSIA TAUTA

Sakoma, kad nėra pasau
lyje švaresnės tautos, kaip 
japonai. Kiekvieną dieną ja
ponui turi būti pirtis. Net 
karo metu jie neužmiršdavo 
nusiplauti vanoję ir tam tik
slui vartodavo didžiulius ki- 
niškus ąsočius. Kiekvienas 
keleivis turėdavo savo mai
šely dantų šepetuką ir milte
lių. Japonas labai brangina 
savo dantis ir plauja gerklę 
keletą sykių per dieną.

VANDENS RIEŠUTAS

Lietuvoje auga vandens 
riešutai, vadinami agarais. 
Jų yra tik Kilučių ežere, 3 
km nuo Biržų miesto. Jie au
ga ežero dugne, po vandeniu. 
Agarai nelabai skanūs, bet 
senovėje ir 'badmečio metu 
žmonės iš jų kepdavo duoną, 
q lapais šerdevo gyvulius. 
Europoje vandens riešutų y- 
ra tik keliose vietose Rusi
joj, Lenkijoj ir žiemių Azi
joj.

VAIKAS PASKENDO 
PIENE

Tūlas ūkininkas Doris tu
rėjo karvių ūkį. Keli melžė
jai niena pildavo.prie durn ’ 
didelę statinę. Nelaimei atė
jo 5 metų mergaitė, vienin
telis ūkininko kūdikis., ir no
rėjo pamatyti, kiek jau yr? 
nieno. Bet persisvėrus neiš
likę ir įkrito į statinę. At- 
*ie melžėjai mergaitę rado 
iau negyvą.

se. Maniloje, Filipinų salose.
Kitus reikalus K. V. Cen

tras svarstys savo sekančia
me posėdyje, kuris įvyks ko
vo mėnesį.
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Skelbimų kainos pagal susitarimą

Raitus ir žinias „Amerika’’ trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprieiunčiama pašto ženklų

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
Kazys P. Vilniškis — Vedėjas
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1904 mt. Kalėdų vakare turtingo inžinieriaus Leonido 
Krassino namuose, netoli Petrapilio susirinko septyni jau
ni vyrai ir sprendė svarbius klausimus. Jie planavo kaip 
veikiau vykdyti Rusijoje revoliuciją. Apie tai jėzuitų žur
nale America rašo Al. Bedenkov.

Kalėdų ramybės nuotaika pagelbėjo revoliucionieriams
gudriai pasislėpti nuo budrios slaptosios policijos. Būrelio 
vadas Leninas specialiai atvyko iš Šveicarijos, kur slapstė
si nuo caro agentų.

Bet posėdis nevyko, nuomonės „nesiklijavo”. Šeiminin
kas, Krassinas, net paklausė, kokia priežastis jų nesklan- 
džiam posėdžiui.

Leninas, lyg juokaudamas, pasakė: „Mūsų posėdį suardė 
Nazareto Jėzus, kurio gimimą pasaulis dabar švenčia”.

Leninui tai pasakius, užviešpatavo tyla. Pagaliau, Leni
nas pareikalavo kirvio; kirvio nebuvo, tad pasiėmė pjūklą 
ir, lydimas dviejų posėdžio dalyvių, išėjo.

Netrukus atnešta tik ką nupiauta eglaitė ir tuojau ap
rengta Krassino namuose buvusiais papuošalais. Revoliu
cionieriai stebėjosi savo vado Lenino elgesiu.

Leninas sėdėjo prie apšviestos, papuoštos eglaitės ir pa
sakojo atsiminimus iš kūdikystės dienų. Jo draugai išėjo 
į kitą kambarį ir paliko Leniną vieną.

Sugrįžęs Krassinas rado Leniną rankomis sugniaubtą 
galvą ir verkiantį. Verkdamas Leninas tada taip kalbėjo:

„...Aš prisiminiau vaikystę..., mano- tėvus, kurie taip 
daug rūpinosi manimi... Ar jie kada tikėjo, jog jų sūnus 
bus ištrėmime... persekiojamas... Pasaulis žiaurus. Žmonės 
žiaurūs... Jie nukryžiavo aną sykį žmogų, kurs atėjo jų iš
gelbėti...”

Bet trylika metų vėliau Leninas buvo kitokis. Jo įsaky
mu žudyti tūkstančiai žmonių, jis persekiojo savo politi
nius priešus tokiu pat žiaurumu, kaip caro agentai. Jis pa
saulio nė kiek nesušvelnino, bet padarė dar žiauresniu, pa
sėdamas jame tiek daug keršto, neapykantos sėklų...

Gal verkė Leninas ir per kurias kitas Kalėdas, bet, ar dėl 
puikybės, ar dėl kitų priežasčių, jis nedrįso nusilenkti Bet
liejaus Kūdikėliui, kurio gimimo 1904 metų sukakties mi
nėjimo dieną jis taip gailiai verkė.

Lenino nebėra, bet kas išdžiovins ašarų ir kraujo upes, 
kurias jis ir jo agentai sukūrė?

APŽVALGA:-
MOTINĖLĖS DARBAI

Motinėlės dr-jos posėdis 
įvyko gruodžio 10 d. pas kun. 
N. Ęakalnį, Brooklyne; tame 
posėdyje nutarta:

1. Skirti dviem sesutėms, 
Sės. M. Imeldai ir Sės. M. Ga
brielei (Nukryžiuotojo Jė
zaus Kongregacijos) stipen
dijas, Vytauto Didž. univer
sitete, Kaune.

2. Motinėlės vajų pradėti
Kalėdose ir tęsti. iki vasario 
2 d. Tuo laiku išsiuntinėti 
per klebonus atsikreipimus į 
visas parapijų dr-jas, kad jos 
paremtų mūsų dr-jos sieki
mus. z >

3. Parūpinti per DULR ir 
Lietuvos Atstovybę parapi
nėms mokykloms lietuvių 
kalboj skaitymo knygų ir 
šiaip literatūroą.

4. Pasiųsti laiškus į buvu
sius stipendininkus-kes, kad 
1937 m. būtinai grąžintų gau 
tas iš Motinėlės stipendijas.

AUKŠTYN SIRDIS
IR AUTOMOBILIAIS 

SKRAIDO
Leonard Twynham

ETIOPIJOS IŠMINČIUS

Keli prancūzų profesoriai
Žmogaus Angelas Sargas Jis žino, supranta kaip bran- įg Tuniso buvo išvykę auto-

I v _________ T- _ • _______ . ... . ~ . . - ..

Nei vienas iš tikinčiųjų ne
gali abejoti, jog kiekvienas 
žmogus turi angelą sargą. 
Jis saugoja žmogaus sielą ir 
kūną, meldžiasi už jį ir lydi 
jį, padėdamas jam visuose 
gyvenimo žingsniuose. „Iš 
tikrųjų didelė mūsų sielos 
vertė, — sako šv. Jeronimas, 
— kad kiekvienas turi savo 
angelą sargą ir globėją; kol 
kūdikis motinos iščiuje, ben
dra jį globa saugo, bet kaip 
tik išvys pasaulį, tuoj atski
ras angelas skiriamas jam 
globėju ir sargu”.

Kaip Viešpaties Angelas 
vedė izraelitus į žadėtąją že
mę ir sergėjo juos kelionėje 
(Iš. 23, 20), taip kiekvieno 
žmogaus angelas sargas rū
pinasi juomi iki pasieks am
žinąją Jeruzalę. „Nes jis da
vė savo angelams paliepimų 
saugoti tave visuose tavo ke
liuose” (Ps. 90, 11), sako 
psalmistas.

„Žiūrėkite, kad nepanie
kintumėte nė vieno iš šitų 
mažutėlių; nes sakau jums, 
jų angelai danguje visuomet 
mato mano danguje esančio
jo Tėvo veidą” (Mat. 18, 10), 
sako pats Išganytojas.

Angelas sargas lydėjo Ju
ditą į asyrų stovyklą ir ser
gėjo nuo priešo. Judita per
galės garbę priskyrė Dievui 
ir dėkojo angelui sargui. 
„KĮaip pats Viešpats yra gy
vas, taip angelas sergėjo ma
ne iš čia išeinančią ir tenai 
pasiliekanČią ir iš ten čia su
grįžtančią” (Judit. 13, 20).

Angelas sargas lydėjo jau- džiausios jų pagarbos, nes 
nąjį Tobiją; saugojo tris jau-jų padedam^ mes išvengsime 
nikaičius Nabuchodonosoro to, kas yra pikta. Kalti esa- 
ugnies krosnyj; pranešė Juo-me jų pasitikėjimo, kad mes 
zapui apie nedorojo Erodo visados ypatingai kiekvieną
pasikėsinimus; nutraukė šv. rytą, pavestumėm save jų 11185 asmenims Lietuvos pi- 
Dolrni Ir o 1 čl i m a err'd nrUnilici TZ<-,l4-4 14 nfr n

gi žmogaus siela. Jis ją serg
sti ir globoja, kiek žmogus 
laisva valia pasiduoda jo glo
bai. Nors angelas sargas la
bai daug gali, bet jis nėra vi 
sagalis ir jam neleista pa
neigti žmogaus laisvos va
lios. Jei žmogus atsiduria 
piktosios dvasios nasruose, 
tai jau ne angelo sargo kaltė.

Angelas sargas žmogaus 
maldas neša pas Dievą. „Aš 
nešiau tavo maldą Viešpa
čiui” (Tob. 12, 12). Šv. Jo
nas Apreiškime matė kaip 
„atėjo kitas angelas ir atsi
stojo ties altorium; jis turėjo 
auksinį smilkytuvą; jam bu
vo duota daug smilkalų, 
kad dėtų iš visų šventųjų 
maldų ant aukso altoriaus, 
kurs yra ties Dievo sostu. 
Smilkalų dūmai iš šventųjų 
maldų pakilo iš angelo ran
kos Dievo akivaizdoje” (Apr. 
8, 3—4). Šv. Bonaventūra 
sako: „Angelai mūsų maldas 
nuneša pas Dievą ne dėlto, 
kad jam jos nežinomos būtų, 
bet kad savo maldas su mū
sų suvienytų, kad mūsų mal
das galingesnes padarytų”.

Kada žmogus iš laisvos 
valios papildo sunkią nuodė
mę ir vaikščioja mirties ūks
mėje, tada jo angelas sargas 
meldžiasi dėl jo atsivertimo 
ir laukia pasitaisymo. „Taip, 
sakau jums, bus džiaugsmo 
tarp <pįeyO angelų dėl vieno 
atgaillpčlarančio nusidėjėlio” 
(Luk. 15, 10).

Aišku, kodėl šv. Bernardas 
sako, kad „už jų nuolatinę 
globą mes esame kalti di-

mobiliu į Sacharos (Afriko
je) dykumą tirti gamtos. Į- 
važiavus į dykumą bent 150 
mylių, juos bevažiuojant už
puolė nepaprastai smarki 
audra su smėlio pusnimis. 
Vėjas iš šono pagriebė auto
mobilį, pakėlė nuo žemės 
kaip šiaudą ir ėmė nešti. Pa
galiau, automobilį apvertė ir 
visi profesoriai išbiro ant že
mės, o automobilis už kelio
likos žingsnių nukrito... ant 
ratų. Visi profesoriai ir au
tomobilis išliko sveiki ir tuoj 
skubiai grįžo, iš kur buvo iš
vykę. Jie dabar visiems juo-! 
kiasi: „Bepigu skristi orlai
viu, bet jūs pabandykite au
tomobiliu”.

NEPAPRASTI
SPINDULIAI

yra

Sausio 1 d., 1937 m.

Ir, pagaliau, jau Baltazaras tamsiaveidis 
Į priekį išėjo savo dovanų pateikti, — 
šešėlio supamos rasės tragiškasis simbolis, — 
Kristui, naujagimiui Karaliui, baltą ąsotį, 
Su tropiko palmės vertingu brangiu tepalu, 
Kaip gydomasis balzamas žaizdoms naudojamu, 
Kaip kartusis miras, kai plauti tenka mirusius. 
Padėjo ant šiaudų savo pranašingu dovaną, 
Marijai į debesuotas jos akis pažvelgęs, 
Jis galvą nulenkė žemai su pagarba didžia. 
Didžių ir išmintingų vyrų brangias dovanas 
Visai užmiršęs, Jėzus su šypsena miegojo. 
Išėjo Baltazaras pro duris; neteko dausos 
žvaigždžių; baltas ir švelnus pradėjo kristi sniegas; 
Glaudžiai aptemptą paltą pešiojo šaltas žiemys; 
Įšoko jis į kupranugario balną, prisiekdamas 
Pabėgti nuo karališkojo Romos jungo;
Tad, iš siauros vingiuotos gatvės, grįstos akmeniais, 
Lengvų vadelių nepaleisdamas iš rankų, 
Abisinijos žemių link pasuko vienišu keliu.

Išvertė Julius Baniulis,

Juodvalkytė Giedrė

L Žiemos šaltas 
laukų gėles, 
patavo žienc

2. štai Nauji Me
tęs nuo šeri 
žiema: Sau 
žaliuos, suj 
džiaugsmą.

3. Gamta bent di
4. Prisimenam p

ras, dulkių 
lengvina ši

5. Kas baisiai v;
žmogumi t

6. Štai mūsų am

Neseniai Rumunijoje 
išrastas aparatas, kurs išlei
džia nepaprastus spindulius. 
Tie spinduliai daiktus daro 
nematomus. Daiktai, patekę į 
spindulių veikimo ratą, daro
si vis menkiau regimi ir, pa-i 
galiau, visai išnyksta, tai y-l 
ra, paprastai akiai pasidaro [ 
nematomi. Tuo tarpu šio apa 
rato spinduliai daro nemato
mus tik mažesnius daiktus. j 
Tačiau yra galima to apara
to veikimą taip ištobulinti, 
kad jo spinduliai galės ir la
bai didelius daiktus padaryk 
ti nematomus. į

NUSINEŠ® IŠLAUKTĄ VALANDĖLĘ

Nuklydo šaltas žvilgsnis šaltais, plieniniais bėgiais.
Užmerkė semaforas savo išplėstas akis.
Ir nieko nepasakė sukaukdama sirena,
Ir dundesys ten, tolumoje, nieko nepasakė ...

Viską nusinešė šalti plieniniai bėgiai
Ir nieko negrąžino ir negrąžino nieko ...
Pasistiepė šalykelyje beržas, žvelgdamas į tolį — 
Ir taip sustingo pasistiepęs ...

Nuklydo saulė kažin kur už šilo, po debesiu suklupo... 
Suklupo saulė ir jau neb’atsikėlė.-..
Nusinešė dundėdamas plieniniais bėgiais garvežys 
Išlauktą, trumpą valandėlę.

Iš Tėvų Žemes
Pilietybės klausimams svar

styti komisija, apsvarsčiusi 
gautus prašymus, suteikė

Petrui kalėjime grandinius globai. Kalti esame taipgi 
ir grąžino laisvę... Kas gali didžiausios padėkos už jų pa
būti geresniu žmogui priete-sitarnavimus ir meilę”.
liumi, kaip angelas sargas. p. M. J.

1. Japonija, nepi
Amerikoj 
užimtoje K

2. Italija, pasim
grobė Etio]

3. Rusija viešai
liauja su p 
lų fašistais 
&

4. Vokietija, Did
gal Versalė 
nuginkluoti 
griūdavo di 
so vokiečiu 
to, ir jau „i

5. Neišsipildė 19:
6. Todėl, kad po

paskutinio ] 
kurie .savo 
pasisekė jii 
apykantą vi

1.1936 metais dž 
kos valdžios 
tenkino viei

2. Demokratiškos
„vadais”,^ 
turinti kata 
bemis.

3. Diktatoriškos
tucija, todėl 
riai Stalinas

4. Demokratijos
po to planui 
nūs.

5. Diktatoriai tui
do planus.

6. Tingus liūtas,
zinasi; bet 
liūs tarp gj

7. Smarkavo dik
liūtas ypač 
pridaryti k 
lūs ir orlaii

8. Pranašai pra
šluos visas 
pranašystės

• tijos dar si

žino, kas jame yra, juoba tu
ri jo nuorašą pas save.

Lenkai smarkiai puolė Ko
miteto pirmininką, Stašį, esą 
jis aukso senų monetų vardu 
išveždavo iš Vilniaus ir Var
šuvos lenkų valiutą. Rašoma 
ir kalbama, kad kratos metu 
rasta pas jį milijoninės ver
tės branehybių ir derinama 
tai su vilniečių lietuvių stu
dentų tariamu badavimu. 
Konfiskuoti 92 ir 95 Viln. 
Rytojaus numeriai.

Uždaryta centrinė gudų 
kultūros draugija už neva pa 
sireiškusį joje komunizmą. 
Gudų butai ir raštinės taip 
pat buvo krečiamos. Kratų 
vaisiai laikomi paslaptyje.

Netyrai okupantų sąžinei 
visur Kaunas vaidinasi. Vil
niaus apskrities teismas na
grinėjo lietuvių ligoninės by
lą. Ligoninė buvo nubausta 
1000 zl. už tai, kad laiku ne
išpirko patento. Ligi šiol to 
nebuvo iš jos reikalauta, nes 
tai viešo naudojimo įstaiga. 
Dabar ligoninė prisiėmė nau
ją akcininką ir jo lėšomis 
žymiai patobulino savo kabi
netus. Tad ir kilo klausimas, 
kas tas akcininkas, ar ne 
Kaunas? •

Ligoninės vedėjai, gydyto
jai Rymas ir Ligeika, buhal
terijos įrašais įrodė, kad ši 
viena geriausių, kaip lenkai 
rašo, Vilniaus klinika iš tik
ro duoda deficitą, nes vilnie
čiai dar nėra pratę naudotis 
tokiais brangiais sanitari
niais įtaisymais.

- <
Klaipėdos Lietuvos Ekspor
tas šiais metais ėmėsi staty
ti naujus šaldytuvus, kurie 
nuo Naujų Metų pradėjo 
veikti. Naujai pastatyti šal
dytuvai įrengti labai moder
niškai. Čia galės ilgesnį lai
ką išsilaikyti mėsa ir kiti ga
miniai.

Didėja bedarbių skaičius. 
Paskutiniu laiku Klaipėdos 
mieste smarkiai pradėjo aug 
ti nedarbas. Šiuo metu be
darbių skaičius siekia 1852. 
Nedarbo didėjimo priežastys 
yra sumažėjimas įmonėse 
darbo ir baigimas viešųjų 
miesto darbų. Pereitais me-' 
tais tuo pačiu laiku bedarbių 
skaičius siekė 1930.

Parduotas kontrabandinis 
laivas Villy. Netoli Palangos 
pagautas su stambia kontra
banda laivas Villy, gruodžio 
2 d. per trečias varžytynes 
buvo parduotas už 29,900 lt 
Šį kontrabandinį laivą sučiu
po pasienio policijos laivas 
Partizanas. Atkaklioje jūros 
kovoje pasižymėję jūrininkai 
ir jų vadas Tamašauskas už 
narsumą buvo pagirti. Jie 
dabar gaus nuošimtį nuo gau 
tos už laivą ir kontrabanda 
sumos.

lietybę.
Kaunan atvyko iš Ameri

kos Chicagos Tribune kores
pondentas ir dar keli kitų A- 
merikos laikraščių korespon
dentai.

Universitete įvyko didelis 
studentijos protesto mitin
gas. Kalbėjo prorektorius Jo- 
delė ir studentų organ, at
stovai. Studentija priėmė 
griežtą protesto rezoliuciją 
dėl lietuvių persekiojimo Vil
niaus krašte.

Lietuvos moterų taryba 
įteikė vyriausybei memoran
dumą, kuriuo protestuoja, 
kad yra atleidžiamos iš tar
nybų žmonos, kurių vyrai už
dirba per mėnesį daugiau 600 
lt.

Keliolika žymių asmenų 
sudarė Kaune komitetą, ku
ris rūpinsis sutvarkyti ap
leistą 'kompozitoriaus Sa
snausko kapą. Tuo reikalu

i išleistas atsišaukimas.
Taup. valstybės kasos nu

pirko naujųjų vidaus pasko
los lakštų už 6y2 mil. lt., o 
Lietuvos bankas už 3V2 mil. 
lt. Paskolos lakštų pirkimas, 
eina labai sparčiai.

Sudarytas žiemos pagal
bos komitetas, kuris rūpinsis 
vargšais.

Utenoje kariuomenės teis
mas baigė svarstyti didelę 
komunistų bylą. Kaltinta 53 
asmenys. Kar. teismas nu
baudė 28 komunistus, kurie 
gavo nuo 10 m. s. d. kalėjimo 
ligi 6 mėn. paprasto kalėji
mo.

Naujieji maisto šaldytu
vai. Padidėjus Lietuvos už
sienio prekybai, esantieji lig- kad formalumai su to statu- 
šioliniai šaldytuvai ir jų įren to tvirtinimu buvo neseniai 
girnai pasidarė per maži, atlikti ir vaivadija puikiai

miesto vargšais. Vyresniųjų 
leidžiamas kasdien išdalina 
maistą 200 — 300 vargšų, 
lanko neturtingas šeimas, rū 
pinasi -našlaičiais. Paskuti
nius du mėnesius Br. Elizė- 
jus pasišventė vien Ispanijos 
pabėgėliams globoti, nepai
sydamas, ar jie komunistai, 
ar jie katalikai. Jiems jis su
rasdavo nakvynes, maisto, 
drabužių. Šis vienuolis netu
ri jokio mokslo, bet visam 
mieste yra labai gerbiamas. 
Jį pagerbė ir socialistų val
džia.

Del tų priežasčių Motinė
lės dr-ja praeitais metais pa
siuntė į Vytauto D. universi
tetą Sės. M. Feliciją — Pie- 
žaitę (kilusi iš Chicago) ir 
Sės. M. Imeldą — Patašni- 
kaitę (kilusią iš Mahanoy Ci
ty, Pa.) — abi Pranciškonės 
Seserys. Šiais mokslo metais 
valdyba paskyrė stipendiją 
SeS. M. Rozaritai (Braddock, 
Pa.), Šv. Kazimiero kongre
gacijos vienuolei. Po Naujų 
Metų išvyks studijų į Kauną 
dvi Nukryžiuoto Jėzaus se
sutės.

Gerb. kun. Kuras, Motinė
lės įsteigėjas ir jos garbės 
narys, teisingai
kad mums labai reikalingi 
pasauliečiai (tės), susipratę 
lietuviai veikėjai ir rašyto
jai. Kai tik atsiras tinkami 
kandidatai (tės) iš pasaulie
čių, tai dr-ja mielai skirs 
jiems stipendijas vykti į Lie
tuvą.

Turime vilties, kad dvasiš
ki j a ir susipratusi lietuviška 
išeivijos visuomenė tuos mū
sų dr-jos užsimojimus ir vei
kimą parems.

Valdybos narys.

kės buvo Dovydaitis, Peč- 
kauskaitė — Šatrijos Raga
na, Mykolaitis — Putinas, 
Totoraitis ir kt. Jie visi da
bar žymūs žmonės.

Lietuva dabar nepriklaū- 
soma, turi savo universitetą 
ir nereikalauja mūsų para
mos. Šiais laikais žymiai mū
sų tautos daliai (apie milijo
ną) gresia ištautėjimo pavo
jus amerikonizacijos bango
se. Mūsų išeivijos gyvenime 
vienos žymiausių religinės ir 
tautinės dvasios skleidėjos 
yra kuklios ir pasiaukojusios 
vienuolės — mokytojos; jų 
95% yra jau gimusios. Ame
rikoje ir čia baigusios moks
lus; joms lietuvių kalba yra 
mažai žinoma ir todėl jos. 
bemaž, visada kalbasi ir su 
vaikučiais, ir už mokyklos 
sienų angliškai; užrašai mo
kyklose ir visokie žaidimai 
daugumoj anglų kalba.

Motinėlės dr-jos tikslas 
nors po keletą sesučių — 
mokytojų, čia gimusių, iš 
kiekvienos kongregacijos pa
siųsti i Lietuvą, kad jos, ten 
baigusios aukštuosius moks
lus, būtų lietuvybės pionie
rėmis motiniškame name 
tarp sesučių ir kad jos lietu
višką patriotizmą raštais ir 
darbais skleistų parap. mo
kyklose ir akademijose,

pareiškė,
ŠUO IŠARDĖ MOTERYSTĘ
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Antonio Chuvara iš Vera 
Cruzo, po 16 vedybinio gyve
nimo metų, teismui įteikė pa 
reiškimą skirtis su savo žmo
na. Teisėjui jis pasiskundė, 
kad nieko kita negalįs pri
kišti savo žmonai, kaip per 
didelę šunų meilę. Toji meilė 
taip toli siekė, kad Chuvaros 
namai buvo virtę tikra šunų 
būda. Nei daugiau, nei ma
žiau namuose atsirado 50 šu
nų. Vyrui grįžus iš darbo, 
žmona jį versdavusi laukti 
pietų kelias valandas, nes ji 
pirmiau šerdavusi šunis, o 
ne savo vyrą. O ką kalbėti 
apie šeimos pinigus, kurie vi
si prasmegdavo šunims už
laikyti.

Teisėjas sutiko perskirti 
porelę, pažymėdamas, kad 
vis dėlto vyras eina pirmon 
eilėn, o šunys jau paskui jį.

IŠ VILNIAUS KRAŠTO

VIENUOLIUI GARBĖS 
ŽENKLASIki šiol per 36 metus Moti

nėlės dr-ja skyrė stipendijas 
vien pasauliečiams ir, dau
gumoj, Lietuvoj gyvenan
tiems. Lietuvai esant po Ru
sijos jungu, reikėjo auklėti 
tautos vadus, rašytojus ir 
veikėjus; Motinėlės dr-jos 
Stipendininkai ir stipendinin-

Prancūzijos darbo ministe- 
ris Marsely su didžiom iš
kilmėm įteikė aukso medalį 
Gailestingų Broliių vienuo
liui B. Elizėjui. Jam ta gar
be suteikta už tai, kad jis ne 
paprastai uoliai rūpinasi

Smurtas. Lietuviškos or
ganizacijos yra toliau naiki
namos pačiu žiauriausiu bū
du. Kol kas, nepatikrintomis 
korespondento iš Vilniaus ži
niomis. uždarytas Tautinis 
Vilniaus Lietuvių Komitetas 
ir jam pasiūlyta persiregis
truoti. Jo statutas esą admi
nistracijos studijuojamas 
bene rasis jame kas nors 
priešlenkiško. Priminsime.

Kauno centre nestatys fa
brikų. Kadangi iš fabrikų 
bei sandėlių gali greitai kil
ti gaisras ir, be to, teršiamas 
miesto oras, tai Kauno mies
to savivaldybėje projektuo
jama neleisti statyti naūjų 
fabrikų miesto centre. Net 
dabar centre esamus fabri
kus numatoma ateityje iškel-
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I. Nauji Metai

1. Žiemos šaltas vėjas nukratė medžių lapus, išnaikino 
laukų gėles, sušaldė ežerus, upelius, ir visur užvieš
patavo žiemos naktis.

2. štai Nauji Metai, dienos ilgesnės, džiaugsmas — šven
tės nuo senų seniausių laikų, nes nebus dar amžina 
žiema: Saulė laimės kovą, atšildys upelius, žolė vėl 
žaliuos, sugrįš vėl paukšteliai, atgaivins pavasario 
džiaugsmą.

Gamta bent džiugina žmogų.
Prisimenam pernai įvykusius potvynius, audras, saus

ras, dulkių viesulus; bet moderniški išradimai pa
lengvina šitokius vargus.

Kas baisiai vargina — tai nesugebėjimas žmogaus su 
žmogumi taikoje, meilėje sugyventi.

, štai mūsų amžiaus krizė!

II. Karai 1936 metais

Japonija, nepaisydama Kellogg sutarties, nei Anglijos, 
Amerikos, Tautų Sąjungos protestų, tebeviešpatauja 
užimtoje Kinijos daly.

. Italija, pasimokiusi iš japonų militarizmo, smurtu pa
grobė Etiopiją, irgi prieš visų protestą.

Rusija viešai neskelbė karo, bet su ispanų krauju ka
riauja su panašia sau diktatūra — su vokiečiu—ita
lų fašistais, kurie irgi vartoja ispanų žemę ir krau
ju

Vokietija, Didžiajam kare sutriuškinta, ir priversta pa
gal Versalės sutartį mokėti sunkiausius mokesčius, 
nuginkluoti kariuomenę, nemokėjo mokesčių ir ap
ginklavo didžiausią kariuomenę: ir „alijantai” nedrį
so vokiečius bausti, nes patys prieš sutartį nusikal
to, ir jau „alijantai’* nebedraugai.

Neišsipildė 1936 metais pasaulinio karo pranašystės.
Todėl, kad po dvidešimts metų tautos neatsigavo nuo 

paskutinio kraujų liejimo; ir dar neišmirė kareiviai, 
kurie savo akimis matė Didžiojo karo baisenybes ir 
pasisekė jiems įskiepyti į jaunųjų brolių širdis ne
apykantą visiems karams.

III. Diktatorių metai

1936 metais daugiausia smarkavo ir laimėjo diktatoriš
kos valdžios; demokratiškos išrodė bejėgės, pasi
tenkino vien protestais.

Demokratiškos valdžios, paremtos konstitucijomis, ne 
„vadais”, taigi Amerika, Prancūzija, net Anglija, 
turinti karalių,’ vadinamos demokratiškomis valsty
bėmis.

Diktatoriškos valdžios paremtos „vadais”, ne konsti
tucija, todėl Rusiją, Italiją, Vokietiją valdo diktato
riai Stalinas, Hitleris, Mussolini.

Demokratijos pamažu veikia, nes turi dalykus aptarti, 
po to planuoti, vėliau balsuoti, pagaliau vykdyti pla
nus.

Diktatoriai tuojau planuoja ir be jokio balsavimo vyk
do planus. , '

Tingus liūtas, nevikriausias tarp gyvulių, negreitai er
zinasi; bet supykdyk jį — ir jis parodys, kas kara
lius tarp gyvulių.

Smarkavo diktatoriai, suerzino demokratijas, Anglijos 
liūtas ypač atbudo; nespėjo jos milžiniški fabrikai 
pridaryti karo įrankių, tai perka iš Amerikos gink
lus ir orlaivius.

Pranašai pranašavo, kad diktatoriai 1936 metais nu
šluos visas demokratiškas valdžias, bet neišsipildė 
pranašystės; gal 1937 metai parodys, kad demokra
tijos dar smarkiai karaliauja.

IV. Laiminga Amerika

Pranašai pranašavo: kadangi Europa be diktatūros ne
galėjo nugalėti ekonominės depresijos, tai ir Ameri
ka turės atsižadėti demokratijos ir įvesti diktatūrą.

Jeremijų lamentacijų apie NRA — AAA, apie Roose- 
velto diktatūrą klausėmės per radio ir pradėjome 
nusigąsti; bet Vyriausias Teismas palaidojo dikta
tūros baimę, ir daugiau kaip 40 milijonų balsuotojų 
nutildė pražūties pranašus.

Amerikoje be diktatūros prašalinta depresijos krizė.
Pasiūlyta juokingų planų: Townsend planas, Coughlin 

planas, „share the wealth’* planas, net „chain letter” 
ir loterijos planai.

Bedarbiams sušelpti suplanuota WPA, ir gal juokėmės 
iš parašo „men working”, — vistiek milijonai turė
jo ko valgyti.

Bankininkų reikalų tyrinėjime senatas surado, kad ke
li bankininkai valdė visas Amerikos industrijas, ir 
tai šiek tiek sutvarkė.

Kad neįvyktų vėl nesveika „prosperity”, mėginta kon
troliuoti Stock Excange.

Mėginta vaikų darbą sušvelninti; darbininkų algas pa
didinti; senelius, bedarbius apdrausti.

9. Sykį apsigavo Amerika, siųsdama savo jaunuolius ir 
turtą į Europos karo laukus; negrįžo daugelis jau
nuolių^ negrąžintas paskolintas turtas.

10. Daugiau taip nebebus; Amerika, didelė, turtinga, gali
sau viena gyventi; tegul Europa sau žinosi, — ame
rikiečiams užtenka Amerikos.

11. Užsidaro Amerika nuo Europos, atidaro taikos duris
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savo rankų pirštus karoliuką 
po karoliuko kelintą jau ro
žančių kalba. Kelis rožančius 
ir daugelį poterių ji šiądien 
atkalbėjo visokiomis jai žino
momis intencijomis.

Bažnyčia vėl pradėjo pri
sipildyti žmonėmis. Dauge
liui veidai nušviesti kokio tai 
džiaugsmo spinduliais. Su
skambinus varpais, taip pri
sipildė žmonėmis, kad net

KOMPOZITORIAUS 
SASNAUSKO PAMINKLO 

REIKALUTyku ir ramu. Viskas dar 
skendi naktinėj tamsoj. Lau
kai, pievos ir triobų stogai, 
stora eile sniego užkloti, ta
rytum balta antklodė apties
ti, baltuoja. Apsnigtos me
džių šakos atrodo lyg balta 
vata apaugusios. Padangė 
mirga tūkstančiais švieses
nių ir tamsesnių žvaigždelių. 
Jų tarpe dar tik ką patekė
jusi aušrinė taip maloniai 
spindi, tarytum mieganti 
jauna mergelė, sapne netikė
to džiaugsmo pradžiuginta, 
nekalta savo šypsena šyp
sosi.

Sniegu užklotuose, plačiuo
se, lygiuose laukuose, it de
besys giedrioje padangėje, 
juoduoja kaimas. Žmonės 
dar veik visi sau ramiai ilsisi 
miega ir kaimas glūdi tylo
je. Tik retkarčiais pertraukia 
ją kai kur pragydę gaidžiai. 
Ir vėl it kapinėse, liekasi ty
lu ir ramu.

Atokiai nuo kaimo, tary
tum taškas anuose baltuo
jančiuose laukuose niukso 
prasta, mažutė grįčiukė. 
Per kaimelį iš lėto aukštyn 
tiesiasi juosta plačių dūmų, 
o per langelius veržiasi balz
gana šviesa. Viduje dega ži
balinė lempelė ir viskas nuo 
silpnutės šviesos skendi prie
blandoje. Kertėj, ant baltai 
aptiesto stalo, prastas medi
nis kryželis, prieš kurį ant 
negrįstos, bet gražiai iššluo
tos ir geltonu smėliu išbars
tytos aslos, klūpo ir sudžiū
vusias gyslėtas rankas susi
ėmusi, karštai meldžiasi se
nutė. Jos veidas liūdnas ir iš 
krūtinės gilumos veržiasi 
sunkūs atdūsiai. Išsiveržę, 
tarp keturių dūmais aprūku
sių sienų, išnyksta.

Pabaigusi senukė maldą, 
persižegnojo, priėjo prie lan
gelio ir, apsižvalgiusi oran, 
pati sau sušnabždėjo:

— O, koks puikus oras! 
Nuodėmė būtų šią brangią 
šventę tokioj gražioj dienoj 
namie praleisti. Apsirengus 
reikės bažnyčion eiti. Nors 
prisnigta ir tolokai bažnytė
lė, bet vis šiaip taip nusiir- 
siu — šešerias šventas Mi
šias išklausysiu. Kad tik ne
pavėluočiau! Pareinant gal 
bus kas iš kaimo važiuotų — 
pavėžins kiek.

—o—
Bažnyčia apypilnė įvai

raus amžiaus žmonių. Dau
gelis iš jų atrodo mieguisto
mis akimis ir pasipūtusiais 
plaukais. Bažnyčios vidus 
apšviestas daugybe žvakių ir 
lajaus prileistų lempelių, nuo 
kurių degimo jaučiasi vaško 
ir taukų kvapas. Nuo beauš- 
tančio rytmečio mėlyni lan
gai kaskart labiau blanksta

Neseniai Amerikos skilty
se gerb. kleb. kun. L. Vaičie- 
kauskas iškėlė sumanymą, . 
kad amerikiečiai imtųsi ini
ciatyvos pastatyti garbinga
jam kompozitoriui atitinka
mą paminklą. Kleb. Vaičie-
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susigrūdimas jautėsi. Var- kauskas padengė kompozito- 
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visoms Pietinės ir Šiaurinės Amerikos tautoms — 
daugiau kaip dvidešimčiai jų.

Šitokiais būdais pergalėjo Amerika ekonominę depre
siją.

Gal už šimtų metų Amerikos laimėjimas pasirodys, 
kaip didžiausias mūsų civilizacijos įvykis; nes bus 
įrodyta, kad žmonija, progresavusi per šimtus metų, 
iš Imperijos — Vergijos į Demokratiją, neturi atsi

žadėti iškovotos laisvės, neturi grįžti į vergiją, kad 
gyvybės užtikrinimą apsaugotų.

. O gal ateinantis 1937 metais gerbūvis bus tiktai lai
kina kapitalistų malonė, tiktai „breathing spell”, nes 
pasaulis lieka sergąs pavojinga materializmo liga.

IV. Mokslas

Sirgo ir mokslas materializmu, vergavo mamonai, ne
paisė nei tiesos, nei žmogaus asmens.

1936 metais mokslas užsiėmė propaganda; Italijoj — 
propaganda fašistams, Rusijoj — propaganda ko
munistams, Amerikoje — propaganda kapitalistams.

Harvardo universitetas minėjo 300 metų gyvavimo su
kaktį; susirinko mokslo žmonės iš viso pasaulio ir 
drąsiai ir laisvai tarė savo mintis.

Vieningai pareiškė protestą, kad mokslas nepriklauso 
jokiai tautai; todėl tautos neturi tiesos propagandos 
dėliai suvaržyti mokslo.

Prancūzas Etiene Gilson sužavėjo klausytojus, išreikš
damas mintį, kad mokslas, paremtas ne svajonėmis, 
bet tikra realybe, išvaduotų tautas nuo diktatūrų ir 
individus nuo savotiškų klaidų.

Pasauliui išgydyti iš materializmo ligos jis pasiūlė šv. 
Tomo Akviniečio mokslą.

Pereitame amžiuje Darvinas buvo materializmo di
džiausias autoritetas; mūsų amžiaus autoritetai, 
Jeans, Eddington, Millikan, atvirai nepasitiki mate
rializmui.

Dr. Alex Carrel, Nobel premijos laimėtojas, savo kny
goje „Man the Unknown” rašo, kad materializmas 
klaidingai supranta žmogų.

Eugene O’Neil, irgi Nobel premijos laimėtojas, savo 
veikaluose piešė moderniško žmogaus baisią sielos 
padėtį, prispaustą mašinomis, supurvintą nuodėmė
mis: bet paskutiniame jo veikale, „Ah Wilderness”, 
modernus žmogus klaupiasi ant kelių, jieško pagel- 
bos pas Nukryžiuotąjį.

VI. Religija
1. Materializmas iškreipė visą tvarką ir baisiai sugadino 

žmogaus sielą.
Žmogus turėtų būti visų sutvėrimų karalius; bet kapi

talizmas pastatė pirmoje vietoje, virš žmogaus, me
džiagą, pinigą, o Dievą nustūmė į paskutinę vietą, 
prie žmogaus kojų.

Socialiniai reformatoriai, norėdami netvarką sutvarky
ti, seka kapitalistų klaidas.

Ekonomistai sako: „Pirmoje vietoje stovi ekonomija; 
sumažinkim gamybą arba įveskim komunistinę tvar
ką ir bus visos blogybės prašalintos”.

Politikieriai sako: „Pirmoje vietoje stovi politika; at
imkim iš visų laisves ir mūsų fašistinei partijai duo
kim visą valdžią ir bus tada viskas tvarkoje”.

6. Materializmas suklaidino kai kuriuos katalikus; vieni
pasitiki ekonomistams ir per spaudą ir radio keikia, 
šmeižia ne jų ekonominių pažiūrų žmones; kiti pasi
tiki politikieriams, ir kardu ir ugnimi mano įvesti 
Kristaus meilę tarp žmonių.

7. Šventas Tėvas, kurio balso net katalikai neklausė, šau
kia visus prie Katalikiškos Akcijos, kuri tikroje 
tvarkoje ir Kristaus meilė sutvarkys, kas netvar
koje.

8. Šv. Tėvas sako: „Klysta politikieriai, kad žmogus tik
tai valdžios įrankis; klysta ekonomistai, kad žmo
gus tiktai mašinos dalis, turto įgijimo įrankis”.

Žmogus yra aukščiau už valdžias, turtus; valdžios,* 
turtai — tai žmogaus įrankiai; jei valdžios, turtai

^"blanksta." K^TgaS“pri771"
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rūbais, pradėjo iš eilės ant
rąsias Mišias. O per laukus, 
snieguotais keliais, iš visų 
šalių dar vis matosi beplau
kianti būriai žmonių. Mūsų 
senutė, susirietusi prie sie
nos, klūpo j a ir jau antrą 
rožančių kalba.

Po rarotinių ir dvejų ank
stybųjų mišių, bažnyčia 
kiek aptuštėjo. Pasiliko tik 
viena kita moterėlė ir giedo- 
riai, sėdėdami suoluose, ryt
metinį rožančių gieda. Iš mo
terų — vienos snaudžia, ki
tos susiglaudę tarp savęs ką 
tai šnibždasi, kalbasi — ma
žai kuri jų tikrai meldžiasi.

Mūsų senelė vis klūpo j a 
sau viena, prie sienos prisi
glaudusi ir pro sudžiūvusius
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„Tikra tvarka: pirmoje vietoje Dievas, antroje žmogus, 
trečioje vietoje, po žmogaus kojų, medžiaga, maši
nos, auksas, valdžios”.

Kristus sako: „Jieškokite pirmiausia Dievo Karalys
tės ir Jo teisybės ir visa bus jums pridėta”.

Materialistai, nesuprasdami Kristaus žodžių, nesupran
ta tikros tvarkos, neįvertina žmogaus sielos.

Nesupranta, kad žmogus ne be sielos, ne be širdies, tai 
ne numeris, kuris balsuoja ir kurį reikia ar prirašy
ti ar išbraukti.

Nesupranta, kad žmogus brangesnis už visas valdžias 
ir ekonomines sistemas; jis taip brangus, kaip Kris
taus brolis, Dievo sūnus, tinkąs karaliauti Dievo ka
ralystėje.

VII. 1936 — 1937

1936 metai pasibaigė taip, kaip pasibaigė šių amžių 
simboliaus Edvardo VIII karaliavimas.

1937 metai prasidėjo; ar sugiųš šių amžių žmogus, (dik
tatoriai, karaliai, neverti žemės karalystės); gal 
prasidėjo naujas amžius, gal ateina naujas žmogus 
— garbingas, tvarkingas, vertas Dievo Karalystės?

Amerikonas,

Jėzau mažiausias ir t. t.” 
Vargonų ir giedančių balsai 
mūsų senutei pripildė krūti
nę džiaugsmu, žodžiai: Link
sminkimės ir džiaukimės, 
Viešpačiui garbę duodami, 
giedokime” ją žavėte žavėjo. 
Bet kartu ir kokis tai liūd
numas jai spaudė krūtinę. 
Dingtelėjo mintis: Viešpatie, 
kuogi aš šiandien galiu link
smintis ir džiaugtis, pasili
kusi viena, kaip atsiskyrėlė.

Po sumos kunigas pamoks
le prisiminė, kaip daugelis 
iš turtingesnio luomo žmonių 
šiandien ir kūčios vakarus 
praleidžia ir net puotas ren
gia su įvairiais pasilinksmi
nimais ir dovanas kiti ki
tiems siunčia; tokias links
mybes nupeikė, aiškindamas, 
jog reikia tik dvasioje links
mintis, apmąstant apie di
džiąją Dovaną, kurią Dievas 
suteikė žmonijai, Išganytoją 
atsiųsdamas.

Džiaugdamosi senutė, jog 
lemta jai buvo išklausyti še- 
šerių mišių ir pamokslo, iš
ėjo iš bažnyčios ir sunkiais 
žingsniais, snieguotu keliu, 
skubėjo savo menko namelio 
linkui.

Saulutė nusileidus ir vaka
ras jau temo. Laukai sken
do vakaro prieblandoj ir kai
mo grįčiose degė žiburiai. 
Tik mūsų žemoje grįčiutėje 
dar tamsu. Jos sena šeiminin 
kė vargais negalais, visa su
šalusi, pailsusi dar tik sugrį
žusi iš bažnyčios, nei nenusi
rengusi, sėdi tamsoj — ilsisi.

Truputį atsilsėjusi, užde
gė mažytę lempelę ir prie jos 
silpnutės šviesos pradėjo nu
sirengti. Sukūrė ugnį ir at
nešė dubenėlį nuo vakar li
kusio avižinio kisieliaus, tru
putį taukų ir, sušildžiusi ji 
sėdos vakarieniauti. Valgė iš 
lėto, užsimąsčiusi. Jos ausy
se vis dar skambėjo bažny
čioje girdėtos giesmės žo
džiai ’’linksminkimės ir 
džiaukimės”. Prisiminė ir 
kunigo per pamokslą girdėti 
žodžiai, kuriais apipasakojo 
apie turtingesnio luomo žmo
nių linksmas puotas šian
dien. Bet ji jau kelintas Šv. 
Kalėdas liūdnai vienų viena 
praleidžia. Savo rankų su
džiūvusiais pirštais suskai
čiavo daug, per dvidešimt 
metelių, nuo paskutinių Šv. 
Kalėdų, kai kartu su savo 
vyru ir dviem jaunais sūne
liais jas šventė. Tą sykį ir 
jai buvo daug linksmesnė ir 
brangi šventė ir tas pats 
staliukas gausiau buvo už
pildytas parengtais valgiais. 
Bet praėjo tie laikai. Jos vy
ras pasimirė, sūnus gyveni
mas išblaškė po platųjį pa
saulį, o pagaliau pasaulinis 
karas ir visai juos nuo jos 
atskyrė.

Apmąsčiusiai senutei pra
eitį, iš įdubusių akių išsiver
žė ir per raukšlėtus jos vei
dus nuriedėjusios nukrito, 
dvi stambios, it perlai, aša
ros, suvilgydamos bąltą 
staldengtę. Kartu su ašaro
mis išsiveržė iš krūtinės sun
kus atdūsis su žodžiais:

nors praėjo keli metai ir jo 
kūrinių jau po keletą laidų 
kas tai leidžia, bet kompozi
toriaus kapas esąs neaptver
tas ir tik mažutėlis kryželis 
pastatytas.

Tokia padėtis labai skau
di. Kai perskaitai kompozito
riaus biografiją (J. Žilevi
čiaus parašytą, ir J. Brun- 
dzos išleistą), pamatai, kiek 
kompozit. įdėjo į tuos veika
lus darbo, savo lėšų: savo lė
šomis leido, net keletą tūks
tančių rublių; skaudu darosi, 
kad nemokame savo didvyrių 
pagerbti. Sasnauskas nesi
gailėjo darbo ir lėšų, o mes 
gailimės net jam nors ir ne
didelį, bet ne medinį, pa
minklą pastatyti. Nerasi 
choro, kuris nebūtų šimtais 
kartų jo dainas ar giesmes 
naudojęs. Už koncertuose nau 
do j amas dainas ėmė pinigus 
iš atsilankiusių, lėšas sunau
dojo įvairiems tikslams, p 
kompozitoriaus kapą tegu 
žolės užželia!

• Nėra didesnės gėdos! Ame 
rikiečiai jo pagarbai jau 
tūkstantį dolerių paaukojo 
(kūno pargabenimas, bio
grafijos išleidimas), o Lie
tuvoje gyvenantieji net... Pa
sirodo, išeivija daugiau bran
gina savo didvyrius. Jei kiek 
vienas choras, kurių yra per 
100 Amerikoje, paskirtų nors 
$10, dar rastųsi kompozito
riaus gerbėjų vienas .kitas, 
nesunku būtų sukelti kelioli
ka šimtų gražiam akmeni
niam pakinkiui pastatyti. Jei 
chorai mokėjo iš jo kūrinių 
pelną daryti, manau, mokės, 
šiai progai pasitaikius, savo 
dalį pridėti prie paminklo. 
Tiesa, yra dar ir gaidų leidė
jas. kuris jo kūrinius šiame 
krašte leido. Tur būt, uždir
bo vieną kitą centą, gal ir jis 
dalį pridės?

Rašančiam šiuos žodžius 
neseniai teko gauti iš vieno 
žymaus žurnalisto, Lietuvo
je, laišką, kuriame rašo: 
„Sasnausko biografijai pasi
rodžius, gribštelėjau Kauno 
muzikams už Sasnausko ka
po nesutvarkymą. Dabar su
bruzdo jau. Padarė gražų ’ 
S-ko paminėjimą — jo kūri
nių koncertą su paskaita ir 
tariasi apie kapo paminklą’’.

Kaip matome, paminklo 
reikalu veikiama ir Lietuvo
je. Kad darbas būtų sėkmin
gesnis, sumanytojai turėtų 
savo darbą subendrinti ir pa
daryti ką nors didesnio, ne
gu paprastą akmens kryžių.

Čia visos tautos pagarba tu
rėtų pasireikšti ir bendromis 
aukomis būtų galima surink
ti pusėtiną sumą. Darbas ne
atidėliotinas — tuojau vyk
dytinas.

Pritarėjas.

Ačiū Viešpačiui ir už tai! 
Neilgiausiai... Pabaigsiu sa
vo amželį!...

J. Mykolaitis.

^Savaitrašty ’’AMERIKA” 
jūs rasite daug juokų ir 
rių žinių iš viso 
bei Lietuvos.
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užmušė stovėjusį Louis Th 
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Naujausios rūšies orlaivis, vardu Varivol, pagamintas 
paryžiečio Jacques Gerin. šis orlaivis, paleistas į padan
ges, gali išskleisti ir suglausti savo sparnus; jo greitis apie 
200 mylių į valandą, svoris apie 2860 svarų.
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Negalėdamas asmeniškai 
pasveikinti visų savo Ameri
kos draugų ir pažįstamų lie
tuvių, sveikinu kiekvieną per 
laikraštį, nuoširdžiausiai lin
kėdamas LAIMINGŲ NAU
JŲ METŲ!

VINCAS UŽDAVINYS.

kų posėdy svarstyta ir di
džiulio parengimo klausi
mas ; numatoma vakarienė 
su šokiais New Yorker vieš
butyje surengti tuo po Vely
kų. Surasti vietą ir kitais rei 
kalais rūpintis paskirta ko
misija iš P. Ivanausko, P. 
Vaičelio ir A. J. Mažeikos.

— New Yorko 12 vyčių 
kuopa sausio 10 d. rengia 
Aušros Vartų par. salėje tė
vams pagerbti vakarą su 
programa ir šokiais.

— Apskrities sporto komi
sijai vadovaujant sausio 16 
d., Kearney, N. J., įvyksta 
šokiai su pamarginimais. 
Įžanga 35 centai.

Prieš 50 metų, kada Ame
rika pradėjo stiprėti pasau
lio akyse, mūsų tėvai ar se
neliai atvyko iš Lietuvos į 
tolimą šalį jieškoti sau pra
gyvenimo. Jie buvo paprasti 
rankpelniai, neturėję jokio 
mokslo. Priešinga kitataučių 
nuožiūra ne kartą apsunkino 
jų norą prasimušti naujoje 
šalyje. Po didelio darbo jiems 
pasisekė pergalėti viešpatau
jančią įtaką ir taip sukurti 
savo nuosavybę.

Kas toji jų nuosavybė?
Tik kilni mūsų tėvelių dva 

šia skatino drąsiai vesti savo 
pradėtą darbą Jungtinėse 
Valstybėse. Visur pradėjo 
gyvuoti lietuvių draugijos, 
organizacijos, bažnyčios, mo 
kyklos. Jaunimas tapo tėvų 
vilties pagrindu. Viskas 
mums įsteigta, kad mes, šios 
gadynės lietuviai, nepamirš- 
tumėm savo gimtosios kal
bos.

Mes privalome sąžiningai 
įvertinti tėvelių pastangas, 
kad' galėtume tapti lietuviš
ko ir katalikiško veikimo va
dais, turėdami prieš akis gar 
sų obalsį: Dirbti Dievui ir 
Tėvynei.

Vyčių organizacijai daug 
teko pragyventi, iki pasiekė 
dabartinę savo būklę, šian
dien nemaža jaunuolių klai
džioja, rūpestingai jieškoda- 
mi priemonių, kuriomis būtų 
galima išaukštinti lietuvybę. 
Nepasiseks jiems įvykdyti 
širdies troškimo, nes nepa
žįsta tikro kelio. Jeigu nori 
dirbti tautai, nelauki atei
ties. Vyčiai padės pašalinti 
visas silpnybes. Prisirašyki
te-visi! Kartu mes tęsime 
savo šv. pareigą tolyn.

Ypatingai privalom susi
domėti newyorkieciai. Mūsų 
12 kuopa ilgai laukė naujų 
veidų, stipros jėgos. Dabar 
džiaugiamės, kad susirinki
muose dalyvauja daugiau as
menų, žadančių stoti į mūsų 
kuopą. Linksma pranešti, jog 
neseniai į kuopą įstojo: Mor
ta Matažinskaitė, Elena Gen- 
vilaitė, Petras Venslauskas.

Ta proga norėtume pa
skelbti, kad reikalinga dau
giau vyrų/ nes kitaip skai
čius nebus sulygintas.

Drąsiai kovokime prieš 
svetimą įtaką, kuri stengiasi 
išnaikinti viską, kas lietuviš.- 
ka. Būkime panašūs į Lietu
vos didvyrius, kurie savo 
krauju gynė Lietuvą. Šian
dien pasaulis gerbia tuos, 
kurie kovos lauke žuvo, kad 
išliktų Lietuva.

Argi Vytauto, Algirdo, 
Kęstučio, Gedimino, Dr. Ba
sanavičiaus ir kitų lietuvių 
pastangos liks dabar nevai
singos? Aš esu tikras, kad 
mūsų širdyse liepsnoja neuž- 
gęstancioji protėvių dvasia, 
kad mūsų gyslose plaukia ty
ras lietuviškas kraujas ir 
kad mes visados remsime 
tai, kas yra lietuviška. Jeigu 
taip darysime, mūsų pažan
ga bus didelė.

Petras J. Venslauskas.

Vyčių darbuotė
Vyčiai smarkiai ruošiasi 

teatrui, įvyksiančiam sausio 
10 d. 7 vai. vakare; vaidins 
net du veikalėlius. Pratybos 
gerai vyksta. Kurie atsilan
kys, turės daug saldaus juo
ko.

Visas pelnas bažnyčios at
naujinimo reikalams.

Žinius.

Nauja valdyba
L. Vyčių 17 kuopa gr. 27 

d. išsirinko naują valdybą: 
pirm. Pr. Karlonaitė, vice- 
pirm. Br. Skrickus-, sekr. M 
Grendelis, fin. sekr. J. No- 
rinkevičiūtė, ižd. D. J. Aver- 
ka, iždo globėjai — P. Micke
vičius ir A. Šidlauskas, mar
šalka P. Bukota.

Kuopai sėkmingai vadova 
vęs per 3 metus pirm. Pr. 
Razvadauskas pasitraukė iš 
tų pareigų. Jam vadovaujant 
kuopa pasiekė labai gražios 
pažangos.

Kun. J. Amboto sukaktis
Gruodžio 21 d. sukako ly

giai 35 metai, kai klebonas 
kun. J. Ambotas įšventintas 
kunigu. Sukakties minėjimas 
praėjo labai kukliai. Tą die
ną pas Jubiliatą buvo atvykę 
apylinkės kunigai, o visų 
Jungt. V-bių lietuvių kunigų 
vardu pasveikino K. V. pirm, 
kun. J. Balkūnas.

Kun. Ambotas gimė 1869 
m. Vosyliškėje, Kėdainių ap
skrityje; į Ameriką atvyko 
1890 m. Susitaupęs kiek pini
gų, 1893 m. pradėjo mokytis 
kolegijoje. Kunigo mokslus 
baigė šv. Jono seminarijoje, 
Brighton, Mass. Į kunigus į- 
šventintas 1901 m. gruodžio 
21 d.

Apie 10 metų turėjo išbūti 
lenkų parapijoje, iš kurios 
jis 1912 m. pasitraukė ir at
vyko į Hartford, kur tvirtai 
suorganizavo Šv. Trejybės 
lietuvių parapiją, kuri dabar 
didžiuojasi gražia bažnyčia, 
o ypač savo mokykla, kurio
je moko Seserys Pranciško
nės.

Kun. Ambotas aktyviai da
lyvavo ir dalyvauja visuome
ninėje veikloje, visuomet pa
sižymėdamas nepaprastu tak 
tu.

Ilgiausių, 
metų 
tui.

Kalėdų eglaitė
Kateketinės mokyklos ir 

altoriaus vaikams trečią Ka
lėdų dieną padaryta Kalėdų 
eglaitė. Vaikai, seselių pran
ciškonių, iš Elizabetho, iš
mokyti, padainavo keletą dai 
nelių ir pažaidė lietuviškų 
žaidimų. Kalėdų senukas iš
dalino gražias dovanėles vai
kučiam. Kun. S. Stonis pasa
kė atitinkamą prakalbėlę. Su 
sirinkę tėvai labai džiaugėsi, 
kad jų vaikai taip gražiai mo 
komi.

baigusios aukštąjį mokslą.
Jie turi apie 15 mokytojų, 

yra dainininkų, muzikų, dai
lininkų. šiais metais pavasa
rį Škotijos lietuvių inteligen- 
tinės’ pajėgos, t. ty. baigę 
aukštuosius mokslus arba 
dar juos einą, susimetė į at
skirą draugiją. Škotijos lie
tuviai daug gero tikisi iš šio 
naujo jų inteligentijos sąjū
džio.

LOS ANGELES, CALIF.

_ Filliamsburgh til 
darymo 33 metų sukai 
kilmingai paminėta gr 
22 d. Ta pačia proga 
rytos per tiltą naujos 
pravažiavimo linijos.

Šiomis dienomis atvy 
Lenkijos lenkų chorą 
žmoniyA kuris koncerti 
religinės muzikos kūli 

Per Tris Karalius atr 
iš Vengrijos Budapešto 
versiteto 42 vyrų choras 
dagi sulauksime Lie' 
jaunimo chorą?
- Miesto pašelpos b 

šiems metams paskyrė 
598,000 dolerių reikaling 
bedarbiams bei neturtėli' 
sušelpti.
_ 67 metų amžiaus J 

Richman mėgino nusisk 
dinti,bet pakeitė nuohu 
kai pajuto, kad vanduo p 
šaltas. Vandeny prad 
šaukti pageltos, į kurį ai 
skubino keli policininkai 
nelaimingąjį ištraukė.
-New York valstyt 

viešiems darbams, WPA j 
žiūroje, per 17 mėnesių ii

Tegul šie Nauji Metai bū
na kiekvienam nauji sielos 
gyvenimui; susirūpinkim am
žina laime, kad su ramia są
žine galėtumėm atsisveikinti 
visus savo prietelius ir šį 
gražųjį pasaulį, kuriame tik 
trumpą, rodos, valandėlę per 
gyvenome.

Senis Jonas.

Ką mums reiškia Nauji 
Metai? Nieko daugiau, kaip 
tik skaitmuo pergyvento lai
ko, kuris taip greitai bėga ir 
tuos skaitmenis daugina, tar 
turn automatiška mašina 
juos varo.

Kiek Čia seniai, rodos, va
kar ar užvakar buvome ma
ži, jauni, svajojome apie sa
vo laimę pasauly, kad ten ir 
ten nukeliausim, tą ir tą pa
darysim, tiek ir tiek užpel- 
nysim ir laimingai gyven
sim. Dabar, žiūrėdamas į tą 
eilę prabėgusių panašių Nau
jų Metų, mąstai, o gal jau 
paskutinį sykį matai šį 
skaitmenį — gal jau keliausi 
į kitą gyvenimą, kur tavo li
kimas nežinomas.

Ta mintis ir verčia pagal
voti, ką gera mes padarėme 
savo sielai ir Dievo garbei 
per tą eilę prabėgusių metų? 
Juk esame siųsti, kad būtu
mėm naudingais pasaulio pi
liečiais, gyventumėm ir dirb- 
tumėm Dievo garbei ir žmo
nijos gerovei. Gerai sakoma, 
jog tas nevertas pasauly gy
venti, kuris gyvena tik savo 
pilvui.

Bet ar mes tikri, kad mes 
prisirengėm taip, ko iš mūsų 
laukia amžinastis? šiame 
klausime, rodos, kažkas mus 
sulaiko ir sako: tavo dienos 
suskaitytos, šie Nauji Metai 
jau paskutiniai tavo kelionėj, 
tad rimtai pagalvoki, ar tin
kamai esi prisirengęs į amži
nąją kelionę? O kas bus te
nai, kaip prieš Visagalį Tei
sėją pasiteisinsi? Pasiteisini
mo negalėsi rasti kaip vienas

So. Bostone gruodžio 27 d. 
kun. Virmauskio rūpesčiu 
paskirta katalikų spaudai. 
Bažnyčioje visų mišių metu 
pamokslus apie spaudą sakė 
prof. kun. Dr. M. Ražaitis. 
Vakare įvyko prakalbos. 
Kalbėjo kun. K. Urbonavi
čius, kun. Dr. Ražaitis, Bos
tono kunigų orovincijos pir- 
min. kun. P. Juškaitis ir A- 
merikos redaktorius, J. B. 
Laučka. Darbininkas ir Ame
rika gavo po gražų būrį nau
jų skaitytojų.

Providence, R. L, jau pa 
statytas būsimai mokyklai 
namų pirmasis aukštas. Kle
bonas kun. Vaitekūnas ren
giasi iškilmingam mokyklos 
atidarymui. Gr. 27 d. įvyko 
L. D. Naujos Anglijos apskri 
ties suvažiavimas.

Marianapolio kolegijoj Ka
lėdų vakare suruošta atitin
kama programa iš kalbos, 
dainų ir muzikos numerių. 
Kalėdų diedukas gausiai ap
dovanojo visus susirinkusius.

Anglų laikraštis 
Mail praneša šiurpią 
mę, ■ kuri šiomis dienomis įvy 
ko Indijos Bengalijoje. Vie
noje čiabuvio palapinėje, ku
ri buvo ištiesta prie upės, 
miegojo 3 metų vaikas. Sau
godama vaiką, motina taip 
pat užmigo. Durys buvo pra
viros. Tik ką motinai užmi
gus, pasigirdo spiegiantis vai 
ko riksmas. Su baisiu išgąs
čiu motina pastebėjo, kaip 
krokodilas laiko žiaunose vai 
ką ir jį mėgina išsinešti į 
upę. Motina šoko ant baisy
bės nugaros. Ji neturėjusi 
ginklų, todėl krokodilui dū- 
rusi su yla. Pabaisa tuomet 
puolė motiną. Prasidėjo mir
tina kova, kol pagaliau ne
laimingoji motina sukritusi 
negyva. Netrukdomas kroko
dilas su vaiku žiaunose pane- 1 
re į vandenį. j

Škotijoje yra apie 5,000 
lietuvių. Jie, atkeliavę į šią 
šalį, gavo sunkiausią darbą: 
požemiuose anglių kasyklose 
ir geležies liejyklose. Dar ir 
šiandien didžiulis lietuvių 
daugumas verčiasi šiuo dar
bu. Pamaži tačiau viens kits 
kibo į amatą ir prekybą. Šian 
dien Škotijos lietuviai turi 
savo siuvėjų, kurpių, baldų 
gamintojų, duonos kepėjų, 
valgyklų, krautuvių.

Škotijos lietuviai gyvena 
didėsniais ir mažesniais bū-» 
riais eilėje miestų ir mieste
lių. Tokių kolonijų yra apie 
28. Glasgovas ir Bellshillis 
yra subūręs po 150 lietuvių 
šeimų.

Edinburge, Škotijos sosti
nėje, rasime tik 10 šeimų.

Nors Škotijos lietuviai gy
vena išsisklaidę visame kra
šte, tačiau jie sudaro vienetą 
su aiškia tautine sąmone ir 
susiklausymu. Vienybei prak 
tiškai palaikyti tarnauja sa
vaitraštis Išeivių Draugas, 
kuriame atsispindi visų kolo
nijų gyvenimas.

Vyriausia Škotijos lietu
vių organizacija yra Škoti
jos Lietuvių Taryba, kuri

— LRKSA 136 kuopos val
dyba 1937 metams: dvasios 
vadas kūn. P. Lukošius, pir- 
min. J. Mickeliūnas, vice- 
pirm. P. Krikščiūnas,, fin. 
rašt. F. Stogiūtė, ižd. Gai
lius, rašt. ir koresp. Jieva 
Lukošiūtė, iždo globėjai Sto- 
gienė ir L. Šimutis, kvotėjas 
Dr. J. Poška.

— Susidaręs sporto olim
piados komitetas rūpinasi ge 
riausiai priimti atvykstan
čius Lietuvos sportininkus. 
Komiteto valdybą sudaro 
pirm. adv. J. Borden, vice- 
pirm. kun. A. Linkus ir Dr. 
S. Biežis, sekr. A. Valonis ir 
ižd. J. Juška.

GREAT NECK, L. I. Prane
Apytikriais duomenimis, 

šiais metais Klaipėdoje pa
statyta iš viso 393 butai, per 
nai tuo pačiu laiku 441, ta
čiau statybai šiais metais iš
leistą 4,118,700 litų prieš 2,« 
900,000 litų pereitais metais. 
Padidėjusios statybai išlai
dos aiškinama tuo, kad šiais 
metais buvo statomi žymiai 
didesni pastatai nei pereitais 
metais. Iš didesnių pastatų 
šiais metais žymėtini: Pieno
centro šaldytuvai Smeltėje, 
Lietūkio sandėlių statyba, 
Pedagoginio instituto pavyz
dinės mokyklos rūmų staty
ba, miesto liaudies mokyklos 
rūmų statyba, tekstilės fabri 
ko praplėtimo statyba ir ki
tos. Privačiai statybai šiais 
metais išleista apie 400,000 
litų mažiau kaip pernai.

Šis miestas užima 4115 
k v. mylių žemės plotą;; ja-' 
me gyvena 2,321,634 žmonės; 
turi 8 parkus, nuo 20 iki 
548 akerių dydžio; yra 12 jū
rų pakrančių maudymosi 
reikalams, bet nuo miesto 
centro iki ju nuo 12 iki 25 
mylių. Miestas turi per 20 
priemiesčių, kurių tarpe ir 
garsusis Holywood, su tūks
tančiais gražuolių žvaigž- 
dių. Iš žiemių ir rytų pusės 
miestą dengia milžiniški kal
nai ; iš pietų ir vakarų pusės 
Ramusis vandenynas — Pa- 
cifikas.

Ūkininkai daugumoje, ar 
bent 90 procentų, japonai: 
yra kiek ir lietuvių. Pajū
riais ūkininkai verčiasi įvai
riais daržų produktais, o kal
nų apylinkėje — vaismedžių 
vaisiais, kurių čia galybės.

Vaisių ir kitų produktų 
krautuvės daugumoj japonų. 
Japonai darbštūs ir labai 
švarūs. Valgyklos daugumo
je ir jų rankose.

Namų, aukštesnių kaip de
šimties aukštų, beveik nėra; 
daugumoj vieno ar 2 aukštų. 
Namų spalva beveik visų 
geltona, yra kiek rudų ir bal
tų. Gyventojai daugiausia 
dėvi šviesius rūbus, todėj čia 
labai daug skalbyklų, už skal 
bimą reikia brangiai mokėti

Japonų čia jau kelinta kar 
ta, bet savo kalbos nepamir
šta. Nors šimtai bus kita
taučių, o japonų bus du, 
trys, jie garsiai kalba savo 
kalba; anglų kalbą vartoja 
ten, kur būtinai reikia, bet

— Naujuose Metuose lietu
viams Šv. Aloyzo bažnyčioje 
mišias laikys* ir pasakys pa
mokslą kun. E. Jonkus, O. P.

— Federacijos skyriaus su 
sirinkimas sausio 4 d. 8 vai. 
vakare.

— Vyčiai susirinkimams 
renkasi mėnesio antro ket
virtadienio vakarą.

Lietu'
<r
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— Dramos ratelio ppsėdv 
išrinkta nauja valdyba: A. J. 
Mažeika — pirm., K. Basa
navičius — ižd., O. Vaičelytė 
— rašt., Z. Mažeikienė — 
knyg. ir O. Kainauskaitė — 
korespondentė.

— N. Y. ir N. J. apskrities 
valdybos ir kuopų pirminiu-1 ne tarp savųjų.

Kalėdų iškilmės
Šv. Onos par. bažnyčioje 

Kalėdos labai iškilmingai mi
nėtos: visi altoriai papuošti 
kalėdinėmis gėlėmis ir pirmą 
kartą pavartotas naujai nu
pirktas labai gražus ir bran
gus arnotas. Žmonių atsilan
kė nepaprastai daug. Gražų, 
iškilmei pritaikintą, pamoks 
lą pasakė kleb. kun. S. Sto

Lietuviai net turi ir savas 
mokyklas ir jose mokoma 
savo kalbos šiek tiek, bet re
tenybė, jei čia gimęs lietuvių 
jaunimas kalbėtų tarp savęs 
lietuviškai. Japonai tik šios 
šalies mokyklas lanko, savų 
tikrų mokyklų neturi, bet vi
si moka savo tautos kalbą ir 
nesigėdi viešai ją vartoti. 
Mūsų kalba yra ne tik graži, 
bet ir istorinė kalba; ja inte
resuojasi mokslo vyrai, mo
kosi jos seni žmonės, o mū
sų jaunimas bijo savo kal
bos, kaip kokio baubo. Jei 
.kur per prievarta pasako ke
lis žodžius lietuviškai tai, o 
kaip visi tadą stebisi! O ko
kie čia dyvai, jei savo kalbą 

I moki. J. K. M,

akademikas yra pasakęs: i yra kartu ir tikroji Škotijos 
jūs sakote, ar aš ten buvau, lietuvių atstovautoja santy- 
kad giriu, jog ten taip gerai 
taip, aš ten nebuvau, bet aš mis ir kitur.

Privatiškas laiškas, žino
ma, neįdomu, bet čia sumi
nėsiu tik tai, kas gali būti vi
siems įdomu:

„Pas mus dabar pavasaris 
(lapkričio 8 — 36) ir labai 
gražus oras, taip, kaip Lietu
voje prieš Sekmines. Didelių 
vėjų dar nebuvo. Mūsų vasa
ros karštieji mėnesiai yra 
sausis, vasaris, kovas; balan 
dis jau vėsesnis, o šalčiausi 
mėnesiai — gegužės, birželio 
ir liepos, kada kartais ir snie 
go pasirodo, ir vanduo inde 
užšąla; bet tik kelias dienas 
taip būna. Gyvuliai ganosi 
lauke visus metus, bet jei ku- neį aš, ar jis gyvas, ar ne. 
ri vasara būna labai karšta, Mano paties sveikata jau,

kiuose su Lietuvos įstaigo-

Škotijos lietuviai yra išsi-tikiu ir aš tuomi nieko ne- 
pralošiu, jei to ir nebūtų; auginę ir savo inteligentijos, 
bet jums, kurie netikite, ten 
radę taip, kaip sakau, gali 
būti labai riestai. Nebus lai
ko pasiteisinti ar sakyti, kad 
nežinojai.

liną tam tikrus prietaisus ko | *2^ 
vai su skėriais už mažą mo
kestį, ir paskiau reikia grą
žinti atgal valdžiai.

Brolio Kasragio nežinau

tai išdegina žolę ir tuomet 
reikia kurį laiką gyvulius 
maitinti namuose.

Mūsų krašto žemė reika
lauja daugiau lietaus lau
kams ir šiaip viskam. Kitas 
dalykas čia ūkiams ir me
džiams labai kenkia, tai skė
riai (langorta), kai kur jie 
užeina, tai lieka tik juoda že
mė — viską nuėda. Kur skė
riai atlekia, tai ūkininkai tu
ri baisią kovą su jais, kol 

.jų nusikratę. Valdžia pasko-

labai susilpnėjo, tai nemiela i 
niekas, tik kaip keleivis lau-|< 
kiu, kada užbaigsiu savo ke-J; 
lionę čia žemėj ir keliausiu į 
amžinastį. Tiek tuom tarpu, 
prašome rašyti daugiau, mie
las broli, mes visi labai lau
kiame jūsų laiškų. Sudiev, 
Povilas Miliauskas”.

P. S. Jei kas žino apie Ka-|
zimierą Kasragį, kilusį iš Ke- 
laičių, Tverų valsčiaus, pra- 
neškit Amerikos redakcijai.

J. K. M.

' > c-*-

| Lietuviškos degtinės g 
I quor Store. Tai vienint 

gal ir visoj Amerikoj, ki 
lies pirkome didžiausį Ii 
rikoj ir mes atiduodame 
4 Mes jaučiame, kai 

į priklauso nuo lietuvių 
I tai, mes atsisakėm uždai 
M, kad kiekviena šeii 
lietuviškos degtinės šve 
parduodama vienam košt 
į atsargą šventėms ir la 
rūšią gėrimų. Šimtai sp 
lime suminėti. Iš jukelei

I. MARSHALL & CO.
| IMPORTERS
| 92 Liberty Street, New York City Į
| Tel. Rector 2-0038 • 1

Tamstos Galite Gauti
Pagarsėjusios puikios rūšies

’’MAISTO” Tiku
Lietuviškų Hamių (1 kene visa hame)

Kumpių (Pork Shoulder Meat)

Krapuose Raugintų Agurkų
(Kenuose po 45 iki 50 agurkų)

Vartokite puikius savo tėvynės gaminius. Virš 
paminėtų aukštos kokybės „Maisto” gaminių reika
laukit pas savo bučerį ar grosernėj, arba kreipkitės į

Importuota lietuviška 
degtinė—$1.59 pante

OAKMELLOW 9 MENI 
ŠIUŠENUSIO, 

58t.pt, $1.15 kv.
RALTDfOBE CLUB 
W? .STRAIGHT m

BIE” 98c. PT.
W. PILVAS GA

SALDAUS VY 
®&H)BT, MUSCA 
ffltSUBM
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WAS UŽDAVINĮ 

baigusios aukštąjį mokslą, 
Jie turi apie 15 mokytojų, 

yra dainininkų, muzikų, fa. 
lininkų. šiais metais pavasa
ri Škotijos lietuvių intekgea- 
tines'pajėgos, t. ty. baigę 
aukštuosius mokslus arba 
dar juos einą, susimetė į at
skirą draugiją. Škotijos lie- 
tuviai daug gero tikisi iš mo 
naujo jų inteligentijos sąjū-

VIETOS ŽINIOS
ĮVAIRIOS ŽINIOS

MOTINOS KOVA SU 
KROKODILU 

V' / ' “

Anglų laikraštis Daily 
Mail praneša šiurpią nelai
mę,kuri šiomis dienomis įvy 
ko Indijos Bengalijoje. Vie
loje čiabuvio palapinėje, ku- 
Lbuvo ištiesta prie upės, 
niegojo 3 metų vaikas. Sau
godama vaiką, motina taip 
iat užmigo. Durys buvo pra
viros, Tik ką motinai užmi
gus, pasigirdo spiegiantis vai 
ko riksmas. Su baisiu išgąs
čiu motina pastebėjo, kaip 
krokodilas laiko žiaunose vai 
ką ir jį mėgina išsinešti j 
upę. Motina šoko ant baisy
bės nugaros. Ji neturėjusi 
ginklų, todėl krokodilui du- 
rusi su yla. Pabaisa tuomet 
puolė motiną. Prasidėjo mir
tina kova, kol pagaliau ne
laimingoji motina sukritusi 
negyva. Netrukdomas kroko- 
dilas su vaiku žiaunose panė
rė į vandeni ;

* - • 4

PADIDĖJUSI STATYBA

_ Williamsburgh tilto ati
darymo 33 metų sukaktis iš
kilmingai paminėta gruodžio 
22 d. Ta pačia proga atida
rytos per tiltą naujos dvi 
pravažiavimo linijos.

Šiomis dienomis atvyko iš 
Lenkijos lenkų choras (11 
žmonių), kuris koncertuos su 
religinės muzikos kūriniais. 
Per Tris Karalius atvyksta 
iš Vengrijos Budapešto uni
versiteto 42 vyrų choras. Ka
da gi sulauksime Lietuvos 
jaunimo chorą?

— Miesto pašelpos biuras 
šiems metams paskyrė 26,- 
598,000 dolerių reikalingiems 
bedarbiams bei neturtėliams 
sušelpti.

— 67 metų amžiaus Jack 
Richman mėgino nusiskan
dinti, bet pakeitė nuomonę, 
kai pajuto, kad vanduo per
šaltas. Vandeny pradėjo
šaukti pagelbos, į kurį atsi- sai. 
skubino keli policininkai ir 
nelaimingąjį ištraukė.

— New York valstybėje 
viešiems darbams, WPA prie 
žiūroje, per 17 mėnesių išlei
sta 102 milijonai dolerių. Iš 

: tos sumos darbininkams iš
mokėta 82 mil. dol.

— Kritusios kopėčios šąli-' yra 20,000, bet Kalėdų šven- 
gatvyje, 179 E. Houston St., tems buvo pasamdyta 5000 
užmušė stovėjusį Louis Tha- (naujų darbininkų.
ler, 85 metų amžiaus. Polici-I _  Gr. 22 d. kerosino pe-
ja mano, jog kopėčios nukri^ čiui sprogus, kilo gaisras 117 
to nuo stogo, smarkiam vėjui 
papūtus.

— Policininkas Isadore 
Astel gr. 23 d. vakare susirė
mime su dviem plėšikais ne

grais sunkiai sužeistas, ta
čiau vieną plėšiką nušovė.

— New York uosto 1100 
darbininkų Kalėdų šventėms 
gavo 85 tūkstančius dolerių 
bonusų. "

— Metodistų pryčeris Hill 
su savo žmona minėjo vedy
binio gyvenimo 71 mt. sukak 
tį. Juodu gyvena Binghamto- 
ne.

— Prieš pat Kalėdas at
plaukę iš Europos laivai pa
vėlavo nuo 28 iki 40 valandų; 
jie pavėlavo dėl siautusių 
vandenyne didelių audrų.

— Nuo gruodžio 23 d. pra
dėjo veikti naujos automobi
liams taisyklės, kurių svar
besniosios: miesto ribose va
žiavimo greičio riba 25 myl. 
į valandą; automobilių gat
vėse nieks neturi teisės sau
goti; nuo vasario 19 d. ne
bus galima sukti automobi
liams nei į dešinę, nei į kai
rę pusę esant raudonai švie-

— Prieššventinė prekyba 
New Yorke pralenkė kelerių 
metų prekybinį judėjimą. 
Gruodžio mėn. per 20 dienų 
New York paštas turėjo pa
jamų 500,000 dolerių dau
giau, negu 1935 m., tuo laiku. 
Pašto tarnautojų nuolatinių

Gain Court, Brooklyne, na
muose. Gaisre sudegė Helen 
Thonnesen, 20 metų amž.; 
jos 9 mėnesių sūnus išgelbė
tas.

a o

Apytikriais duomenimis, 
šiais metais Klaipėdoje pa
statyta iš viso 393 butai, per 
nai tuo.pačiu laiku 441, ta
čiau statybai šiais metais iš
leistą 4,118,700 litų prieš 2,- 
900,000 litų pereitais metais. 
Padidėjusios statybai išlai
dos aiškinama tuo, kad šiais 
metais buvo statomi žymiai 
iidesni pastatai nei pereitais 
metais. Iš didesnių pastatų 
iiais metais žymėtini: Pieno- 
jentro šaldytuvai Smeltėje, 
Lietūkio sandėlių statyba, 
’edagoginio instituto pavys- 
lines mokyklos rūmų staty
ta, miesto liaudies mokyklos 
ūmų statyba, tekstilės fabri 
:o praplėtimo statyba ir kl
os. Privačiai statybai šiais 
lėtais išleista apie 400,000 
tų mažiau kaip pernai.

PranešimasLietuviams
Lietuviškos degtinės galite gauti Manhattan Li

quor Store. Tai vienintelė krautuvė New Yorke, o 
gal ir visoj Amerikoj, kuri turi lietuviškos degtinės. 
Mes pirkome didžiausį lietuviškų gėrimų kiekį Ame
rikoj ir mes atiduodame pigiausia — $1.59 už bon- 
ką. Mes jaučiame, kad dauguma mūs pasisekimo 
priklauso nuo lietuvių paramos. Atsilyginimui už 
tai, mes atsisakėm uždarbio ir kainą padarėm tokią 
žemą, kad kiekviena šeima gali nusipirkti tikros 
lietuviškos degtinės šventėms. Tik viena bonka 
parduodama vienam kostumeriui. Mes turime dide
lę atsargą šventėms ir laikome virš 1000 skirtingų 
rūšių gėrimų. Šimtai specialių gėrimų, kurių nega
lime suminėti. Iš jų keletas yra:
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Importuota lietuviška 
degtinė — $1.59 pante

OAK MELLOW 9 MĖNE
SIŲ SENUMO , 

59c. pt., $1.15 kv.
BALTIMORE CLUB 2 
METŲ „STRAIGHT MA
RYLAND RYE” 98c. PT., 
$1.89 KV. PILNAS GA
LIONAS SALDAUS VY
NO 98c. PORT, MUSCA
TEL, SHERRY

o

o

The
Manhattan Liquor Store

264 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

KAMPAS GRAND IR ROEBLING STS.
Evergreen 7-1645 L 886
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— Joseph Urban, 18 metų 
jaunuolis, kilęs iš Dunmore, 
Pa., nuteistas 2 mt. į patai
sos namus už parašytą gra- 
sinintį laišką, kuriame jis iš 
Dr. Lewitt reikalavo 45 dol.

— Mirtingumas New Yor
ke praėjusią savaitę smar
kiai pakilo — mirė 1,587 žmo daugiausia priklausys nuo 
nės, kas yra 54 mirtimis 
daugiau, negu savaitę prieš 
tai. Automobiliai užmušė 33 
(Queens apylinkėj 10, Man- 
hattane — 9, Bronxe — 5, 
Brooklyne — 9). Per tą patį 
laiką gimė 1749 vaikai. Dau
giausia mirė plaučių uždegi
mu — 122.

— Socialistų partija New 
Yorke nori surasti 500 sava
norių, kurie vyktų į Ispaniją 
kovoti prieš dešiniuosius. 
Kartu keliamas 50,000 dole
rių fondas tų savanorių ke
lionės išlaidoms padengti. 
Savanoriai „kovotojai” siun
čiami slaptai Amerikos lai
vais. Ispanų laivais bijoma 
siųsti, kad sukilėlių kariuo
menė „nepagriebtų”.

— Gubernatorius Lehman 
atsisakė pakeisti mirties 
bausmę šešiems jaunuoliams, 
kurie turi mirti elektros kė
dėje sausio 7 d. Pasmerktie
ji: Ernest Bruno ir Samuel 
Kimmel (rabino sūnus) — 
21 metų, Salvatore Scata — 
18 mt., Joseph Balognia — 
24 mt., Dominic Zizzo — 26 
mt., Theodore di Donne — 
31 mt. Visi jie brooklynie- 
čiai; jie apiplėšė BMT tar
nautoją Ed. Esposito ir nu
žudė jį. Visi šie pasmerktieji 
dabar Sing Sing kalėjime 
mirties kambariuose.

— Valdžios statomuose 
Williamsburgho sekcijoj na
muose jau pradėjo krausty
tis būsimam pavasariui. Čia 
namų savininkas — Brook
lyn© miestas apmokės visas 
namo išlaidas: gasą, elektrą, 
kurą. Sako, kad bus sutalpin
ta tuose namuose apie 1,400 
šeimų, bet miestas aplikaci
jų turi jau 10,000.

— Pereitą trečiadienį ati
darytas Kew Garden, 
Queens, požeminis (subway) 
geležinkelis, kuris jungia 
New Yorko miestą su Jamai
ca. Traukiniai eis tuo tarpu 
iš New Yorko ik Kew Gar
dens. Sekantį pavasarį atida
rys į Jamaica, taipgi skersai 
Brooklyną iš Greenpoint į 
Fulton St., Brooklyne.

— LRKSA 134 kuopa ren
gia judamuosius paveikslus, 
kurie įvyks Angelų Karalie
nės par. salėje, Brooklyne, 
sausio 8 ir 9 dienomis — 
penktadienį ir šeštadienį. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 
35 et., vaikams 15 et.

— Maspetho čigonai turi 
iš savo karalystės krausty
tis, nes jų namų vietoj tiesio- 
mas kelias.

NAUJŲ METŲ ŠŪKIS

Prabėgo senieji 1936 me
tai, užsibaigė ir rūpesčiai, 
kurie mus pernai slėgė. Tiki
me, kad šie metai bus našes
ni, laimingesni. Bet gerai su
prantame, kad tas našumas

KOVŲ KRYPTIS IR MŪSŲ APSILEIDIMAS

reikėtų 
pavyz- 

tvirtini-

(Tęsinys)
Šitaip galvojant, 

pavadinti pasaka, 
džiui, mokslininkų
mas, jog vandens laše gyve
nama tūkstančių tūkstančių 
gyvūnėlių! Gi iki šiol dar 
niekas tikrai nežino, kad ir 
naudojasi, kas tai elektra, 
Rentgeno spinduliai, kaip ga 
Ii taip toli siekti bevieliai te
legrafai. Šitokių pavyzdžių 

' galėtumėme pristatyti tiek 
ir tiek!

Kaip tai matome, skaityto-

MAŽIAU NELAIMIŲ 
GATVĖSE

Šių metų New Yorko poli
cijos saugaus važinėjimo va
jus davė gražių vaisių. Nors 
dar tikrai nežinoma tikslūs 
to vajaus rezultatai, bet šie
met užmušimų ir sužeidimų 
buvo 3000 mažiau, negu per
dai.

Automobilių nelaimių skai 
čiaus sumažinime New Yor- 
kas pralenkė visus miestus, 
turinčius daugiau pusės mi
lijono gyventojų.

Baigdami metus, galime 
džiaugtis, kad mūsų pastan
gos sumažinti nelaimes davė 
gražių vaisių. Vąžinėkime ir 
vaikščiokime taip, kad vi
siems ir visur būtų saugu.

Pct 92. I

sis gamtininkas. Visiems iš
vardyti nepakaktų keliolikos 
laikraščio Amerikos nume
rių ! Argi šitie visi garsūs iš
minčiai ir mokslinčiai būtų 
buvę visi bepročiai, neišma
nėliai?!

Garsusis Paryžiaus gydy
tojas Pasteuris yra šitaip iš
sitaręs: „Mano tyrinėjimai į- 
diegė manyje gilų Bretonijos 
darbininko tikėjimą”. Jis y- 
ra miręs 1895 m.

Gi ar šitokie mokslinčiai 
būtų likę tikinčiais žmonė
mis, jei jie būtų matę, jog 
tikėjimas yra priešingas mok 
slui?

Gi iš tikrųjų, katalikų 
mokslas yra visai skirtingas; 
kaip jau aukščiau minėjau, 
jis paliečia tik sielos reika
lus. Jo dalykas mokyti žmo
nes, kaip jie privalą elgtis, 
kad galėtų pasiekti amžiną 
laimę, o ne mokyti jie, iš ko 
susideda vanduo, ar kraujas, 
ar t. p. Be Šv. Rašto pasako
jimo apie įkūrimą pasaulio 
ir visuotinį tvaną, kat. tikė
jimas nė kiek nesusiduria su 
pasauliniu mokslu, kadangi 
šis kalba apie pasaulinius da
lykus, o ne apie sielos gyve
nimą.

Pasaulinis mokslas yra, 
taip sakant, apčiuopiamas 
cfalykas; gi katalikų mokslas 
apima net protą pravirsian
čius dalykus, kaip kad jau 
kalbėjome. Ir veltui darbuo
tųsi pasaulio išminčiai, besi
stengdami pilnai juos ištirti! 
Čia, manau, bus ne pro šalį 
pakartoti vieną pasaką (le
gendą) apie šv. Augustiną, 
Bažnyčios Tėvą.

Imus nuo tikėjimo, tačiau, : 
pilna filosofija grąžina prie ] 
jo”. O vokiečių poetas Webe- 
ris sako: „Paviršutiniškas 
galvojimas veda prie velnio, 
gi gilus protavimas prie Die
vo”.

Kad tai tikra tiesa, tai pa
rodo ir gyvenimas. Kas tai 
per vieni visi laisvamaniai? 
Gi žmonės, kurių vieni, pri
siskaitę prieštikybinių raštų 
aklai pasiduoda jų įtakai, nė 
kiek nesirūpindami įsigilinti, 
arčiau pažinti R. K. Bažny
čios . skelbiamą mokslą; gi 
kiti, jei ir yra išėję aukštes
niuosius mokslus, tai vistiek 
yra mitę tik prieštikybine 
dvasia, nė kiek nepamėginę 
panagrinėti'giliau Dievo ap
reikštąsias tiesas. Dėlko? Gi 
dėl to, kad prieštikybinis mo
kslas atitinka jų savimeily- 
bę ir kūno užgaidas.

- B.
Kai kurie vėl tvirtina, jog 

i katalikų mokslas esąs prie
šingas pasaulinio mokslo iš
davoms.

Šitaip gali atrodyti tiktai 
iš anksto nusistačiusiam 
prieš tikėjimą ir paviršuti
niškai tegalvojančiam pro
tui ; tačiau, giliam protui, be
šališkai ir nuodugniai galvo
jant ir nagrinėjant, katalikų 

visai neatrodo

mūs pačių. Todėl tujau pra
dėkime gvildenti klausimą, 
kaip turime dirbti per visus 
metus, kad juos užbaigę gale 
tume džiaugtis patenkinamu 
laimėjimu.

Gerai žinome, kad vienu 
svarbiausių visuomeninio, o 
tuo pačiu ir asmeninio, gyve
nimo vairininku yra spauda.'jau, ne visa, ko mes negai
štai ir dirbkime, planuokime,' 
kaip mūsų spaudą sustiprin-l 
ti, kaip ją pagerinti, kad ji 
sugebėtų tinkamai rūpintis 
mūsų reikalais.

Galingi ir įtakingi tie laik
raščiai, kurie turi daug skai
tytojų. Amerikos vedėjų di
džiausiu rūpesčiu ir yra, kad kia, jOg jos jau tuo pačiu y 
Amerika turėtų ko daugiau- ra priešingos protui.” 
šia skaitytojų. Bet be jūsų, 
malonūs skaitytojai ir veike- Jėzaus Kristaus, o kas seka, 
jai, pagelbos mes negalėsime 
surasti daug skaitytojų. To
dėl prašome mums į talką!

Dabar Amerikos naujų 
skaitytojų vajus, kuris tęsis 
iki Užgavėnių. Kas per šį va
jų užsirašys ar atsinaujins 
Ameriką, gaus dovanų gražų tume ir šiuo būdu pelnytu- 
lietuvišką kalendorių. Per šį me sau laimę. Taigi, kas ne
va jų tenelieka veikėjo, kuris , sistengia susipažinti su Die- 
neužsirašytų Amerikos; kiek.v0 apreikštomis tiesomis, tas tikėjimas 
vienas skaitytojas turėtų (prasižengia Dievui ir prasi- klaidingas, priešingai, jis pa- 
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me suprasti, gali būti pava
dinta neišmintingu. Šio dė- 
liai ir Vatikano Santaryba 
(visų pasaulio vyskupų susi
rinkimas) štai ką sako: „Jei 
tad kai kurios katalikų tikė
jimo tiesos ir praviršija žmo 
gaus protą, tai dar nereiš-

Mes esame gavę iš Dievo

ir R. K. Bažnyčios mokslą 
Iš to paties Dievo mes esame 
gavę ir protą tam tikslui, 
kad mes stengtumėmės gi
liau susipažinti su* Jo ap
reikštomis tiesomis, gi paži
nę, ištikimiau Jam tarnau-

vienas i 
jausti pareigą surasti bent 
vieną naują skaitytoją.

Malonus skaitytojau — bi
čiuli, suraskvieną naują skai 
tytoją ir tavo pareiga 1937 
m. bus atlikta! Tai padaryti 
bus nesunku, gi Amerika su
stiprės.

Žengdami į Naujus 1937 
Metus, metame Šūkį: „šiais 
metais tiek naujų skaitytojų, 
kiek turime nuolatinių bičiu
lių!

RUOŠKIMĖS SEIMELIUI

Apylinkės katalikų seime
lis įvyksta sekmadienį, sau
sio 31 d. Maspetho parapi
jos salėj. Visų draugijų at
stovų ir veikėjų prašome 
tam seimeiui tinkamai pasi
ruošti. Seimeliui referatą 
skaitys Amerikos red. Juo
zas B. Laučka. Jo koreferen- 
tais bus: kat. akcijos — kun. 
J. Balkūnas, jaunimo — inž. 
A. J. Mažeika, spaudos — K. 
Vilniškis. Lietuvių Dienos 
reikalą referuos K. Krušins- 
kas, pereitos L. D. apyskaitą 
išduos Pr. Kizis.

Seimelio pradžia 2 vai. po 
pietų. Draugijos siunčia ne
mažiau 3 atstovus kiekviena. 
Kurių draugijų atstovai dar 
nepaskirti, valdybų prašome 
tai padaryti. Atstovai laukia 
mi ir iš New Jersey.

Fed. Apskr. valdyba.

Valgykloje

Valgytojas: — Šis 
neturi vienų žnyplių.

Patarnautojas: — Jis jas 
prarado kovodamas su kitu 
vėžiu, kada buvo pastarojo 
nugalėtas.

Valgytojas: — Tai 
kite man nugalėtoją. 

—o—
Meškeriotojas

Meškerioja senis po
o viršum susirinkę žiūrovai 
stebi.

Štai vienas šaukia:
— Tėvai, žiūrėk, pypkę 

pamesi.
— Ne! — perpykęs sušun

ka senis, ir plumpt pypkė į 
vandenį. I

vėžys

atneš-

tiltu,

lenkia su vieninteliu, laimėn 
vedančiu keliu.

Dievas reikalauja iš mūsų 
ne aklo, bet sąmoningo tikė
jimo ir tarnybos, kaip tai 
matome iš šv. Pauliaus raštų 
(į romėnus). R. K. Bažny
čios mokslą pakankamai gali 
suprasti tiktai tas, kurs įsi
gilina į jį — ne skubotai, bet 
kruopščiai mokos.

Vieną kartą pas Popiežių 
Grigalių XVI. buvo atvykęs 
Anglijos pasiuntinys, kursai 
popiežiaus paklaustas, kaip 
jam patikusi šv. Petro baž
nyčia, atsakė: „Iš oro į ją 
žiūrint, ji šiek tiek baidė 
mane, tačiau, man pabuvus 
joje ilgiau, ji man labai pa
tiko”. Į tai popiežius jam ta
rė: „Tamsta, panašiai būna 
ir su kai kuriomis katalikų 
tiesomis. Kas į jas žiūri tik
tai paviršutiniškai, tai tam 
ne vienas dalykas jose nepa
tinka, tačiau, įsigilinus į jas, 
jos pradeda patikti kiekvie
nam”.

Ir iš tikrųjų šitaip yra. 
Kas, pavyzdžiui, girdi apie 
Švenčiausios Panelės Mari
jos nekaltąjį prasidėjimą, 
popiežiaus neklaidingumą ir 
t. p., tai jame gali kilti šio
kių tokių abejonių; tačiau, 
jei jis įsigilins į šitų išsita
rimų prasmę, tai jo abejonės 
visos išnyks, lyg kad migla, 
vėjui papūtus.

Trevirio vyskupas (Co
rum) yra šiaip išsitaręs: 
„Paviršutiniškai pažvelgus į 
Romos katalikų tikėjimą, ar 
į Bažnyčią, mums išrodo ly
giai taip, kaip kad žiūrint į 
vitražus (įvairiomis spalvo
mis ištapytus langus): nesi
mato nei paveikslo, nei aiš
kių spalvų; tačiau, įėjus baž
nyčios vidun, pasirodo visas 
langų grožis. Taip lygiai mes! 
privalome iš arti susipažinti 
su Bažnyčia ir įsigilinti į jos 
mokslą; tada tiktai galima 
pilnai suprasti visas R. K. 
Bažnyčios mokslo kilnu
mas”. v

Šiuo atžvilgiu labai tinka
mai yra išsitaręs vienas an
glų filosofas, Baconas: „Fi- 

| losofijos truputis atitolina

sirodo aiškiausioje šviesoje.
Gi kaip išaiškinti tas visų 

regimas ir žinomas veiksnys 
(faktas), jog kaip tik žymes
nieji mokslinčiai, kurie žmo
niją yra apdovanoję svar
biausiais išradimais filosofi
jos, gamtos, technikos ir t.t. 
srityje, buvo ir yra, be mažo 
nuošimčio, visi tikintieji?!

Čia pakaks priminti, kac 
ir toks Newtonas, vienas di
džiausiųjų pasaulio mokslin
čių, kuriam obuolio nuo Obe
lės kritimas davė progos at
kreipti jo mintį į žemės trau
kos dėsnius; toks Kepleris, 
garsusis astronomas'; toks 
Kopernikas, kuris pirmasis 
parodė, jog žemė sukasi ap
link saulę; Linnaeus, garsu-

Vietoj pirkti „Ameriką” pa
vieniais numeriais — išsira
šyk ją visiems metams.

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto  jas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

EVergreen 8-9770

Tel. JUniper 5-0259

RAPOLAS KRUCHAS
FOTOGRAFAS

1

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

(Prieš Mount Olivet kapines)

231 Bedford Av, B’klyu, N.Y.

į;-
JOSEPH GARSZVA

Graborius ir Balsamuotojas

| 423 Metropolitan Avė.,
5 Brooklyn, N. Y. ‘

STagg 2-4409 Notary Public

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

(Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Duodu automobilius vestuvėms ir 

visokiems pokyliams

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.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS)

ADVOKATAS

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



-

7VC 3r

&&&?&

Kitą savaitę su: 
šimt metų nuo šv 
minimo arkivysku 
Matulevičiaus mii 
liūdną sukaktį p: 
Studentų žodžio 
riaus, Jono Pilipaw 
sniu.

6 Sausio 1 d., 1937 m.

LIETUVIŲ KATALIKŲ PA- Balkūno, kun. J. Aleksiūno
ŽANGA BROOKLYNE

Spaudoje

ir kun. J. Laurynaičio) nu
pirkta vasarinė stovykla, 
kur tikimasi bernaičius auk-

sto 35 et., prie durų 40 et.

| nui UlXklJLLlCLOl UVi JL1CLJLC1 U. O d, U. JA“

Amerikoje lietuvių katali-l lėti vasaros metu. Tai be ga-
lo idealus dalykas ir Brook- 
lyno lietuvių jaunimui teks 
pirma proga vasaros sezone 
auklėjimo darbą pradėti.

Už metų kitų gal ir kitos 
lietuvių kolonijos paseks 
brooklyniečių pavyzdį ir sa
vo jaunimui suras panašias 
vasarines stovyklas.

Pamaldume
Prieš dešimt metų, kada J. 

E. arkivyskupas Jurgis Ma
tulevičius lankėsi Amerikoje, 

savaitraštis Amerika, kurį I jis yra pasakęs vieną iš savo 
x?ip jie įsimylėjo, kad jis ta- gražiausių pamokslų apie pa- 
no visos katalikiškos akcijos maldumą Angelų Karalienės 
širdis. Pradėjus nuo vadų bažnyčioje.
’■unigų, iki mažiausiam vai- Matyt, kad žmonės į verti
kli, kurs tik ką pradeda no arkivyskupo pamokslą a- 
rkaityti, visi iki vienam, ma- pie pamaldumą. Dievo Moti- 
tvt, prisideda šio laikraščio Inos garbei dabar įvesta Ste- 
palaikyme,

Nuvykęs į Amerikos baza-| žmonių pamaldumas į Dievo 
"i. mačiau, kaip svetainė pil
nutėlė. Čia jnatėsi kunigų, 
tyresnių, jaunimo, net ir ma- 
-i vaikai centus aukojo Ame
rikai palaikyti. Matyt, kad 
Amerikos reikalai rūpi ne 

redaktoriams ir spaustu-1 
vės darbininkams, bet ypač 
kunigams ir jų vadovauja-] 
miems žmonėms. I

Amerikai galima palinkėta 
’š^oti ilgus metus tokiame 
vieningame darbe. Laikraš-

4-T>r§s augti ir didėti sa- kupo Matulevičiaus anąjį ne 
vaime. nes tokia didelė ener- apsakomai gražų pamokslą 
riie. ’trauks viso Brooklyno šioje bažnyčioje. Linkiu An- 
ir anvhnkės lietuvius prie srelų Karalienės parapiiie- 
s?”’o ^aikfaščio, kurs visais čiams šio gražaus pamaldu- 
atžvilgiais yra įdomus, idea- mo ištvermingai laikytis, 
lūs ir gražios lietuviškos Kun. J. Mačiulionis, M.I.C. 
krypties. ------------- -

Jaunimo auklėjime IŠ SODALIEČIŲ VEIKLOS 
Palyginus su Chicagos ir | --------

kitų kolonijų lietuvių jauni
mo auklėjimo darbu, Brook- 
lynas nors neužima pirmos 
vietos, bet vis dėlto čia daro
ma, kas galima, jaunimo auk 
Įėjimo srity. Kadangi Brook- 
lynas vra. trijų milijonų gy
ventoju miestas, o lietuviai 
pakrikę po visus jo kraštus, 
tai kai kur parapijinės mo
kyklos neįmanomos. Bet dva
siškių sumanymu (kun. J. sniego balius. Bilietai iš ank-

- kų spauda sėkmingai sklei
džiama visur, kur tik yra jų 
bažnyčios. Nors ne visur yra 
kolonijų laikraštis, bet ar 
vieną ar kitą laikraštį kata
likai užsiprenumeruoja. Ži- 
roma, vienoj kolonijoj kata- 
’ikų spauda daugiau išpla
tinta, kitoj mažiau, bet vi
sur ji platinama.

Išsikėlus Garsui, Brookly- 
ro lietuviai katalikai ilgai 

?resnaudė, bet štai įsikūrė

—o—
Apreiškimo par. sodalietės 

gr. 21 d. turėjo susirinkimą, 
kuriame kleb. kun. N. Pakal
nis ir kun. Kartavičius pa
reiškė naudingų minčių. Kle
bonas žadėjo visada lankyti 
susirinkimus ar atsiųsti kun. 
Karta vičių.

Naujoji valdyba daug dir
ba. Sausio 14 d. rengiamas 
linksmas vakarėlis su užkan
džiais, į kurį kviečiamos vi
sos mergaitės, kurios norėtų 
įstoti į Sodaliciją.

Sodalietės labai prašo vi
sas motinas paraginti savo 
dukreles atsilankyti į jų pa
rengimą.

O. Čižauskaitė.

Gruodžio 27 d. įvyko Šv. 
Vardo draugijos metinis su
sirinkimas. Valdyba 1937 mt. 
palikta ta pati.

Vasario mėn. 5 d. nutarta 
surengti balių. Draugi j on įsi
rašė du nauji nariai.

nyčioje. Paveikslui priduoda 
daug grožio puikūs rėmai, j 
Įėjus bažnyčion paveikslas 
tuoj pastebimas. Parapijie
čiai dėkingi klebonui už to
kio puikaus ir puošnaus pa
veikslo įtaisymą.

BR00KLYN0 LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vak. 

Tel.: EVergreen 8-8707

PADĖKA MASPETHO ŽINIOS
DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel.: EVergreen 8-9229

buklingo Medalikėlio novena.

Motinos Stebuklingą Medali- 
kėlį didelis. Malonu, kai po 
dešimties metų sugrįžęs, ran 

[di tokius gražius arkivysku
po Matulevičiaus pamokslo 
apie pamaldumą vaisius. Be 
abejo, prie šio gražaus pa
maldumo daug prisidėjo ir 
dabartinė dvasiški]a ir para
pijiečiai, bet man dabartinis 
Angelu Karalienės parapijos 
Stebuklingo Medalikėlio pa
maldumas primena arkivys-

Angelų Karalienės par. So- 
dalietės gr. 20 d. turėjo ben
drą Komuniją; dalyvavo grai 
žus, gausingas būrys. !

Sausio 16 d. numatomas 
didelis šturmas, šaltis, snie
gas. Kur tada bėgti ? Geriau
sia tiesiog rogutėmis į Ang. 
Karai, parapijos salę, kur vi
si sušalę galės sušilti prie 
ugnelės. Ten įvyks sodaliečių

ŠTAI KAIP
Liūdna sukaktis. 
Nėra sistemos. 
Spauda stiprėja.
Nuoširdus labdai 
Nęzaležninkų org

„TŪKSTANČIAI KUMPIŲ, 
O NE SVARŲ”

Pereitam Amerikos nume
ryje įvyko korektūros kląi- 
da, aprašant Lietuvos eks
portą į USA, kame buvo pa
sakyta, kad: „I. Marshall & 
Co. (92 Liberty St., N. Y. C.) 
galėtų apie 1000 svarų kum
pių paleisti į rinką kas sa
vaitę”1... Turėjo būti pažymė
ta ne 1000 svarų, o tūkstan
čius kumpių, kas sudaro de
šimtis tūkstančių svarų. 
I. Marshall & Co. prašo 
klaidą pataisyti.

tą

ATITAISYMAS

prašo 
pranešti, kad jų metinis ba
lius bus vasario 6 d. (pasku
tinį šeštad. prieš užgavėnes), 
bet ne sausio 6 d., kaip Ame
rikoj buvo paskelbta.

Šv. Jurgio dr-ste

ANGELŲ KARALIENES 
PARAPIJA

Bendra šv. Komunija
Sausio 3 dieną Švenčiausio 

Jėzaus Vardo šventė. Tą die
ną per 9 valandos šv. mišias 
Šv. Vardo draugija eis ben
drai prie šv. Komunijos. Visi 
nariai prašomi 15 minučių 
prieš 9 vai. susirinkti į para
pijos salę.

Naujiems Metams

KENTUCKY 
Whiskey

ffrnmort (U

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

Kalifornijos vynai: IMPORTUOTI VYNAI:

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 $4.96

UŽ BONKĄ
MŪSŲ PARDUODAMI GĖRIMAI VISI VALDŽIOS PRIŽIŪRIMI IR IŠDĮRBĖJŲ GVA- 

RANTUOJAMI. PIRK JUOS SU PASITIKĖJIMU

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

LIETUVIŠKAS MONOPOUS
< t

(REPUBLIC LIQUOR STORE)
415-17 REAP STREET, BROOKLYN, NEW YORK

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

Šiuomi reiškiame širdingą 
padėką kleb. kun. J. Aleksiū- 
nui, kun. J. Laurynaičiui ir 
Maspetho kleb. kun. J. Bal- 
kūnui už mūsų mylimo bro
lio a. a. prof. kun. Antano 
Adomaičio 4 savaičių mir
ties sukakties gedulingą pa
minėjimą Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčioje. Taipgi 
dėkojame visiems, kurie tose 
pamaldose dalyvavo.

Seserys: K. ir O. Stanikū- 
nienės ir P. Guobienė.

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

i — Šią savaitę kun. P. Le- 
kešis buvo susirgęs sloga.

— Kalėdų šventės praėjo 
pakilusia dvasia. Daugelis 
lietuvių išpuošė savo namus 
eglaitėmis. Lietuvių bažnyčia 
iš lauko gražiai iliuminuota.

— Naujus Metus Januš- 
kaičiai su draugais sutiks 
šeimyniniu pasilinksminimu 

Spar, salėje.
— Sausio 3 d. Rožančiaus 

draugija turės kepurių balių. 
Jų mėnesinis susirinkimas 
sausio 10 d. 5 vai. p. p.

— Sausio 10 d. 7 vai. vak. 
Januškevičius, iš Hartfordo, 
rodys spalvuotus garsinius 
Lietuvos paveikslus.

— Moterų Sąjungos čigo-'

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITE) 

179 So. 2nd Street

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th STREET

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
1—2 P. P.

Ir pagal sutartį 
Tel.: MAnsfield 6-8787

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

VALANDOS:

1— 8 vak.
Penktadieniais uždaryta

Tai.: EVergreen 7-8103

VALANDOS:

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0704

Namų REpubllo 0-3040

Kalėdų šventės
kalėdų šventės dar iškil

mingiau minėtos. Piemenėlių 
mišios buvo labai įspūdingos. I nU balius gruodžio 27 d. bu- 
Choras buvo parengęs gražiu v0 sėkmingas.
giesmių, o nauja „Offerto- — Naujuose Metuose pa- 
ria” pirmą kartą giedota, maldos bus sekmadienio tvar - 
Choras skaičium irgi padidė- ka. Vakare pamaldų nebus. 1 
jęs. Svečias kun. M. Brundza — Iš mokyklų Kalėdų ato- 
pasakė pamokslą. stogoms pas tėvus parvažia-

Kalėdų diedukas vo: A. Valantiejus iš Notre 
Gruodžio 20 d. klebono rū- Dame universiteto ir A. Pa- 

pestingumu pakviestas Kalė-1 žereckas iš Niagara univ. 
dų diedukas, išdalinęs para
pijos vaikams dovanėlių. Vai 
kų prisirinko virš 100. Buvo 
trumpa programa. Visi vai
kai pavaišinti; visi jie pasi
žadėjo būti gerais, lankyti 
lietuvišką mokyklą ir choro 
praktikas, kad ir kitais me
tais jų nepamirštų Kalėdų 
diedukas.

Naujas paveikslas
Mūsų bažnyčia susilaukė 

savo globėjo šv.-Jurgio gra
žaus paveikslo, piešto alie
jaus dažais. Darbas artistiš
kas. Paveikslas keleto pėdų 
ilgio ir pločio. Pakabintas 
virš zakristijos durų — baž-

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

y Persikėlė naujon vieton, tai yra:
^522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
į: VALANDOS:
< 1 Iki 3 Ir nuo Sekmadieni:
? 7-8 vai. vakaro 10 Iki 12 vai. ryto
1 FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Tel. EVergreen 8-7027

REIKALINGA
REZOLIUCIJA

Gatvėse judėjimo klausi
mo galutiniais sprendėjais y- 
ra kiekvienas asmuo, ar jis 
važiuotas, ar pėsčias. Kiek
vienas turi atlikti savo parei 
gą pagal galimumą.

Kiekvienas važiuojantis tu 
retų atsiminti, jog jis turi 
elgtis lygiai taip pat, kaip 
kad jis norėtų, kai būtų pės
čias.

Pėsčias turėtų pereiti sker 
sai gatvę tik tada, kai trafi- 
ko šviesos leidžia. Pct. K.

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.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. j: valantiejus j mr 
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.

—O—
Šiuo laiku Vilui: 

vyksta dideli lietu 
klojimai: žymių ži 
štai, kratos, organ 
darymai ir t.t. Ap: 
nome tik iš Lietuv 
čių, kuriuos ne visi 
si mūsų laikraščiai 

Čia lietuviai g 
giau ką padaryti v 
jei būtų tikslių ži 
veikia Vilniui V 
junga? Nejau josi 
nėms sunku siunti 
nio lietuviams til 
tais paremtas, žiū 
jau, be jokio at 
Atrodo, jog WS i 
neturi geros siste:

—o^- 
' Tik ką gautas 
Žodis, šių metų pi 
meris. Formatas 
turinys paįvairii 
dos technika į 
gražiai iliustruot: 
viliojanti pažang:

Redaktorius 1 
žurnalą redaguoju 
ti metai, šviesiai 
tojų, kurs „daug 
aušta, negu pri 
metus”. . V

—o— 
Mūsų kaimyną

Kai Atėjo N. Metai
Ko jūs norėtumėte dovanoms?
Jei aš būčiau jūs vietoj, atsakyčiau:

„Milčiaus pirmos rūšies čeverykų 
porą, su Rack-Oak padais, Am-0- 
Flex vitpadžiais, Kid arba Kanga
roo odos viršeliais, — tai būtų tin
kamiausia mano kojom dovana.” 
Taip, MILČIAUS KRAUTUVĖSE 
kiekvienas gali save pilnai paten
kinti bile rūšies avaline, nes čeve-

rykai geri kokybe ir žemesne kaina negu kitų krautuvėse. 
Avalinės reikale prašome kooperuoti lietuvio S. Milčiaus 
krautuvėse.

Milelius Shoe Shops, Inc.
235 Grand St., tarpe Roebling ir Driggs Ave., Brooklyn 
56-27 Clermont Avenue.................................. Maspeth, L. I.
66-31 Grand Avenue..................................... Maspeth, L. I.
69-21 Grand Avenue...................................... Maspeth, L. I.

TRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, Brooklyn, N.1
Telefonas: EVergreen 7-1661

į Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
S GERIAUSIOS RŪŠIES
5 Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
3 PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
5 AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių
5 bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
I J. GINKUS
^495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS ŠIL

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

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan) 

Mes Išvalome Garo Boilerius 
oru už $2.00 Ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien Iš WMBQ.

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

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

Tel. GLenmore 5-8733

čiu. Naujo dienri 
joje pasirodymą 
sveikinti ir linki 
pasisekimo, bet, 

• širdūs ir atviri, i 
kinti, su atsargiu

Laikraštis sk 
nausiąs visos ta 
lams, visos tauto 
idėjai; tačiau tu 
užsimojimus sunk 
su redaktoriaus 2 
minais, neretai ta 
talikų ideologijos

Ir pirmame diez 
mery rašoma apie 
popiežių”, kai kati 
tiktai vieną Popi 
raščiui gal malon 
čioti iš to Autor 
katalikų pasauliui 
ra brangiausias.

Metinėje apžva] 
labai aiški tendenc

Katalikų visuor 
naujo dienraščio n 
netenka laukti: jos 
Vienybės žmonėms 
ir, vargu, ar kada r

Bet laikraščių šei 
me, malonu matyti 
pažengusį narį, p 
kasdien tarnauti sa' 
menei. Vietos yra. 
Čių niekada nebus 
Platūs užsimojimai 
sveikintini.

—o— <
Per Kūčias užbl 

gyvybė. Athol, Mas 
nuoširdus labdarys 
nas Sklenis.

Dar tik per 1935 n 
jis buvo gausingai 
apsuptas savo past 
ir seselėms karimi 
padovanotų Vabalui 
žiu namų salėje, km 
bendras kūčias. Ks 
jog jis palaidotas 
pamylėtame Vabalui 
tiek daug jo išvaikšči


