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Kitą savaitę sukanka de
šimt metų nuo šviesaus at
minimo arkivyskupo Jurgio 
Matulevičiaus mirties. Šią 
liūdną sukaktį paminėsime 
Studentų žodžio redakto
riaus, Jono Pilipausko, straip 
sniu.

Šiuo laiku Vilniaus krašte 
vyksta dideli lietuvių perse
kiojimai: žymių žmonių are
štai, kratos, organizacijų už
darymai ir t.t. Apie tai suži
nome tik iš Lietuvos laikraš
čių, kuriuos ne visus ir ne vi
si mūsų laikraščiai gauna.

Čia lietuviai galėtų dau
giau ką padaryti vilniečiams, 
jei būtų tikslių žinių. Ką gi 
veikia Vilniui Vaduoti Są
junga? Nejau jos centro žmo 
nėms sunku siuntinėti užsie
nio lietuviams tikslias, fak
tais paremtas, žinias ir tuo
jau, be jokio atidėliojimo? 
Atrodo, jog VVS savo darbe 
neturi geros sistemos.

Tik ką gautas Studentu 
Žodis, šių metų pirmasis nu
meris. Formatas padidintas, 
turinys paįvairintas, spau
dos technika patobulinta, 
gražiai iliustruotas, žodžiu, 
viliojanti pažanga.

Redaktorius Pilipauskas, 
žurnalą redaguojąs jau penk
ti metai, šviesiai žiūri į ry
tojų, kurs „daug skaistesnis 
aušta, negu prieš keturis 
metus”.

Mūsų kaimynas, laikraštis 
Vienybe, jau išėjo dienraš
čiu. Naujo dienraščio išeivi
joje pasirodymą tektų tik 
sveikinti ir linkėti gražaus 
pasisekimo, bet, būdami nuo
širdūs ir atviri, norime svei
kinti su atsargumu.

Laikraštis skelbiasi tar
nausiąs visos tautos reika
lams, visos tautos vienybės 
idėjai, tačiau tuos gražius 
užsimojimus sunku suderinti 
su redaktoriaus žodyno teo- 
minais, neretai taikomais ka 
talikų ideologijos žmonėms.

Ir pirmame dienraščio nu
mery rašoma apie „Maskvos 
popiežių”, kai katalikai žino 
tiktai vieną Popiežių; laik
raščiui gal malonu pasity
čioti iš to Autoriteto, kurs 
katalikų pasauliui žemėje y- 
ra brangiausias.

Metinėje apžvalgoje irgi 
labai aiški tendencija.

Katalikų visuomenei iš 
naujo dienraščio nieko gera 
netenka laukti: jos reikalai 
Vienybės žmonėms nerūpėjo 
ir, vargu, ar kada rūpės.

Bet laikraščių šeimai, tiki
me, malonu matyti pirmyn 
pažengusį narį, pasiryžusį 
kasdien tarnauti savo visuo
menei. Vietos yra. Laikraš
čių niekada nebus perdaug. 
Platūs užsimojimai visados 
sveikintini.

—0—
Per Kūčias užblėso kilni 

gyvybė. Athol, Mass., mirė 
nuoširdus labdarys Augusti
nas Sklenis.

Dar tik per 1935 m. Kūčias 
jis buvo gausingai vaikučių 
apsuptas savo pastatydintų 
ir seselėms kazimierietėms 
padovanotų Vabalninke gra
žių namų salėje, kur valgėm 
bendras kūčias. Kaip gaila, 
jog jis palaidotas ne savo 
pamylėtame Vabalninke, kur 
tiek daug jo išvaikščiota, kur

visi jį žino, gerbia ir myli.
Sklenio nebėra. Ne vienas 

pagelbos reikalingas pajus jo 
išnykimą iš gyvųjų, o jo lab
daringi darbai visados bus 
minimi.

—o—
Seniau nezaležninkams uo

liai tarnavo Vienybė, bet ir 
joje papūtė kiti vėjai. Dabar 
nezaležninkams visu „ščyru- 
mu” atidarė duris Clevelan- 
do Dirva, kur garsinami ne- 
zaležninkų „kunigai”, jų „se
minarijos” ir net „profeso
riai”.

Nieko nuostabaus, jog ne
trūksta žmonių apgaudinėto
jų, bet keista, jog jie susi
randa savotiškų prieglaudų.

Savaites įvykiai
Anglija nusileidžia Italijai

Sausio 2 d. Romoje pasi
rašyta Anglijos ir Italijos 
sutartis, liečianti abiejų val
stybių bendradarbiavimą bei 
draugiškus santykius Vidur
žemio jūroje. Abi pasižadėjo 
gerbti esamų teritorijų nelie
čiamumą Viduržemio pakra
ščiuose, abiem valstybėms 
užtikrinamas laisvas laivų 
plaukiojimas. Anglija pasi
skubino padaryti sutartį su 
Italija, nes pabijojo perarti- 
mo Italijos artėjimo su Vo
kietija.

Mellon dovana
Multimilijonierius Andrew 

Mellon pasiūlė prezidentui 
savo turtingą dailės kūrinių 
rinkinį, kaip dovaną valsty
bei. Meliono dailės kūrinių 
rinkinys vertinamas apie 19 
milijonų dolerių. Be to, jis 
sutinka savo lėšomis pasta
tydinti ištaigingus Washing
tone rūmus, kuriuose būtu 
įsteigta tautinė dailės gale-, 
rija. Valstybės iždas iš Mel
iono ieško daugiau kaip 3-jų 
milijonų dolerių taksų, ta
čiau ši siūloma dovana netu
rinti nieko bendra su nesumo 
ketais mokesčiais.

Gailestingas diktatorius
Kinijos diktatorius Chiang 

Kai-shek, atgavęs laisvę, at
sistatydino net du kartu iš i 
savo pareigų, tačiau Kinijos 
valstybės taryba su tuo ne
sutiko, bet paskyrė diktato
riui mėnesį atostogų. Dikta
toriaus pagrobėjas, maršalas 
Chang Hsueh-liang, nuteis
tas 10 mt. kalėjimo ir pen
kiems metams atimtos jam 
pilietinės teisės. Diktatorius 
prašo savo pagrobėjui visiš
ko pasigailėjimo.

Mirė Unamuno
N. Metų vakarą mirė Ispa

nijos žymusis rašytojas, fi
losofas Unamuno, daug kovo 
jęs prieš karalių Alfonsą. Jo 

| troškimas išvysti respubliką 
išsipildė, tačiau toji respub
lika nepatenkino jo svajonių. 
Jis uoliai rėmė sukilėlius, 
nors prieš mirtį reiškė dide
lio nepasitenkinimo dėl sve
timšalių buvimo sukilėlių ka
riuomenėje.

Surado dingusią motiną
Anglų artistas Wallace 

Ford surado savo motiną, 
kurios jieškojo per 21 mt. 
Senukė gyveno paprastame, 
nebenaudojamame vagone. 
Sūnus artistas tuojau nupir
ko motinai namus, kas buvo 
jos ilgametė svajonė.

Dinamito sprogimas
Sausio 2 d. Meksikoje, 

prie Palmeto, sprogus dina
mito dėžėms, užmušta dau
giau kaip 20 darbininkų, ku
rie nelaimės metu ilsėjosi. 
Nelaimingųjų kūnai sudras
kyti į gabalėlius.

Vokietijos prekyba sumažėjo
Didėjant politiniam įtem

pimui tarp Rusijos ir Vokie
tijos ir jų prekyba žymiai 
sumenkėjo.

Vokietija, kuri Rusijos in
dustrializacijos pradžioje 
daugiausia parduodavo į So
vietus, 1936 metais teparda
vė Sovietų Sąjungai tik už 
20 mil. dolerių. 1935 mt. par
aduota už 58 mil. dol., o 1934 
mt. už 86 milijonus dol.

200 mil. dolerių keliams
Žemės ūkio sekretorius 

Wallace paskirstė 200 mil. 
dolerių, skirtų keliams įvai
rioms valstybėms, kurių Te
xas gavo daugiausia — dau
giau kaip 12 mil. dolerių.

Rusai prabangiai šventė 
Naujus Metus

Žymesnieji rusai Maskvo
je išpirko rezervuotas vietas 
Naujųjų Metų puotai tokio 
mis kainomis, jog daugelis 
labai abejoja, kad pas juos 
pelno sistema būtų išnykus.

Keturiuose didžiausiuose 
Maskvos viešbučiuose lengva 
vakarienė, pusbutelis Sovie
tų šampano ir privilegija šok 
ti iki ryto kainavo 115 rub
lių (darbininko dviejų savai
čių alga) >

Degtinė ir šampanas įkai
nuota viešbučiuose 32 rub
liai, trečdaliu daugiau negu 
valstybinėse parduotuvėse. 
Ir „tavorščiams’ rodu „kapi
talistiškai” pasilinksminti.

Sovietų Mokslų akademija 
išbraukė iš savo narių tarpo 
Dr. Vladimirą N. Ipatievą, 
kuris dabar yra Amerikoj 
Universal Oil Co. ir prof. 
Aleksį E. ČiČibabiną, dirban
tį Paryžiuj, privačioj labo
ratorijoj.

Tuoj po jų pašalinimo. 
Ipatievo sūnus, taip pat che
mikas, savo ir savo sesers 
vardu viešai išsižadėjo tėvo, 
pareikšdamas, jog tėvo „pa
sielgimas žemina Mokslų 
Akademijos nario ir Sovietų 
piliečio vardą. Seniau aš di- 
džiavaus nešiodamas tėvo 
vardą. Dabar vaikščioju gal
vą nulenkęs, stengdamas 
kur tik galima savo vardo 
neišduoti”.

Akademijos prezidentu iš
rinktas prof. V. L. Komaro
vas, botanikas.

Skirsto ginklų gamybą
Anglijos vyriausybė pa

skyrė 125 mil. dolerių pro
jektuojamiems keturiems ar 
penkiems naujiems arsena
lams — Wales, žiemių Angli
joj ir Škotijoj.

Iki šiol visa amunicija bu
vo gaminama tik Woolwich 
arsenale.

Bulgarijos - Jugoslavijos 
sutartis

Po ilgo nesutarimo dėl 
Makedonijos, Jugoslavija ir 
Bulgarija pagaliau paruošė 
planą draugiškumo sutarčiai.

Tačiau pastangos įtraukti 
Bulgariją į Balkanų sąjungą 
nepavyko dėl kai kurių ne
sutarimų tarp Bulgarijos. 
Graikijos ir Turkijos.

LIETUVOJE KATALIKAI
SUSIRŪPINĘ KATALIKY

BĖS ATEITIMI

Kaunas. — Reuters tele
gramų agentūra pranešė ir 
amerikiečių spaudoje apie 
gruodžio 30 — 31 d. įvyku
sią Kaune Katalikų Veikimo 
Centro metinį suvažiavimą.

Reuters pranešimu, suva
žiavime jaunųjų katalikių 
grupė iškėlė socialinių refor
mų klausimą, paliesdami Baž 
nyčios nuosavybes, žinoma, 
žemę. Turint dėmesy dabar
tinius įvykius Ispanijoje, 
Lietuvos katalikai giliai su
sirūpino katalikybės ateitimi 
Lietuvoje.

Neturime tikri) žinių, ta
čiau Reuters praneša, jog su 
važiavimas priėmęs rezoliu
ciją, reikalaudamas sociali
nės reformos; į centro val
dybą esą išrinkti jaunieji, so 
cialinės reformos šalininkai. 
Socialinė reforma, matyti, 
turėtų paliesti parapijoms 
priklausančių žemių išdalini
mą bežemiams ar kitokį jų 
sunaudojimą.

Tikime, jog netrukus gau
sime tikslių žinių apie tą su
važiavimą. Giliai tikime, jog 
tas suvažiavimas buvo gy
vas. Jaunoji katalikų inteli
gentija tikrai galėjo iškelti 
radikalių siūlymų, nes ji su
pranta momento reikšmę ir 
jai nuoširdžiai rūpi kataliky
bės ateitis Lietuvoje*

Jaunųjų katalikų judėji
mas, kuriame’* dalyvauja ir 
kunigai, ir pasauliečiai, savo 
drąsiai keliamais klausimais 
tikrai patarnaus ir savo tė
vynei, ir Bažnyčiai.

KOMUNISTŲ SLAPTŲ 
AGENTŲ CENTRAS 

ISPANIJOJ

Komunistų internacionalo 
komitetas nutaręs išpiešti 
bei sustiprinti komunistinę 
veiklą Viduržemio jūros pa
kraščiuose.

Tuo tikslu Barcelonoje, Is
panijos žymiam mieste, esąs 
įsteigtas komunistų slapto
sios žvalgybos GPU centras, 
kurs veiksiąs savarankiškai 
ir labai retai atsiklausiąs 
Maskvos.

Apie tai rašydamas pran
cūzų laikraštis Le Matin pa
žymi, kad naujasis GPU cen
tras pagelbės komunistams 
greičiau ir tiksliau atlikti sa
vo uždavinius vakarų Euro
poje.

GPU agentams pavyko iš
vogti Trockio svarbų archy
vą, kurs esąs atgabentas į 
Barceloną.

Edvvardui daug dovanų
Buvęs anglų karalius Ed- 

wardas VIII iš Austrijos 
draugų ir simpatizatorių su
silaukė tiek daug sveikinimų, 
jog neįstengė į juos paskirai 
atsakyti, nei, turbūt, jų visų 
perskaityti. Jis visus ben
drai pasveikino ir palinkėjo 
laimingų Naujų Metų per 
spaudą.

— Išrastas naujas laikro
dis, kuris parodo sekundės 
100,000 dalį.

— Naujas East upės tune
lis bus baigtas 1940 mt. kovo 
mėn. Jo kasimo darbai bus 
pradėti šį kovo mėnesį.

ŠV. TĖVO SVEIKATA 
PAGERĖJUSI

Vatikanas. — Sausio 6 d. 
Šv. Tėvo Pijaus XI sveikata 
buvo pagerėjusi ir Šv. Tėvas 
stengėsi atlikti savo parei
gas, kiek galėdamas.

Neseniai jis priėmė Phila- 
delphhijos arkivyskupą, kar
dinolą Dougherty, kurs pa
skirtas Šv. Tėvo Atstovu į 
eucharistinį kongresą Filipi
nų salose. Su juo Šv. Tėvas 
turėjo ilgą pasikalbėjimą.

Tuoj po Naujų Metų Šv. 
Tėvas susilaukė daugybę 
sveikinimų iš visų valstybių. 
Tarp sveikintojų buvo prezi
dentas Roosevelt, naujasis 
Anglijos karalius Jurgis ir 
kiti.

AUTOMOBILIŲ GAMYBO
JE DIDELIS STREIKAS

Detroit. — General Motors 
automobilių gamyboje dideli 
nesutarimai tarp darbdavių 
ir darbininkų.

Amerikos automobilių dar 
bininkų unija reikalauja, kad 
General Motors korporacija 
pripažintų ją, kaip vienintelę 
uniją, kuri tartųsi dėl darbi
ninkų atlyginimo.

Rašant šiuos žodžius, strei 
kas buvo palietęs jau 55 tūk
stančius darbininkų, bet, jei 
nebus pasiektas susitarimas, 
į streiką gali išeiti ir likę a- 
pie 200 tūkst. darbininkų.

Vyriausybė iš Washington 
pasiuntė savo tarnautojus, 
kurie mėgina tarpininkauti 
tarp darbininkų ir darbda
vių.

Streiko vadai reikalauja 
svarbiausia unijos pripažini
mo, 30 darbo valandų savai
tės ir panaikinti atlyginimą 
už atliktą darbo kiekį, o ne 
už laiką.

General Motors korporaci
ja turi 69 dirbtuves, kuriose 
visose gresia streikas.

LENKIJA ŽADA PAGELBĄ 
ČEKOSLOVAKIJAI

Paryžius. — Prancūzijos 
užsienių reikalų ministeris 
Yvon Delbos pranešė, jog 
Lenkija garantuoja Prancū
zijai, jog ji padėsianti Čeko
slovakijai, jei ją pultų Vo
kietija.

Bet finansų ministeris 
Auriol taip pat pranešė se
natui, jog Lenkija žadanti 
pagelbą tik už Prancūzijos 
suteiktą Varšuvai paskolą. 
Be to, ministeris pranešė, 
jog franko vertė nebus nu
mažinta.

Ūkininkai sugavo gyvą šerną
- - -i

Dzūkijos pietuose apie 
Perloją ir Merkinę atsirado 
šernų, kurie ėjo į laukus ir 
kasė bulves. Ūkininkas Gu
daitis savo lauke pamatęs to
kių bulvių kasėjų visą būrį. 
Ūkininkas sugalvojo savotiš
ką kerštą. Iškasė gilų rūsį ir 
į ji Įpylė bulvių. Šernas, pa
matęs bulves, šoko į duobę 
jų ragauti, bet prisivalgęs 
nebegalėjo išlipti. Gudaitis, 
pasikvietęs ūkininkus, šerną 
iš duobės išgelbėjo ir pasker
dė. Bulvėmis nusipenėjęs šer
nas buvo riebus ir svėrė net 
3 centnerius (daugiau kaip 
300 svarų)..

Gyvi Protestai Prieš 
Lietuvių Persekiojimą

Vytauto Didžiojo universi
teto studentai pareiškė gyvą 
ir griežtą protestą prieš lie
tuvių persekiojimą Vilniaus 
krašte.

Studentai savo rezoliucijoj 
pareiškė visą eilę pageidavi
mų ir pasižadėjimų, kad ko
va už pagrobtąją sostinę bū
tų dar sėkmingesnė.

Stud. įsipareigojo kiekvie
nas įsigyti Vilniaus pasą, 
paaukoti vilniečiams vienų 
pietų auką ir aktyviai daly
vauti vilniečių rinkliavose; 
prašo viso pasaulio studen
tus protestuoti prieš masinį 
smurtą Okupuotoje Lietuvo
je; prašo susiaurinti biudže
tų paragrafus lenkų moky
kloms, uždaryti duris len
kams valdininkams (Okup. 
Lietuvoje lenkai lietuvių ne
įsileidžia į vald. įstaigas), 
paskelbti visų studentų bado 
dieną, prašo neremti lenkų, 
lenkų propagandines įstai
gas, kurios yra neištikimos 
Lietuvai, tuojau uždaryti; 
reikalauti kad Lietuvoje gy
venantiems . neištikimiems 
lenkams dvarininkams būtų 
įsakyta tuojau išvykti iš Lie
tuvos; sudaryti iš didesnių 
studentų organizacijų dele
gaciją pas Resp. Prezidentą, 
Užsienių Reikalų
-----------Tf—

NAUJAS KONGRESAS
PRADĖJO DARBĄ

Washington. — Sausio 5 
d. susirinko pirmam posė
džiui naujasis Kongresas, iš 
eilės 75-tasis. Sausio 6 d. se
natorių ir atstovų bendraja
me posėdy kalbėjo pats pre
zidentas Roosevelt.

Prezidentas savo kalboje 
pasisakė už tolimesnį neutra 
lumo įstatymą, bedarbių pa- 
šelpą, geresnes darbinin
kams algas, mažesnį darbo 
valandų skaičių.

Numatoma, jog Kongresas 
tuojau priims įstatymą, ku
riuo uždraus pardavimą gin
klų Ispanijai ir, apskritai, 
bet kokio pilietinio karo ša
lims.

Neseniai Ispanijos bendra 
frontininkai užsakė Jungt. 
Valstybėse ginklų už dau- 
giau kaip 4 mil. dolerių. Pre
zidentas labai nenorėjo, kad 
tie ginklai būtų parduoti, 
bet neturėjo teisės. Dabar 
bus įstatymas.

VALDŽIOS DARBININ
KAMS 40 VAL. SAVAITĖ

PHILADELPHIA. _ Gu
bernatorius Earle pranešė, 
jog nuo sausio 1 d. visiems 
Pen nsy Ivan i jos valstybės dar 
bininkams — tarnautojams 
įvedama 40 valandų darbo 
savaitė.,

Studentai maršuos į 
Washingtoną

Amerikos Studentų s-ga 
Chicagoje sudarė planus v? 
sario 20 — 22 d. maršuoti i 
Washingtoną ir tenai apsi
stoti, kol bus išreikalauta 
3 bilijonai dolerių pašelpos 
studentams ir, apskritai, ne
dirbančiam jaunimui.

ir prašyti, kad judintų Vil
niaus reikalus tarptautinia
me gyvenime ir t.t.

PASAULIS SUSIDOMĖJO 
LENKŲ SMURTU VIL

NIAUS KRAŠTE

Lenkų daromas smurtas 
Vilniaus krašto lietuviams 
paskutiniu metu sukėlė ne 
tik Lietuvos visuomenės, bet 
ir viso pasaulio susidomėji
mą. Tatai galima pastebėti 
Vilniaus vadavimo Sąjungos 
centre, kur vien per paskuti
nį mėnesį iš visų pasaulio 
kraštų gauta daugiau kaip 
tūkstantis laiškų, kuriuose 
prašoma informacijų apie 
tikrą Vilniaus krašto ir jo 
bylos būklę. Vilniui Vaduoti 
Sąjunga, atsižvelgdama į šį 
gyvą pasaulio visuomenės in
formavimo reikalą, yra nu
tarusi artimiausiu laiku pa
sirūpinti išleisti trumpą, ob
jektyviai parašytą, knygelę, 
svetimomis kalbomis ir ją 
išsiuntinėti visiems, kas tik 
jos prašys. Reikia pažymėti, 
kad ir pačioje Lenkijoje yr^ 
žmonių, kurie, matyti, netils ’ 
oficialiai lenkų propagandai^ 
nes ir iš ten WS gavo keli J 
tą laiškų, kuriuose prašoma

Ministerį literatūros apie Vilnių.
‘--------

Anglijos Laivai
Į ISPANIJĄ į

_____
Londonas. — Anglijos vy

riausybės įsakymu, 15-karo 
laivų pasijudino iš Maltos į
Ispanijos pakraščius.

Ispanijos padėtis darosi 
vis sunkesnė. Vokietija parei 
kalavo Madrido gynėjų iki 
8 d. 8 vai. ryte grąžinti su- 
konfiskuotą vokiečių laivo 
Palos krovinį. Jei bendra- 
frontininkai to nepadarys, 
tai vokiečiai pagrobtus du 
ispanų laivus perleisią suki
lėliams.

Anglija su Prancūzija rei
kalauja, kad Italija ir Vokie
tija sustabdytų savo valsty
bių „savanorių” vykimą pas 
Ispanijos sukilėlius. Bet Ita
lija ir Vokietija to neklauso, 
nes ir iš Prancūzijos labai 
daug „savanorių” vykstą į 
Ispaniją, kur bendrafronti- 
ninkų kariuomenėje irgi la
bai daug svetimšalų.

MUSSOLINI APDOVANO
JO MOTINAS

Roma. — Šiomis dienomis 
premjeras Mussolini apdova
nojo piniginėmis dovanomis 
95 motinas, daugiausia vai
kų pagimdžiusias. Kiekviena 
motina buvo parinkta iš skir 
tingos provincijos.

Kiekvienai motinai įteikta 
po 5000 lirų ir po 1000 lirų 
vertės apdraudos polisą.

Apdovanotos 95 motinos 
yra pagimdžiusios 812 vaikų, 
kurie visi gyvi.

— 1936 m. brangiausio 
metalo, platinos, parduota 
net 400,000 uncijų; už unciją* 
gauta nuo 33 iki 70 dol. 1935 
mt. buvo parduota 275,000 
uncijų.



Sausio 8 d., 1937 m.

Raštus ir žinias „Amerika’’ trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl rastai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų
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PRILAIKYKIME IŠKELTAS RANKAS

Kalbėti apie lietuvybės išlaikymą Jungt. Valstybėse nie
kados nebus perdaug. Ypač malonu žengti į naujuosius 
metus, turint prieš akis reikšmingą faktą.

Prieš pat Kalėdas Kunigų Vienybės centras, kaip žino
me iš praeito numerio, tarp kitų svarbių dalykų nutarė 
daugiau kreipti dėmesio į mūsų mokyklose dėstomą lietu
vių kalbą, Lietuvos istoriją ir geografiją.

Nėra pagrindo abejoti, jog šis nutarimas susilauks vi
suotinio pritarimo. Lietuvių pinigais, prakaitu ir rūpes
čiais įsteigtos mokyklos turi tarnauti lietuvybės reikalams. 
Jei būtų kitaip, tos mokyklos neturėtų jokio pateisinimo.

Bet čia tenka suminėti ir liūdnesnių reiškinių. Turim 
faktą, jog neretai senesniosios kartos žmonės, ateiviai iš i 
Lietuvos, atvyksta pas savo dvasininkus reikalaudami mo
kyti jų vaikus katekizmo angliškai, nevarginti jų lietuvių 
kalboje ir pan. .

Ką gali tada kunigai daryti? Neretai jų pareiga prisi
taikyti tėvų reikalavimams. Tačiau tokios nuolaidos nepri
valo būti ir jos nebus, jei turėsime tvirtą viešąją nuomonę.

Tokie lietuvybės griovėjai tėvai negali būti jokiu būdu 
pateisinami. Visuomenė, sužinojusi apie daromą spaudimą 
į kunigus, turi stoti kunigams į nuoširdžią pagelbą.

Mozė svarbioje žydų kovoje vadovavo iškėlęs savo ran- 
kasĮ Kad jos pavargę nenusvirtų, kad būtų iškeltos iki ko
vos pergalės, žydai pasivaduodami jas prilaikė. Ir Mozė ne
susvyravo, nors nemažai vargo pakentė.

Štai, išeivijos dvasininkų vadovybė drąsiai iškėlė rankas, I Paskutinę dieną kely ran- 
pasisakydama nuolatos budinti ir vadovaujanti kovoje už i da leisgyvį ligonį. Kas jam 
Lietuvybės likimą šioje šalyje. Jei tos rankos pradėtų kiek' daryti? Ar skubėti į šven- 
sviruoti, visų pareiga jas prilaikyti, nes jų vadovaujama tykią, kurioje iki vidurnak-

A UKŠTYN ŠIRDIS
GAILESTINGUMAS

Kristui

Artaba-
Persijos

„Aš buvau išalkęs ir jūs 
mane pavalgydinote; buvau 
ištroškęs, ir jūs mane pagir
dėte; buvau svečias ir jūs 
mane priėmėte; buvau pli- 

' kas, ir jūs mane apdengėte ; 
ligonis, ir jūs mane aplankė
te; buvau kalėjime, ir jūs 
atėjote pas mane” (Mat. 25, 
35).

Enrikas Van Dyke yra pa
rašęs gražią apysaką „The 
Story of The Other Wise 
Man”. Atpasakojama kokio
mis geriausiomis priemonė
mis galime suteikti 
dovanėlę.

Tūlas išminčius 
nas, gyvenęs tarp
kalnų miestely Acbatana ir
gi matęs žvaigždę, kaip ir 
Šv. Rašte pažymėtieji Trys 
Karaliai. Jis irgi norėjo ke
liauti į Jeruzalę ir nunešti 
naujai gimusiam Karaliui 
dovanų. Jis pardavė visą sa
vo lobį ir nusipirko tris 
brangakmenius: safyrą, ru
biną ir perlą.

Vieną rytą, vėl išvydęs 
Betliejaus žvaigždę, paėmė 
brangakmenius, sėdo ant 
gražaus arabų žirgo ir išjo
jo pas Tris Išminčius, kurie 
pagal sutartį turėjo jo lauk
ti dešimts dienų. Mat, iki 
Borsippos, Babilonijoj, buvo 
apie 150 parasangų. O per 
dieną negalėjo daugiau nujo
ti, kaip 15 parasangų.

— „Kas tu esi, kad taip rū 
piniesi mano gyvybe?” — 
paklausė atgaivintas ligonis.

— „Esu Artabanas iš Ac- 
batanos ir keliauju į Jeruza
lę, ieškodamas naujai gimu
sio žydų Karaliaus, didelio 
Pranašo ir žmonių Išlaisvin
tojo”.

Padėkojęs izraelitas, pa
aiškino keleiviui Artabanui, 
kad, pagal pranašystes, Me
sijas turi gimti ne Jeruzalėj, 
bet Betliejuje, Judos mieste.

Artabanas skubinasi. Iš
minčiai, laukę iki vidurnak
čio ir nesulaukę, iškeliauja. 
Palieka parašą: „Laukėme 
iki vidurnakčio. Ilgiau laukti 
negalime. Išeiname ieškoti 
Karaliaus. Sek mus per ty
rus”.

Artabanas parduoda mies
te gražųjį safyrą, kad galė-

Po trisdešimts trijų metų 
Artabanas paskutinį kartą 
atkeliavo į Jeruzalę. Pasenęs, 
suvargęs, pasiryžęs mirti, 
bet vis tebeieškąs Karaliaus. 
Tai Velykų šventės. Minios 
žmonių iš visur. Skubinasi į 
Golgotą. Artabanas sužino, 
kad Jėzus, žydų Karalius, 
bus nukryžiuotas. Ir jis sku
binasi, manydamas, kad per
lu išpirks mirtin pasmerktą
jį Karalių. Bet štai netoli 
Davaskos vartų makedonie- 
čiai negailestingai tempė 
vargšę jauną mergelę. Ji par 
puolusi ant kelių prašė Arta- 
bano išgelbėti ją dėl Dievo 
meilės. Jis paėmė perlą, ir į- 
dėdamas vargšei vergei tarė : 
„štai tavęs išpirkimui. Tai 
paskutinis mano turtas, kurį 
laikiau Karaliui”.

Tariant tuos žodžius, že
mė drebėjo, namai sujudėjo, 
kareiviai išsigandę išlakstė, 
o čerpė nuo stogo krisdama 
pataikė seneliui Artabanui į

tų pasamdyti keleivių būrį j smilkinius. Jaunoji mergelė

2.

2.

3.

4.
5.
6.

9.

^Trumpi Pasikalbėjimai

kova daugiam negu .gąrbįnga.
■M

/ KOMUNIZMO TALKININKAI

! čio lauks atvykstant Trys 
Karaliai ar gelbėti beveik 
mirštantį ant kelio žmogų?

Pasigailėjo... Nunešė į pa

su kupranugariais kelionei 
per tyrus. Rubiną ir perlą 
ryžtasi sudėti prie Karaliaus 
kojų.

Keliavo greitai. Pasiekę 
Betliejų sužinojo, kad prieš 
tris dienas Trys Išminčiai 
kitu keliu išsirengė į savo 
tėvynę.

Artabanas įėjo į nykią 
grįčiukę. Rado jauną mote
riškę, švelnia giesmele už
migdančią savo kūdikėlį. Ji 
papasakojo apie Išminčius iš 
rytų šalies, kūdikėlį Jėzų, 
Juozapą ir Mariją, kurie, kad 
Erodas nenužudytų, išbėgo į 
Egiptą.

Pasigirsta gatvėje triukš
mas. Erodo kareiviai žudo 
kūdikius. Moteriškė bėga pa
slėpti kūdikėlio. Artabanas 
eina į priešdurį patikti ka
reivių. Rodydamas brangak
menį rubiną kareiviams ta
rė : „Laukiu atiduoti šį brang

pakėlė sužeistą senelį ir pa
silenkusi išgirdo paslaptingą 
balsą... Senelio lūpos suvirpo 
ir prašneko paskutinį kartą: 
„Viešpatie, kuomet aš tave 
mačiau alkaną ir tave valgy
dinau, trokštantį ir tave gir
džiau. Kuomet aš tave ma
čiau svečią ir tave priėmiau, 
ar pliką ir tave apdengiau? 
Arba, kuomet aš tave ma
čiau ligonį ar kalėjime, ir at
ėjau pas tave? Trisdešimt 
tris metus tavęs jieškojau; 
niekur tavo veido nemačiau 
nei tarnavau...”

Senelis nutilo, bet dabar 
jaunoji mergelė aiškiai su
prato paslaptinguosius žo
džius: „Iš tikrųjų, sakau 
jums, kiek kartų jūs tai pa
darėte vienam šitų mano ma
žiausių brolių, man padarė
te” (Mat. 25, 40).

P. M. J.
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Prof. kan. F. Kemėšis, visados drąsiai keliąs viešumon 
svarbius klausimus, Kaune leidžiamame energingame dien
raštyje, XX Amžiuje, gruodžio 7 d. parašė straipsnį apie 
komunizmo talkininkus Lietuvoje.

Komunizmo talkininkus prof. Kemėšis skirsto į tiesiogi
nius ir netiesioginius.

Tiesioginiai: organizuoti komunistai; liaudies (bendro) 
fronto organizatoriai bei rėmėjai; įvairūs rašytojai, profe
soriai ir įvairūs inteligentiškų profesijų žmonės, kurie ar 
savo raštais ar savo šiaip veikla skleidžia komunizmo idė
jas, kurie visai nutyli bolševikiškos valstybės trūkumus.

Netiesioginiai talkininkai: a) „ūkiškoji sistema, kuri 
leidžia darbdaviams naudoti darbininkus”; b) tie dvasinin
kai, „kurie savo nesusivaldymu ir blogu pavyzdžiu iš pa
grindų griauna jų netikusiai atstovaujamos Bažnyčios 
auklėjamąjį ir dorinamąjį darbą”, nors tokie dvasininkai 
tėra išimtys Lietuvos kunigų tarpe; pagaliau, c) nepapras
tai gerą dirvą komunizmui ruošia pasaulionys, ypač inteli
gentai, kurie „klaidina mūsų tautiečių protus ir tvirkina jų 
valią”.

Prof. Kemėšis sumini ir Šliupo vadovaujamą Etinės Kul
tūros Draugiją, kuriai praeitą vasarą Susivienijimas pa
skyrė kelis šimtus dolerių, šios draugijos šulai, anot prof. 
Kemėšio, tikrai yra nusipelnę iš Stalino jei ne raudonąsias 
žvaigždes, tai bent pagyrimo lapus.

Pagaliau, prof. Kemėšis komunizmo talkininkais laiko vi
sus tuos, kurie atsisako dorovės, meta savo religiją, krikdo 
savo šeimas, tvirkina visuomenę, o ypač bando išplėšti jau
nimą iš Bažnyčios įtakos.

Prof. Kemėšio drąsus straipsnis, tikime, turėjo susilauk
ti gyvo susidomėjimo Lietuvoje. Būtų gera, kad kas nors 
drąsiai ir paremtais faktais iškeltų viešumon visus tuos 
talkininkus, kurie teberuošia dirvą komunizmui tarp ame
rikiečių lietuvių.

ūksnį, atsegė drabužius, at
rišo turbaną, atnešęs van
dens suvilgė kaktą, išėmė gy
duolių ir atsargiai įpylė tarp 
pamėlynavusių lūpų. Taip 
slaugė visą naktį.

akmenį protingajam kapito
nui, kuris paliks mane ramy
bėje”. Kapitonas godžiai 
griebė rubiną ir sušuko į ka
reivius: „eikite, čia nėra kū
dikio...”

darbininkų gauna darbo kai
muose ir miškuose.

— Tuoj po Naujų Metų 
Darbo Rūmai ruošia amati
ninkams 3 — 6 mėnesių kur
sus.

Iš Tėvų Žemės

DRAUGAS APIE AMERIKĄ

Dienraštis Draugas savo metinėje apžvalgoje apie mūsų 
savaitraštį taip pasisako:

„Brooklyno lietuvių katalikų laikraštis „Amerika” yra 
vienas jauniausias mūsų laikraščių šeimos narys. Daug 
kas ligšiol abejojo ar ilgai jis laikysis. 1936 m. „Amerika” 
įrodė, kad ne tik laikysis, bet stiprės. Ir stiprėjo.

Ligšiol redakcijos ir administracijos sunki našta teko 
pakelti beveik vienam K. Vilniškiu!. Prieš porą mėnesių tą 
naštą jam palengvino J. Laučka, užimdamas „Amerikos” 
redaktoriaus vietą. Tuo būdu laikraštis žymiai gerėja ir 
gyvėja”.

— Nuo Naujų Metų užda
romas „Mūsų Rytojus”. Taip 
pat būsią didelių atmainų ir 
moksleivių laikraščiuose.

— Pabrangus rugiams, pa
brango ir duona: paprasta 
ruginė duona iki 22 et. už 
du svaru, sijota — 27 et.

— Pagal šiomis dienomis 
priimtą įstatymą, kiekviena
me apskrityje bus steigiama 
ipotekos įstaiga, kuriai va
dovaus apylinkės teisėjas.

— Apeliacinių Rūmų pro
kuroras Monstavičius dėl J. 
Lapėno ir kitų išteisinimo 
parašė protestą ir per Ape
liacinius Rūmus perdavė Vy
riausiam Tribunolui.

— Paskutiniai daviniais, 
lapkričio 1 d. Lietuvoje užre
gistruota 9,948 svetimšaliai. 
Jie yra atvykę iš 32 valsty
bių. Didelę svetimšalių dalį 
sudaro asmens be pilietybės.

— Dariui ir Girėnui pa
minklą Kaune manoma sta
tyti prieš Valst. Teatrą, gele
žinkelio stoties aikštelėje ar 
Vytauto kalne. Kur statys 
— dar nenutarta.

— Iki gruodžio 1 d. perei
tais metais į Klaipėdos uos
tą buvo įplaukę 1,289 jūrų 
laivai.

— Per metus visos Lietu
vos plytinės pagamina virš 
41,700,000 plytų.

— Per vieną savaitę iš 
Klaipėdos uosto išvežta į Če
koslovakiją 227 tonos sėme
nų ir į Angliją 220 tonų.

— Gruodžio 14 d. * išvyko 
Maskvon užsienių reikalų 
ministerijos ekonominio de
partamento direktorius tęsti 
ekonominių derybų su Sov. 
Rusija.

— Nuo sausio 1 d. „Amlit” 
bendrovė keturiuose savo au
tobusuose, einančiuose ruožu 
Kaunas — Marijampolė — 
Alytus, įtaisys radio imtu
vus.

— 1936 — 1937 mt. miško 
kirtimo sezonas jau prasidė
jo. Numatoma iškirsti 2,695,- 
000 kietmetrių miško. Miš
kuose gaus darbo apie 25,000 
darbininkų. Daugiausia į 
darbą bus siunčiami vien
gungiai, neturį šeimų.

— Marijampolėje yra įs
teigtas „Sodžiaus muziejus”, 
kuriame jau surinkta nema
ža Suvalkijos ir net Dzūki
jos istorinių daiktų. Visi rin
kiniai vos besutelpa į tris 
kambarius. Reikia tikėtis, 
ateityje Suvalkija galės juo 
rimtai didžiuotis.

— Darbininkų padėtis dar 
bo atžvilgiu Lietuvoje jau 
žymiai pagerėjo; daugumas

— Iš viso Lietuvoje yra 
67,500 hektarų durpynų, ku
riuose apytikriai yra 2 bilijo
nai 3 šimtai milijonų kubinių 
metrų durpių. Per paskutinį 
dešimtmetį žmonių susido
mėjimas durpiniu kuru žy
miai padidėjo.

Prie akmens tąsymo darbų 
dirbs 500 žmonių

Kaune žiemos darbų laiko
tarpiui numatoma įtraukti 
prie akmens tašymo virš 500 
žmonių: 350 tašytojų ir 150 
mokinių. Savivaldybė turi 
savo šios rūšies instrukto
rius, kurie apmoko papras
tus darbininkus, daugiausia 
tuos, kurie jokio amato ne
moka. Akmens tašykla da
bar perkelta į naują sklypą 
Šančiuose. Akmenys imami 
iš Kretingos, Vištyčio ir Vie
vio apylinkių.

Šiais metais numatyta ak
mens tąsymui išleisti iš vie
šųjų darbų fondo daugiau 
kaip 400,000 lt. Iš jų 75,000 
litų paruošiamiesiems dar
bams: iškasimui ir sutrauki
mui į krūvas.

Gatvių tvarkymui numaty
ta pagaminti radiusų ir ber

itu. Taip pat mieste numaty
ta medžių zonoje, tarpuose 
tarp medžių, kad oras galėtų 
geriau pasiekti augalų šak
nis, vartoti smulkūs skaldyti 
akmenukai. Taip pat numa
toma pagaminti granitinių 
laiptų ir k.

Dovanos
L Dovanų šventė
Praėjo Kalėdos, dovanų šventė; davėm ir priėmėm 

brangias dovanas.
Kalėdos ypač visų dovanų Davėjo šventė: priėmėm iš Jo 

brangiausią dovaną, davėm ir Jam savo dovanas.
II. Pasaulis žmogui

, Kas gali suskaityti, ar pilnai įvertinti, ką Dievas yra 
žmogui suteikęs?

. Pradžioje — nebuvo nei saulės, nei žvaigždžių, nei mė
nulio, nei žemės.

, Pradžioje — sako šv. Raštas — Dievas viską sutvėrė 
ir atidavė žmogui, kad tam žmogui visas sutvėrimas 
tarnautų.

Dolerinė dovana gali būti brangi ir pigi
Turtuoliui pigi, nes lengva jam uždirbti.
Varguoliui brangi, nes doleriui uždirbti jam kainavo 

daug valandų darbo, daug prakaito ir kraujo (kas 
yra perlai ir rubinai).

Mokslas, norėdamas įrodyti brangumą Dievo dovanų, 
skaičiuoja kiek laiko (žmonių atžvilgiu) praėjo, kol 
viskas buvo sutverta.

Mokslas sako: praėjo nesuskaitomi bilijonai metų, kol 
saulė atsiskyrė nuo žvaigždžių, ir žemė atsisky
rė nuo saulės !

Pas Dievą tūkstantis metų — kaip minutė; bilijonai 
metų — kaip diena.

Mokslas pasakoja: pirmiau niekas negalėjo ant žemės 
augti; nes žemė buvusi deganti liepsna; tiktai už 
šimtų milijonų metų apšalo šiek tiek žemė, užsidėjo 
žievė ir tada pradėjo augalai augti, ir galėjo tada 
gyvuliai ir žmonės gyventi.

Poetai dainuoja: „atiduočiau žvaigždes ir žemę, jei tik
tai žvaigždės ir žemė būtų mano”. '

Ką poetai dainuoja, bet negali įvykdyti, tą Dievas su
teikė savo mylimam žmogui; atidavė jam žvaigždes, 
ir mėnulį, ir žemę, ir viską, kas yra ant žemės.

II. Talentų dovana
Ir patį žmogų Dievas apdovanojo. Rankos, kojos, 

akys, ausys, širdys, protas! O, Dieve, koks žmogus 
būtų be šitų Tavo dovanų!

Kojomis po visą žemę žmogus apeina, nuo šalčiausių 
žieminių kraštų, kuriuose mato ledinius kalnus, iki 
karščiausių kraštų, kuriuosi gėrisi vaisingais me
džiais.

Ausimis girdi visokių paukščių čiulbėjimus, perkūnų 
trenksmus.

Akimis mato žaibus, žvaigždėtą mėlyną dangų, spal
vuotus saulėlydžius, gražiausias lelijas, kvepiančias 
rožes.

Rankomis, protu imituoja savo Sutvėrėją: stato tiltus, 
aukštus namus, orlaivius, išranda elektrą, radio, au
tomobilius.

7. Kaip sėkla, Dievo dovana po kiek laiko išauga į vaisin
gą medį; taip protas, Dievo dovana, mūsų amžiais 
pasirodė vaisingas savo išradimais.

8. Tikrai stebuklų stebuklas ta proto dovana.
III. Kalėdų dovana

1. Visų dovanų Davėjas, pats Dievas, atiduoda Save kaip
Kalėdų Dovaną.

2. Tai brangių brangiausia Dievo Dovana, brangesnė už
žvaigždes, saulę ir žemę; nes ši dovana sugrąžino 
žmogui Dievo malones, padaro žmogų Dievo sūnumi, 
Dievo Karalystės įpėdiniu.

3. Kalėdų ryte, Betliejaus miestely prastoje stainelėje,
ėdžiose Dievas atsiuntė savo brangiausią Dovaną; ir 
Marija suvystė Ją vystyklais.

4. Piemenėliai, išgirdę angelų giesmę, nubėgo į Betliejų,
pamatė Vaikelį, pripažino Jį savo Dievu, atsiklaupė 
ir pagarbino Jį.

5. Iš rytų trys išminčiai, žvaigždės lydimi, atkeliavo iš
tolimo krašto, rado savo Karalių, atsiklaupė ir davė 
Jam dovanų.

IV. Mūsų dovanos Dievui
1. Kalėdų ir Trijų Karalių šventėse duodamos dovanos;

Dievas mums suteikė brangiausią Dovaną, ir mes 
Jam turim ką paaukoti.

2. Ar auksas tinkama Dievui dovana? Jis aukso Sutvėrė
jas, ir galėtų iš aukso planetas bei žvaigždes su
tverti.

3. Brangiau už auksą »ir visą pasaulį, Dievas laiko patį
žmogų ir žmogaus laisvą Dievui tarnavimą.

4. Kas paduoda stiklą šalto vandens Dievo vardan, Jis
priima kaipo Jam suteiktą dovaną.

5. Kas ištaria raminantį žodį, kas atlieka gailestingą dar
bą Dievo vardan, Jam suteikia brangią dovaną.

6. Mes turim Betliejų, mes turim stainelę, mes turim pra-
kartėlę, kur ir mes galime padėti savo dovanas.

7. Mūsų stainelės — tai bažnyčia, mūsų prakartėlė — tai
altorius, ant kurio, pirma susitaikę su savo broliais, 
per kunigo rankas aukojame Dievui mūsų brangiau
sias Jam Dovanas — mūsų maldas, skausmus, pro
tus, sielas — per Jėzų Kristų su Jėzum Kristum.

8. Būti krikščioniu reiškia — galėti už Dievo brangiausią
Dovaną Jam tinkamą dovaną paaukoti.

9. Antras Dievo Asmuo — Dievo Dovana mums; mūsų
asmenis sujungti su Dievo Asmenim, kaip šakeles 
su vynmedžiu — tai mūsų Dovana Dievui.

10. Ačiū Dievui!
Amerikonas.

(Tęsinys) - 
jis sunkiai knžė sau

fjhip Ui ge™1“
išaiškinti Šventosio 

^paslaptis. Užsimąs 
vaikščioja sau 'jūrų pa 

^irstai regi vaikj 
b$u bepilstant vander 
įjūry inazon duobelen. Sus 
(bėjęs Augustinas prisiai 
tina ir klausia, ką jis čia b 
darąs. Vaikas atsako jan 
jioriu jūry vandenis perpil 
šiton, štai, duobelen". Aug 
stas pradeda jam aiškint 
jog tai esą negalima, kada 
^duobelė esanti permąv 
jį kaip tu", atrėžia ja 
uta, „turėdamas tiki 
iaogaus protą, gali supra

Švenčiausios Trejyl 
pįiptį?” ir, šiuos žodž 
giięs, vaikas išnyksta 
įą Augustinas tad sup 
tąjogčia būta Angelo, kt 
norėta įspėti jis, kad nesi 
(y gvildenti tai, ko api 
iaogaus protas negali.

Be šio dar, ypač pask 
oiiis laikais, o ypač jaui 
nuoliai, peraukštai išk 
mokslą, vadindami jį nei 
dingu Jame yra tiek kla 
kad joms surašyti nepal 
tą ir spaustuvių! Pašau 
mokslas savo dėsnius į: 
vadas dažniausia remia 1 
tezėmis, t y. spėlioji! 
kurie per ilga keičiasi 
dažnai, kaip kad dabar 
moterų mados! Vienos 1 
tezės vejas kitas ir vis 
paskutinioji laikoma n< 
dingą, tikroji! Imkime, 
yjidžiiu, kad ir saulę.

Seniau manyta, jog 
m didelio, smarkiai 
iūkagdežies gabalo— 

ksagoras, graikų filosi 
mot kitų — aukso t 
(Euripides, poetas), 

oy filosofas Kantas 
yra laikęs begalinio 
ugnimi. Vėliau, beve 
psę šimtmečio, 1 
įmonės, jog saulės 
pešanti juoda, spėt 
vinų apgyventa ir ap 
supta žibančių garų; 
tomos saulėj dėmes t 
tusios kalnų viršūnė 
schelis). Nuo 1868 m

Lietuvos kark
(Tęsinys)

, Geg. 26-31 Kupiškis 
na. Panevėžio paėmii 
kėlė mūsų jaunos ka 
nūs pasitikėjimą savi 
dūrinės Lietuvos aul 

. ju ežerais ir siaurai 
sudaro patogią išeiti 
iš rytinės į vidurinę A 
tijos dalį. Todėl bo 
manė čia susilaikyti, 
togiu momentu vėl 
pradėti pulti į Lietuv 
mą, Mūsų vadovybė t 
teisingai įvertino šią 
taigi nusprendė nedu 
sevikams čia įeis- 
N riksmuose dalyvavt 
vėžio grupė, kurioje 
tu buvo: Panevėžio a 
taliono 7 kuopos ir 1 
kuopa, 2 pėst pulko

' iri s. k. kuopa, šiaul 
liono 1 kuopa ir 4 a 
buklų (apytikriai 11 
tuvų, 50 kardų, 4 pat

5 eigoje paimta Sub
i geg. 26, Kupiškis _

Tuo metu dešiniau 
Ukmergės grupė gę 
ėmė Uteną. Panevė: 

. mergės žygių pa;
sudarė kai kuriems 
Spūdžio permenkai 

j jėgas įvertinti;
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KOVU KRYPTIS IR MUSŲ APSILEIDIMAS
; davėm ir paėmėm

šventė: priėmėm iš Jo 
am savo dovanas.

■

rtinti, ką Dievas yra

i žvaigždžių, nei mė-

ievas viską sutvėrė 
gui visas sutvėrimas

•pigi
irbti.
ždirbti jam kainavo 
aito ir kraujo (kas

urną Dievo dovanų, 
žvilgiu) praėjo, kol a

bilijonai metų, kol
I, ir žemė atsisky-

ip minutė; bilijonai

negalėjo ant žemės 
liepsna; tiktai už

tiek žemė, užsidėjo 
ugti, ir galėjo tada

les ir žemę, jei tik-

lyti, tą Dievas su
ave jam žvaigždes, 
ra ant žemės.

. Rankos, kojos, 
ieve, koks žmogus

la, nuo šalčiausių 
odinius kalnus, iki 
si vaisingais me-

Ibėjimus, MM -

šlyną dangų, spal- 
eJijw kvepiančias

arėją: stato tiltus, 
elektrą, radio, au-

r
ko išauga į vaisto
ma, mūsų amžiais
s.
ovana.

tiduoda Save kaip

ma, brangesnė už 
dovana sugrąžino 

ogų Dievo sūnumi,

rastoje stainelėje, ’ ► 
jiausią Dovaną; ir

nubėgo į Betliejų, 
Dievu, atsiklaupė

rdimi, atkeliavo iš 
atsiklaupė ir davė
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Jis aukso Sutvėrė- 
bei žvaigždes su-

...
dievas laiko patį 
irnavimą.
Dievo vardan, Jis

i gailestingą dar- 
ngią dovaną.
ę, mes turim pra- 
lavo dovanas.
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i su savo broliais, 
i musų brangiau- 
3, skausmus, pro- 
izum Kristum.
)ievo brangiausią 
tkoti.
ma mums; mūsų 
nim, kaip šakeles 
Dievui.

Amerikonas.g-2 .' jį

(Tęsinys)
Jis sunkiai laužė sau gal

vą, kaip čia geriau galima 
būtų išaiškinti Šventosios 
Trejybės paslaptis. Užsimąs
tęs vaikščioja sau jūrų pa
krantėj, ir štai regi vaiką, 
kaušeliu bepilstant vandenį 
iš jūrų mažon duobelėn. Susi
domėjęs Augustinas prisiar
tina ir klausia, ką jis čia be
darąs. Vaikas atsako jam: 
„noriu jūrų vandenis perpilti 
šiton, štai, duobelėn”. Augu
stinas pradeda jam aiškinti, 
jog tai esą negalima, kadan
gi duobelė esanti permaža. 
„Gi, kaip tu”, atrėžia jam 
vaikas, „turėdamas tiktai 
žmogaus protą, gali suprasti 
visą Švenčiausios Trejybės 
paslaptį?” ir, šiuos žodžius 
ištaręs, vaikas išnyksta iš 
akių. Augustinas tad supra
to, jog čia būta Angelo, kurio 
norėta įspėti jis, kad nesiim
tų gvildenti tai, ko apimti 
žmogaus protas negali.

Be šio dar, ypač paskuti
niais laikais, o ypač jaunuo- 
nuoliai, peraukštai iškelia 
mokslą, vadindami jį neklai
dingu. Jame yra tiek klaidų, 
kad joms surašyti nepakak
tų ir spaustuvių! Pasaulinis 
mokslas savo dėsnius ir iš
vadas dažniausia remia hipo
tezėmis, t. y. spėliojimais, 
kurie per ilga keičiasi taip 
dažnai, kaip kad dabartinės 
moterų mados! Vienos hipo
tezės vejas kitas ir visados 
paskutinioji laikoma neklai
dinga, tikroji! Imkime, pa
vyzdžiui, kad ir saulę.

Seniau manyta, jog jos 
esama didelio, smarkiai įkai
tintos geležies gabalo (Ana- 
ksagoras, graikų filosofas); 
anot kitų — aukso gabalo 
(Euripides, poetas). Vokie
čių filosofas Kantas saulę 
yra laikęs begalinio karščio 
ugnimi. Vėliau, beveik per 
pusę šimtmečio, laikytasi 
nuomonės, jog saulės medžią 
ga esanti juoda, spėtinai gy
vūnų apgyventa ir aplink ap
supta žibančių garų; gi ma
tomos saulėj dėmės tai išsiki 
šusios kalnų viršūnės (Her-
schelis). Nuo 1868 m. pripa-

žinta, jog saulės branduolis 
esąs susidaręs iš aukščiau
siame laipsny įkaitintų garų, 
jog iš šių garų išsibloškią 
kiek tirštesnės, tačiau, ne- 
taip skaisčios medžiagos šu
lai, kurie ir sudarę dėmes 
(Sachi). Vėliau, su taip va
dinamos spektralės analizės 
(tam tikro bandymo) pagel- 
ba surasta, jog minėtos dė
mės esančios ne kas kita, 
kaip tik šaltesnės saules da
lys, ir šiuo pamatu sudaryta 
daug kitų teorijų (manymų, 
moksliškai pamatuotų pa
žiūrų). O kas nemanyta apie 
žemės, žmogaus amžiaus il
gumą, apie žemės vidurius, 
apie gyvių atsiradimą, apie 
žemės baigą ir t. p.? Viena 
tik matematika yra atsirė
musi tikrumos, o kitos mok
slo šakos, tai keičiasi ir kei
čiasi. Tai jau ką čia ir be
kalbėti apie pasaulinio moks
lo tikrumą ir saugumą! Pa
saulinis mokslas daugiausia 
remiasi spėliojimais, taigi 
ir turi griūti, kaip kad pa
statyta ant smilties troba, ar 
iš kortų vaiko padaryta pi
lis! Šiandien šitaip, rytoj 
taip, o poryt vėl anaip!

Netaip yra su R. K. Bažny- 
čioSl mokslu — jis stovi ant 
šv. Petro uolos; todėl ir ne
griūva ir niekados nesugrius, 
kadangi jis pagrįstas ne teo
rijomis, bet tikru Jėzaus 
Kristaus žodžiu: „Aš esu 
tiesa, kelias ir gyvenimas!” 
„Aš esu pasaulio šviesa!...

1 Kas tiki manimi, nevaikščio
ja patamsiais”.

Kas pasitiki vien tik pa
sauliniu mokslu ir vien tiktai 
juomi vadovaujasi, tasai vi
sados apsigauna; gi kas visų 
pirma pasitiki Dievu ir Jo 
apreikštu mokslu, tas nieka
dos nepaklys, įsigilindamas į 
dangaus ir žemės paslaptis. 
Tai tikriausioji tiesa! R. K. 
Bažnyčia gerbia tikrąjį mok
slą ir visados jį remdavo ir 
remia, tačiau priešinasi to
kiam tnokslui, kursai šaukia: 
..Šalin Dievas!”

C.
R. K. Bažnyčia ir laisvė

škiausia atsikartoja Liuci- 
pierio troškimas atsipalaido- 
ti iš priklausomybės Dievui 
ir Jo įsakymams ir įstaty
mams. Tik ir girdi: „laisvė, 
laisvė ir laisvė!” Kad laisvė 
yra kiekvienam pageidauja
ma ir reikalinga, tai niekas 
negali užginčyti. Tačiau, 
kiekviena laisvė yra tik tada 
žmogui naudinga, jei ji išnau 
dojama tam tikrose ribose; 
gi, jei jos pageidaujama kai
po atsipalaidojimo iš visų su 
varžymų žmogaus pojūčių, 
tai pageidaujama jau absoliu 
čios laisvės, o jos kaip tik ir 
nėra.

Absoliučia, t. y. pilniausia 
visiška laisve džiaugiasi tik
tai ir vien tiktai vienas auk
ščiausias Absoliutas, t. y. 
Dievas, kadangi Jis, kaipo vi 
sų priežasčių Priežastis, iš 
kurio valios atsirado pasau
lis su visais jo kūriniais, pri
klauso tik pats savęs.

Visiems savo kūriniams 
Jis yra paskyręs tam tikrą 
tikslą ir užbrėžė tam tikras 
ribas, kurių jiems neleista 
peržengti, kadangi kitoniškai 
suirtų Jo nustatyta pasauly
je tvarka. Tai aiškiai regime 
įsižiūrėdami pasaulio gamtiš 
kai tvarkai — gamtos įstaty
mams.

Lygiai taip pat ir žmogui 
Dievas davė tam tikrus įsta
tymus, kad jis, būdamas su
tvertas amžinai laimei, prisi
laikydamas jų, lyg kad kelia- 
rodžio, tvarkytųsi ir nenu
kryptų nuo savo siekio — 
laimės.

Taigi Dievas kiekvieno 
žmogaus sielai įdiegė atjau
timą ir pažinimą pagrindinių 
taisyklių — įsakymų, kurių 
jis privalo prisilaikyti, k. a. 
„Aukščiausiajai Esybei pri
kimšo garbė”; „kiekvienas 
privalo mylėti save, savo 
gimdytojus, artimuosius ; 
„neleistina daryti kitam tai, 
kas pačiam nemalonu”; „ne
galima iš bet ko reikalauti 
negalimųjų dalykų”... Kitaip 
sakant, yra tai kiekvienam 
įgimti dorovingumo įstaty
mai.

(Bus daugiau)
Dabartiniais laikais ko ry-' Snaudalis.

Lietuvos kariuomenes svarbesnieji žygiai
(Tęsinys)

Geg. 26-31 Kupiškis - Ute
na. Panevėžio paėmimas su
kėlė mūsų jaunos kariuome
nės pasitikėjimą savimi. Vi
durinės Lietuvos aukštumos 

.su ežerais ir siaurais defile 
sudaro patogią išeities ribą 
iš rytinės į vidurinę Aukštai
tijos dalį. Todėl bolševikai 
manė čia susilaikyti, kad pa
togiu momentu vėl galėtų 
pradėti pulti į Lietuvos gilu
mą. Mūsų vadovybė taip pat 
teisingai įvertino šią vietovę, 
taigi nusprendė neduoti bol
ševikams čia įsistiprinti. 
Veiksmuose dalyvavo Pane
vėžio grupė, kurioje tuo me
tu buvo: Panevėžio atsk. ba
taliono 7 kuopos ir 1 s. kulk, 
kuopa, 2 pėst. pulko 3 kuop. 
ir 1 s. k. kuopa, Šiaulių bata
liono 1 kuopa ir 4 art. pa
būklų (apytikriai 1700 dur
tuvų, 50 kardų, 4 pab.) Žygių 
eigoje paimta Subačius — 
geg. 26, Kupiškis — geg. 30. 
Tuo metu dešiniau puolanti 
Ukmergės grupė geg. 28 už-

operacija kiek užtruko, nes 
sutiktas gana smarkus bolše 
vikų priešinimasis.

Rugpjūčio 24-31 Zarasai. 
Tai yra paskutinis mūsų ka
riuomenės žygis prieš bolše
vikus, kad juos galutinai iš
vytų iš Lietuvos. Iš mūsų 
pusės dalyvavo abi (Ukmer
gės ir Panevėžio) grupės. 
Rugp. 25 paimti Zarasai.

Po šio žygio Panevėžio 
grupės dalys pirmos pasiekė 
Dauguvos krantus ir juose 
įsitvirtino. Bolševikai kiek il
giau laikėsi Ukmergės gru
pės bare ir linijoj — Griva 
Lugainiškių pal. išsilaikė iki 
rugsėjo 27 d.

Mus ir bolševikus skiria 
sunkiai pereinamoji kliūtis— 
Dauguvos upė, kuri ir patį 
buvusį iki tol manievrinį ka
rą pakeitė į primenantį po
zicinį.

Šios operacijos nulėmė 
karą su bolševikais. Lietu
vos žiemiai buvo atvaduoti 
nuo bolševikų, bemaž tuo mo
mentu, kai Kuršėnuose ir

ėmė Uteną. Panevėžio ir Uk-| Šiauliuose pradėjo įsivyrauti 
mergės žygių pasisekimas naujas priešas — bermonti- 
sudarė kai kuriems vadams ninkai.
įspūdžio permenkai bolševi- Bermontininkai.
kų jėgas įvertinti, todėl ši Didįjį karą pralaimėjusi

Japonijoje, jos sostinėje Tokyo, buvo susengtos ilgiausiu 
barzdų čempionato rungtynės, kuriose dalyvavo daugybė 
japonų. Daugelis japonų tiki, jog ilgos barzdos suteikia 
daug laimės.

Kalėdoms Praėjus
Kalėdų šventė ypatingai 

laukiama; ji įspūdingiau su
tinkama ir netikinčių žmo
nių, tai dėl dovanų teikimo, 
tai dėl pareiškimo gilaus nuo 
širdumo linkėjimų ir pan.

Ir man norėtųsi šių šven
čių laikotarpiui dar nevisai 
praėjus, pareikšti skaityto
jams savo širdingus linkėji
mus. Nuo šių garbingų Kalė
dų švenčių visi, kurie jaučia
mės tikri lietuviai ir gyvi 
krikščionys, padarykim tokį 
pažadą: skaitysim tik kata
likiškus, grynai lietuviškus 
tautiškus laikraščius.

Marksistų laikraščius pa
likim kitataučiams. Jų prisi- 
dengimas darbininkų reika
lų neva rūpinimusi tegu dau
giau neapgaudinėja. Kada 
jie šturmingai šūkauna apie 
gerbūvį, turim suprasti, kad 
ne visiems darbininkams jie 
to gerbūvio šaukia, o išimti
nai tik sau ir savo akliems 
žiaurių darbų rėmėjams. Ar 
neužtenka mums vaizdo iš 
Rusijos ar Ispanijos paskuti
nių įvykių, kaip ten marksis
tai tų šalių darbininkus krau 
juose ir ašarose paplukdė.

Mano nuomone, labai kly
do tie darbininkai, kurie skai 
tė raudonųjų kranklių orga
nus, lankėsi į jų vyliugingas 
prakalbas, kur prisisėmę me
lų, o nesekė jų kasdieninio 
gyvenimo ir leido save pri

Vokietija be kito turėjo ati
traukti savo kariuomenę iš 
Pabaltės. Vokietijos Krašto 
Apsaugos Ministerija buvo 
nustačiusi datą, kada vokie
čių kariuomenė turi apleisti 
Lietuvą. Galutinis terminas 
buvo 1919 m. lapkričio 14 d. 
Tačiau dar prieš tai į Lietu
vą (iš pradžių į Kuršėnus, 
liepos 26 d., kiek anksčiau į 
Mažeikius) buvo atvykusi 
pirmoji naujai suformuota 
vadinamųjų bermontininkų 
dalis. Kiek vėliau jie persi
kraustė į Šiaulius, čia puolė 
komendantūrą, paplito Lie
tuvos vakaruose ir pradėjo 
grasinti Lietuvos rytų daliai.

Į bermontininkus susime
tė nenorį Pabaltę apleisti vo
kiečių freiviligieriai, kurie 
tuo būdu manė įvykdyti per 
Didįjį karą iškeltą vokiečių 
sumanymą — kolonizuoti Pa 
baltę; prie jų prisidėjo į ne
laisvę patekę rusai (ir iš Ru
sijos pilietinio karo pradžio
je pabėgę), kurie čia, susti
prėję, turėjo vilčių grąžinti 
Rusijoj buvusią monarchis- 
tinę santvarką ir neleisti Pa- 
baltei atsiskirti nuo Rusijos. 
Nors abu nauji sąjunginin
kai principiniuose siekiuose 
vadovavosi griežtai priešin
gais siekiais, tačiau tai pa
čiai Santarvei galėjo didžiai

atrodyti savo jėga, juo 
labiau, kad santarvininkai 
nedaugiausia dar galėjo ori
entuotis ne tik mūsų, bet ir 
kitų naujųjų Pabaltės vals
tybių tuometiniame gyveni
me.

Latviams bermontininkus 
iš Latvijos vejant ir gavus 
smūgių Lietuvoj, jie pasiju
to neramiai ir lapkr. 15 (ka
da reguliarės vokiečių dalys 
turėjo apleisti Lietuvą) pa
sidavė gen. v. Ebėrhardo 
globai, kuris turėjo imtis vi
sų priemonių juos iš Lietu
vos iškraustyti. Tačiau ne
trukus po to, bermontininkai 
pradėjo puldinėti į rytus nuo 
jų užimtos linijos. Mūsų ka
riuomenė perėjo į kontrpuo- 
limą, kuris vėliau pasireiškė 
Šiaulių operacijoje, per kurią 
bermontininkai būtų buvę 
visai sugniužinti po Radvi
liškio kautynių. Tačiau įsi
maišė gen. Niesselio karinė 
misija ir mūsų sėkmingas 
puolimas buvo nutrauktas.

Besikraustydami bermon
tininkai nemažai prisigrobė. 
Gruodžio 4 d. mūsų kariuo
menė užėmė liniją Skaudvilė 
— Šiauliai — Ivoniškis — 
Rietavas — Plungė, o gruod. 
15 d. pasiekė Mažosios Lie
tuvos sienas, kur ir išstatė 
sargybas,

mažiausių piemenėlių nuliu 
dęs stovėjo, nes neturėjo nei 
aukso, kad mažam Vaikeliui 
galėtų padovanoti, nei triū- 
belės, kad galėtų Jėzų pa
gerbti muzikos malonumais. 
Piemenukas pasuko savo 
liūdnas, ašarotas akutes į 
prakartėje gulintį Vaikelį, 
manydamas: koks aš lai
mingas būčiau, jei greičiau 
patekėtų šviesi saulutė, gal 
pražystų lauko gėlelė, aš ją 
nuskynęs atneščiau mažučiui 
Vaikeliui.

Kaip legenda sako, jam 
baigiant mąstyti, nežinia iš
kur jo rankutėje nepaprasto 
grožio žiedelis pražydo, kurį 
džiaugsmingai Jėzui padėjo. 
Jėzus, į piemenėlį maloniau
siai pažvelgęs, nusišypsojo ir

vesti prie žiauriausios pasau
lyje brolžudystės.

Žinoma, kad Rusijos ir Is
panijos senosios vyriausybės 
buvo kaltos, kad laikė darbi
ninkus be mokyklų, neaprū
pino žeme bei geresnėmis gy
venimo sąlygomis, kas mark
sistams davė progą kraujuo
se plukdyti visą visuomenę.

Darbo žmonėms jau didis 
laikas išsikovoti geresnes 
kasdieninio gyvenimo sąly
gas, bet tam yra rimtesnių, 
kultūringesnių būdų. Čia ir 
norisi palinkėti, kad ir vy
riausybės, ir tautų bei darbi
ninkų vadai, pagaliau, ir pati 
darbininkija, Karalių Kara
liaus gimimo švenčių laiko
tarpy sąmoningai suderintų 
budrius visuomenės reika
lus, kad galingesnieji silp
nesnių neskriaustų, o silp
nesnieji rodytų sąžiniškumą. 
Kūdikėlis Jėzus sulaukė, kad 
jautis ir asilas, priklaupęs, 
kvėpavimu šildytų nuo šal
čio Jo drebantį kūnelį; kaip 
Kasperas, Melkioras ir Bal
tazaras iš tolimų kraštų su 
brangiomis aukso ir kitomis 
dovanomis skubėjo jam nuo
širdžiai dovanas sudėti; kaip 
piemenėliai iš miego pažadin
ti skubėjo jį pasveikinti, taip 
ir šiandien, neramybės lai
kais, reikalinga, kad Vaike
lio Jėzaus krikščioniškas lop
šelis visus jungtų į vieną, ra
mią, taikią, krikščionišką 
šeimą.

Yra legenda, kad Jėzaus 
gimimo vietoje tik vienas iš

1919 m. rugsėjo 30 — Šiau 
liai (gimnazijos puolimas) 
Rugs. 28 bermontininkai 
Šiauliuose pareikalavo mūsų 
komendanto atiduoti jiems 
komendantūros užimamas ka 
reivines. Komendantui atsi
sakius ir prisirengus priešin
tis, rugsėjo 30 iš ryto vokie
čių žandarų viršininkas rot
mistras von Plauen su ke
liais kareiviais atvyko į gim
naziją ir pradėjo besirenkan
čius moksleivius vaikyti, nes 
gimnazija esą reikalinga jų 
ligoninei. Mokiniai susirinko 
antro aukšto koridoriaus ga
le ir, himną giedodami, nesi
judino iš vietos ir neklausė 
vokiečių įsakymo gimnaziją 
apleisti. Von Plauen pagrasi
no atvesti bolševikų belais
vius, kurie moksleivius išvai
kysią. Atvesti belaisviai pa
rodė didesnį žmoniškumą, 
nes moksleivių nevaikė. Tuo
met von Plauen šoko prie 
moksleivių ir pradėjo juos 
mušti; jį pasekė vokiečių 
žandarai ir kareiviai. Šiaulių 
miesto gyd. med. dr. Avižo
nis ir apskrities gydytojas 
Žilinskas sustatė < sumuštų 
moksleivių apžiūrėjimo pro
tokolą, iš kurio matyti, kad 
vokiečiai sumušė 30 mokinių. 
Vėliau vokiečiai stengėsi 
šias žinias paneigti, o pirmo

ninku apie jų esamas skolas 
ir tas žinias patikrino. Kai 
kurie darbininkai nenoromis 
papasakojo darbdaviui apie 
savo skolas už automobilius, 
bankuose, o kai kurie pradė
jo keistai manyti apie jų „bo 
so” kišimąsi į jų šeimyninį 
— privatų gyvenimą.

. Bet prieš pat Kalėdas Gra
veli pradėjo šaukti į savo įs
taigą darbininkus vieną po 
kito. Dauguma darbininkų, 
kurie pasisakė turį dideles 
skolas, buvo nusigandę, kad 
„bosas” neatleistų jų iš dar
bo.

visi suprato, kad to piemenė
lio dovana Jėzui buvo malo
niausia.

Tas vargingiausias piemuo 
atstovavo darbo žmones.•
Kaip Jėzui tuomet buvo to 
varguolio piemenėlio tyras 
nuoširdumas brangesnis už 
karalių auksą, taip panašiai 
ir dabar darbo žmonių svei
kinimai Jam malonūs.

Man rodosi, būtų labai ge
ra, jei mes kietai pasižadė- 
tumėm nemėtyti savo sun
kiai uždirbtų centų girtavi
mui ir kitoms kvailystėms, o 
už tuos pinigus užsirašytu- 
mėm sau ir kitiems Ameriką 
ar kitus gerus laikraščius.

A. Žiemys.

TAI BENT DARBDAVIS

Iš Philadelphia, Pa. prane
šama, kad vietos American 
Chemical Paint Company 
darbdavis J. Harvey Graveli 
Kalėdų dovanoms Ambier 
priemiesčio darbininkams iš
leido 100,000 dol. Jis apmo
kėjo darbininkų visas sko
las: mortgičius, gydytojų są
skaitas, nuomas, krautuvėms 
už valgius, neapmokėtas są
skaitas už radio ir elektros 
šaldytuvus.- žodžiu, jo dirb
tuvės darbininkai nuo Naujų 
Metų neturės jokių skolų.

Graveli pradėjo savo biznį 
prieš 25 metus ir šiandien y- 
ra milijonierius. Darbininkų 
skolų mokėjimą jis pradėjo 
kelias savaites prieš Kalėdas. 
Jis pradėjo klausinėti darbi-

Pirmiausia buvo pašauk
tas vežikas, kuris uždirbdavo 
apie 25 dol. per savaitę.

— Jonai, — sako Graveli, 
— kokias Kalėdas turėsi šie
met ? Ar nespaudžia tavęs ko 
kios skolos?

— Ne, tamsta, atsakė Jo
nas nusigandęs, bet klausia
mas jis prisipažino, kad jo 
namo skolų yra 6,500, ir sun
ku jas atsimokėti.

— Še, pinigai, eik,1 užmo
kėk savo skolą ir nesakyk a- 
pie tai savo draugams.

Po to p. Graveli pašaukė 
darbininką, kurio skola buvo 
2,500 dol. už operacijas; ki
tam įteikė 7,000 dol., kuris 
turėjo pasiskolinęs savo mo
tinos laidojimui ir kitoms iš- 
laidoms.

Vienas darbininkas, gavęs 
5,000 dol., tuojau sugrįžo su 
čekiu ir metęs „bosui” į akis 
pasakė, kad jis manąs dau
giau užsitarnavęs, negu kad 
jam būtų apmokama ir pa
varoma iš darbo. Bet jis tuo
jau buvo suramintas, kad 
jam darbas bus ir toliau.

Nė vienas iš jo darbinin
kų (apie 110) neliko be kalė
dinės dovanos. Net laikinai 
dirbančius apdovanojo de
šimtinėmis.

Graveli, buvęs respublikol 
nas, šiuo laiku karštas prezi
dento Roosevelto rėmėjas ir 
didelis Naujos Dalybos sekė
jas. ABC.

— New Yorko mieste ser
ga labai daug žmonių. Dau
guma jų „flu” kankina, kiti 
gi gauna ir uždegimą plau
čių. Šiltos ir lietingos dienos 
tam puikiai patarnauja.

pasisekimo padrąsinti užė
mė ir kitas įstaigas.

1919 Spalių 21 — lapkr. 
2, Šimkaičiai. •— Raseiniai. 
Šeimininkaudami, bermonti
ninkais virtę vokiečiai Šim
kaičių apylinkėse labai plėšė 
vietos gyventojus. Spalių 21 
iš Šimkaičių vokiečiai apšau
dė mūsų ginklų transportą. 
Transportą lydėjęs karinin
kas Rimavičius su raitinin
kais, vietinių gyventojų pa
dedami, puolė vokiečius, ir 
visi Šimkaičiuose esantieji 
vokiečių jugeriai (7) per su
sirėmimą buvo nukauti. įnir
šę vokiečiai pasiuntė į Šim
kaičius daugiau kareivių, ku
rie iš apylinkių gyventojų 
atiminėjo maistą ir šiaip vi
sokius daiktus, o iš miesto 
valdybos paėmę 2,000 auks., 
neva nukautiems kareiviams 
laidoti. Iš Šilinės ir Jurbar
ko pašto įstaigų atimti ko
mutatoriai, Jurbarke nu
ginkluota mūsų milicija, iš 
muitinės paimta apie 3,000 
auks. ir t. t.

Spalių 26 d. vokiečiai ban
dė nuginkluoti Raseinių ko
mendantūrą, kurios kuopa, 
to išvengdama, pasitraukė į 
Girkalnį, vėliau į Betygalą. 
Vokiečiai šeimininkauja Ra
seiniuose. Su vokiečiais su
sitarus, lapkr. 2 d. kuopa grį

žta į Raseinius. Išvykstanti 
vokiečių kuopa apiplėšė gy
ventojus ir išeidama paėmė 
su savim Raseinių kuopos va 
dą kar. Rimavičių, kurį vė
liau sušaudė. Oficialiai buvo 
pranešta, kad kar. Rimavi
čius nukautas, jam mėginant 
bėgti.

1919 m. spalių — lapkr. 
Pasvalio komendantūros gru 
pė veikė bermontininkų deši
niajame sparne. Grupėje bu
vo 3 kuopos ir 5 komandos, 
be to vietiniai partizanai. 
Frontas apie 60 km, iš to sa
vaime aiškėja, kad grupė ga
lėjo kariauti tik partizaniniu 
būdu. Grupės veiksmams 
šiek tiek pavaizduoti, palie
čiame tig Saločių miestelį.

Bermontininkų veržimasis 
sulaikytas, kai spalių 20 d. 
jie buvo išvyti iš Biržų ir 
Traupiu, o Saločiuose nugin
kluoti vokiečių žandarai. 
Lapkr. 1 d. Saločius užima 
bermontininkai, lapkr. 3 d. 
grupė atsiima atgal, lapkr. 8 
d. bermontininkai vėl užima, 
lapkr. 12 d. čia įvyksta gru
pės mastu didelės kautynės, 
po kurių mums teko 4 s. 
kulk., 74 šautuvai, apie 20,- 
000 šovinių, 274 granatos ir 
138 belaisviai. Mūsų nuosto
liai: 9 nukauti ir per 30 su
žeistų. (Bus daugiau)
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į,JAUNIMO BROADWAY
Sveikinimas iš Lietuvos
Vytauto Didžiojo universi

teto studentų akademinis 
Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti skyrius atsiun
tė redakcijai laišką, per kurį 

.„ypač sveikina Jungtinių Val
stybių lietuviškąjį jaunimą.

„...Naujų Metų proga mes 
Jus spaudžiame prie širdies 
ir siunčiame laimės linkėji
mą piš mūsų visų Motinos — 
tėvynės Lietuvos” — rašo to 
skyriaus valdyba.

—o—
Ali American Lithuanian 

Team
Marianapolio kolegijos stu 

dentas Vyčas įteikė kun. Kri-I 
pui savo sudarytą Ali Ame
rican Lithuanian futbolo ko
mandą iš tokio sąstato:

L. E. Platukis, Duquesne; 
L. T. Monėevičius, Holy 
Cross; L. G. Raškauskas, 
Pittsburgh; Centre, Jančiu- 
lis, Katalikų Universitetas; 
R. G. Starkevičius, Wa
shington; R. T. Janušas, 
Boston College; Q. B. Puplis, 
Notre Dame; L. H. Stapulis, 
Pittsburgh; R. H. Jankaus
kas, Wisconsin ir F. B. Dul
kė, Fordham.
' Na, o kada Marianapolio

veikalą; giedojo kalė- 
giesmes, deklamavo, 
Pranciškonės sesutės 

labai gražiai išlavinu- 
vaikučius. Kadangi

(turėjo savo Kalėdų vakarą. 
Vaikučiai suvaidino labai 
gražų, Kalėdų šventei pritai
kintą 
dines 
grojo, 
buvo 
nusios
tai buvo Šv. Jono E v. išvaka
rės, tai kunigams Jonams, 
kleb. kun. Ambotui ir kun. 
Kripui, įteikta dovanos. 
Ačiū, vaikučiai! Lai jums 
Dievas padeda ir jūsų ga
bioms mokytojoms!

Vakare dalyvavo ir 
dr. Ražaitis, čia vedęs 
jas.

futbolininkas pateks į 
American komandą?

All

IŠ VYČIŲ VEIKLOS

Susidomėjimas ekskursija
1938 metais rengiamąja 

L. Vyčių organizacijos eks- 
' kursi  ja labai didelis susido
mėjimas; ne tik jaunimas, 
bet ir plačioji visuomenė ren 
giasi ja pasinaudoti, ši eks
kursija visai, atžvilgiais žada 
būti viena iš linksmiausių ir 
įdomiausių. Apie šią ekskur
siją bus platesnių informa
cijų.

—o— ,
Metinis apskrities 

suvažiavimas
L. Vyčių N. Y. ir N. J. ap

skrities metinis suvažiavi
mas įvyks sekmadienį, sausio 
17 d., Šv. Onos parapijos sa
lėje, Jersey City, N. J. Suva
žiavimas labai svarbus; bus 
svarstomi naujų narių va
jaus planai ir kitokį reika
lai. Taipgi, bus renkama nau- 

< ja valdyba. Posėdis prasidės 
2:30 vai. po pietų.

Kuopų susirinkimas
Ketvirtadienį, sausio 14 d. 

41 Vytauto kuopa turės la
bai svarbų susirinkimą, ku
riame bus įvesdinta nauja 
valdyba ir 1937 metų veiki
mo eiga apsvarstyta. Posė
dis prasidės 8:30 vai. vakare. 
Norintieji į L. Vyčių organi
zaciją įstoti, prašoma ta pro
ga pasinaudoti ir atvykti į šį 
kuopos susirinkimą.

—o— ” 
Parengimai

Sausio 10 d. 12 kuopa
rėš parapijos svetainėje savo 
tėvų pagerbimo parengimą 
su užkandžiais, pamargini- 
mais, ir šokiais.

— Patersono 61 vyčių kuo
pa tą patį sekmadienį rengia 
teatrą su šokiais; bus suvai
dintos dvi komedijos (viena 
lietuvių, kita anglų kalba).

— Sausio 16 d. 8 vai. vak. 
Kearney, N. J. įvyks vyčių 
apskrities sporto naudai šo
kiai su pamarginimais.

tu-

HARTFORD, CONN.

Gruodžio 20 d. mokyklos 
salėje mokyklos vaikučiai

kun. 
misi-

šaunu 
klubo

—o—
Vyčių vakaras

L. Vyčiai turėjo 
Kalėdų vakarą savo
kambariuose. Dalyvavo ir 
kunigai Ambotas, Kripas ir 
dr. Ražaitis. Kalėdų dieduku 
buvo Antanas Keršys.

Dalyvavo apie 80 rinktinio 
jaunimo. Visi linksmai, gra
žiai praleido laiką. Dovani 
buvo kaip šieno. Daug gar
džių užkandžių, gerų dova
nų, graži eglaitė, žodžiu, 
linksmas vakaras.

—o—
CLC sukaktis

CLC savo penkerių metų 
sukaktį minės sausio 9 d. 
mokyklos salėje bankietu ir 
šokiais. Bus daug jaunimo 
iš visos Connecticut valsty
bės. Visi kviečiami atsilan
kyti. Dainuos Pr. Pekanus. 
Pradžia 8 vai. vakare.

—o—
— Sausio 2 d. parapijos 

choras drauge minėjo Kalėdų 
šventes. Nors kiek pavėluo
ta, bet Kalėdų Diedukas vis 
dėlto atsilankė ir atnešė 
kiekvienam po gražią dova
ną, gardžių valgių, išpuoštą 
eglaitę ir leido linksmai šok
ti. Atsilankė kunigai Ambo
tas ir Kripas.

Choras moka gražiai links
mintis ir rimtai dirbti, tik 
nesuprantu, kodėl daugiau 
jaunimo į jį neįstoja. Gal 
Nauji Metai į tai atsakys?

— Šiomis dienomis mūsiš
kiai basketbolininkai gra
žiai pasirodė. Mergaičių ir 
vyrų rateliai supliekė savo 
priešus. Sausio 3 d. vytės 
supliekė Hartfordo lenkų Šv. 
Kiryliaus ir Metodijaus pa
rapijos lenkaites. O vyčiai 
supliekė lietuvius net iš toli
mo Scrantono miesto. Mai- 
neriai gerai pasirodė, bet mū
siškiai truputį persmarkūs 
jiems buvo. Valio, mūsų 
sportininkams.

Salė buvo prikimšta žmo
nių. Buvo svečių iš New 
Britain, Waterbury, Bristol 
ir Hartfordo bei apylinkės. 
Matyti," ir senesnieji mėgsta 
ir įdomiai seka mūsų sporti
ninkų kiekvieną žingsnį.

— Marijos vaikelių vaka
ras bus sausio 10 d. vak. mo
kyklos salėje. Komisija nuo
širdžiai kviečia gausiai atsi
lankyti. Pelnas parapijai.

SO. BOSTON, MASS.

L. Vyčių 17 kuopa šiemet 
vėl suorganizavo basketbolo 
ratelį, kurį sudaro: Grigas, 
Grendelis, Naujokas, Martin- 
kus, Maliauskas, Parauskis 
ir kiti.

Pirmas rungtynes vyčiai 
turėjo sausio 2 d. East Bos
tone, kur gyvena daugiausiai 
italai; reikėjo kovoti prieš 
italų ratelį, italą teisėją ir 
net italą ,.scorkeeper”. žo
džiu, vyčiai manė, kad jie

pakliuvo į Italiją ir, šiek 
tiek pabijoję, pralošė 15:12. 
Bet tai niekis. Žaidėjai tikisi, 
kad jų kito žaidimo ateis pa
žiūrėti ir „mergiškos”, ku
rios priduos jiems daugiau 
inspiracijos ir jie tada bus 
„in form”. M. G.

—o—
— L. Vyčių bowling rate

liai, vaikinų ir merginų, ne
snaudžia. Kiek seniau buvo 
atvykę Worcesterio „bowle- 
riai” pas mus žaisti. Mergi
nų ratelis žaidimą laimėjo 
prieš worcesterietes, nes jos 
gerai žaidžia, o gerai žaisti 
ir nelaimėti — tai lygiai 
kaip būti „ministeriu be 
portfelio”. Gi vaikinai pra
laimėjo; mat, sako, svečiams 
reikia nusileisti.

Sausio 2 d. southbostonie- 
čiai buvo nuvykę į Worces
ter ir vėl merginų ratelis lai- rais. 
mėjo, o vaikinų pralaimėjo. 
Bet šį kartą, kiek teko su
žinoti, tai tarp abiejų rate
lių buvo susitarimas, kad ku
ris laimės, tai tas turės „už- 
fundyti” vakarienę. Kažin 
kiek tame teisybės, bet būtų 
įdomu žinoti, kas turėjo mo
kėti už vakarienę?

— Žaidimas kamuoliais 
(bowling) vyčių bowling į- 
rengtam kambary darosi vis 
įdomesnis. Paskutinė įdomy
bė — tai pagerinimas Coca- 
Cola garsinimų, kas rodo, 
kad mes turime vaikinų su 
talentais. Naudingas pamo
kas galima gauti pas Peter 
V. Nieko nekainuos.

— Naujų Metų vakare į 
bowling alley’s atėjo ypatin
ga grupė, kuri visą laiką 
smarkiai „šumino”. Buvo tai 
p-les E. M., A. S. ir M. S. ir 
vaikinai A. š., P. V. ir B. S. 
Kažin, iš kur tas linksmu
mas atsirado? Tur būt, Nau
ji Metai tai padarė?

— P-lė Helen N. išrado 
šokį, kurį gražiai pademon
stravo vienoje šokių salėje. 
Ji mielai sutiktų nurodyti 
taisykles norintiems šio šo
kio išmokti.

— Sakoma, „Nauji Metai 
— nauji ratai”. Kažin ar vi
suomet? Mat, aną dieną be
eidamas gatve turėjau dide
lį „surprise”, nes pasitikau 
daug pažįstamų, kurie pir
miau pėsti nevaikščiojo. Ži
noma, pradžioj ir man sau
giau pasidarė, bet paskiau 
sužinojau, kad Kalėdų diedu
kas, būdamas labai „busy”, 
pasiskolino jų ratus ir nebe- 
grąžino, užtat dabar pėsti 
vaikšto. Bet tai niekis. Ateis 
pavasaris ir vėl viskas bus 
tvarkoj.

— Labiausia iš visų nu-' 
kentėjo, turbūt, Al. š., nes iš 
gražaus „buick” po Kalėdų 
pasidarė tik apysenis „stu- 
debacker”. O gal ir šis pa
virs į naują gražų limuziną?

Vaikelių vakaras
Kalėdose Marijos vaikelių 

draugija turėjo savo metinę 
pramogą, kun. K. Jenkui va
dovaujant. Seselės mokyto
jos iš Cambridge išmokė ke
letą įdomių . veikalėlių, ku
riuos vaikučiai sumaniai at
vaidino. Kalbėjo kun. K. 
Urbanavičius. Gale, visų vai
kučių džiaugsmui atėjo Kalė
dų diedukas su pilnu maišu 
saldainių, kuriais visus vai
kučius apdovanojo, žmonių 
buvo artipilnė salė.

—o—
Organizuojasi sportininkai

L. Vyčių 17 Algirdo kuo
pos sportininkai sukruto or
ganizuoti basketbolo koman
dą. Tam darbui vadovauja 
Al. Grigas. Žaidimus turės 
So, Boston High School pa

W. W. Alexander, žemdir
bystės skyriaus viršininkas, 
užėmęs pasitraukusio prof. 
Tugwell vietą.

T

talpose penktadienio vaka-
Darbo pradžiai, Vyčių 

kuopa paskyrė 50 dol. iš iž
do. Lauksime žaidimų, tuo
met plačiau parašysime.

—o—
Gražiai parašė apie Janusą

Vietos dienrašty Boston 
Post tilpo ilgokas aprašy
mas apie lietuvį sportininką, 
Joną Janušą, Bostono kole
gijos futbolo žvaigždę, iš 
Lexington, Mass. Aprašyme 
iškeliama faktas, kad Janu- 
šas greit išmoko hockey žai
dimo ir tapo minėtos kolegi
jos hockey komandos žvaigž
dė. Tą savo naują gabumą, 
lygų futbolo žaidime Janušas 
parodęs pirmame žaidime 
prieš Mass. Institute of 
Technology, šį žaidimą Bos
ton College laimėjo 5:2.

WATERBURY, CONN.

cho- 
kam-

Kas buvo ir bus
Gruodžio 22 vakare 

ristai susirinko į savo 
barius pailsėti ir pasidžiaug
ti metiniu Kalėdų „grand- 
bag”. Dalyvavo virš šimtas 
asmenų, tarp kurių ir sve
čiai kunigai kleb. J. Valan- 
tiejus, B. Gauronskis (su sa
vo „welcome bulletin”) ir A. 
Jagminas, M.I.C.; vietiniai 
reporteriai J. Grebliūnas ir 
H. McGrath, choristai stu
dentai (N. Aleksis iš Notre 
Dame, E. Jenušaitis iš Nia
gara ir A. Gurklis iš Maria
napolio). Kiekvienas gavo 
Kalėdoms gražią dovaną 
(komp. A. Aleksis gavo net 
labai gražų namuką!). Sekė 
malonios kalbos, gardūs už
kandžiai ir linksma muzika. 
Grojo mūsų armonistai E. 
Digimas ir V. Markevičia. 
Vakarėlis iškilmingai baig
tas su „Sveikas Jėzau ma
žiausias” ir Lietuva Tėvyne 
mūsų.

— Per Kalėdas mišrus di
dysis choras ir orkestras iš
pildė šaunią muzikalę pro
gramą bažnyčioje ir per ra
dio iš WBRY 
kur pakalbėjo 
Valantiejus ir 
tojas kun. Dr.
Marianapolio kolegijos. Ypa
tingas patriotiškumas sve
čio kalboje labai klausytojus 
sujaudino. Savo įdomią kal
bą kun. Dr. Starkus baigė 
šiais jautriais žodžiais — 
„Kalbėkim, dainuokim lietu
viškai daugiau!”

— Šiomis dienomis choras 
smarkiai darbuojasi meti
niams šokiams sausio 16 d. 
Laikas jau ruoštis ir meti
niam parapijos naudai teat
rui ir koncertui, įvyksian
čiam Užgavėnių sekmadienį.

— Vyčių „K of L Speed 
Boys” basketbolo ratelis pui
kiai gyvuoja. Laimi sunkiau
sius žaidimus. Neseniai su
pliekė ir House of David gar-

radio stoties, 
kleb. kuri. J. 
svečias kalbė- 
J. Starkus iš

sius „barzdočius” ir Scran
ton Owls iš Scranton, Pa.

Valio vyčiai žaidėjai ir 
gabūs jų vadai! Ačiū priete- 
liams, biznieriams, kurie 
juos remia.

Blakstiena.

KUN. DR. J. STARKAUS 
KALBA PER RADIO

Brangūs Tautiečiai!

Nepaprastai man yra džiu 
gu ir malonu pirmą kartą 
prabilti per radio ir tai Va
šingtono žemėje į savo vien
genčius brolius ir seseris,
pakviestas kalbėti — noriai 
paklausiau, ir pakvietusiems 
širdingai dėkoju.

Dar tik ketvirtas mėnuo, 
kai esu šiame Amerikos kon
tinente. Stebėdamas šio kra
što gyvenimą, negaliu nepa
sidžiaugti gražiais jo reiški
niais. Stebėtina technika, 
skubi kultūros raida yra į- 
traukusi į pašėlusio tempo 
greitumą visus žmones su jų 
visomis galiomis. Visi tik ju
da, skuba, bėga. Norisi pa
klausti — „kur taip bėgate”, 
— bet negali nė to padaryti. 
Lekia žmonės autais (ka
rais), tarytum aeroplanais. 
Tik mirga viskas nuo greitu
mo.

Šiandien Kristaus gimimo 
diena. Kristus atnešė pasau
liui dovanų — šviesą ir tie
są, meilę, dorovę, taiką ir ra
mybę. Džiaukimės tomis 
Kristaus dovanomis. Lai šal
tų Kalėdų, šilta Kristaus 
meilės, tiesos ir dorovės sro
vė gaivina mūsų išeivius A- 
merikoje. Džiaugsmingų Ka
lėdų švenčių ir laimingų N. 
Metų!

Lietuva yra labai susirū
pinusi išeivijos ištautėjimu. 
Amerikos lietuvių švietimas 
nėra pamirštas. Šalia visos 
eilės pradžios ir vidurinių 
mokyklų yra vienatinė ber
niukams aukštesnioji lietu
vių mokykla — Marianapolio 
kolegija Thompsone, kun. 
marijonų vedama, kurioje ir 
man tenka dirbti mokytojo 
darbas. Būtų gera, kad kas
kart vis didesnis lietuvių 
skaičius galėtų joje būti la
vinami ir auklėjami lietuviš-i 
koje ir katalikiškoje dvasio
je.

Lietuvi! Nemiršk savo tė
vų žemės ir kalbos! Mūsų 
tauta yra maža, kalba yra 
skambi, turininga ir graži, 
svetimtaučiai net jos moko
si. Panaudoki visas progas, 
kur galėtum parodyti mūsų 
krašto meną, giesmę ir gim
tąjį žodį. Visų laisvosios Lie
tuvos lietuvių vardu prašau 
tavęs — dainuok ir kalbėk 
daugiau lietuviškai. Atmink, 
kad — „Lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais turime 
ir mirti”. Ačiū.

MASPETH, N. Y.

Vyčiai gražiai- veikia. Sau
sio 4 d. laikė metinį susirin
kimą. Pirmininku išrinktas 
Černiauskas, ir kiti nariai 
— Gedvilą, Girnius ir Jočiū- 
tė. Kuopa su Great Necko 
vyčiais švęs šv. Kazimiero 
dieną — kovo 4 d., iškilmin
gai Maspetho bažnyčioje. Šv. 
Kazimiero dienos vakarą per 
iškilmingus mišparus bus 
šventinama šv. Kazimiero 
statula. Krikšto tėvais bus 
visi vyčiai ir vytės iš abiejų 
kuopų.

Sausio 8 d., 1937 m.
Sausio 8 d., 1937 m.

Baltimore, Md. yjDERACIJOS
SUSIRINKIMAS

VIEI(

— Prieš pat Kalėdas sun
kiai suvažinėtas Murauskas.

.— Per Kūčias kai kurie 
siuvyklų vedėjai savo darbi
ninkams „fundino” degtinės 
ir alaus. Kai kur buvo net šo 
kiai. Kažin ar tai derinosi su 
švenčių nuotaika?

— Šv. Vardo dr-jos vyrai 
Kalėdoms išpuošė bažnyčią 
žaliais vainikais ir pastatė 
Betliejaus stainelę. Sės. ka- 
zimierietės išpuošė altorius. 
Visi atėję į bažnyčią tuojau 
pajuto kilnių sielų įdėtą dar
bą.

— Muz. Čižausko puikiai 
paruoštas choras lietuviškų 
giesmių aidais kėlė žmonių 
širdis aukštyn. Kunigai per 
daugelį mišių ir pamokslais 
jungė žmonių valią su Dievo 
valia.

— Sausio mėnesį parapi
jos salėje bus 7 parengimai, 
kurių gal svarbiausias — 
choro vaidinimas ir koncer
tas.

— Gruodžio 28 d. palaido
ta a. a. Leikuvienė.

— Naujų Metų vakare par. 
salėje įvyko jaunimo pasi
linksminimas. Buvo daug 
žmonių, tad ir pelno liko. La
bai pageidaujama, kad jau
nimas subrustų atgaivinti iš
krikusią vyčių kuopą. Vyčiai 
parapijoje tikrai įneštų gy- 
gesnio bruzdėjimo.

— Sausio 2 d. palaidota 
neturtinga senutė, a. a. Ta- 
mulionienė. Į kapus lydėjo 
gausingas lietuvių būrys.

— Sausio 3 d. suma buvo 
8:30 vai; per mišias choras 
ir sodalietės turėjo bendrą 
Komuniją. 11 vai. buvo skai
tytos mišios, kas visiems pa
tiko.

— Sausio 3 d. Federacijos 
skyriaus susirinkime tartasi 
Vasario 16 d. minėjimo rei
kalais. Maryland valstybėje 
Vasario 16 yra oficiali šven
tė. Nutarta minėjimą turėti 
vasario 21 d., 11 vai. mišios 
už žuvusius kovotojus, o va
kare kita programa.

tvarkdarys Žardeckas; di
rektoriai: V. T. Savickas, A. 
Ivaška, A. Zaleckas, V. Za- 
leckas, P. Tuleikis, J. L. Pet
rauskas ir V. Paplauskas.

—o—
Aplankė labdarį

Gruodžio 13 d., čia būda
mas Lietuvos gen. konsulas, 
pulk. Budrys, aplankė tur
tingą filantropą Šapyro, 
kurs neseniai Rokiškio mies
to neturtingiesiems šelpti su 
teikė stambią piniginę dova
ną. šapyro savo ūkyje 
Stoughton, Mass., konsului 
p. Budriui ir jo palydovams 
iškėlė puikius pietus.

WATERBURY, CONN.

Gruodžio 30 d. Apreiš 
par, mokyklos patalpose 
ko K. Federacijos New 
apskrities posėdis, kurį 
pats pirm., kim. N. Pak

Posėdyje aptarti V 
seimelio (sausio 31 d., 
pethe) reikalai, išklat 
Amerikos vedėjo, K. 1 
kio, pranešimas apie 
kusį laikraščio bazarą

16 dienos šventės mii 
programa, kuri bus įr 
vasario 11 d.

Vasario 16 dienos i 
mui pravesti išrinkta 1 
ja

MALONŪS SVEC

J. K.

SO. BOSTON, MASS.

Joninė išsirinko valdybą
Didžiausia ir turtingiausia 

pašelpinė draugija Bostone 
yra Šv. Jono Ev. BĮ. Paš. dr- 
ja; jai priklauso vyrai ir mo
terys. Gruodžio 20 d. savo 
priešmetiniame susirinkime 
išrinkta valdyba, kuri beveik 
liko ta pati: pirm. J. Švagž- 
dys (čia augęs), vicepirm. 
Al. P. Neviera, prot. rašt. J. 
Glineckis, fin. rašt. A. Ivaš
ka, ižd. Pr. Tuleikis, maršal
ka J. Zaikis; direktoriai: A. 
Zaleckas, V. Zaleckas, Pr. 
Tamošiūnas, V. Medonis, J. 
Jaskevičius, V. Valatka 
K. Rusteika.

—o—
Metinės mišios

Gruodžio 27 d. Šv. Jono 
Ev. BĮ. Paš. draugija ben
drai dalyvavo savo metinėse 
šv. mišiose. Nariai pusę baž
nyčios pripildė. Po mišių 
prof. kun. Ražaitis pasakė į- 
domų pamokslą apie spaudą. 

—o—
Persirinko valdybą

Gruodžio 27 d. S. L. 
Kazimiero, didžiulė vyrų
šelpinė, draugija, persirinko 
valdybą; pirm. J. Palaima, 
vicepirm. J. Guzevičius, raštijos jaunimo susirinkimus, pa 
A. P. Neviera, fin. rašt. S. rengimus, jo dalyvavimus

— Moterų Auxiliary L. of 
C. of C. naują valdybą suda
ro: pirm. N. Jenušaitienė, 
vicepirm. M. Balandienė, 
rašt. M. Adomaitytė, ižd. 
Mrs. J. A. Coskie, fin. rašt. 
Mrs. Ed. Kaliss.

Susirinkimai būna kiekv.
mėnesio antrą pirmadienį, 8 
vai. vak., vyčių namuose, 
Green St. Sekantis susirinki
mas sausio 11 d. Bus vaišės 
ir kazyriavimas su dovano
mis. Visos moterys kviečia
mos gausingai atsilankyti. 
Vaišėmis rūpinasi ponios 
Janušaitienė, Coskie, Balan
dienė, Stokes, Barkauskienė 
ir p-lė Adomaitytė.

Šis skyrius gražiai .pasi
darbavo parapijai per meti
nį bazarą.

— Vaizbos Buto gr. 21 d 
susirinkime išrinkta nauja 
valdyba: pirm. Dr. M. J. Col- 
ney. vicepirm. adv. Kl. Ba
landa, rašt. St. Vokietaitis, 
ižd. J. Tareila, iždo globėjai 
M. Verbickas ir Br. Maršal
ka, koresp. J. P. Grebliūnas ■ 
ir M. Adomaitė. Susirinkimai 
būna kiekvieno mėnesio tre
čią pirmadienį 9 vai. vak.

— Ponas Jenušaitis, buvęs 
šerifas, mayoro paskirtas 
miesto assesorium. Water- 
buriečiai lietuviai žino Jenu- 
šaitį kaip nuoširdų, gabų 
lietuvį. Jis veikė daug tarp 
respublikonų, bet ir demo
kratas mayoras įvertino jo 
sąžiningumą.

— Kun. Ed. Gradeckis, po 
apendicito operacijos šv. Ma
rijos ligoninėje, sėkmingai 
sveiksta. Visi parapijiečiai 
linki veikaus pasveikimo. Jį 
dabar pavaduoja kun. Dr. 
Jagminas, M.I.C.

HARTFORD, CONN.

ir

Šv. 
pa-

— Didžiausiu pasauly me- 
lagium laikomas Harpo 
Marx, Holyvude. Jis niekad 
teisybės nepasakąs.

Misijos pasisekė
Prieš Kalėdas per dvi sa

vaites mūsų gražioje bažny
čioje įvyko misijos, kurias 
vedė kun. dr. Ražaitis, kurio 
pamokslai buvo aiškūs ir ne
sausi. Klebonas ir misijonie- 
rius džiaugėsi misijų sėk
mingumu.

—o—
Klebonui paskyrimas

Šiomis dienomis išgirdom 
ir anglų laikraščiuose skai- 
tėm apie savo mylimą klebo
ną linksmą naujieną. Mayo
ras Tarnas Spellacy pakvietė 
kun. Ambotą į miesto Juve
nile Commission jaunimo rei
kalams svarstyti. Kun. Am- 
botas jaunimo reikalus gerai 
pažįsta, nes turi daug paty
rimo, jaunimui labai užjau
čia ir jį supranta. Tai liudi
ja jo atsilankymai į parapi-

Mockus, ižd. Balutis, jaunimo seimuose.

Praėjusią savaitę n 
ją aplankė Amerikos i 
dūs bendradarbiai, k 
Brundza, kun. Dr. J. S 
ir Studentų žodžio re 
rius J. Pilipauskas (ps 
ji du Marianapolio ko’ 
mokytojai).

Kun. Brundza buvo 
stojęs pas savo brolį, 
Brundzą ir pas kleb 
Vaulorų.

Kun. Dr. Starkus i 
pas Aušros Vartų pa 
boną, kun. J. šeštoką.

1 J. Pilipauskas, apsi 
f pas Amerikos red., i 

beveik savaitę. Jis 
rėjo Grand Paradise .s 
davė nurodymų būsim 

'.į rianapolio kolegijos v

APSISAUGOMI

Šmotą, kad tūla! 
vaikščioja pas liet 
prašo pinigų kažkok 
gai išleisti. Sakosi 
turtingas studentas 
įgaliojimus iš kai 
Brooklyno lietuvių g; 
jų ruošiamai knygai 
rinkti.

Pasiteiravus pas t 
dento” išvardintus g 

įns, sužinojom, kad jii 
knygų neleidžia ir jol 
menų neįgaliojo pinigu 
ti. Apsisaugokit įšn; 
mo!

AMERIKt
SPAUSTUVĖJ

ATLIEKAMI VISI
SPAUDOS DARB
GREITAI, GERy

IR PIGIAI

is kitų miestų ga 
spaudos darbus atliek 
ir prisiunčiame laiku.

Rengiantieji šokius, 1 
certus, vakarienes, ba. 
gegužines ar norintiej 
Įgarsinti savo biznį, s] 
dos darbą duokite m 
spaustuvei.

Kreipkitės:

LITHUANIAN UNWW. 
BUREAU, Inc.

423 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Stagg 2-2133
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sijos pasisekė 
Kalėdas per dvi sa
usų gražioje bažny- 
yko misijos, kurias 
i. dr. Ražaitis, kurio 
ai buvo aiškūs ir ne- 
ebonas ir misijonie- 
lugėsi misijų sek
ti.

onui paskyrimas
i dienomis išgirdom 

laikraščiuose skai- 
i savo mylimą klebo- 
mą naujieną. Mayo- 
las Spellacy pakvietė 
įbotą į miesto Juve- 
imission jaunimo rei- 
svarstyti. Kun. Am- 
.unimo reikalus gerai 
nes turi daug paty- 

aunimui labai užjau- 
į supranta. Tai liudi- 
tsilankymai į parapi- 
limo susirinkimus, pa 
is, jo dalyvavimus 
i seimuose.

APYLINKES ŽINIOS
ELIZABETH, N. J.

Šermukšnines Pabiros KALĖDŲ ŽIEDAI

Užėjęs pas vieną kunigų, 
pirkusių vaikams vasarvietę
Catskills kalnuose, užklau
siau :

— Keno nuosavybė yra 
pirktas ūkis?

— Mūsų trijų kunigų, bet 
ne parapijų. Žinoma, pirme
nybė bus mūsų parapijų vai
kams.

— Kaip bus stovykla va
dinama?

— Dabar vadiname „Jau-1 
noji Lietuva”, bet veikiai pa
skelbsime vardui vajų. Už 
tinkamiausį vardą duosime 
vaikui dovanai savaitę ato
stogų.

— Ar visi vaikai galės va
juje dalyvauti?

— Taip. Vajaus vadovybe 
numatys visas sąlygas ir pa
skelbs spaudoje.

— Kas dabar daroma ar 
dirbama ūkyje?

— Nieko. Kalnuose dabar 
pilna sniego ir privažiavimas

' negalimas. Mes nesiskubina-
I

’ me. Kai tik atšils, pavasarį, 
pradėsime statybos darbus.

— Tai ką statysite?
— Geriau pasakyti, dau- 

giau pataisų turėsime nei 
į statybos. Reikės sutvarkyti

Kun. Dr. Starkus viešėjo trobas, pertvarkyti, perdažy- 
pas Aušros Vartų par. kle- ti, įtaisyti. Šiemet mažai sta- 
boną, kun. J. šeštoką.

J. Pilipauskas, apsistojęs 
pas Amerikos red., išbuvo 
beveik savaitę. Jis apžiū
rėjo Grand Paradise salę ir 
davė nurodymų būsimo Ma
rianapolio kolegijos vaidini
mo scenai įrengti.^

Gruodžio 30 d. Apreiškimo 
par. mokyklos patalpose įvy
ko K. Federacijos New York 
apskrities posėdis, kurį vedė 
pats pirm., kun. N. Pakalnis.

Posėdyje aptarti būsimo 
seimelio (sausio 31 d., Mas- 
pethe) reikalai, išklausytas 
Amerikos vedėjo, K. Vilniš
kio, pranešimas apie pavy
kusį laikraščio bazarą ir pa
tvirtinta iškilmingo vasario 
16 dienos šventės minėjimo 
programa, kuri bus įvykdyta 
vasario 14 d.

Vasario 16 dienos minėji
mui pravesti išrinkta komisi
ja.

kleb. kun. J.

MALONŪS SVEČIAI

Praėjusią savaitę redakci
ją aplankė Amerikos nuošir
dūs bendradarbiai, kun. M. 
Brundza, kun. Dr. J. Starkus 
ir Studentų žodžio redakto
rius J. Pilipauskas (pastarie 
ji du Marianapolio kolegijos 
mokytojai). . ’

Kun. Brundza buvo apsi
stojęs pas savo brolį, varg. 
Brundzą ir pas kleb. kun. 
Paulonį.

— Kalėdų proga bažnyčia 
skendo žalių lapų vainikuo
se; didysis altorius buvo iš
puoštas žaliais lapais ir rau
donomis gėlėmis. Visa tai pa 
darė Sės. Pranciškonių pasi
aukojimas.

Vidurnaktį per bernelių 
mišias parapijiečius nuošir
džiai sveikino 
Simonaitis.

— Gruodžio 27 d. įvyko 
mokyklos vaikučių vakaras, 
kuriame gražiai vaikučiai su 
vaidino. Gerai pasirodė vai
kučių orkestras, komp. Žile
vičiaus vedamas. Salė buvo 
pilna. Garbė sesutėms, skie
pijančioms jaunime lietuviš
ką dvasią ir platinančioms 
skambančias tautos daineles.

— Parapijos salėje įtaisy
tas nuolatinis garsiakalbis, 
naujas, patogus baras. Ne- 
trukus prasidės bingo žaidi- 
mai.

— Apaštalystės dr-jos val- 
. dybą 1937 m. sudaro: pirm. 

A. Kravošienė, vicepirm. A. 
Mockevičienė, rašt. A. Vis- 
minienė, rašt. J. Misiukevi- 
čienė, iždo globėja A. Degu: 
tienė. Nutarta surengti vai
dinimą parapijos naudai.

— Choras stropiai rengia
si metiniam koncertui.

— Lietuvių Laisves ben
drovės šėrininkų susirinki
me išrinkta valdyba: pirm. 
P. Krinickas, vicepirm. D.

— Gruodžio 22 d. užsibai
gė vakarinė mokykla, buvusi 
1 E. Jersey St. Lankėsi joje 
daugiau mokinių, negu per
nai. Užbaigimo programą iš- 
pildėi, įvairių tautų daininin
kai ir muzikai. Iš lietuvių bu
vo V. A. Visminas ir J. Kru
ger (smuikais grojo). Mo
kyklą lankė labai mažai lie
tuvių. Dieninė mokykla vei
kia 13 Ripley PI. 9 —11 vai. 
rytais. Norintiems tapti pilie 
čiais, būtinai reikėtų lankyti 
šią anglų kalbos mokyklą.

Žilvytis.

NEWARK, N. J.

Gruodžio 27 d. New Krue
ger salėje įvyko didžiulis 
koncertas ukrainiečių kom
pozitoriui, Aleksandrui Ko- 
šyc, pagerbti jo. meniškos 
veiklos 40 metų sukakties 
proga.

Programai vadovavo muz. 
T. Kaskivas. Dainavo per 
300 choristų. Ypač visus ža
vėjo smuikininkė Liuba Kas- 
kivo.

Kalbėjo dr. L. Mišuga, dr. 
L. Cegelskis, St. šuneiko. 
Jubiliatui įteiktas jo gražus 
portretas ir stambi suma pi
nigų. Piniginė dovana dar 
nepilnai surinkta — aukų 
rinkimas tęsis iki kovo mėn. 
Komitete, be pasauliečių, da
lyvauja apie 30 įžymių kuni-

APSISAUGOKIT

Sužinota, kad tūlas asmuo 
vaikščioja pas lietuvius ir 
prašo pinigų kažkokiai kny
gai išleisti. Sakosi esąs ne
turtingas studentas ir turįs 
įgaliojimus iš kai kurių 
Brooklyno lietuvių gydytojų 
jų ruošiamai knygai pinigus 
rinkti.

Pasiteiravus pas to „stu
dento” išvardintus gydyto
jus, sužinojom, kad jie jokių 
knygų neleidžia ir jokių as
menų neįgaliojo pinigus rink
ti. Apsisaugokit išnaudoji
mo! Rep.

Iš kitų miestų gautus 
spaudos darbus atliekame 
ir prisiunčiame laiku.

AMERIKOS
SPAUSTUVĖJ

ATLIEKAMI VISOKĮ
SPAUDOS DARBAI
GREITAI, GERAI

IR PIGIAI

Rengiantieji šokius, kon
certus, vakarienes, balius, 
gegužines ar norintieji iš
garsinti savo biznį, spau
dos darbą duokite mūsų 
spaustuvei.

Kreipkitės:

LITHUANIAN UNIVERSAL 
BUREAU, Inc.

423 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Stagg 2-2133

tysime (tik tris „bunga- 
i lows”). Bet įtaisysime mau- 
i dytis vietos. Užtvenksime Petručionis, sekr. A. Vaiciu- 
. upelį ir aptversime.

— Ar įdirbsite ir žemę?
— Taip. Savomis daržovė

mis reikalinga apsirūpinti. 
Turčeime-ir savų vaisių.

— Kiek vaikų priimsite?
— Šiemet tik mažą skai

čių, kiek tilps dabartiniuose 
trobesiuose. Kasmet dau
giau, o pastoviai galėsime a- 
pie porą šimtų vaikų užlai
kyti.

— Žinoma, mūsų vaikai 
gražiai atostogas praleis.

— Taip. Tyrame kalnų 
ore, laisvai, tinkamoj prie- rengimų maža, daugiausia 
žiūroj, vaikučiai atostogas šokiai, kurie ir mažai belan- 
sveikiausia praleis. Vasarvie 
tę visuomet prižiūrės vienas 
kunigas, valgius gamins ir 
vaikučius mokys sesutės vie
nuolės su klierikų pagelba. 
Su visuomenės pagelba tiki
mės vasarvietę sulyginti su 
kitataučių stovyklomis. Ži
nome, kad sunkus darbas ir 
brangus, bet naudingas.

Rep.

levičius, ižd. R. Petručionis, 
fin. sekr. J. Akulonis (jau
nas studentas). Metiniame 
susirinkime neatsilankė gal 
nė pusė 300 šėrininkų. Kilo 
nemažai diskusijų, jog lietu-" 
viai mažai lanko savo įstai
gas; na, gal senesniems atsi
bodo barą lankyti, o jauni 
nelabai mėgsta. Yra įrengta 
bowling, bet lietuviai jaunuo
liai ir to nelabai lanko.

Jaunimas nemažai lanko į- 
vairius teatrus; lietuvių te
atrališkų bei muzikališkų pa-

Koncerte dalyvavo per 
2000 žmonių. Buvo ir lietu
vių. Iš tolimesnių vietų lietu
viai prisiuntė sveikinimų 
laiškais.

Korespondentas.

—o—
Legijono žinios

Naują valdybą sudaro: va
das V. Žalnieraitis, pagelb. 
A. Urbonas, 
Jankauskas;
Kortantaitis, 
Kazlauskas,
kapelionas Kl. Skarupskas, o 
apsaugos serž. Kon. Pun- 
džius.

adjutantas P. 
dienos ofic. V.
fin. rast. Pr. 

ižd. ' Zablaitis,

JAUNIMO PASIRODYMAS

^Vasario 14 diena bus ypa
tinga Brooklyno ir apylinkės 
jaunimui diena. Tą dieną jau 
nimas turės gražiausią progą, 
pamatyti, ką gali čia gimęs 
ir augęs jaunimas,, lietuviš
koje dvasioje auklėjamas.

Vasario 14 d. jaunimo bū
riai atvyks į Grand Paradise 
salę dalyvauti Vasario 16 
dienos minėjime, kurio stam
biąją programos dalį atliks 
jaunimas — Marianapolio ko 
legijos studentai.

komi — nusibodo jauniems 
batus plėšti, o seniams dul
kes gerti.

— Laisvės bendrovės val
dybai išmokėta kalėdinių do
vanų: pirmininkui — 25 dol., 
sekr. — 50 dol., finansų sekr. 
— 25 dol., vicepirm. ir ižd. — 
po 10 dol.

— Singer siuvamų mašinų 
kompanija Kalėdoms visiems 
darbininkams išmokėjo bo- 
nusų — algos už 2 savaites. 
Ne visi apsidžiaugė — buvo 
ir tokių, kurie dovanas pra
gėrė, o savo šeimynas paliko 
neaprūpintas Kalėdų šven
tėms.

Januškevičius iš Hartford, 
Conn.

Visi lietuviai kviečiami at
silankyti ir pamatyti savo 
tėvynės pažangą visame jos| 
gyvenime. Rengėjai.

JUDAMI PAVEIKSLAI

LRKSA. 134 kuopa rengia 
judomuosius spalvuotus ir 
garsinius iš Lietuvos gyveni
mo paveikslus penktadienį ir 
šeštadienį, sausio 8 ir 9 d. d., 
Angelų Karalienės par. salė
je, So. 4th ir Roebling Sts., 
Brooklyne. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Įžanga 35 et., vaikams 
15 et. Paveikslus rodys p. J.

NEPAPRASTAS 
VAKARAS

Rengia Šv. Vincento Draugija 
šeštadienį, SAUSIO 23 D., 1937

PARAPIJOS SALĖJ, 
64-25 — 56 Drive, Maspeth, N. Y. 

Pradžia 7 vai. vakare.
Toks vakaras bus pirmu kartu 

Maspethe, BEER PARTY ir ŠO
KIAI! Visi svečiai gaus alaus dy
kai visą vakarą.

Užkviečia visus Komitetas.

Šokiai — balius
Sausio 9 d. 7 vai. vak. pa

rapijos salėje rengiami pir
mieji šiais metais šokiai — 
balius, vadovaujant K. Mar- 
cinkai ir J. Andriuškevičiui. 
Pelnas parapijos naudai. 
Kviečiama visų Jersey City 
prietelių atsilankyti ir ben
drai tą vakarą praleisti.

—o—
Choristams pagerbtuvės
Kun. S. Stonis savo para

pijos choristus pagerbė sau
sio 3 d., iškeldahias jiems 
vakarienę. Pasakyta daug 
gražių kalbų. Jaunimas gra
žiai padainavo, pašoko ir 
draugiškai pasišnekučiavo. 
Parengimą savo atsilankymu 
paįvairino kun. dr. Starkus 
ir kun. M. Kemėžis.

—o—
Sodalietės gražiai darbuojasi

Vietinės sodalietės gruo
džio 28 d. turėjo savo mėne
sinę Komuniją. Po to parapi
jos salėje įvyko Eucharisti
niai užkandžiai. Pasakyta 
gražių kalbų. Valdybą suda
ro: pirm. M. Petronytė, sekr. 
Martinkutė ir ižd. Stulpinai- 
tė.

Senio Matijošiaus gromata.
Kai mūsų laikraštyje įvy

ko redaktorių permaina, ma
no gerasis draugas, dėdė- su 
šermukšnine, išnyko, tary
tum į vandenį įkrito. Maniau, 
kad naujasis redaktorius šer
mukšninę visai pakasavojo. 
Bet pradžiugau, perskaitęs 
51 numery aukštai vertina
mą eilėraštį, iš kurio suži
nojau, kad dėdė, padėjęs šer
mukšninę, įsigijo sau armoš- 
ką. Labai pagirtinas daly
kas!

Armonika daug daugiau 
naudos atneš, negu šermukš
ninė. Toki dalykai, kaip šer
mukšninė, jau savo amžių 
atgyveno ir turi užleisti vie
tą kitokiems instrumentams.

Tai kas, kad šioj gadynėj 
kokiam kelmui su šermukš-j 
nine per nugarą ir bumtelsi, 

. o jis, bonkagalvis, pabėgėjęs 
atsigrįšta ir tau liežuvį rodo.

Kas kita su armonika; da
bar muzikos gadynė, o mūsų 
tautiečiai muziką ir dainas 
mėgsta iš senų senovės. Be 
abejonės, ir mūsų dėdė, atsi
žvelgęs į senovę, pasirinko 
sau pareigą, pritariant ar
monikai, apgiedoti ir mūsų 
dienų atsižymėjusius asme
nis su jų laimingais ir nelai
mingais gyvenimo įvykiais.

Sakykim, štai dėdė su ar
monika atsistoja aikštėje ar
ba salėje ir traukia: 
Petrai, Jonai, Maika, 
Tai jums, vyručiai nebaika.
Tra la ly lam, tra la ly lam! 

Mūsų miesto biznierėlį, 
Tą išdidų Antanėlį
Tra la ly lam, tra la ly lam! 

Gyvenimo smūgis ištiko — 
Jo pačiutė jį paliko..,
Tra la ly lam, tra la ly lam! 

Mat, grakšti ta moteriukė, 
Pamylėjo italuką...
Tra la ly lam, tra la ly lam! 

ir tam panašiai.
Žmonės, išgirdę dainą ir 

muziką, rinksis aplink jį 
klausytis. Jeigu bus apgie
dami keno geri darbai, apgie
damasis stengsis daryti dar 
geriau. Jeigu blogi — apgie
damasis susigės ir kryps ge- 
rojon pusėn. Na, ir tokiu bū
du žmonės eis geryn ir ge
ryn. į

Na, dieduk! Ko geriausio ( 
pasisekimo Tavo naujame pa 
siryžime!

Tavo geras tavoriščius, 
Senis Matijošius.

-O— v 
Kur katinas?

Tarnaitė, nuėjusi į krau
tuvę pirkti, nusuko du svaru 
sviesto ir už tai nusipirko 
sau priejuostę. Sugrįžus na-' 
mo, eidama rengti pietų, ji 
ima smarkiai šaukti ir gainio 
ti katiną, kam jis surijęs' 
sviestą...

Įbėga ponia, klausdama, 
kas čia pasidarė.

— Nagi, katinas, biaurybė, 
surijo sviestą!

— Ar visą?
— Taip.
— Kiek ten buvo?
— Du svaru.
— A biaurybė... ir abi šo

ko gaudyti nekaltą gyvulėlį 
Sugavo... Ponia tuoj uždėjo 
ant svarstyklių ir sveria... 
Lygiai du svaru.

— Tai grynas sviestas! C 
kur katinas?

Ko moko?
Kunigaikštis Konti kartą 

įėjo į šv. Sulpicijaus bažny
čią Paryžiuje, pamaldų metu, 
kurioms pamaldžiai tarnavo 
klierikai. Priėjęs -prie vieno, 
jis drąsiai paklausė:

— Ko jūs ten, seminarijoj 
moko?

Šis tyli. Dar kartą klausia 
bet veltui. Pagaliau nusibo
dus klierikas pusbalsiai pa
sakė:

— Mus moko bažnyčioje 
tylėti!

—o—
— Kiek darbininkų dirba 

jūsų įmonėj?
— Su „bosu” būsime devy

ni.
— Aa, tai be „boso” dirba

te aštuoni.
i — O ne, kai nėra „boso”, 
tada niekas nedirba.

— Pirk, dėde, laikraštį, — 
berniukas pasiūlo saliūne gė
rėjui.

— Neįsiūlysi vaike. Ba 
šiandien jame nieko gero nė
ra.

— Kaip tai? Yra! — spi
riasi šis.

— Man nepasakysi. Vakar 
pirkau ir mačiau, kaip dide
lėm litarom buvo parašyta 
„paskutinės žinios”.

— Antanai, atidaryk lan
gą ir pažiūrėk, koks šiandien 
oras.

Antanas atidaro, pažiūri ir 
paskui taria:
— Hm... hm nežinau... nega
liu pasakyt... yra tiek daug 
debesų, kad negalima ma
tyt...

—o—
Orkestras pila kiek galė

damas. Vienas namas spen
gia, kaip karvelinė. Kažkoks 
pasipiktinęs spiria batu į sie
ną ir sušunka:

— Kas gi čia per triukš
mas, kad aš ne užsnūsti ne-

Dirigentas išdidžiai atsa
ko:

— Mes griežiame Mozarto 
kūrinį „Užmik, mano Prince,, 
užmik”.

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto  jas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA

^423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

^^^2^2222222222^^^^^^^^^^^^

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius ir Balsamuotojas

—o—
Šv. Jurgio draugija 

darbuojasi
Šv. Jurgio pašelpinė kata

likiška draugija sausio 3 d.
turėjo pirmą šiais metais su- jomis.

sirinkimą. Nutarta sausio 24 
ir balandžio 3 d. turėti pa
rengimus, kuriuos darys at
skirai nuo bolševikuojančių 
bei laisvamaniškų draugijų. 
Gerai ir padaryta: ne pake
liui katalikams eiti drauge 
su kitos krypties organizaci-

Yra sakoma, kad Betliejus . 
yra krikščionybės lopšys, bet 
jo gyventojų tik pusė yra ka
talikai, kita pusė daugumo
je irgi krikščionys. Gyvento
jai labai darbštūs; turi ma
žas dirbtuvėles, kuriose iš
dirba visokius religinius daik 
tus iš alyvų medžio. Daugu
ma tų dirbtuvėlių Tėvų Pran- 
cškonų įsteigta.

Graikijoj Kalėdų dieną 
šventinami visi žuvininkų lai > 
vai ir laiveliai. Visi žuvinin
kai suplaukia Kalėdų rytą 
prie kranto ir čia pat atlie
kamos šventinimo apeigos. 
Po to jie visi vėl vyksta jū
ron.

Šių laikų Betliejus, palygi
nus su Kristaus gimimo lai
kais, labai mažai pasikeitęs. 
Pasikeitė tik gyventojų pa
pročiai ir namai su aplink 
esamais medeliais, čia taip 
pat daug prisidėjo Tėvai 
Pranciškonai.

Senesniais laikais Romoje 
Šv. Tėvas labai iškilmingai 
švęsdavo šv. Kalėdas. Kalė
dų dienoje Šv. Tėvas su pro
cesija eidavo iš vienos bazi
likos kiton ir laikydavo jose 
šv. mišias. Pirmos mišios bū
davo Šv. Marijos Major bazi
likoj ; antros — Šv. Anas- 
tazjos bažnyčioje; trečios — 
Šv. Petro bazilikoj.

Čekoslovakijoj Kalėdų lai
kas prasideda gruod. 4 ar 6 
(šv. Barboros šventėj) ir tę
siasi visą mėnesį. Per tą laj| 
ką vaikams pasakojama apfe 
Kristaus gimimą visokį pa| 
davimai — pasakojimai. Gr. 
26 d. giedama Kalėdų giet 
mės. Kalėdose vaikai gauna 
dovanų. Kalėdose laikas bai
giasi Trijų Karalių dienoje.

Kalėdų dieną kiekvienai 
kunigas turi teisę laikyti trM 
jas mišias, kurios primenaH 
1) Kad Kristus gimė iš Jq • 
Dangiškojo Tėvo, 2) Kad 
Kristus gimė iš Mergelės Ma
rijos, 3) kad Kristus dvasi
niai gimsta mūsų širdyse, 
priimant Švč. Sakramentą ir 
Jo malones. ABC.

STagg 2-4409 Notary Public

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS
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Lietuvos Nepriklausomybės
19 mt. SUKAKTIES MINEJIM

i

Sekmad. Vasario 14 d. 1937
GRAND PARADISE SALEJE

Rengia A. L. R. K. Federacijos N. Y. Apskritis
Bus dainų ir kalbų programa

Įžanga 10 c.
f

Pradžia 3 vai. p. p.

IŠKILMINGAI MINĖSIME 
NEPRIKLAUSOMYBES 

ŠVENTŲ

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo šventės mi
nėjimą K. Federacijos ap
skritis nutarė šiemet sureng
ti labai turiningą ir įdomią.

Minėjimo programa bus 
atlikta Grand Paradise salė
je, Brooklyne. Marianapolio 
kolegijos studentų artistų 
grupė atvyks poros veikalų 
suvaidinti.

Kolegijos rektorius kun. 
Dr. J. Navickas leido savo 
vedamos kolegijos auklėti
nių artistų grupei atvykti į 
Brooklyną ir įdomiai pratur
tinti Vasario 16 dienos minė
jimą.

Studentų artistų grupės 
vedėjas, mokyt. J. Pilipaus- 
kas, buvo atvykęs į Brookly
ną ir apžiūrėjo salę, duoda
mas savo nurodymus scenai 
įrengti.

Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimas bus 
vasario 14 d., tuojau po Užga
vėnių, Grand Paradise salėje. 
Programoje momentui pri
taikintos svarbios prakalbos 
ir Marianapolio kolegijos stu 
dentų vaidinimas.

Visi prašomi iš anksto 
ruoštis ir būti laisvi, kad va
sario 14 dieną galėtumėte 
dalyvauti Lietuvos nepriklau 
somybės šventės iškilminga
me minėjime.

METINIS ŠĖRININKŲ 
SUSIRINKIMAS

VAKARE, PO MINĖJIMO
JUOKINGIAUSIA KOMEDIJA

Šykštuolis
KURIĄ VAIDINA LIETUVIŲ

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS STUDENTAI ^7

Režisuoja „Stud. žodžio” red. J. Pilipauskas 
ATEIKITE į GRAND PARADISE SALŲ 
SEKMADIENĮ, VASARIO 14 D., 1937 M.

kiai serga graboriųs Radze
vičius; jo dešinė koja ir ran
ka suparalyžiuota.

— Moterų S-gos 29 kp. vi- 
cepirm. V. Gaigalienė serga 
plaučių uždegimu, savo na
muose, 451 Woodward Ave., 
Brooklyn.

— Amerikos spaustuvės 
darbininkui, Košt. Kazlaus- 
kiui, sausio 6 d. padaryta 
rankos operacija.

— P. Steponavičiai N. Metų 
išvakarėse savo vedybinio 
gyvenimo 25 mt. sukakčiai 
paminėti surengė vaišes, ku
riose dalyvavo giminės ir ar

ktimi draugai. Vaišių progra
mą vedė P. Sidabras.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Mot. S-gos 29 kuopa sau
sio 10 d., 5 vai. popiet, turės 
metinį „bunco” parengimą. 
Bus daug gražių dovanų. 
Nuo 8 vai. vak. prasidės šo
kiai. įžanga 35 et. Pelnas pa
rapijai.

Lithuanian Universal Bu-

Moterų S-gos 29 kuopos 
susirinkimas įvyks trečiadie
nį, sausio 20 d., 8 vai. vak., 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Visos narės malonės daly
vauti ir naujų narių pasi-

Rašt.
—o—

Sausio 3 d. įvyko šv. Var-

reau, Ine. metinis šėrininkų kvįesti 
susirinkimas įvyksta ketvir
tadienį, 1937 m. vasario 4 d.
biuro patalpose, 423 Grand do dr.jos metinis susirinki- 
St., Brook yn, N. Y. (County maS) kuriame išrinkta valdy- 
o Kings). Pradžia 8 vai. va-įjOg anįra dalis: vicepirm. 
kare. Korporacijos knygos SkaruliS) fin. sekr. Juodzevi. 
uždarytos nuo 1936 m. gruo-;čiuS) knygų peržiūr< žydana.
džio 31 d. iki 1937 m. sausio 
10 d.

Jei kuris šėrininkų negalė
tų susirinkime dalyvauti, tu
ri atitinkamą įgaliavimą į- 
teikti kitam (įgaliavimo for
ma prisiųsta su pakvietimu).

Susirinkime bus svarsto
ma biuro reikalai ir renka
ma nauja valdyba.

K. P. Vilniškis, 
Direktorių pirm.

JVAIRIOS ŽINIOS

vičius ir maršalka Stumbris.
Sausio 16 d. bus „smoke- 

ris”. Pusryčiai atidėti vasa
rio mėnesiui.

Draugija dėkinga p. Myko
laičiui, aukojusiam „Kauno 
duoną” mūsų dr-jos pusry
čiams gr. 6 d.

Šį sekmadienį, sausio 10 
d., per 8 vai. mišias bendra 
Komunija.

C. Kazlauskis,
sekr.

SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Lithuanian Home Owners 
Association of Greater New 
York, Inc. metinis susirinki
mas įvyks penktadienį, sau
sio 8 d. 7:30 vai. vak., grab. 
B. P. Shalins-Šalinsko salėje, 
84-02 Jamaica Ave., Wood
haven, N. Y. (Forest Park
way stotis Jamaica linijos 
traukinu važiuojant).

Šiame susirinkime reikės 
apsvarstyti daug svarbių rei
kalų ir išrinkti naują valdy
bą. Bus priimami ir nauji 
nariai.

Namų savininkų organiza
cijos metinis balius įvyks 
šeštadienį, sausio 30 d. Ap
reiškimo par. salėje, Brook
lyne. Pradžia 7 vai. vakare, 
įžanga 35c. Visi yra kviečia
mi dalyvauti šiame baliuje ir 
tuomi paremti organizacijos 
reikalus. Valdyba.

PADĖKA

Laikraščio Amerikos skai
tytoja T. Petrulienė, gyv. 
Los Angeles, Calif., sveikino 
mus Kalėdų šventėmis ir dė
kojo už praeitų metų dovaną 
— Ameriką.

Mūsų vaikučius ji gausiai 
apdovanojo kalėdinėmis do
vanomis ir pareiškė, kad jos 
būtų sunaudotos vaikučių 
aukštesniam mokslui.

Už tokias dovanas reiškia
me nuoširdų ačiū ir su dėkin 
gurnu atnaujiname laikraštį 
Ameriką šiems 1937 metams.

Petrulių šeima.

MASPETHO ŽINIOS

— Apreiškimo par. veiki
mo komisijos surengtas sau
sio 3 d. bingo žaidimas pra
ėjo didžiu pasisekimu. Ypač 
daug jaunimo atsilankė. Se
kantis žaidimas bus sausio 
17 d. 7 vai. vak.

— Nuo gruodžio 2$ d. sun-

„BUNCO” LOŠIMAS

Moterų S-gos 24 kp. ren
gia „bunco” lošimą sausio 15 
d., penktadienį, 8 vai. vak., 
p. Dumblių namuose, 19 
Chestnut St., Brooklyne.

Visi kviečiami atsilankyti, matyti. Toki rūbai parapi-

jose retai matomi. Už rūbų 
„pattern” dirbtuvė gavo Pa
ryžiuje pirmą dovaną.

— Blissvillės Šv. Petro ir 
Povilo draugija turės metinį 
balių Maspethe, sausio 17 d.

— Šventės praėjo gražiai. 
Vietinėj bažnyčioje per Nau
jus Metus giedojo solo ir du
etą Tamošaitienė ir p. Pet
rauskaitė praeitą sekmadie
nį-

— Altoriaus vaikučiai nuo 
širdžiai dėkoja kunigams 
Balkūnui ir Lekešiui už Ka
lėdų dovanas ir lietuviškus 
saldainius.

— Gruodžio 27 d. 30 kp. 
sąjungietės surengė čigonių 
vakarą, kurs pasisekė neblo
giausiai. Dovanas laimėjo M. 
Budrikienė, M. Surdokienė, 
M. Januškaitienė, T. Tamo
šauskienė, O. Liziūnienė, J. 
Jasinskienė ir Gedvilaitė. 
Nuoširdus ačiū visoms už 
pasidarbavimą, o publikai už 
atsilankymą.

— Sausio 3 d. Rožanžiaus 
draugija turėjo kepurių ba
lių. O. P.

I

— Povilas P. Kubilius la
bai dėkingas savo bičiuliams 
iš Pittsburgh, Cleveland ir 
Moly n (III.) apylinkių. Iš ten 
jis gavo Kalėdoms net 13 
malonių sveikinimų, tik ap 
gailestauja, jog sveikintojai 
nepažymėjo savo adresų.

Naujų Metų sutikimas
Ponai Januškaičiai su sa

vo draugais parapijos salėje 
surengė netikėtą puotą savo 
sesutei ir jos vyrui, ponams 
Žiuramskams, jų vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukakčiai 
paminėti.

Susirinko daug svečių. Va
karo vedėju buvo p. Mika
lauskas. Kalbėjo kun. J. Bal- 
kūnas, Valantiejai ir kiti. 
Deklamavo O. Petrulytė.

— Kun. Pijaus Lekešio 
sveikata gerėja. Jau pasiro
dys bažnyčioje šį sekmadie
nį.

— Lietuviškų judamų pa
veikslų pradžia šį sekmadie
nį, sausio 10 d., lygiai 7 vai. 
vak.

— Parapija įsigija visą 
setą auksinių bažnytinių rū
bų, kurie kainuos 2085 dol. 
Rūbai iš Prancūzijos jau pri
siųsti ir bus išstatyti parapi
jos salėje apžiūrėti. Visi k vie 
čiami šį sekmadienį' visą die
ną pasinaudoti ir rūbus pa-

Gražiai padainavo A. Nezin-, 
skaitė. Svočia buvo M. Januš
kaitienė, piršliu — M. Tamo
šauskas. Jubiliatai gavo 
daug sveikinimų ir gražių 
dovanų, už ką jie labai dė
kingi. O. P.

—o—
Kepurių balius

Sausio 3 d. Rožančiaus 
draugija suruošė kepurių ba
lių. Publikos buvo pilna pa
rapijos salė. Dovanas laimė
jo: O. Laukaitienė, T. Tamo
šaitienė, O. Liziūnienė, M. 
Kelmelienė, P. Gražulienė, 
M. Budrikienė, M. Kunickie- 
nė, V. ir M. Tamošaitytės. 
Pelnas paskirtas naujiems 
bažnyčios rūbams. Daug da
lykų suaukojo draugijos na
rės, nuoširdus ačiū joms.

Sausio 2 d. Zabielskio salė
je įvyko Šv. Vincento pašel- 
pinės draugijos metinis susi
rinkimas. Narių atsilankė a- 
pie 200.

Išrinkta nauja valdyba: 
pirm. P. Bagočiūnas, fin. 
rast. J. Petrauskas, knyg. P. 
Matonis ir maršalka J. Gi
žius.

Nutarta rengti „beer par
ty” ir šokius sausio 23 d. pa
rapijos salėj. Už bilietą sve
čiai gauna dykai alaus.

Buvęs.

IŠVYKSTA Į SEMINARIJĄ

Praleidęs Kalėdų atosto
gas pas tėvelius Maspethe, 
Antanas Pažereckas sausio 8 
d. išvyko į Niagara Falls, N. 
Y., kur jis mokosi kunigų se
minarijoj. Sausio 5 d., meti
nio kunigų atsilankymų pro
ga, p. Pažereckai surengė 
šaunią vakarienę, kurioje 
dalyvavo kun. J. Balkūnas, 
kun. J. Laurynaitis, K. Vil
niškis, Pr. Dulkė, J. Tamo
šaitis, P. Starkiūtė, Majaus- 
kienė, Adomaičiai ir k.

Skirstantis Antanui linkė
ta ištvermės ir pasisekimo.

Rep.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10566 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6422 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHA HABERMAN
6422 — 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10711 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
349 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH KRAMAR
349 Smith Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-6779 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 43 Rockaway Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES GARRETT
43 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-911 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 265 North 9th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed on the premises.

CARMINE DAMATO
265 North 9th Street, Brooklyn, N. Y.

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

„Milčiaus pirmos rūšies čeverykųl 
porą, su Rack-Oak padais, Am-0- 
Flex vitpadžiais, Kid arba Kanga- 

WvfejWaK' roo °d°s 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. Ine.
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.

BROOKLYN!) LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9220

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
1—2 P. P.

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS:
0—12 ryte
1— 8 vak

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-8106

73J3ZZ2???

|Tel. EVergreen 7-1312 £
Dr. H. MENDLOWITZ I

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

į VALANDOS:
s 1 iki 3 Ir nuo Sekmadieni:

7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. ryto >
■: FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą Lietuvišką
Duoną. ’’GARSO’’ KEPrl) VE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus 

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia Ir Į kitus miestus.

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

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

; Tel. STagg 2-2306 |

SALDAINIU PAL0C1US
GERIAUSIOS RŪŠIES I

Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate t
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas >
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių > 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: į
J. GINKUS

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.;

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

GARO AR

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS ŠIL

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

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan) 

Mes išvalome Garo Boilerius
oru už $2.00 Ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien Iš WMBQ.

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

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

Tel. GLenmore 5-8733

Standard'

is hereby given thut Licenso No- I NOTICE is hereby given that License No. 
B-4507 has been issued to tho undersigned L-278 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 *- —" —1 •• . ..
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
319 E. 98th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX MARRON
319 E. 98th Street, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

to sell wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2117 Cortelyou Rd. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

BENJAMIN RUDOLPH 
d-b-a Leon’s Wine & Liquor Store

2117 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4468 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
33 Bogart Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AL KORNBLUM
33 Bogart Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-863 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 182-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 382 Sumner Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
THE OLD ARMORY BAR & GRILL, INC. 
382 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.


