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Pasaulio taiką drumsčia 
visokį „izmai” — kapitaliz
mas, komunizmas, fašizmas, 
nacizmas ir t.t. Visi šie „iz
mai” yra kilę iš bendro tėvo 
— materializmo. Materializ
mas neigia žmogaus dvasią 
ir verčia žmogų tarnauti už 
save žemesnėms bei menkes
nėms vertybėms.

Visi tie „izmai” nepripa
žįsta žmogaus . aukštesnės 
vertės; jie verčia žmogų bū
ti vergu. Apie šiuos svarbius 
klausimus daug įdomios me
džiagos malonūs skaitytojai 
ras ftiūsų bendradarbio Ame
rikono Trumpuose Pasikal
bėjimuose.

Dr. Šliupui ir senatvėje ku 
nigai neduoda ramybės. Bent 
taip Dr. Šliupas mano, kas 
matyti iš jo laiško Tėvynės 
3-čiame numery. Skundžiasi 
žilgalvis, jog nesiseka jam 
Lietuvoje civilinę metrikaci
ją įvesti, nepaklausęs jo nei 
seimas, nei vyriausybė; pa
galiau, norimai steigti lais
vamanių gimnazijai paruo
šiamieji darbai sunkiai vyk
stą, todėl kviečia amerikie
čius ištiesti „savo brolišką 
ranką” ir gelbėti nuo kunigų 
užgulimo.

Aiškiai matyti, jog Dr. 
Šliupas serga kunigų baimės 
liga, kurią vargiai beišgydys 
ir amerikiečių laisvamanių 
„broliška ranka”.

Lenkijoje iškilmingai mi
nėta Kolonijų Diena,-kurios 
metu garsiai šaukta, jog 
Lenkijai būtina, turėti kolo
nijų, nes nuolat didėja gyven 
tojų perteklius.

Lenkų kariuomenės laik
raštis Polska Zbrojna ta pro 
ga parašė, jog Europoje ne
bus taikos, kol Lenkijos kolo
nijų problema bus neišspręs
ta.

Lenkų generolai aiškiai 
pasako, jog jiems reikia sve
timos žemės. Neužtenka lie
tuvių, gudų ir ukrainiečių 
žemių, bet nori dar daugiau.

Ar neatsitiks lenkams, 
kaip tam džiunglių gyvuliui, 
kurs iš didelio godumo taip 
prisiėda, kad nebegali visko 
praryto suvirškinti ir po to 
turi sprogti.

Negrai Jungtinėse Valsty
bėse neturi lygių teisių, nors 
jie yra pilnateisiai piliečiai. 
Pietiniuose štatuose jie ne 
tik negali balsuoti, bet nega
li būti traukinių stotyse nei 
vagonuose, kur yra baltieji. 
Ten dažnai pasitaiko žiaurių 
nulinčiavimų. Darbininkų 
unijos nepriima negrų.

New Yorke įvykdyta žmog 
žudystė, kurioje apkaltintas 
negras, davė dar didesnę 
progą skriausti negrus. Neg
rai tarnautojai atleidžiami iš 
tarnybų. Jie susilaukia kito
kių persekiojimų.

Be abejonės, įvairios 
skriaudos, taikomos neg
rams, daug prisideda negrų 
nusikaltimų padauginime.

—o—
Rusijos komunistams bai

siai nesiseka kad ir šitokia
me, rodos, menknieky: jie 
neturi savo revoliucijos isto
rijos. Labai naudota literatū
ros enciklopedija iššluota iš 
visų lentynų, kur tik pasiekia 
komisaro nosis ir akis. Re-

A
A. LIET. KATALIKŲ VTSUO.
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRAŠTIS 
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SAVAITES ĮVYKIAI
Slepia auksą

Kentucky valstybėje fede- 
ralė valdžia įrengė naują, 
modernišką slėptuvę valsty
bės aukso atsargai laikyti. Į 
ją bus atgabenta daugiau 
kaip 4 bilijonai dolerių. Slėp
tuvės vieta — Fort Knox; ji 
laikoma saugiausia vieta 
Jungtinėse Valstybėse. Pa
slėptą auksą nuolatos saugos 
1400 kareivių, aprūpintų mo- 
derniškiausiais ginklais. Iš 
viso federalė valdžia turi per 
11 bilijonų dolerių aukso.

Valdžios aparato 
pertvarkymas

Prezidentas Roosevelt pa
siūlė kongresui savo projek
tą valdžios aparatui pertvar
kyti. Jis nori įsteigti du 
naujus departamentus: so
cialinės gerovės ir viešųjų 
darbų; siūlo leisti .preziden
tui pasiskirti sau artimus 6 
pagelbininkus, kurie pagel
bėtų jam būti geriau infor
muotam apie visus valstybės 
reikalus. Kongrese preziden
to pasiūlymas susilaukė įvai
rių atsiliepimų.

Automobilių gamybos 
streikas

General Motor automobilių 
gamybos darbdaviai ir strei
kuoją darbininkai praeitos 
savaitės gale buvo susitarę 
tokia prasme: streikuoją 
darbininkai pasitrauks iš už
imtų dirbtuvių, o darbdaviai 
pažadėjo nepradėti darbo, 
streikieriams pasitraukus. 
Taika turėjo tęstis 15 dienų. 
Bet derybos sausio 18 d. nu
trūko, kai streikieriai nepa
sitraukė iš dviejų dirbtuvių. 
Streikierių vadai apkaltino 
darbdavius susitarimu laužy
me. Tarpininkavo gubernato
rius Murphy, kuris ir toliau 
bando abi puses sutaikyti.

Mirė Boleslawski
Širdies liga sausio 17 d. 

staiga mirė žymus judomų 
paveikslų gamintojas, veika
lų režisierius, Richard Bole
slawski, 47 mt. amžiaus. 
Daug dirbo rusų teatrui Mas
kvoje. Kilęs iš Lenkijos. Į 
Jungt. Valstybes atvyko 
1923 mt., Holywoode sėkmin 
gai dirbo nuo 1932 mt.

Uždarytas Vilniaus 
universitetas

Lenkijos švietimo ministe
rija uždarė Vilniaus univer
sitetą iki rudens; universite, 
to rektorius atsistatydino, 
nes negalėjo sudrausti stu
dentų riaušių, nukreiptų 
prieš žydus.

Lenkijoj yra 3 milijonai 
žydų, vyriausybė labai rūpi
nasi, kad ko daugiausia žy
dų išvažiuotų į užsienį.

voliucijos istorijos nieks ne
rašo, nes visi rašytojai isto
rikai bijo tai padaryti.

Rašant istoriją, reikia su
minėti Zinovjevo, Trockio, 
Kamenevo, Radeko ir kitų 
vardus. Zinovjevas su Ka- 
menevu sušaudyti. Trockis iš 
tremtas. Radekas kalėjime. 
Visi šie vardai gaišiai „tref- 
ni”. Už jų teigiamą paminė
jimą galima patekti į kalėji
mo skalbiamą kambarį ir 
ten gauti kulką į galvą. Gal 
Bimba turėtų drąsos tą isto
riją parašyti?

Baus savanorius
Valstybės departamento 

vadovybė viešai pranešė, jog 
Jungtinių Valstybių piliečiai 
negali dalyvauti svetimos 
valstybės kariuomenėje, nes 
tai draudžia federaliniai įsta 
tymai. Išvykę savanoriai į 
Ispaniją, sugrįžę į Jungt. 
Valstybes, gali būti smarkiai 
nubausti.

Sukilimui 6 mėnesiai
Šią Savaitę Sukako 6 mėne

siai kaip prasidėjo Ispanijos 
civilinis karas. Sukilėliai, va
dovaujami generolo Franco, 
turi užėmę didesnę Ispanijos 
pusę, tačiau bendrafrontinin- 
kų vyriausybės kariuomenė 
tvirtai gina Madridą ir kitas 
vietas. Aiškinama, jog gen. 
Franco todėl taip ilgai nepa- 
imąs sostinės Madrido, kad 
jam gaila sunaikinti sostinę; 
jis lengvai galėtų Madridą 
palikti be vandens, bet to 
nedarąs.

Anglija šią savaitę mėgino 
gauti iš Prancūzijos, Rusi
jos, Italijos ir Vokietijos pa
sižadėjimą, kad bus uždrau
sta savanoriams vykti į Is
paniją, tačiau tas mėginimas 
nepasiekė teigiamų vaisių. 
Kiekviena valstybė pasisako 
sutinkanti, jei taip elgsis ki
tos valstybės. Nė viena vals
tybė netiki kitai ir „savano
riai” tebeplaukia į Ispanijos 
vidaus karo abu frontus.

Taikos sutarčiai 8 metai
Sausio 15 d. Kellog-Briand 

taikos sutarčiai sukako 8 me 
tai. Toji sutartis pasmerkė 
karą, tačiau jos pasirašyto
jai nevykdė savo pažadų. Ja
ponija užpuolė Kiniją, Italija 
Etiopiją.

Darbininkams dovana
Milijonierius Pierre S. du 

Pont savo Longwood Farms 
darbininkams paskyrė apie 
200,000 dolerių, iš kurių dar-' 
bininkams patarė sudaryti 
senatvės pašelpos fondą. Do
vana taikoma darbininkams, 
kurie yra išdirbę pas Du 
Pont 10 metų.
Vokiečių kardinolai Vatikane

Pas šv. Tėvą lankėsi trys 
Vokietijos arkivyskupai, kar 
dinolai Faulhaber, Schulte ir 
Bertram. Jie papasakojo Šv. 
Tėvui vokiečių katalikų sun
kumus santykiuose su hitle
rininkų vyriausybe, kuri vi
sai nesilaiko sutarties su Šv. 
Tėvu. Daugiausia katalikų 
reikalai nukenčia del nesa
mos spaudos laisvės ir dėl 
priverstino jaunimo įrašymo 
į hitlerininkų organizacijas.

Vokietijos 26 vyskupai vie 
ningai pasisakė prieš katali
kų jaunimo teisių laužymą.

Trockis kaltina Staliną
Atvykęs į Meksiką Trockis 

neiškentė neapkaltinęs Stali
no; šį sykį Trockis pareiškė, 
jog Stalinas yra Ispanijos 
bendrafrontininkų sabotaž- 
ninkas, jog jis neduodąs rau
doniesiems užtenkamai pagel 
bos. Prieš Trockį meksikie
čiai komunistai surengė pro
testo mitingą, kuriame reika
lauta ištremti Trockį. Riaušė 
se 5 asmenys sužeisti, 6 su
imti.

I

Roosevelt Pradėjo
Antrą Terminą

Washington. — Sausio 20 
d. per pietus užsibaigė prezi
dento Franklin D. Roosevelt 
prezidentavimo j&naasis ter
minas; tuo pat laiku jis pri
ėmė priesaiką ir pradėjo nau 
ją terminą, kurs užsibaigs 
1941 mt. sausio 20 d.

Prezidento naujas įvesdi
nimas buvo labai iškilmin
gas. Ryte prezidentas, lydi
mas savo šeimos ir artimųjų 
pagelbininkų, nuvyko į Šv. 
Jono episkopalų bažnyčią pa
simelsti. Po to, atlikęs įvai
rius formalumus, nuvyko į 
Kapitoliumą (kongreso rū
mus), kur atvirame lauke, 
daugtūkstantinėms minioms 
laukiant, prisaikdino jį Aukš 
čiausiojo Teismo pirmininkas 
Hughes. Atkartojęs priesai
kos žodžius, Roosevelt palie
tė ranka Šv. Raštą. Iš anks
to jis buvo parinkęs paliesti 
Šv. Rašte šiuos žodžius:

„Taigi, dabar pasilieka tie 
trys dalykai, tikėjimas, vil
tis, meilė, tačiau didžiausias 
tarp jų yra meilė” (1 Kor. 
13,13). »

Po priesaikos Roošėvelt pa 
sakė kalbą, kurioje nušvietė 
savo darbo programą atei
nantiems ketveriems me
tams.

Tuoj po Roosevelt priesai
kos, prisaikdintas viceprezi
dentas John N. Garner, irgi 
antram terminui. Jam prie
saiką suteikė senato demo
kratų vadas, senatorius Ro
binson.

1:30 vai. popiet preziden
tas prie Baltųjų Rūmų pri
ėmė paradą. 5 vai. vak. pas 
.prezidentą vaišinti valstybių 
gubernatoriai ir jų žmonos. 
9 vai. vak. Konstitucijos sa
lėje įvyko iškilmingas kon
certas, kuriame prezidentą 
atstovavo jo žmona.

Prezidento kalba perduota 
per radio ir užsieniui.

Iškilmėms į Washingtoną 
suplaukė minios žmonių. Vi
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Iš Lietuvos Katalikų Veiklos

si viešbučiai iš anksto buvo 
užsakyti. Daugybė atvykusių 
miegojo traukiniuose ir Wa
shington© apylinkės/ turisti
niuose namuose.

JŪRININKŲ STREIKO PA
RADAS WASSHINGTONE

Washington. — New York 
jūrininkų ir laivų krovėjų 
streikierių grupė iš 1200 
žmonių buvo nuvykusi į Wa
shington ir ten atsilankė pas 
darbo sekretorę Perkins ir 
prekybos sekretorių Ropers. 
Delegacijai vadovavo Joseph 
Curran. Komercijos sekreto
rius visus parado dalyvius 
užkvietė į1 valdžios kavinę, 
kur buvo parūpinta kavos ir 
užkandžių.

OHIO UPE PATVINO

Cincinnati. — Ohio upė gra 
sina savo pakraščių gyvento
jus dideliu potvyniu. Tūks
tančiai gyventojų išsikėlė į 
tolimesnes vietas. Bijoma, 
jog vanduo nepakiltų iki to
kio pat aukščio, kaip pernai 
kovo mėnesį.

Raudonojo Kryžiaus vado
vybė jau įrengė pagelbos tei
kimo stotis, policija ir mili
cija irgi pasiruošę. Daugiau
sia pavojus gresia Kentucky 
valstybės ribose. Nemaža pa
vojaus ir Pittsburghui.

FORD PAGAMINO 25 MIL. 
AUTOMOBILIŲ

Dearborn, Mich. — Henry 
Ford su pasitenkinimu žiūrė
jo, kai jo dirbtuvė išleido į 
pasaulį paskutinį automobi
lių, kurs Fordo dirbtuvių pa
gamintų automobilių skaičių 
pakėlė lygiai iki 25 milijonų.

Naujausią automobilių vai 
ravo H. Ford sūnus Etsel; 
šalia jo sėdėjo pats senis 
Ford. Ten pat buvo išstaty
tas ir pirmasis Ford auto
mobilis, pagamintas 1893 mt.

Kaunas. — Gruodžio 29 — 
30 d. įvykęs Katalikų Veiki
mo Centro metinis suvažiavi
mas praėjo dideliu gyvumu. 
Apie jį daug rašė, rašo ir ra
šys įvairių srovių spauda.

Suvažiavimas buvo gau
singas dalyviais ir gyvas 
svarstytais klausimais. Su
važiavimą uždarant visai tei
singai pastebėjo prof. K. 
Pakštas, jog šio suvažiavi
mo kritikai tikrai galės pa
vydėti, jog jie neturi tokio 
įdomaus suvažiavimo.

Daugiausia gyvų diskusi
jų sukėlė Dr. A. Maceinos pa 
skaitą apie socialinį teisingu
mą. Paskaitoje Dr. Maceina 
keletą klausimų sprendė la
bai radikaliai, siūlydamas 
katalikams susirūpinti savo 
gyvenimo reforma, savo kal
boje palietė ir bažnytinių nuo 
savybių klausimą, kas davė 
progos nekatalikų spaudai 
plačiai šaukti, jog katalikai 
Lietuvoje išeina prieš savo 
Bažnyčią ir pan. Bet tai bu

LENKŲ SARGYBINIAI 
VERŽIASI LIETUVOS 

PUSĖN

Galbūt ryšium su masiniu 
lietuviškų organizacijų suar
dymu Vilniaus krašte, 4 de
markacijos linijoje irgi pa
stebėta keletas keistų įvy
kių. Zarasų apskrities, Dūkš
to ežero rajos?! -^enkų sargy
biniai pradėjo kaitalioti ir 
stumti Lietuvos pusėn „Ad
ministracijos Ribos” gaires. 
Lietuvos pasienio sargyba 
tas gaires atstatydavo į se
nas vietas. Bet lenkai vis ne
siliauna su tomis gairėmis 
žaisti.

Sykį Lietuvos sargyba, į- 
spėdama lenkus, paleido du 
šūviu oran; — lenkai tada 
pasitraukė nuo gaires. Bet 
po kelių dienų lenkai vėl pa
sirodė: šį sykį apie 50 karei
vių, apsiginklavę kulkosvy
džiais ir granatomis; jie, ne
paisydami Lietuvos pasienio 
sargybos protesto, perkėlė 
gairę keletą metrų Lietuvos 
pusėn ir, susijungę teilefonu 
su savo štabu, susimetė ap
link perstatytą gairę.

Tatai įvyko sausio 16 d. 
šiais metais. Lietuvos paru- 
bežio apskrities viršininkas 
tuojau bandė susisiekti su 
atitinkamu Lenkų valdžios 
viršininku, kad incidentą iš
aiškintų. Pasiūlyta susitikti 
demarkacijos linijoje .rytdie
ną, sausio 17. Bet štai sausio 
18 dieną „Elta” mums pra
neša, kad „lenkų Storasta at
sisakė susitikti su mūsų ap
skrities viršininku. Inciden
tas įvyko keli kilometrai pie- 
tuosna nuo Dūkšto ežero”.

— Japonai pradėjo gamin
ti Jungtinių Valstybių vėlia
vas ir siųsti į šią šalį. Ame
rikos piliečiai pradėjo pro
testuoti, kada surado, jog 
prie vėliavų prilipinta korte
lė su parašu „made in Ja
pan”.

— Sugautas kažkoks Jos. 
Shusterman Rose, imantis iš 
miesto pašalpą, turintis 300,- 
000 dol. vertės brangumynų 
banke.

vo tik drąsus pasidalinimas 
mintimis. Diskusijose daly
vavo vyskupai, kunigai, pa
sauliečiai inteligentai ir 
šiaip suvažiavimo dalyviai. 
Visa tai rodo Lietuvos kata
likų nepaprastą gajumą ir vi 
suotinį domėjimąsi svarbiais 
klausimais.

Kitas svarbias paskaitas 
skaitė vysk. M. Reinys ir 
Dr. Pr. Dielininkaitis.

Į Katalikų Veikimo Centro 
valdybą suvažiavimas išrin
ko prof. Pr. Dovydaitį, prof. 
K. Pakštą, O. Labanauskai
tę, Dr. Dielininkaitį, Dr. A. 
Maceiną ir A. Valaitį (pava
sarininkų vyrų pirmininką). 
Kitą valdybos dalį paskyrė 
vyskupų konferencija. Vys
kupų paskirtieji: prof. kan. 
Pr. Kuraitis, M. Galdikienė, 
Dr. J. Balčiūnas, Dr. Ig. 
Skrupskelis, kun. V. Mieleš- 
ka ir Dr. J. Leimonas. Dva
sios Vadu paskirtas kan. P. 
Dogelis.

ŠV. TĖVĄ KANKINA 
KOJŲ SKAUSMAI

Vatikanas. — Sausio 19 d.
Šv. Tėvo svekata pablogėjo 
dėl padidėjusių kojose skau
smų. Dabar gydytojai leidžia 
jam iš savo lovos atsikelti 
tik tada, kai šv. Tėvas būti
nai nori ką nors priimti.

iSv- 
no miglotas

latą pablogi- 
i'ėgnas oras.

Be to, manoma, kad daug 
pakenkė priėmimas trijų Vo
kietijos kardinolų, kurie ne
labai malonias žinias prane
šė apie Vokietijos katalikų 
būklę.

Šv. Tėvas nuolatos rūpina
si katalikų svarbiausiais rei
kalais. Ir sunkioje ligoje ga- 
nytojavimo rūpesčiai jam ar
čiausi širdies.

KOMUNISTAI TEIS
BUVUSIUS VADUS

Maskva. — Kariškas teis
mas sausio 23 d. nagrinės 
naują „išdavimo” bylą, ku
rioje kaltinami 17 įžymių 
Sovietų Rusijos asmenų, 
anksčiau užėmusių aukštas 
vietas.

Svarbiausiais kaltinamai
siais yra buvęs redaktorius 
Radek, buv. vicekomisaras 
Piatakov, buv. ambasadorius 
Sokolnikov ir buv. vicekomi
saras Serebriakov. Kaltina
mųjų skaičiuje esąs ir gene
rolas Vytautas Putna, kilęs 
iš Utenos apylinkės. Kitas 
lietuvis, kaip galima manyti 
iš pavardės, kaltinamas — 
tai Drobnis.

Visus septyniolika kaltins 
prokuroras Andrius Višins
kis, kadaise lankęs Palangos 
progimnaziją. Višinskis jau 
yra viešai pareiškęs, jog kal
tinamieji buvę sudarę trocki- 
ninkų lizdą, organizavę tero
ristines grupes, ruošę sabo
tažą ir norėję nuversti esa
mą komunistinę santvarką.

— Civil Service New Yor- 
ko miesto 200 darbininkų 
planuoja įkurti Forest Hill 
kooperatyvį 1 mil. 500 tūkst. 
dol. vertės namą su daugeliu 
butų.
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Radtus ir žinias „Amerika’* trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti rastai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų
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RŪPINASI IŠEIVIJOS LIKIMU

Darbštusis kan. prof. F. Kemėšis, sugrįžęs į Lietuvą, la
bai daug rašo, keldamas svarbiuosius išeivijos tautinės gy
vybės klausimus. Neseniai jis parašė išsamų straipsnį žur
nale Židiny apie išeivių jaunimo problemą. Jo straipsny 
bandoma išspręsti mįslę: kaip išlaikyti išeivių jaunimo tau
tinę lietuvišką gyvybę.

Prof. Kemėšis yra įsitikinęs, „jog išeivija vien savo jėgo
mis nebegalės išsilaikyti prieš kylančią nutautinimo ban
gą” ir kad tiktai visos lietuvių tautos ir Lietuvos „tvirtas 
pasiryžimas ir gyvas sukrutimas gali dar daug ką išgel
bėti”.

Išeivijos jaunimo lietuviškumui gelbėti ir išlaikyti prof. 
Kemėšis siūlo išvystyti ko plačiausią akciją, kuriai vykdy
ti turi būti pravesti toki dalykai:

1. Ko greičiausiai užbaigti Pasaulio Lietuvių Sąjungos 
įsteigimo darbą.

2. Pasaulio Lietuvių Sąjunga savo darbą turi pradėti nuo 
rimtų studijų, gerai pažįstant išeiviją, jos gyvenamus kra
štus, jų sąlygas.

3. Mokslus einantis Lietuvos jaunimas turi daugiau do
mėtis anglų kalba ir gerai jos pramokti.

4. Kaune arba Klaipėdoje steigtina Amerikos Kolegija, į 
kurią galėtų stoti Lietuvos ir Amerikos jaunuoliai.

5. Būtinai sudaryti daugelį stipendijų išeivių studen
tams, norintiems atvykti į Lietuvą. Stipendijų fondą turė
tų sudaryti vyriausybė ir žymesnės ekonominės įstaigos iš 
savo pelno.

6. Rimtai ruoštis sudaryti sąlygas išeivių vaikams ga
benti į Lietuvą vasaros atostogų metu.

7. Vasaros metu į Ameriką turėtų atvykti Lietuvos švie
tėjai bei rašytojai, kurie galėtų seserims mokytojoms su
ruošti lietuvių kalbos, literatūros, istorijos kursus.

8. Reik panįnkti >.šeivi j ai Atitinkamų dėtosios literatū
ros knygų patogiomis sąlygomis. Be to, išeivijoje turėtų 
būti leidžiami vaikų juokų laikraščiai; taip pat parūpinti 
atitinkamų vadovėlių.

Kągi galima pasakyti dėl šių prof. Kemėšio siūlymų? Vi
si jie laukia jų įvykdymo. Įvykdyti juos galima, nebent 
daugiau sunkumų su Amerikos Kolegijos steigimu ir masi
niu vaikų gabenimu atostogoms. Na, Lietuvos laivai gal 
veikiai raižys Atlanto bangas ir sveikins Laisvės Stovylą, 
tad ir masinių ekskursijų vykdymas bus veikiai įmanomas.

Tenka, tik nuoširdžiai palinkėti, kad prof. Kemėšio reikš
mingi pasiūlymai būtų pradėti tuojau vykdyti. Lauksime 
ir džiaugsimės, jei tie pasiūlymai bus visų lietuvių tinka
mai įvertinti.

Trumpi Pasikalbėjimai
ASMENS BRANGUMAS

I. Dievo asmuo
1. Dievo asmuo tapo Dievu — žmogumi; tuomi Dievas

suteikė žmonėms savo brangių brangiausią Dovaną 
— Save.

2. Ši Asmens Dovana yra nesulyginamai brangesnė už vi
sas kitas Jo dovanas; brangesnė už žvaigždes, saulę, 
žemę; brangesnė už žmogui duotus talentus, širdis, 
protus.

3. Koks mažas žmonių būrelis įvertina tą Dievo asmens
Dovaną; tiktai Marija, Juozapas, piemenėliai ir trys 
išminčiai, iš viso pasaulio gyventojų, atidavė Jam 
pirmą pagarbą.

4. Nebuvo Jam vietos pas kitus; „atėjo pas savuosius, ir
savieji Jo nepriėmė”; nes pasaulio akyse atėjo tuš
čiomis rankomis, atsinešė — „nieko”.

5. Tas pasaulio „niekas” angelų ir šventųjų akyse yra
brangių brangiausias Dievo asmuo.

6. To pasaulio „viskas” — tai kitos Jo dovanos, žvaigž
dės, žemė, protas; tada ir dabar šitas dovanas įa- 
pasaulis net dievina.

7. Tie pasaulio dievinimai daug bloga žmonėm atnešė.
8. Dievas labai išaukštino tų žmonių asmenis, kurie gar

bina Jo Asmens Dievybę; apdovanojo savo malonė
mis, kuriomis jie tampa Dievo sūnumis, Jo Karalys
tės įpėdiniais.

n. Žmogaus asmuo
1. Kadangi žmogus Dievo malone arba jau yra Dievo sū

nus, arba gali juomi tapti, krikščionys iš principo 
gerbia ir žmogaus asmenį.

2. Kadangi Kristus yra aiškiai įsakęs: „kiek kartų jūs tai
padarėte vienam šitų mano mažiausių brolių, man

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.
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padarėte”, — tai Kristaus sekėjai turi ir pareigą 
gerbti žmogaus asmenį.

Yra ir tokių, kurie nesupranta krikščionių principų — 
bet dėl savotiškų išskaičiavimų ir jie gerbia žmo
gaus asmenį.

Sykiu su katalikais ir kai kurie netikintieji dorą, tei
singą varguolį, kuris gal neturi nei priegalvio, nei 
jokios valdžios, aukščiau stato už galingiausį, tur- 
tingiausį, nedorą, neteisingą pasaulio valdovą, kuris 
yra „iš lauko pabaltintas kapas, viduje negyvųjų pu
vėsiai”.

Netikintieji nesupranta, kad prastas namelis Nazarete 
pasidarė dangus žemėje, nes Dieviškas Asmuo tenai 
apsigyveno; bet kai kurie supranta, kad bakūžėlė 
samanota pasidaro žemiškas' rojus, jei tenai gyvena 
asmenys, kurie gerbia vieni kitus; ir kai kurie su
pranta, kad turtingų Herodų rūmai pasidaro gyvačių 
lizdas, nes tenai būna svetimoterių, žmogžudžių, ir 
kitokių asmenų negerbiančiųjų.

Kai kurie netikintieji gerbia motinas, kurios, per nak
tis neužmigdamos, prižiūri savo sergančius kūdi
kius; gerbia daktarus, kurie neatsisako gydyti lim
pama liga sergančius; gerbia studijuojančius, kurie 
trokšta, kad tiesa pergalėtų melą.

Kai kurie netikintieji gerbia ir kunigus ir seseles, nes 
įvertina jų gailestingus darbus, nes supranta, kad 
ypatingai verti pagarbos tie, kurie nelaimingiems 
suteikia ne tiktai piniginę auką, bet auką asmens.

III. Pasaulis be asmenų
Jau per kelis šimtmečius pasaulyje užviešpatavo vadi

namieji materialistai, tarp kurių yra tikinčių ir neti
kinčių, kurie žmogaus asmenį laiko žemiau už tur
tus, valdžias, partijas.

Kapitalistų mokslas paremtas materializmu; jų ekono
minė teorija „laissez faire” parodo, kad jie nori su
tvarkyti ekonominį gyvenimą, nesiskaitydami su 
žmpgaus asmeniu.

Pagal tą teoriją, kapitalistai samdo ne žmogų, bet tik 
„hands wanted”, ir moka mažas algas, nes moka tik

tai už rankas; jei yra perteklius, degina gerybes, nes 
būtų „neekonomiška” išdalinti jas vargšams; jei pa
seno darbininkas, išmeta iš darbo be jokio sąžinės 
išmetinėjimo, nes darbininkas tiktai mašinos dalis.

Net vargšai darbininkai užsikrėtė kapitalistų materia
lizmo liga, pasidarė puskapitalistiškais; vaikai pri
ima tėvų medžiagines dovanas, drabužius, automo
bilius, tėvų asmens visai neįvertina; mylimoji žiūri 
į mylimojo banko knygutę, o visai nepaiso asmens; 
net iš Bažnyčios norima gauti tų^dalykų, kuriuos 
akimis galima matyti, rankomis palytėti; „kuriuos 
rūdys ir kandys suėda”, bet kitokių dovanų nesu
pranta.

Rodos, kad net žmonių gyslose teka ne kraujas, bet 
auksas; dėl to aukso kokių baisenybių žmonės padaro! 
Protestavo socialiniai reformatoriai prieš kapitalistų 

nežmoniškumus, bet nemano reformuoti kapitalizmą 
iš pagrindų, radikališkai; jie nori, kad materializ
mas pasiliktų, nori tiktai pakeisti kapitalizmą į so
cializmą, komunizmą ar fašizmą.

Nori, kad apie žmogų pasiliktų materialistinis moks
las, kuris sako: kad žmogus ekonominės bei politi
nės mašinos dalis; kad žmogus tai rankos arba tik
tai kuras, bet ne asmuo su teisėmis; kad žmogus 
evoliucijos keliu išsivystė iš atomo bei dulkės; taigi, 
žmogus yra tiktai atomas — dulkė.

Tada be jokių sąžinės išmetinėjimų tie reformatoriai 
mano statyti tokį pasaulį, koks jiems patinka; 
kliudys jų darbo asmenų teisės, nes jų pasaulyje 
bus asmenų — tiktai dulkės.

Rusija duoda aiškų pavyzdį, kaip reikia reformuoti 
šaulį, neigiant žmogaus asmens teises; milijonai, 
kurie drįso prasitarti apie asmens teises, nužudyti 
arba priversti badauti.

ne
ne

pa-

10. Gal kada pasiseks materialistams sukurti pasaulį be as
menų; jų miestuose bus pristatyta namų, gatvės iš
taisytos — bet nebus nei vieno asmens — tiktai dul
kės ; toks pasaulis būtų baugus, kaip kapai, tie na
mai kaip negyvųjų paminklas.

IV. Radikališka reforma
1. Baisus materializmas, kuris pagimdė tokius vaikus,

kaip kapitalizmą ir komunizmą, kurie kruvinai tarp 
savęs pešasi dėl tėvų turtų.

2. Visi, nežiūrint kokių pažiūrų, žmonės, kurie supranta
žmogų, kaipo dulkę — atomą, ir daugiau nieko, pa
sisavino materializmo idėjas ir artimai giminiuojasi 
su kapitalistais ir komunistais (vienos šeimynos 
broliai).

3. Visi, nežiūrint kokių pažiūrų, klasių, partijų, žmonės,
kurie supranta žmogų, kaipo asmenį, vertą pagar
bos, turintį teisių, kurių jokia ekonominė bei politinė 
sistema neprivalo paneigti, turėtų protestuoti ne 
vien tiktai prieš vieną klasę (ar tai kapitalistij ar tai 
komunistų), bet prieš visus materializmo vaikus ir 
prieš patį materializmą.

4. Reikėtų iš pagrindų materializmą išrauti, jokių kom
promisų negali būti; ir visi žmogaus asmens įvertin- 
tojai, tikintieji ir netikintieji, turėtų visas pastan
gas dėti šitokiai, tikrai radikališkai reformai.

AUKŠTYN SIRDIS
svarbiausia buvo Velykų 
Avinėlis, buvo paveikslas 
Kalvarijos kalno Aukos. Duo 
na, vynas, alyva etc. — ne
kruvinosios šv. Mišių aukos.

Deginamosios Senojo Įsta
tymo aukos ėmė savo galy
bę iš busimosios V. Jėzaus 
aukos ir jos turėjo išnykti 
išsipildžius Jėzaus ant kalno 
Kalvarijos aukai.

Prieš Kristaus atėjimą de
ginamąsias aukas atnašavo 
ne vien žydai, bet ir pagonys. 
Sakoma, jog jeigu Dievas ir 
nebūtų apreiškęs aukų rei
kalingumo, žmogaus prigim
tis ir protas būtų palenkę jį 
prie šio religinio akto. Nėr 
religijos be aukos. Šventyk
los, o jose aukurai, kunigai, 
žiniai, vaidilutės, dievų ir 
dievaičių stovylos, visi kalba 
apie visuotinį aukojimą, ku
ris aiškiai įrodo, kad jis yra 
kilęs iš Dievo. Tiesa, aukos 
idėja pagonyse kartais būda
vo labai pažeminanti, bet ir 
čia galima įžiūrėti, kaip gi
lus buvo žmonių įsitikinimas, 
jog Dievas yra neapimama 
didybė, kurio garbei nesigai
lėta net žmonių gyvasčių.

Dievas buvo paniekinamas 
netinkamomis ir uždrausto- 

imis aukomis. Jų nepriimda- 
vietą, ten pasistatė altorių, v0 Tokių aukų negalėjo pa-

AUKA

(Tęsinys)
Iš žmonių Dievas pareika

lavo daiktinės aukos. Kad to
ji auka būtų Dievui maloni, 
ji turi būti padaryta širdyje 
ir išreikšta viršutiniu būdu. 
Aukotojo vidinė nuotaika ir 
ant altoriaus kunigo degina
mojo daikto kokybė nulem
davo vertę. Imkime pavyz
džius. Kainas ir Abelis atna
šavo Viešpačiui aukas. Abe
lis aukojo Dievui iš savo ban 
dos pirmuonių ir iš jų riebu
mo ; Kainas gi atnašavo Vieš 
pačiui iš žemės vaisių dova
nas. Abelis aukojo Dievui ne 
bet ką, kaip Kainas, bet ge
riausius ir sau naudingiau
sius daiktus, todėl Viešpats 
pažvelgė į Abelį ir į jo dova
nas; į Kainą gi ir jo dovanas 
nepažvelgė (Prad. 4). Šv. Po
vilas sako, kad „tikėjimu 
Abelis atnašavo Dievui gau
sesnę auką negu Kainas ir 
juo jis gavo liudijimą esąs 
teisus” (Žyd. 11, 4).

Imkim kitą pavyzdį. Die
vas įsakė Abraomui paauko
ti savo vienatinį sūnų Izaoką. 
Abraomas be jokio išsikalbė
jimo noriai išsirengė su Iza
oku į paties Dievo nurodytą

sudėjo ant jo malkas ir, su
rišęs savo sūnų Izaoką, pa
guldė jį ant altoriaus. Kaip 
gilus buvo jų tikėjimas, di
dis paklusnumas ir liepsno
janti meilė! Galybių Vieš
pats buvo patenkintas jų šir
dyje padaryta auka, bet kad 
ji būtų išreikšta išviršiniu 
būdu, nurodė įsipainiojusį ra
gais erškėtyne aviną, kurį 
Abraomas paėmė ir paauko
jo kaip deginamą auką sū
naus vietoje (Prad. 22).

Tvanui pasibaigus „Noė 
pastatė Viešpačiui altorių ir 
ėmęs iš visų nesuteptų galvi
jų ir paukščių aukojo ant al
toriaus deginamas aukas” 
(Prad. 8, 20).

„Salėmo karalius Melkize- 
dėkas atnašavo duoną ir vy
ną” (Prad. 14, 18).

Nors aukos visada buvo 
dvejopas: kruvinos ir nekru
vinos, bet ant kalno Sinajaus 
Viešpats įsakė Mozei aukoti 
deginamąją nuolatinę auką, 
susidedančią iš kruvinos ir 
nekruvinos atnašos (Iš. 29). 
Visos anos Senojo Įstatymo 
atnašaujamos aukos buvo 
Naujojo Įstatymo aukos tik 
figūromis bei paveikslais. 
Kruvinosios aukos, kurių

. kęsti patys žmonės, kurie tu
rėjo artimesnius santykius 

1 su Dievu.
Paskutinis pranašas, Mala

kijas, gyvenęs apie 425 me
tus pirm Kristaus, prikaišio
jo žydų tautai laužymą Vieš
paties įsakymų ir peikė ku
nigus už išniekinimą Viešpa
ties altorių netinkamomis au
komis. „Sūnus gerbia tėvą ir' 
tarnas savo valdovą; taigi, 
jei aš Tėvas, kame yra mano 
pagarba? ir jei aš Valdovas, 
kame yra mano baimė?... Aš 
nemėgstu jūsų, sako kareivi- 
jų Viešpats, ir nepriimsiu do
vanos iš jūsų rankos”. Dievo 
malonės apšviestas pranašas 
matė atsiradimą Naujojo 
Įstatymo tikros aukos, tobu
los ir Dievui malonios aukos, 
aukojamos visame pasaulyje. 
„Nes nuo saulėtekių iki sau
lėleidžių mano vardas yra di
dis tautose, ir kiekvienoje 
vietoje aukojama ir atnašau
jama mano vardui nesutepta 
auka, nes mano vardas yra 
didis tautose, sako kareivijų 
Viešpats” (Mal. 1, 6-11).

Toji Malakijo pranašauta 
nesibaigianti auka, nesutep
ta auka yra šventų Mišių au
ka. P. M. J.

statyti 700 kilometrų naujų 
plentų. Planas sudarytas se
kantiems 30 metų, per ku
riuos krašte turės atsirasti 

12000 kįjometrų naujų plentų.
— 1938 mt. įvyksiančiai 

dainų šventei įsiregistravo 
340 chorų su 14,000 daininin
kų.

— Seimui parengtas įsta
tymo projektas gydymo pa- 
gelbai tvarkyti. Numatoma, 
jog trijų valsčių apylinkėj 
turės būti ne mažiau kaip 
vienas gydytojas; numatyta 
įsteigti 100 naujų gydymo 
punktų.

— Kaišiadorių girininki
jos Girelės miške yra daug 
stirnų ir ožių, kuriems žie
mos metu maitinti įtaisytos 
ėdžios su pašaru; panašiai 
parūpinta pašaro ir kiš
kiams. Norima, jog miško 
gyventojai nebadautų.

— Vyriausybė iš valstybės 
iždo per paskutinius septy
nerius metus javų, sviesto ir 
kiaulių kainoms palaikyti bei 
nukentėjusiems nuo gaisrų ir 
audrų ūkininkams šelpti iš
mokėjo per 122 milijonus li
tų pašelpų.

— Pavasarininkų federaci
ja nuo Naujų Metų pradėjo 
leisti du naujus laikraščius: 
merginoms — Liepsnos, vy
rams — Vyrų Žygiai. Lieps
nas redaguoja žymi visuome
nininke O. Labanauskaitė, 
Vyrų Žygius — Dr. J. Leimo- 
nas su J. Bazilevičium. Laik
raštis Pavasaris skiriamas 
dabar išimtinai jaunimo va
dams.

— Klaipėdoje veikiai iš
dygs naujas metalo fabrikas, 
kurį steigia grupė pasiturin
čių lietuvių.

— Vysk. Matulionis buvo 
susirgęs nervų uždegimu 
prieš Kalėdas. Dabar jau pa
sveikęs. Sunkiau buvo susir
gęs kun. M. Krupavičius, ku
riam Kauno ligoninėje gydy
ta širdis.

— Šilutėje miręs Martin- 
kus paliko 16,000 litų vieti
nės kat. bažnyčios statybai.

— Alsėdžių miestelio gy
ventojas Bagdonas Telšių 
apylinkės teisme iškėlė bylą 
savo kaimynui, kurio šuniu
kas pralaimėjo „mūšį” su 
Bagdono didžiule kate, įvež
ta iš užsienio. Tada šuniuko 
šeimininkas iš pykčio apspar 
dė katę. Už katės apspardy- 
mą teismas kaltininką nu
baudė 20 lt. ir dviem parom 
arešto.

— Vilniaus pasus jau yra 
įsigiję apie 600,000 lietuvių.

— Iš viso Lietuvoje yra 
įregistruota apie 27,000 as
menų, turinčių radio apara
tus. 1926 mt. tokių asmenų

— Valstybės Prezidentas 
paskyrė pensijas iki gyvos 
galvos amerikiečiui kun. Mi
lukui ir rašytojui Liudai Gi
rai.

— Šią vasarą bus įrengtos 
naujos autobusų stotys Klai
pėdoje ir Kretingoje.

— Šiais metais Paryžiuje 
įvyksiančioje pasaulinėje pa
rodoje bus ir tautinių liau
dies šokių skyrius, į kurį pa
kviesta ir Lietuva. Dabar 
Lietuvoje stropiai renkami 
senovės šokiai, kurių jau pri
rinkta labai daug. Žemaičiuo
se dar žinomi šokti prieš 40 
metų šokiai, kaip pav. Ar
klys, Žiburėlis, Svyrūnėlis ir 
kt.

— Gruodžio 10 d. Smilgių 
miestely, Panevėžio apskr.,

ko Fogelio šeima iš 4 žmo
nių ir tarnaitė lietuvė, žmog
žudystę padarė statybos mei
steris Br. Pogožinskis, 37 mt 
amžiaus, kilęs iš Gudžiūnų. 
Jam gresia mirties bausmė.

— Kasmet išduodama po 
30,000 naujų pasų.

— Poetui Pranui Vaičai
čiui rengiamasi pastatyti pa
minklą Sintautuose, jo tėviš
kėje.

— Naujų namų statybai 
visoje Lietuvoje šiemet išlei
sta per 23 milijonus litų.

— Pernai per dešimt mė
nesių iš Lietuvos išvažiavo 
1517 žydų, iš kurių 482 į Pa
lestiną, 184 į Afriką, 53 į 
Jungt. Valstybes, 36 į Kana
dą, 94 į Pietų Ameriką.

— Per ateinančius dešimt

buvo tik 172.
— Alytuje šį pavasarį bus 

pradėti statyti nauji gimna
zijos rūmai, skiriami 500 
moksleivių.

— Kaune gerai susiorga
nizavo kiemsargiai. Prieš 
Kalėdas įvyko gausingas su
sirinkimas, sutraukęs per 
600 kiemsargių. Kiemsargiai 
nusiskundė savo sunkia būk
le. Daugelis jų gyvena drėg
nuose sandėliuose, prie išei
namų vietų, be langų. Kiem
sargiams padėti sudarytas 
fondas, kurio pradžiai sudė
ta 100 litų. Susirinkimą su
šaukė krikščionių darbininkų 
sąjunga.

— Prisikėlimo parapijoj, 
Kaune, yra senelių prieglau
da, kur dabar priglausti 54 
seneliai, kurie valgyti gauna 
4 kartus per dieną. Prieglau
dą užlaiko šv. Vincento Pau

piečio skyrius, o prižiūri 2
Amerikonas, žiauriai išžudyta prekybinių- metų Lietuvoje norima pa- seserys kotrynietės.
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(Tęsinys)
Kadangi žmogus 

tvirkimo liaunasi pa 
atjautęs šituos įgim

' įstatymus, pradeda 
į skirti gera nuo pil

Dievas ir apreiškė ži 
įstatymus, paaiškir 
kas žmonėms yra k 
kas neleista daryti.

Iš pradžių apreiškę 
i savo patriarkus; po 
J davė jau ant rašto pe 

pagaliau, pats Jėzus 
Dievas — Žmogus, 1

I šiaušia tai išaiškino 
I įsteigtąją! R. K. R 
į pavedė skleisti iki ] 

baigai, kad žmonės 
suprastų, kaip jie

(
elgtis savo laimei pai

Štai, čia ir prikiša
K. Bažnyčiai, jog j 
skelbiamais įstatym 
tiktai suvaržanti ž 
laisvę, bet ir atim 

' žmogaus valios lais
yra paties Dievo du< 
taip prikiša, kadang 
įsigilinti į žodžio: „k 
lia” prasmę (esmę)

Dievas sutvėrė 
esmės skirtingą mn 
vo kūrinių ar tai gy 
gyvų, kadangi jį s 
skirtingam tikslu 
kad jis sąmonin 

- amžinosios laimė!
ningai užsipelnytų 
mę, m y 1 ė d a m 
v ą už visa i 

s kaip kad pats save.
Dievas ir davė žmo; 
gimo fizinio kūno d 
rią, neregimą mūši 
sielą, kurią apdova 
mintingu (ne vien 

. niu, kaip kad gy 
protu, kad jįs.pąąini 

1 valią, ir laisva valia, 
laisvai galėtų prie 
prie Dievo valios. T 
va valia duoda žm 
lios pasirinkti vien 
būtent: ar gera, t.

>• elgtis, kaip Dievas 
ar pikta, t. y. kaip Di

i?
į i Jis gali laisvai ps 
: šių dviejų vieną; tac 

nori atsiekti amžinos 
mės, tai jis privalo (I 
sės) pasirinkti tiktai 
kadangi kitoniškai j

;•

|| Vėl Būva
1 Aš galėjau būt ga 

nuo lūšnelės. Medžioki 
dūlys, matyt, mane 1 
atvedė. Tai kaip dabar 
atrasiu tą vietą?

ą. Aš sušukau. Mano 
’ H kažin kur šiurpulingai 
I dėjo. Nebėr vilties

tamsoj rast savo lūi 
' Mano padėjimas iš tik 

malonus. Iš visų pusių 
tykot įvairūs žvėrys, 
fe, joguarai... Aš st< 
ant uolos ir, žinoma, n 

; <■ jau tvirtinti, jog už
žingsnių nėra kokioj J 

j bedugnės,
11 Atsisėst ar atsigult 

drįsau. Baisu gyvačių i 
pijonų! Net šiurpuliai!

!
to pagalvojus apie ki 
šliaužiojimą.

Iš lėto lašnojo lieta 
šai. Maudai neščiau. 1 
tų spiečiai pasiutusiai 
apie mano veidą!

Valandėlę išbuvau 
(f" tyliai. Bet ilgiau neto 
! ' jau. Iš lėto, iš lėto 
į plan, ginklą padėjau 

i f savęs žemėj. Pradėjau 
liu sukiotis aplinkui.’ 

jį akys tiek jau buvo a



22 d„ 1937 m. g
a Wl

0 kilometrų naujų j 
anas sudarytas se- 

30 metų, per ku- ’ 
;te turės atsirasti 
letrų naujų plentų, 
mt. įvyksiančiai 

ntei įsiregistravo 
m 14,000 daininin- 

* 
■

ii parengtas įsta
tas gydymo pa
gyti. Numatoma, 
/aisčių apylinkėj 
ne mažiau kaip- 

ytojas; numatyta 
0 naujų gydymo

'-1 adorių girininki- į 
miške yra daug 

žiu, kuriems žie- 
maitinti įtaisytos 

pašaru; panašiai 
pašaro ir kiš- 

>rima, jog miško 
nebadautų, 

usybė iš valstybės 
įskutinius septy- 
is javų, sviesto ir 
loms palaikyti bei 
lems nuo gaisrų ir 
ninkams šelpti iš- 
’ 122 milijonus Ii-
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KOVŲ KRYPTIS IR MŪSŲ APSILEIDIMAS

arininkų federaci- 
ujų Metų pradėjo 
aujus laikraščius: 
— Liepsnos, vy- 
yrų Žygiai. Lieps- '• 
oja žymi visuome- 
. Labanauskaitė, 
is — Dr. J. Leimo- 
lazilevičium. Laik- 
asaris skiriamas 
tinai "jaunimo va

ldoje veikiai iš- 
s metalo fabrikas, 
i grupė pasiturin-

Matulionis buvo 
lervų uždegimu 
!as. Dabar jau pa- 
nkiau buvo susir- 
. Krupavičius, ku- 
1 ligoninėje gydy-

(Tęsinys)
Kadangi žmogus dėl iš

tvirkimo liaunasi pažinęs ir 
atjautęs šituos įgimtuosius 
įstatymus, pradeda nebeat- 
skirti gera nuo pikta, tai 
Dievas ir apreiškė žmonėms 
įstatymus, paaiškindamas, 
kas žmonėms yra leista ir 
kas neleista daryti.

Iš pradžių apreiškė tai per 
savo patriarkus; po šio pa
davė jau ant rašto per Mozę; 
pagaliau, pats Jėzus Kristus, 
Dievas — Žmogus, ko pla
čiausia tai išaiškino ir savo 
įsteigtajai R. K. Bažnyčiai 
pavedė skleisti iki pasaulio 
baigai, kad žmonės aiškiai 
suprastų, kaip jie privalą 
elgtis savo laimei pasiekti.

Štai, čia ir prikišama R. 
K. Bažnyčiai, jog ji savo 
skelbiamais įstatymais ne 
tiktai suvaržanti žmogaus 
laisvę, bet ir atimanti iš 

’ žmogaus valios laisvę, kuri 
yra paties Dievo duota. Ši
taip prikiša, kadangi nenori 
įsigilinti į žodžio: „laisva va
lia” prasmę (esmę).

Dievas sutvėrė žmogų iš 
esmės skirtingą nuo kitų sa
vo kūrinių ar tai gyvų, ar ne-j 
gyvų, kadangi jį sutvėrė ir! 
skirtingam tikslui, būtent: 
kad jis sąmoningai siektų;

i priešintų Dievo valiai. Iš tik
rųjų tai žmogui leista lais
vai pasirinkti tik iš tai, kas 
yra gera, o ne bloga, kas y- 
ra leista įstatymais, ar tai 
Dievo, ar tai Bažnyčios, ar 
tai, pagaliau, teisėtos, ne- 
priešingos Dievui valstybės, 
vyriausybės.

Ir štai, šitokie įstatymai 
ne tik neatima iš žmogaus 
laisvės, bet dar ir išlaisvina 
jį iš priklausomybės savo 
kūnui ir pasauliui su visais 
šio vyliais.

Gyvenimas, lyg ant delno, 
mums įrodo, jog žmogus, pa
siduodamas nuodėmei, virsta 
savo piktų palinkimų tikru 
vergu ir juo tolyn, juo labyn' 
pradeda prilygti gyvuliui; gi 
iš antros pusės, juo labiau 
klauso įstatymų, jua leng
viau atsipalaidoja iš aplin
kumos ir virsta lyg didvyriu, 
valdovu, iš ko ir yra atsira
dusi patarlė:

„Dievui tarnauti tai reiš
kia viešpatauti”.

Pagaliau Dievo, Bažnyčios 
ir valstybės įstatymai apsau 
go kitų nepaliestinąsias tei
ses.

Deja, dabartiniais laikais 
susidarė kažkoks keistas su
pratimas (sąvoka) laisvės.

nuomonės žmonėmis, o ypač 
su katalikais.

Jie skelbia tikėjimo laisvę, 
o patekę valdžion, visų pir
ma, stengiasi išvaryti tikėji
mą iš mokyklų, ir valstybi
nių įstaigų, atima iš dvasiš
kuos pilietines teises, griau
na bažnyčias, žudo katalikus! 
Argi dar reikia įrodymų?! 
Prancūzija, Rusija, Meksika, 
Ispanija — tai šių dienų įvy
kiai! Jie meilinąs prie visų; 
tačiau įsigalėję pamina po 
kojų kiekvieną žmogaus lais
vę, pavergdami užgaidoms 
visus silpnesnius, rūpinda
mies vien tik savo žvėriškų 
polinkių patenkinimu. Jie ne 
turi nieko šventa, nieko kil
naus — jie virsta žvėrimis; 
engėjais kitų! Dėl ko? Dėl to, 
kad yra atsipalaidoję iš Die
vo įstatymų!

Kiek naudingi žmogaus 
doroviniam gyvenimui ir vi
sai žmonijai įstatymai, tai 
buvo supratę jau ir senovės 
išminčiai. Štai Ciceronas sa
vo veikale „Apie pareigas” 
sako: „Be įstatymų žmonija 
būtų buvusi tik įsiutusių, 
plėšrių žvėrių banda, kurios 
stipresnieji smaugtų ir rytų 
silpnesniuosius!”

Teisingai sako vienas vo
kiečių poetas (Grillparzer): 
„Visų pirma išmok gerai su-

•Jie Nori Paramos
ve

KLAIPĖDIEČIAI PRAŠO nyčiai parinkome patronu
PARAMOS j šv. Antaną.

Kun. N. J. Petkus,
Pirmin.-iždininkas,

Palangos g. 25, Klaipėda.

amžinosios laimės ir šamo- ^ai kurie žodžiu „laisvė su-, 
ningai užsipelnytų šią Jai-'Pranta teis<? patenkinti visus' 
mę, m y 1 ė d a m a s D i e-'sav0 kūno ir sielos pojūčius,!

ije miręs Martin- 
• 16,000 litų vieti- 
inyčios statybai, 
žiu miestelio gy- 
Bagdonas Telšių 
eisme iškėlė bylą 
rnui, kurio šuniu- 
mėjo „mūšį” su 
džiule kate, įvež
to. Tada šuniuko 
i iš pykčio apspar
i katės apspardy- 
i kaltininką nu- 
:. ir dviem parom

us pasus jau yra 
600,000 lietuvių.

> Lietuvoje yra 
apie 27,000 as- 

įčių radio apara- 
nt. tokių asmenų.

įe šį pavasarį bus 
tyti nauji gimna- 
li, skiriami 500

j gerai susiorga- 
einsargiai. Prieš 
fko gausingas su- 

sutraukęs per 
rgių. Kiemsargiai 
savo sunkia būk-

5 jų gyvena dag
eliuose, prie išei- 
į, be langų. Kiem- 
padėti sudarytas 
rio pradžiai sudė- 

Susirinkimą su- 
ičtonių darbininkų

:ėlimo parapijoj, 
, senelių prieglau- 
įbar priglausti 54 
irie valgyti gauna 
t dieną. Prieglau- 
šv. Vincento Pau
lus, o prižiūri 2 
rynietės.

v ą už visa ir 
kaip kad pats save, šio dėliai 
Dievas ir davė žmogui be re
gimo fizinio kūno dar nema
rią, neregimą mūsų akims 
sielą, kurią apdovanojo iš
mintingu (ne vien jausmi
niu, kaip kad gyvūnams) 
protu, kad jis pagintų Dievų 
valią, ir laisva valia, kad jis 
laisvai galėtų prisitaikinti 
prie Dievo valios. Taigi lais
va valia duoda žmogui ga
lios pasirinkti vieną dviejų 
būtent : ar gera, t. y. taip 
elgtis, kaip Dievas geidžia, 
ar pikta, t. y. kaip Dievui ne
patinka.

Jis gali laisvai pasirinkti 
šių dviejų vieną; tačiau, jei 
nori atsiekti amžinosios lai
mės, tai jis privalo (turi tei
sės) pasirinkti tiktai gera, 
kadangi kitoniškai jis pasi-

artimą ! 9 įstatymų varžymą piktų 
žmogaus palinkimų laiko ne
teisingu despotizmu! Kokia 
priežastis? Gi ne kuri kita, 
kaip tik noras nusikratyti 
Dievu ir Jo įstatymais! Jų 
pamėgimas laisvės remiasi 
dėsniu — gyventi taip, lyg 
nebūtų buvę Dievo, nei sie
los, nei dangaus, nei praga
no! Galėdami, jie šiąja kryp
timi skelbia įstatymus, rašo 
knygas, skleidžia laikraš
čius, auklėja jaunimą, kuria 
draugijas!

Jie kalba apie laisvę, vadi
na save „laisvamaniais”, ta
čiau laisvę pripažįsta tiktai 
sau, gi kitus verste verčia 
pasiduoti jų išgalvotiems į- 
statymams! Iš čia tai ir ei
na taip vadinamųjų . laisva
manių žiaurus pasielgimas 
su visai jiems priešingos

J. Paškevičius

Vėl Buvau Tarp žmonių
Aš galėjau būt gana toli 

nuo lūšnelės. Medžioklės go
dulys, matyt, mane kažkur 
atvedė. Tai kaip dabar naktį 
atrasiu tą vietą ?

Aš sušukau. Mano balsas 
kažin kur šiurpulingai nuai
dėjo. Nebėr vilties tokioj 
tamsoj rast savo lūšnelę... 
Mano padėjimas iš tikro ne
malonus. Iš visų pusių galėjo 
tykot įvairūs žvėrys, gyva
tės, joguarai... Aš stovėjau 
ant uolos ir, žinoma, negalė
jau tvirtinti, jog už poros 
žingsnių nėra kokios baisios 
bedugnės.

Atsisėst ar atsigult aš ne
drįsau. Baisu gyvačių ir skor 
pijonų! Net šiurpuliai nukra
to pagalvojus apie kirminų 
šliaužiojimą.

Iš lėto lašnojo lietaus la
šai. Man dar riesčiau. Moski
tų spiečiai pasiutusiai zirzia 
apie mano veidą!

Valandėlę išbuvau gana 
tyliai. Bet ilgiau nebeišturė
jau. Iš lėto, iš lėto atsitū
piau, ginklą padėjau šalia

tusios su tamsa, kad galėjau 
nors tiek matyt, kas yra vi
sai netoli manęs. Bet nieko 
įtartino nebuvo. Būt labai ge
ra nors kiek pailsėt. Aš vėl 
įsiklausiau. Miške aplink pa
sigirdo daugybė balsų. Ro
dos, paukščių. Bet kažkas vis 
dėlto nuolat šlamėjo ir braz
dėjo. Aš buvau mirtinai nu
vargęs. Toks ilgumas dienos, 
tiek vargo, be to, medžioklės 
sąmyšis, o dabar toks nervų 
įtempimas — taigi buvo sun
ku budėt. Laimė, kad lietus 
apstojo. Staiga aš pasijutau 
beužsnūstas. Jau buvau tru
putį pasilenkęs atgal. Tačiau 
mano pirštai vis dar tebečiu- 
pinėjo ilgąjį peilį. Staiga 
krūptelėjau ir visai prie sa
vęs pastebėjau išsižiojusią 
gyvatę. Ji buvo pasiruošusi 
pult mane.

Gal ji norėjo prie mano kū
no pasišildyt. Gal ji gulėjo 
ant manęs, o aš krūptelėda
mas ją nusviedžiau į šalį. 
Nieko negalvodamas kirtau 
savo dešiniąja jai į kaklą, ir

savęs žemėj. Pradėjau su pei mano aštrusis mašetas atsky 
liu sukiotis aplinkui.’ Mano re jos trikampę galvą nuo 
akys tiek jau buvo apsipra- roplio. Tik dabar aš pama-
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Julius Baniulis
SAULĖS ŽIBURIAI

■■

Saules pilies vartuos tviska žiburiai — 
Saule atskleidė šviesos lobyną.
Tik širdyse mūsų jie nešviečia dar.
Saulės pilies vartuos tviska žiburiai.

_ k
Mūsų širdžiai džiaugsmo, meilės —
Duokim jai pavasario žiedų, 
Ir rasos gyvybinių lašų;
Mūsų širdžiai šilumos iš saulės.

Kartų kartos, mini džiaugsmo žygį, 
Mini šiandien ir rytoj minės.
Liūdesio visur dar pilnos pakelės.
Kartų kartos mini džiaugsmo žygį.

Mūsų širdžiai džiaugsmo, meilės, 
Mūsų širdžiai aukso spindulių, — 
Trykštančių iš nuoširdžių veiksmų, — 
Šilumos iš dieviškosios saulės.

Gerbiamieji Amerikos Lie-1 
tuviai: —

Pagelbėkite mums Prieku
lėje, Klaipėdos krašte, bažny
čią pastatyti. Klaipėdos kra
štas dar tebėra misijų kraš
tas. Gyventojų didelė daugu
ma tebėra protestonai. Bet 
pastaraisiais laikais atsiran-i 
da vis daugiau ir daugiau 
katalikų: pas ūkininkus tar

anų, tarnaičių, pas dvarinin
kus kumečių," įvairių tarnau
tojų.

Klaipėdos krašte reikėtų 
dar bent 10 katalikų bažny
čių, būtent: Priekulėje, Dovi
luose, Giruliuose, Sauguose, 
Rusnėje, Plaškiuose, Bitė
nuose!, Vilkiškiuose, Juod
krantėje ir Nidoje. Minė
toms kolonijoms galima būtų 
pastatyti užtektinas, pado-j 
rias bažnytėles už 10.000 do
lerių. Taigi, jei atsirastų A- 
merikoje pasiturinčių pavie
nių vaikinų bei merginų, ku
rie panorėtų patys vieni į- 
rengti Klaipėdos krašte kur 
nors bažnytėlę, kaip kunigas 
Petkus viens pats „užfundi- Į Pastogej labai daug. Mes 

ryžtamės Žemaičių krašte 
sukurti kultūros židinį ir 
kaip galima daugiau tų turtų 
surinkti ir apsaugoti 
čiai.

Kviečiame ir Tamstą 
auka prisidėti prie šio 
nio sukūrimo ir tuo pačiu 

i prie gelbėjimo senovės pa- 
no ,, . Iminklų nuo pražūties. Kvie-28 klm. nuo Šilutės, pnei r

prasti, kas tai yra laisvė, o'jo” Smalininkams bažnytėlę.
jau po šio daryk išvadas. Ne 
tiktai tu pats nenorėk ver
gauti, bet ir negeisk, kad ir 
kiti tau tarnautų!”

Kas nuolatos tuščiai kalba 
apie laisvę, tam, be abejonės, 
prote ir širdyje trūksta tik
ros laisvės sąvokos. Nori įsi
gyti laisvės, tai visų pirma 
išmok prisilaikyti tau duo
tųjų įstatymų, kadangi be į- 
statymų nėra tvarkos, be 
tvarkos nėrą ramybės, be ra
mybės nėra laimės nei čia, 
nei po mirties. Be įstatymų 
žmonija būtų jau seniai žu
vusi. Dabartiniai karai, eko
nominis skurdas, šeimos su
irimas yra įstatymų nepaisy
mo vaisius.

(Bus daugiau)
Snaudalis.

Pavieniai, norintieji tai pa- 
darvti galėtų kreiptis arba 
į kun. Petkų, Klaipėdoje, ar
ba į Telšių Vyskupijos Kuri
ją.

Priekulė yra protestonų 
bažnytkaimis, miestelis, 22 
kilometrai nuo Klaipėdos ir

Klaipėdos — Tilžės plento ir 
geležinkelio, prie Minijos 
upės; miestelis dailus, su 
turgais. Bažnytėlė čia reika
linga kiek dailesnė, apie 50 
ar 60 tūkstančių litų vertės. 
Telšių Vyskupas yra jau už
tvirtinęs bažnyčios statymo 
komitetą. Pradžiai turime 
žemės sklypą ir 17,000 litų. 

,Bet kur daugiau gauti. Pasi
tikime amerikiečių duosnu- 
mu. Jeigu daugiau aukų gau
sime. tai statysime didesnę 
ir gražesnę, o jeigu mažiau, 
tai menkesnę. Aukotojams su
padėka pasiųsime pastatytos raitė, V. Gvalda, Mokesčių

ŽEMAIČIAI, SUKRUSKIT!

Žemaičių sostinėje, Tel
šiuose, ant Masčio ežero kran 
to, kur prieš amžius stovėjo 
Didžiųjų Lietuvos Kunigaik
ščių Telšių dvaras, o vėliau 
Lietuvos didikų kunigaikščių 
Sapiehų rūmai, toje istorinė
je vietoje Žemaičių visuome
nė statosi Žemaičių Muzie
jaus Rūmus.

Jie skiriami sukrauti ir 
apsaugoti nuo sunykimo Že
maičių krašto istoriniams, 
etnografiniams ir liaudies 
meno turtams, Žemaičių kra-: 
što senovės, jos didingos pra-i 
eities buičiai atvaizduoti. Tai 
bus monumentalus pastatas, 
išpuoštas freskomis ir vitra
žais.

Žemaičių kraštas* turtin
gas vertingais senovės tur
tais. Neapsakomos vertybės 
yra išgabentos svetur, tačiau 
dar jų kol kas yra šiaudinėj

atei-

savo 
židi-

čiame Tamstą būti bendra-, 
darbiu tokios mokslo bei kul
tūros įstaigos, kurioje, pagal 
Himno žodžius, ateinančios 
kartos galėtų iš praeities sau 
stiprybę semti. Kiekviena 
auka mums yra brangi, todėl 
duosnia ranka aukok, Tams
ta, ir paragink aukoti kitus.

Prof. J. Tonkūnas,
Švietimo Ministeris, 

Muziejaus Statybos Protek.
Prel. J. Narjauskas,

Telšių Vyskupijos Ofciolas, 
Statybos Komiteto Pirm.

V. Augustaitiene-Goeldne-
— Buvęs Anglijos karalius 

Edvardas VIII, viešįs Austri
joje #pas Rotšildus, pasižadė
jo mokėti už pragyvenimą ir i bažnyčios paveikslą. Vysku- Inspektorius, inž. J. Slabšys, 
kambarį. ' pui sutinkant, Priekulės baž- Telšių Miesto Burmistras,

—O—

Dr. J. Mikulskis, Statybos Gerb. rašytojas, išleisda- 
Komiteto Reikalų Vedėjas”, mas šį naują veikalą, dvejo

pai pasitarnaus mūsų visuo- 
Kas kas, bet žemaitis į šį menei: papildys scenos vei-

balsą turi atsiliepti. Keli cen kalų skaičių, antra, ne vieną 
tai prisidės prie Žemaitijos jaunuolį pažadins į tėvynės 
atstatymo — pagražinimo ir meilę, patrįjotizmą ir pasiry- 
žemaičių kultūros liekanos žimą siekti 
liks išsaugotos amžiams. Na, 
ir savo sostinę iškelsite — 
pagražinsite.

Aukas galima siųsti:
Lietuvos Generaliniam 

Konsulatui, 46 Fifth Ave., 
New York, N. Y., arba Lie
tuvos Konsulatui, 100 East 
Bellevue Place, Chicago, Ill.

Aukotojų pavardės bus 
paskelbtos spaudoje, o pini
gai tuojau persiunčiami Ko
mitetui.

Jonas Budrys, 
Lietuvos Gen. Konsulas.

savo užbrėžto 
tikslo, kaip kad darė Darius 
ir Girėnas, šiame veikale — 
tragedijoje atvaizduojama 
tikra tėvynės meilė, patrijo- 
tizmas ir pasiryžimas.

Svečias.

DARIUS IR GIRĖNAS

Rašytojas kun. J. žydana- 
vičius — Seirijų Juozas, Am
sterdamo lietuvių par. klebo
nas, nenuilstantis darbuoto
jas,, matydamas scenai lietu
viškų veikalų trūkumą, pa
rašė naują ir svarbų veika
lą, penkių veiksmų tragedija 
— Darius ir Girėnas.

Veikalas parašytas labai 
vykusiai, lengva kalba ir ne
sunkus suvaidinti. Šį veikalą 
aš turėjau progos perskaity
ti, svečiuodamasis pas auto
rių. Dabar autorius jau ren
giasi /ji duoti į spaudą ir grei 
tu laiku išleisti.

Gera vandens prekyba
Prancūzijoje, kaip dabar 

pranešama, pernai labai ge
rai vyko mineralinio van
dens prekyba; . ta van
dens pardavinėjimo bizny 
turėjo darbo per 150 tūkst. 
darbininkų. Valdžia iš van
dens prekybininkų surenka 
2 mil. 300 tūkst. dolerių pa
jamų mokesčių. Prancūzijoj 
yra 1300 mineralinio van
dens šaltinių: tas vanduo pri 
pažinias Juntamu įvairioms 
ligoms gydyti. Stambiausiu 
pirkliu yra Pierre Lavai, bu
vęs premjeras,

—o—
Nauji laivai '

Sausio 8 d. prezidentas įsa
kė pradėti dviejų naujų karo 
laivu statybą. Laivai bus po 
35 tūkst. tonų ir kiekvienas 
kaštuos po 10 mil. dolerių.

—o—
— Japonijoje uždrausta 

wrui ir žmonai čiužinėti.
, Sakoma, kad tai nepadoru.

čiau, koks pavojus man buvo 
grėsęs. Aš pašokau aukštyn.

Buvo jau kiek šviesiau. 
Kur-ne-kur blikčioja žvaigž
dės. Patekėjo mėnuo. Aš 
vaikščiojau uolos iškyšuliu ir 
greit užmiršau pergyventą 
pavojų. Paskui vėl atsisėdau, 
bet taip, kad galėjau atsilošt 
į akmenį. Maniau — bus sau
giau nuo nelabųjų gyvačių. 
Tiesa, sakoma, kad jos žmo
gaus neliečiančios, jei žmo
gus jų neliečiąs. Bet...

Aš užmigau. Kai pabudau, 
jau aušo. Pravėręs akis kurį 
laiką buvau lyg stabo ištik
tas. Priešais mane, kuone pa
nosėj, tūnojo kažkoks nepa
prastas ir nemažas gyvūnas. 
Jo snukis buvo tik už poros 
plaštakų nuo manęs. Ir jis sa 
vo išverstomis akimis spok
sojo į mane! Man dingtelėjo 
— tai aligatorius! Ir — turiu 
prisipažint — kuone apmirė 
mano kraujas, nes mano gin
klas gulėjo gana nuošaliai. Ir 

i kas iš to ginklo, jei ši baidy
klė pravers savo nasrus ir 
puls mane! Dar įsižiūrėjau... 
Pasirodo — klydau.

Tai buvo apie pora metrų 
ilgumo leguonas, vietomis

dengta. Aukšta ir dantyta 
nugara tartym sakyte sakė jį 
esant avantiūristą ir užsida
rėlį.

Aš sujudėjau, jis greičiau 
už žaibą smuko į tankumyną. 
Ach, gaila! Tokia gardi mė
sytė! Būč jį kaip nors prisi
viliojęs, o paskui ir sudoro
jęs, dabar — sudiev. Aš pa
šokau aukštyn.

Ir kurgi ta mūsų lūšnelė?
Matyt, aš buvau nusilei

dęs šlaitu į denį. Bet žinok 
dabar, kuris gi čia denis? 
Juk visi jie vienodai atrodo.

Ėmiau klausyt — Usuma- 
cinta, upė, turi būt čia kur 
netoli.- Bet kur: rytuose ar 
šiaurėje? Medžioklės įkarš
tyje aš visai nebežiūrėjau pa 
šaulio šalių. Iš pradžių aš bu
vau gana ramus. Rodos, toli 
negalėjau būt, ne. Gal valan 
dai kelio, gal...

Iššoviau. Ir vėl klausau. 
Nieko. Tai kas daryti? Ge
riausia rast kur pakilesnė 
vieta. Nors labai sunkus žy
gis. Reikėjo su peiliu prasi- 
skint kelias per susipynusius 
augalus. Žvilgt į laikrodį: 
septynios ryto.

Pagaliau atsidūriau pačioj

stojo tolimesnį reginį. Tai 
kur gi upė? Aš pradėjau ner
vintis. Aplink mirtina tyla. 
Juk ir Usumacinta ne kokia 
padūkus kalnų upė, ji nu
ūžia, neputoja, o tyliai, be
veik be garso, vingiuoja pla
čiuoju slėniu į mėlynąsias 
marias. Aš dar kartą palei
dau šūvį ir įtemptai įsiklau
sau. Šūvis toli ir ilgai ilgai 
aidėjo, toli miškai suskambė
jo. Ir vėl tylu, mirtinai ty
lu...

Vienok lūšnelės nė žymės! 
Kur pažvelgsi — tik žalias 
kaip dumblas tas neįžengia- 
masai atogrąžų miškas. De
ja, pasidžiaugt jo grožiu aš 
visai neturėjau noro. Na ir 
vėl šūvis. Ir vėl niekas neat
siliepia. Bet vėl nuspren
džiau šautuvą ir revolverį už- 
taisyt naujais šoviniais. 
Čiupt čiupt už diržo — nė 
vieno šovinio! Išsigandau vi
sai ne tuščiai. Matyt naktį 
kur pamečiau. O šautuvo abu 
vamzdžiai buvo jau iššauti. 
Revolvery — tik vienas po- 
tronas.

Apsidairiau aplink. Neturi 
būt taip bloga, kaip atrodo! 
Šiuo slėniu turi tekėt Usu-

lengva leidaus slėnio pakraš
čiu į priekį. Baisus kelias. 
Kuone kiekviename žingsny 
kova su peiliu!

Staiga atsidūriau ties be
dugne. Vadinas, vėl atgal į 
slėnį. Kuo gilyn į mišką, tuo 
tankesnis rezginys ir daž
niau sutinkamos gyvatės. 
Gerai, kad turėjau aukštus 
odinius batus. Tiesa, su jais 
karšta kaip ant kiaušinių. 
Žvilgt į laikrodį. Jau trys va
landos, trys valandos vargi
nančios kelionės. Galop turė
jau atsisėst ant pirmo pasi
painiojusio akmens. Pailsė- 

' jau. Mane kankino nepapras
tas troškulys. Rūbai buvo 
prilipę prie kūno. Vienok aš 
nedrįsau jų nusivilkti, nes 
nuogą kūną tuojau užpultų 
gyvatės, kurios ne tik žeme 
šliaužo, bet ir medžių šakose 
tyko sau grobio. Negaliu už
miršt ir šlykščiųjų skorpijo
nų, kurie beregint pradėtų 
pupsėt iš medžių ant mano 
nuogų pečių...

Staiga visai arti aiškiai 
pasigirdo šūvis. Tat mano 
draugai! Kad tik užgirsčiau, 
kurioj pusėj jie šovė? Bet aš 
nebelaukiau ne vienos minu-

.Riktelėjau iš viso vieko — 
jokio atsakymo. Daugiau ne
bedrįsau. Gal ir anasai palei
do paskutinį šūvį ir ieškojo 
manęs. Klausau ketvirtį va
landos, klausau pusę valan
dos, vis niekur nieko. Aplink 
— mirtina tyla.

Buvo jau po vidurdienio. 
Aš turėjau nieko nebelaukt. 
Juk aš nežinojau, kur nuvin
giuoja šios upės slėnys. O 
prieš naktį būtinai turiu rast 
savuosius. Netrukus krūmai 
kiek praretėjo. Mano peilis 
galėjo pailsėt. Mano laimei 
kalnelis ėmė žemėt, ir slėny 
rados klampu. Vadinas, tik
rai kur nors teka Usumacin
ta.

Beklajojant vanduo ėmė 
nykt. Staiga atsidūriau visai 
tuščioj vietoj. Atrodė, kad 
čia buvo kieno kojom ištryp
ta žemė. Priešais riogsojo 
nemažas ežeriukas. Už kal
nagūbrio tikrai teka upė?!

Bet mano širdį suspaudė 
išgąstis. Tik dabar aš pasi
jutau tikrai- apleistas. Tik 
dabar man paaiškėjo, kad aš 
perdaug gerai įsivaizdavau 
visų vargų galą. Apsidai
riau. Po valandos, ne, po pus-

ganą gražiai mėlynai bei ru
dai dryžuotas. Jo didelė gai
va buvo žvynuotu skydu

viršūnėj vieno gana savotiš
ko kalnelio. Apsidairiau. Bet 
vešlus atogrąžų miškas už

macinta ir baigta! Gal šis 
tankus miškas yra aprėpęs 
jos tėkmę. Eisiu ir tiek. Pa-

tės. Paaukavau savo paskuti
nę kulką.

Klausau. Vistiek nieko.

valandžio užeis tamsioji nak
tis. O aš be jokios pastogės 

>—miške. * (B. d.)
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ROCHESTER, N. Y.

Kun. J. Lietuvninkas.

Baltimore, Md.
JERSEY CITY, N. J.

jau

PRAŠMATNUS 
BANKIETAS veikė: parkuose pievos pra

dėjo žaliuot prieš Kalėdas, 
buvo nurudus žolė. Sniego 
dar nebuvo Baltimore j.

KUN. LIETUVNINKAS
APIE AMERIKĄ

Rašo Dr. A. K. Rakauskas 
4142 Archer Avė. 

Chicago, HI.
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Waterbury, Conn. — L. K. 
Studentų ir Profesionalų są
jungos bankietas rengiamas 
balandžio 17 d. Hotel Elton 
patalpose.

Bankieto muzikalės pro
gramos sudarymu rūpinasi 
komp. Al. Aleksis. Vakaro
pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas sąjungos garbės 
pirm. adv. Ant. Mileris.

Šokiams gros AL Jarus and 
The Melodians orkestras. 
Programa labai įvairi. Wa- 
terburiečių kuopa pasiryžusi 
visus svečius gražiausiai pri
imti.

Vyčių suvažiavimas
Sausio 17 d. parapijos sa

lėje įvyko L. Vyčių New 
York ir New Jersey apskr. 
metinis suvažiavimas, kurį 
sveikino vietos klebonas, 
kun. St. Stonis, L. Vyčių cen
tro pirm., inž. A. J. Mažeika 
ir Amerikos redaktorius, J. 
B. Laučka.

Praeitų metų valdybai su 
pirm. P. Ivanausku priešaky 
išreikšta padėka už nuošir
dų pasidarbavimą.

Suvažiavimas nutarė rū
pintis atvykstančių iš Lietu
vos sportininkų priėmimu. 
Tuo reikalu išrinkta komisi
ja.

Dalyvavo apie 35 atstovai 
iš 7 kuopų. Sekantis suvažia
vimas bus balandžio 4 d. 
Paterson, N. J.

Į naują valdybą išrinkta: 
pirm. Ketvirtis (Jersey Ci
ty), vicepirm. Vaičelib (New 
York) ir Stankiūtė (Harri
son), sekr. Mockiūtė (Harri
son), ižd. Basanavičius (Jer
sey City). Dvasios vadą pa
skirs Kunigų Vienybės pro
vincija.

Po posėdžio visi dalyviai 
buvo pavaišinti skaniais už
kandžiais, kuriuos parūpino 
vietinės vytės Janužytė, Te- 
leišaitė ir Jarulevičiūtė.

—o—
Vyčių vestuvės

Kun. St. • Stonis suteikė 
Moterystės sakramentą vie
tos vyčių kuopos nariams, V. 
Matulevičiui ir EI. Rutkaus
kaitei. Gražiausios ateities 1

cepirm. H. Drobakiūtė, prot. 
rašt. C. Zulonaitė, fin. rašt. 
J. Preskinis, ižd. J. Antanė
lis ir tvarkdario vieta teko 
A. Grabijolui, kaipo stipriau 
šiam choro nariui. '

Pirmasis parengimas į- 
vyks vasario 2 d. parapijos 
salėje. Bus tai naujos rūšies 
kortavimo vakaras.

—o—
Krepšinio ratelis laimėjo
Sausio 9. d. vyčių krepši

nio (basket ball) rateliui te
ko žaisti su žydukų rateliu 
Lubec, kuriuos vyčiai su
pliekė 21:17. Abelnai, žydai 
sukelia daug triukšmo, bet šį 
kartą ir triukšmas nieko ne
laimėjo.

Sausio 16 d. vyčiams teko 
rungtis su lenkų rateliu, ku
riuos supliekė net 30 prieš jų 
12 (mat, vyčiai kažin kodėl 
lenkus vis smarkiau suplie
kia negu kitus). Vyčių žaidė
jai visi labai gražiai pasiro
dė prieš didelę minią žiūro
vų. Nors iš pradžių vyčiai su 
tiko smarkų oponentų pasi
priešinimą, bet paskui juos 
pradėjo pliekti be pasigailė
jimo. Žaidė šie: Naujokas, 
Grendelis, Grigas, Paraus- 
kas, Maldonis, Martinkus ir 
Griegelas. Daugiausia punk
tų padarė Naujokas, Grigas 
ir Grendelis. Ypatingai „su 
defense” gerai žaidė Griega- 
las. Lauksim kitų žaidimų, 
na, ir laimėjimų.

Baltimorės Šv. Alfonso lie
tuvių parapijos klebonas, ži
lagalvis Lietuvybės vetera
nas, prisiuntė administraci
jai prenumeratos mokestį ir 
tokį laiškutį:

Prisiunčiu Tamstoms čekį 
už laikraščio Amerikos pre
numeratą 1937 metams. Lin
kiu Amerikai ko geriausio 
pasisekimo. Labai geras laik
raštis, turėtų visi užsisakyti.

Pasilieku su aukšta pagar
ba,

M. G.

HARTFORD, CONN.

Lietuviai vaikinai 
pasižymi

Už pasižymėjimus sporte 
keli lietuviai moksleiviai ga
vo raides (letters). Pirmą 
vietą užėmė Juozas Kazlaus
kas — gavo du megstinius 
(mėlyną ir baltą, nes tai 
Hartford High spalvos); jis 
gavo tris „varsity” raides 
įvairiose sporto srityse. Už 
futbolą iš visų tiktai vienas 
gavo — tas pats Juozas Kaz
lauskas. Už pasižymėjimus 
basketbole Pranas Klimas; 
plaukime pasižymėjo Alber
tas Aksomaitis.

IŠ VYČIŲ VEIKLOS

41 kuopa
Sausio 14 d. įvyko 41 kuo-

Sporto Broadway
Skaitant Hartford Times 

ir Courant sporto skyrius, 
tenka matyti, kad nemažai 
lietuvių dalyvauja ir pažįs
tami sporte. Sportas sveikas 
dalykas ir džiugu matyti, 
kad lietuviai netingi dalyvau 
ti ir beveik visur, kur tik pa

— Muz. J. čižauskas 
pasveiko ir lavina chorą kon 
certui, kuris įvyks sausio 31 
d. -

— Sausio 17 d. 8:30 vai. 
ryte Mockevičiai minėjo ve
dybinio gyvenimo 25 metų 
gyvenimo sukaktį. Sumos me 
tu paskelbta parapijos meti
nė atskaita; dėl lietaus ma
ža dalis parapijiečių buvo 
bažnyčioj, mažai kas ir gir
dėjo tą atskaitą. Būtų malo
nu turėti spausdintą atskai
tą; parapijos komitetas gal 
nepagalvojo, kad tai parapi
jiečiams įdomu. Tą patį va
karą buvo Šv. Vardo draugi
jos kortavimo vakaras; tik 
apie ketvirtadalis narių atsi
lankė — gal lietaus vyrai pa 
bijojo, kad net savo draugi
jos reikalais nesusidomėjo.

— Jau parėjo p. Muraus
kas iš ligonines ir jau eina į 
darbą. Pirmadienį visi siu
vėjų kontraktoriai uždaro 
savo siuvyklas, nes gavo iš 
valdžios pranešimą, kad turi 
sumokėt už 1936 metus dar
bininkų senatvės apdraudos 
mokestį. Norima, kad firmij 
darbdaviai sumokėtų; kai ku 
rie iš jų sutiko, bet yra to
kių, kurie verčia kontrakto- 
rius mokėt. Jau pereitą sa
vaitę darbininkams išskaitė 
po centą nuo dolerio. Balti
morės siuvėjų uždarbiai la
bai maži, kainos už darbą la
bai nukapotos. Unija bejėgė 
palaikyt kainas, visi laukia 
naujos NRA, kaip savo iš
gelbėtojos.

— Sausio šiltas oras pa-

— Rochesteriečiai visu 
smarkumu ruošiasi Vasario 
16-tos minėjimui. J. C. Mor
kūnas ruošia atitinkamą pro
testo rezoliuciją prieš lenkų 
vedamą persekiojimą Vil
niaus krašte prieš lietuvius. 
Šiemetinis minėjimas bus ir 
gyvesnis, ir reikšmingesnis.

Visi lietuviai prašomi ruo
štis dalyvauti tame minėji
me ir ypač sukviesti į jį at
šalėlius.

— Pas mus žiemužė užbai
gė savo malonų šiltą orą ir 
nuo sausio 15 d. šiaurės vė
jas pradėjo šiurkščiai- glosty
ti veidus. Tamsūs debesys 
erdvėje grupuojąs, rengda
mies gausiai paberti minkšto 
sniegelio. A. Žiemys.

HARTFORD, CONN.

Naujas profesijonalas
Šiomis dienomis jaunas 

lietuvis atidarė savo ofisą. 
Tai akių gydytojas, Dr. Gay- 
son — Gasčiūnas, 50 Trum
bull St., kambarys 102. Jisai 
norėtų lietuviams patarnau
ti. Lietuviai turėtų, kiek ga
lima, savo žmogų remti. Jis 
turėjo 6 metų patyrimą, dirb 
damas prie Harvey and Le
wis Opticians. Sveikiname 
naują lietuvį profesijonalą ir 
linkime jam pasisekimo.

Mažai turime Hartforde 
lietuvių profesijonalų, bet 
skaičius pamažėl didėja. Dar 
advokato neturime. Yra lie
tuvių januolių, kurie siekia 
aukštesnių mokslų. Linkime 
jiems sėkmingai užbaigti 
mokslus, o paskui patarnauti 
lietuviams.

—o— '
Vilniui vaduoti sąjunga
VVS skyrius turėjo ekstra 

susirinkimą pasitarti Vasa
rio 16 d. minėjimo reikalu. 
Dalyvavo ir kun. Ambotas. 
Čia WS smarkiai darbuoja
si. Net Vincas Uždavinys, 
svečias iš Lietuvos, pripaži
no, kad Hartfordo Vilniui 
vaduoti s-gos kuopa yra 
na iš smarkiausių kuopų 
soje Amerikoje.

vie-
vi-

Lietuvos sportininkai ruo
šiasi Amerikon

Šiomis dienomis Amerikos 
Lietuvių Sporto Komitetas iš 
Kauno gavo laišką, kuriame 
Kūno Kultūros Rūmų direk
torius, p. Vytautas Augus- 
tauskas, tarp ko kito, sako:

„Pas mus yra kilęs suma
nymas kas ketveri metai or
ganizuoti Tautines Olimpia
das Lietuvoje, kuriose jauni
mas pasirodytų sportu, būtų 
organizuojamos tūkstantinių 
chorų šventės, premijuojami 
meno kūriniai, rengiamos di
delės meno, ūkio ir pramonės 
parodos. Į tas olimpines 
šventes būtų kviečiami ir už
sienio lietuviai. O kad olim
piadai jie paruoštų sporto ir 
meno jėgas, turėtų pas save 
organizuoti tautinius olimpi
nius komitetus. Pirmoji olim
piada numatoma 1938 mt. 
Tada sukanka ir 20 metų Ne
priklausomybės sukaktis. 
1937 metų žygiui Amerikon 
mes ruošiamės atsidėję ir 
rimtai”.

Šis laiškas aiškiai pasako, 
kas rengiama sporto srityje 
Lietuvoj, ir pabrėžia, kad 
Kūno Kultūros Rūmai atsi
dėję ir rimtai rengiasi išsių
sti būrį sportininkų Ameri-! ligonio pajėgas, kad jis neiš- 
kon ateinančią vasarą. tveria ir miršta, ypač tokis,

Taigi, jau tikra, kad šią kurio sveikata iš viso yra pa- 
vasarą sulauksime gražų bū
relį Lietuvos svečių iš jauno
sios kartos. Tai bus gražus 
vaizdas, kuris išeivijos lietu
viams parodys, kaip gražiai 
Lietuvos jaunuoliai išsilavi
nę, kaip kultūriškai išauklė
ti.

Jau laikas ir Amerikos lie
tuviams rengtis tuos malo
nius Lietuvos svečius gražiai 
ir nuoširdžiai priimti, kad jie 
grįžtų Lietuvon įsitikinę, kad 
ir Amerikos lietuviai yra iš
tikimi Lietuvos vaikai, ir 
kultūriškame gyvenime nėra 
atsilikę.

Lietuvos sportininkams at 
vykus, Chicagoj įvyks Ame
rikos Lietuvių Sporto šven
tė, į kurią suvažiuos tūkstan 
čiai lietuvių iš visų Amerikos 
kraštų, ir kaip tokioms mi
nioms Lietuvos sportininkai 
pasirodys savo atletiškomis 
rungtynėmis, dainomis ir su
tartiniais žygiavimais, tai 
tikrai atbus siela ir tų lietu
vių, kuriems Tėvynės Lietu
vos meilė buvo jau šiek tiek 
prigesus.
Am. Liet. Sporto Komitetas.

Didžiosios žarnos įdegimas
Didžiosios žarnos įdegimas 

gali būt staigaus arba chro
niško pobūdžio. Įdegimas, 
paprastai, paliečia vidurinę 
žarnos sienos dalį, vadinamą 
mukoza. Bet tas įdegimas ga
li plėstis ir apimti kitas žar
nos sienos dalis, dėl ko ne 
kartą gali kilti žarnos su žar
na arba žarnos su vidurių 
plėve sugijimai bei suaugi
mai. Svarbiausia uždegimo 
priežastimi yra mikrobinio 
arba parazitinio pobūdžio in
fekcija.

Staigaus bei aštraus di
džiosios žarnos įdegimo ženk
lai, paprastai, pasireiškia 
greitai. Ligonis viduriuoja, 
skundžiasi vidurių gėlimu, 
kai kuriuos iš pradžių tąso 
vėmimas, kurs dažnai apsi
malšina. Ne kartą ištinka 
kraujoplūdis. Prie šių prisi
deda troškulys, nenoras val
gyti ir greitas svorio puoli
mas. Temperatūra gali kiek 
pakilti arba būti normali. 
Kartais liga taip gali išsemti

liesta kokios nors chroniškos 
ligos arba kuris yra arčiau 
senatvės.

Staigus didžiosios žarnos 
įdegimas tęsiasi keletą die
nų, o kartais žymiai ilgiau, 
atsižiūrint į pirmesnę ligo
nio sveikatą ir kaip greit su
laukė gydytojo pagelbos. 
Kartais liga užsitęsia ilgesnį 
laiką ir įgauna chroniško po
būdžio.

ĮVAIRŪS DALYKAI

PLINTA KATALIKYBĖ

Rumunijoj prieš 20 mėne
sių buvo įsteigta pirmoji ru
munų unitų (katalikų rytų 
apeigomis) arkivyskupija. 
Dabar labai uoliai prie kata
likų dedasi dideli skaičiai 
stačiatikių. Šiuo laiku skaito
ma 4 vyskupai, 1,500 kunigų 
ir 1,600,000 tikinčiųjų.

BATAI IŠ ŽUVŲ ODOS

pos susirinkimas, kuriam va- matysi lietuvišką pavardę,
do va vo naujoji valdyba; at- 
silankė.ir diskusijose dalyva
vo klebonas kun. N. Pakal
nis.

Naujoji valdyba patiekė 
žiemos laikotarpiui veikimo 
planą.

Nutarta a) dabartinio va
jaus metu surengti įvairių 
pramogėlių su paskaitomis 
apie vyčių organizaciją; b) 
ketvirtadienio vakarais turė
ti draugiškus subuvimus kuo 
pos kambariuose; c) išpuoš
ti kuopos kambarius; d) stip 
rinti kuopos sportą ir būti
nai suorganizuoti krepšinio 
(basket ball) vaikinų ir mer
ginų ratelius.

SO. BOSTON, MASS.

Nauja choro valdyba
Sausio 14 d. įvyko parapi

jos didžiojo choro susirinki

ten gražios skaitlinės seka 
jas. Senovėj graikai sakyda
vo, kad sveikame kūne svei
ka dvasia.

Dievas davė mums sveiką 
kūną ir tame kūne įkvėpė ne
mirtingą sielą, kuri yra pa
ties Dievo paveikslas; kadan
gi žmogaus kūnas yra sielos 
namas, tai kūnas turėtų būti 
užlaikomas ko gražiausiai.

Katalikų Bažnyčia labai 
užgiria sveiką sportą. Spor
tas ir jauniems ir seniems, 
bernaičiams ir mergaitėms. 
Lietuviai sporto dirvoje at
lieka daugiau negu savo kvo
tą. Jie visur ir visame gra
žiai pasižymi. Lai taip būna 
ir toliau. Bet sportas turėtų 
būti tiktai priemonė, sielai 
gražiai užlaikyti ir mokslui 
įgyti, o ne pats tikslas.

—o—
Mūsų sportininkės

mas., kuriame išrinkta val-| Mergaičių basketbolo ra- 

dyba: pirm. Al. Kiburis, vi- telis jau dų kartus žaidė —

prieš vietines lenkų parapi
jos lenkes. Pirmą kartą lai
mėjo, bet sausio 14 d. jos pra 
laimėjo. Nevisuomet ir 
riausias ratelis laimi!

ELIZABETH, N. J.

ge-

ANSONIA, CONN.

Sausio 23 d. Katalikų 
rų klubas turės vakarą, 
seniai susiorganizavo; turi 
iki 60 narių. Jie dalyvauja 
Ansonia Church League spor 
te; ir turėjo basketbolo 3 žai
dimus ir visus laimėjo.

Kleb. kun. Karkauskas ir 
komisija kviečia ir daugiau 
narių prisirašyt

Marijos ^aikeliai turės 
šaunius „semi-formal” šo
kius Race Brook Country 
Club, Orange, Conn., sausio 
30 d.

PATERSON, N. J.

Vy.
Ne-

Vasario 8 d. 7:30 vai. vak. 
parapijos salėje vyčių kuo-

— Sausio 9 d. ponų Macke
vičių vedybinio gyvenimo 25 
metų sukaktis minėta netikė
ta puota, kurioje dalyvavo 
apie 200 svečių, kurių tarpe 
buvo ir kun. M. Kemežis.

B. Mackevičius yra ilga
metis Laisvės svetainės di
rektorius ir šv. Mykolo dr. 
sekretorius; p. M. Mackevi
čienė veikli šv. Onos ir Ro
žančiaus draugijose.

Jų sūnus Albinas gerai ži
nomas kaip gabus dailinin
kas; jis dabar dekoruoja 
Laisvės svetainę. Antras sū
nus, Edvardas, yra J. V. jū
rininku.

Ponai Mackevičiai labai 
dėkingi visiems puotos ren
gėjams ir dalyviams už svei
kinimus ir dovanas.

— Važiuojant į namus iš 
puotos, p. A. Baranauskienę 
užpuolė negras ir skaudžiai 
supiaustė. Sužeistą gatvėje

ŽYGIUOJAM Į 
PENNSYLVANIA

Šiomis dienomis Amerika 
susilaukė naujų, nuoširdžių 
Bičiulių Pennsylvanijoje.

Kiekvienam sekmadieniui 
prie bažnyčių platinti užsisa
kė šie Garbingi Dvasios Va
dai:

Kun. Dr. J. B. Končius — 
Mt. Carmel;

Kun. Ig.
Jurgio par..

Kun. D.
Kazimiero par., Philadelphia.

Nuoširdžiai tikime, jog šių 
vietų lietuviams savaitraštis 
Amerika patiks.

Zimblys — Šv.
Philadelphia;
Mikšys — Šv.

HARRISCN-KEARNEY,
NEW JERSEY

dr-
va-

pos nauja valdyba iškilmin- rado J. Ruzgą. Sužeistoji nu
gai pradės eiti savo pareigas, gabenta į šv. Elzbietos ligo- 
• Į iškilmingą vakarą kvie- ninę, kur ją lanko giminės ir
čiami. visi apylinkės .vyčiai. pažįstami. Draugė.

Sausio 8 d. Šv. Vardo 
jos salėje įvyko Vilniui 
duoti s-gos skyriaus susirin
kimas, kuriame išklausyta 
praeitų metų darbo praneši
mas. Į 1937 mt. valdybą iš
rinkta: pirm. M. Kauklis, 
Vilniaus pasų ir ženklelių

Azovo ir Juodųjų jūrų van 
denyse esą didelių žuvų, ku
rių oda tinkanti batukams. 
Tai nepaprastai stipri ir švc 
ni oda. Tų pajūrių žvejai ti
kisi dabar puikiai pralobti.

LIŪTŲ KIRPĖJAS

Italijoj neseniai mirė vie
nas laukinių žvėrių mokyto
jas. Kartą tigras nukando 
jam koją ir nuo to laiko jis 
pradėjo verstis savotišku ir 
pavojingu amatu: jis tapo 
liūtų kirpėju: cirkuose ir žvė 
rynuose jis kirpo liūtams gal 
vas ir uodegas. Toje srityje 
jam nieko blogo neatsitiko, 
bet jis žuvo dėl menkos prie
žasties: nuo musės įkandi-

Chroniškas didžiosios žar
nos įdegimas pasitaiko daž
nai. Vidurių užkietėjimas be- 
veik visados su šia liga ben- | 
drauja, bet kartais pasikei- ( 
čia trumpais viduriavimo lai g 
kotarpiais ir skausmu vidų- Į 
riuose. Be to, ligonis papras-1 
tai nusiskundžia neturįs ape 
tito ir dažnais atsirūgimais 
bei riaugėjimais, vidurių iš- 
pūtimu ir svorio puolimu,? 
nekalbant apie įvairius ki
tus nusiskundimus, kurie la
bai dažnai turi ryšį su ligo
nio nervuotumu, o ne kartą j 
ir baime. j

Kadangi ši liga yra mik-' 
robinio pobūdžio, todėl labai 
dažnai prie šios ligos prisi
deda komplikacijų įvairių li
gų formose, kaip tai sąnarių 
įdegimas, reumatizmas, nėr-1 
vų bei kaulų gėla, galvos 
skaudėjimas, mažakraujystė i 
ir inkstų pilvelio įdegimas.

Ligonių gydymas ir tinka
ma globa, kaip staigiuose 
taip ir chroniško pobūdžio 
šios ligos atsitikimuose, yra 
reikalinga be mažiausio ati- Į 
dėliojimo. Staigiuose — ap-, 
saugoti ligoniui nuo pavo
jaus ir kiek galint greičiau : 
grąžinti jį į sveikatą, gi chro 
niškuose — kad įsisenėjusi 
liga negalėtų dar daugiau 
sveikatos pamatus pakasti ir 
kad galimoms dažnoms kom
plikacijoms būtų laiku užkir-j 
stas kelias.

Ar šiais ar kitais reika
lais, visados patartina kreip
tis pas lietuvį gydytoją. Sa
vo tarpe turime gerų gydyta! cekoiisulas P. Daudž 
jų ir chirurgų ir privalėtai kurio kalbą tujj^pr 
me vien tautos garbės reika- girstivisi atsilankę 
lu kreiptis pas saviškius.

Kat Federacijoj 
Vasario 16 d. mint 
Šliaukia visuotinu 
mo.

Šiomis dienomis 
iškilmių rengimo dar 
dėjo Tautininkų S 
New M skyrius. 
Lietuvos nepriklam 
19 metų sukakties m 
rengia K. Federacijos 
tis su Tantininkų s 
New York skyriumi, 
ma, jog bendrame i 
darbe prisidės ir radii

Minėjimas, kaip žii 
ųks vasario 14 d. 3 
piet Grand Paradise 
Pelnas skiriamas I 
Geležiniam Fondai.

Visa New York lieti 
snomenė kviečiama 
gausingai dalyvauti, i 
kilmės ypač reikšn 
paminėsime nepriklai 
Lietuvos reikšmingą s 
ir paremsime garbing: 
šiems lietuviams na 
įstaigą Vilniaus (j

KALBĖS KONSUI 
DAUDŽVARDIS

Lietuvos nepriklai 
bės 19 metų sukakties 
jimo programoje m 
sutiko dalyvauti Lietu

U i į Grand Paradise 
>17?’. ’1’7

Bekonsiilo Daudžv 
bus ir kitų kalbėtoji 
kalbų tuojau bus Maria

mo užsinuodijo jo kraujas 
jis mirė.

žmogus, kuris visą gyve-Į sfadantu 
nimą praleido tarp plešriųjuį |;dimas j 
žvėrių, tapo menko vabzdžio^ 
auka.

DAINUOTI SVEIKA

Visa visuomenė prj 
iš anksto ruoštis vasai

Kas nori turėti sveikus vi----------
durius, tas pavalgęs turi dai-Į ® IŠ NEW JERSEY 

nuoti, taip skelbia naują gy
dymo būdą viduriams dakta
ras Raoul. Reikia po kiekvie
no valgio dainuoti mažiau
siai 5 minutes, ir tai stovint 
Tada viduriai neskaudėsią. ■

KIEK KAINUOJA ŽIUR
KĖS IŠLAIKYMAS

Mokslininkų apskaičiuota,: 
kad viena žiurkė per metus 
suėda maž daug už 1 dolerį 
produktų. Kiek didesniame 
ūkyje gali būti 50 — 100 žiur 
kių. Vadinasi, jų išlaikymas 
ūkininkui per metus kainuo-

Apylinkės katalikų s 
tykaip patyrėme iš 
Stonio, dalyvaus įvairi 
ganizacijų atstovai iš J 
City. Manoma, jog ir 
New Jersey kolonijoj 
atstovaujamos.

Seimeliui draugijos 
piai ruošiasi. Seimelis h 
vairus. Maspetho choras 
®elio programą paįva 

dainomis. Po post

raa

...... ........... _ ___ ..... atsiminkime, jog
ja 50 — 1’00 dolerių. Prisi-i d., paskutinį šio
minus nuostolius, kuriuos 
daro žiurkės ir pelės gudin
damos dar daiktus, tos su
mos žymiai padidėja.

SUSEKS UGNIAKALNIg 
VEIKIMĄ

^talikų seimelis; 3 vai.
risi atstovai ir s ve 

Prašomi būti Maspeth pi 
fe salėje.

tvarkytojas J. šilkaitis, rašt. 
J. Žilinskas.

Lietuvos nepriklausomy
bės 19 metų sukaktį nutarta 
minėti vasario 21 d.

Atsilankęs kleb. kun. L. 
Vaičiekauskas pasiūlė baž
nyčioje padaryti rinkliavą 
Vilniaus vadavimo reika
lams. Rinkliava įvyko sausio 
10 d.; surinkta $31.51.

M. Kauklis,
pirm.

Japonijoj Tokio observa*į Augiausia pėstiems vii 
tori j a išrado prietaisą, kurisį “abejonės, yra šaligatv 
iš anksto praneša apie ugnia- 16 saugesni, negu ji 
kalnių veikimą. Esą ore įvyk-i Alicijos žinios ro 
sta kažkoks drebėjimas,? sužeidimai bev 
smarkus bangavimas. Išrasi 7181 atvėsę, kur i 
tas aparatas tas bangas pa- turi pravažiui 
gauna ir užrašo jų smarku* J™ neprisilaiko judėju

: Wno taisyklių ir su 
“‘rida didelių nelaimių, 

brikai turi būti ragina 
tiktai parkuose, žai 

vietose ar gatvėse,! 
n(« tam tikslui paskirtos.

hct.92

gauna ir 
mą. Pirmas bandymas jau 
pavyko, nes atspėjo ugnia* 
kalnio Asama veikimą prieš 
spalių 17 d. Tai būsiąs brau- 
gus išradimas, nes žmonės 
pasisaugos staigaus pavo
jaus.

-



Sausio 22A, 1937 m

šjamT
i i Chroniškas didžiosios į 
Inos įdegimas pasitaiko 
Inai Vidurių uškietėjitusĮf. 
velk visados Su šia 
drauja, bet kartais pufo. 
čia trumpais viduriavimo k 
kotarpiais ir skausmu vidų 
nuošė. Be to, ligonis papras 
tai nusiskundžia neturįs apt 
ito ir dažnais atsirūgimais 
įei riaugėjimais, vidurių iš-‘ 
lūtimu ir svorio puolimu, 
ekalbant apie įvairius ki
ls nusiskundimus, kurie la-
ii dažnai turi ryšį su ligo
to nervuotumu, o ne kartą 
r baime.

Sausio 22 d., 1937 m.

VIETOS ŽINIOS
BENDRAS PARENGIMAS ROMUVOS KLUBAS

Kadangi ši liga yra mik. 
robinto pobūdžio, todėl labai 
dažnai prie šios ligos prig, 
deda komplikacijų įvairių lį. 
gų formose, kaip tai sąnarį 
įdegimas, reumatizmas, ner
vų bei kaulų gėla, gaivu 
skaudėjimas, mažakraujyste 
ir inkstų pilvelio įdegimas.

Ligonių gydymas ir tinka 
ma globa, kaip staigiuos 
taip ir chropiško pobūdzk 
šios ligos atsitikimuose, yn 
reikalinga be mažiausio ati 
dėliojimo. Staigiuose — ap 
saugoti ligoniui nuo paw 
jaus ir kiek galint greičiai 
grąžinti jį į sveikatą, gi eta 
niškuose — kad įsisenėjos 
liga negalėtų dar daugiai 
sveikatos pamatus pakasti i 
kad galimoms dažnoms k® 
plikacijoms būtų laiku užki 
stas kelias.

t' 

, Ar šiais ar kitais reiki 
. lais, visados patartina kreij 
-|tis pas lietuvį gydytoją. Sa 
i. vo tarpe turime gerų gydyto 
į jų ir chirurgų ir privalėti 
i- me vien tautos garbės reiks 

lu kreiptis pas savita.

Kat. Federacijos rengtas 
Vasario 16 d. minėjimas su
silaukia visuotinio pritari
mo.

Šiomis dienomis prie šių 
iškilmių rengimo darbo prisi
dėjo Tautininkų Sąjungos 
New York skyrius. Taigi, 
Lietuvos nepriklausomybes 
19 metų sukakties minėjimą 
rengia K. Federacijos apskri 
tis su Tautininkų sąjungos 
New York skyriumi. Mano
ma, jog bendrame rengimo 
darbe presides ir radio valan
dų vedėjai.

Minėjimas, kaip žinome, |- 
vyks vasario 14 d. 3 vai. po
piet Grand Paradise salėje. 
Pelnas skiriamas Vilniaus v 
Geležiniam Fondui.

Visa New York lietuvių vi
suomenė kviečiama ruoštis 
gausingai dalyvauti. Šios iš
kilmės ypač reikšmingos: 
paminėsime nepriklausomos 
Lietuvos reikšmingą sukaktį 
ir paremsime garbingą ir vi
siems lietuviams naudingą
įstaigą Vilniaus Geležinį 
Fondą.

KALBĖS KONSULAS
DAUDŽVARDIS

L.

l-

ii 
>- 
U

mo užsinuodijo jo kraujas i 
jis mirė.

Žmogus, kuris visą gys 
nimą praleido tarp plėšri; 
žvėrių, tapo menko vabak 
auka.

' DAINUOTI SVEIKA

Lietuvos nepriklausomy 
bės 19 metų sukakties minė
jimo programoje maloniai 
sutiko dalyvauti Lietuvos vi
cekonsulas P. Daudžvardis, 
kurio kalbą tuggggprogą iš
girsti visi atsilankę vasario 
14 d. į Grand Paradise salę.

Be konsulo Daudžvardžio 
bus ir kitų kalbėtojų. Po 
kalbų tuojau bus Marianapo- 
lio kolegijos studentų vaidi
nimas, lydimas dainų ir mu
zikos.

Visa visuomenė prašoma 
iš anksto ruoštis vasario 14 
d.

n

Kas nori turėti sveikus* 
durius, tas pavalgęs turi i 
nuoti, taip skelbia naują g 
dymo būdą viduriams dafc 
ras Raoul. Reikia po kiekn 
no valgio dainuoti mažb 
šiai 5 minutes, ir tai stovą 
Tada viduriai neskaudės

IR IŠ NEW JERSEY BUS

8. KIEK KAINUOJA BIS 
KĖS IŠLAIKYMAS

o. h/
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Mokslininkų apskaim 
kad viena žiurkė per dr 
suėda maž daug už 1 do4 
produktų. Kiek didesnių 
ūkyje gali būti 50—100 H 
kių. Vadinasi, jų išlaikyt 
ūkininkui per metus kaiti 
ja 50 — 100 dolerių. q 
minus nuostolius, kurk 
daro žiurkės ir pelės gd 
damos dar daiktus, tos* 
mos žymiai padidėja.

SUSEKS UGNIAKALN1

VEIKIMU

lt.

Japonijoj Tokio obs# 
torija išrado prietaisą, kt 
iš anksto praneša apie 1$

ta

v 
z-

a-
io

sta kažkoks drebėjai 
smarkus bangavimas. $ 
tas aparatas tas bangas! 
gauna ir užrašo jų smari 
mą. Pirmas bandymas} 
pavyko, nes atspėjo uq 
kalnio Asama veikimą Pr 
spalių 17 d. Tai būsiąs 
gus išradimas, nes žmoi
pasisaugos staigaus pa'

Sausio 13 d. pas kun. K. 
Paulonį įvyko L. K. Studen
tų ir Profesionalų New York 
kuopos susirinkimas. Kuopa 
pasivadino Romuvos klubu.

Romuviečiai savo darbą 
pradėjo labai gražioje nuo
taikoje. Išrinktai komisijai 
pavesta paruošti vidaus tvar 
kos statutą.

Vasario 16 dienos šventę 
klubas minės atitinkama 
programa pas kun. J. Alek- 
siūną, vasario 16 d. 8:30 vai. 
vakare. Į minėjimą bus pa
kviesta ir svečių.

TARĖSI SPORTININKŲ 
ATVYKIMO REIKALU

Sausio 20 d. generaliniame 
konsulate įvyko vietos orga
nizacijų atstovų pasitarimas 
iš Lietuvos atvykstančių 
sportininkų reikalu.

Apie šį posėdį plačiau bus 
kitame numery.

Pirmininku vienbalsiai — 
J. P. Mačiulis, vicepirm. W. 
Šabūnas ir J. Vastūnas, se
kretoriais adv. Cl. Voketai- 
tis ir A. Verkutis, ižd. W. P. 
Šalinskas.

Direktoriais: A. Briedis, 
M. Karaktynas, Z. Kavaliū
nas, P. Lisauskas, J. P. Ma
čiulis, p. Pilkauskas, J. Ra
moška, B. P. šalinskas, W. 
P. Šalinskas, W. šabūnas, J. 
Sherry-šertvitis, A. Sližys, J. 
Vastūnas, A. Verkutis ir Cl. 
Voketaitis.

Nauji nariai įsirašė: adv. 
S. Briedis, S. A. Aleksis, P. 
Lisauskas, M. Kirvelis. Orga
nizacija jau turi 150 narių.

Šiais metais kas trečio mė
nesio susirinkimuose bus pa
skaitos įvairiais namų savi
ninkus liečiančiais klausi
mais, aiškinami . narių pa
klausimai ir teikiami patari
mai. Specialiems klausimams 
ištirti, išaiškinti ir patari
mus suteikti yra paskirtos 
specialės komisijos. Valdyba 
ir komisijos posėdžiaus kas 
menesis, visi nariai — kas 
trys mėnesiai ir dažniau.

Kep.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

MASPETH

Apylinkės katalikų seime
ly, kaip patyrėme iš kun. 
Stonio, dalyvaus įvairių or
ganizacijų atstovai iš Jersey 
City. Manoma, jog ir kitos 
New Jersey kolonijos bus 
atstovaujamos.

Seimeliui draugijos stro
piai ruošiasi. Seimelis bus į- 
vairus. Maspetho choras sei
melio programą paįvairins 
savo dainomis. Po posėdžio 
įvyks pasilinksminimo vaka
ras.

Visi atsiminkime, jog sau
sio 31 d., paskutinį šio mė
nesio sekmadienį, įvyksta 
katalikų seimelis; 3 vai. po
piet visi atstovai ir svečiai 
prašomi būti Maspeth para
pijos salėje.

SAUGUS VAIKŠČIOJIMAS

Saugiausia pėstiems vieta, 
be abejonės, yra šaligatviai. 
Jie gal saugesni, negu jūsų 
namai. Policijos žinios rodo, 
kad vaikų sužeidimai beveik 
visi įvyksta gatvėse, kur au
tomobiliai turi pravažiuoti. 
Vaikai neprisilaiko judėjimo 
tvarkymo taisyklių ir susi
laukia didelių nelaimių.

Vaikai turi būti raginami 
žaisti tiktai parkuose, žaidi
mų vietose ar gatvėse, ku
rios tam tikslui paskirtos.

Prct. 92.

— Sausio 11 d. įvyko SLR 
i KA 108 kp. susirinkimas, ku
riame išrinkta nauja valdy
ba: pirm. P. Kubilius, vice- 

jpirm. Pr. Razickienė, prot. 
i rašt. EI. Brusokienė, f in. 
rašt. (laikinai) V. Valantie- 

! jiene, ižd. K. Brusokas, iždo 
glob. O. Laukaitienė ir K. 
Galčius; ligonių kom. A. No
reika ir V. Vyšniauskienė.

— Moterų sgos 30 kp. val
dybą sudaro: pirm. O. Lizū- 
nienė, vicepirm. P. Morkū
nienė, ižd. P. Navickienė, 
prot. rašt. ir koresp. O. Pet
rulienė, fin. rašt. P. Kurienė, 
iždo glob. J. Paulauskienė ir 
P. Ražickienė, tvarkdarė O. 
Kučinskienė. V. V.

—o—
Padėka

Nuoširdžiai dėkoju p.p. A. 
Jocienei, O. Lizūnienei, P. 
Navickienei ir O. Petrulienei 
už jų gerą širdį ir dovanas, 
kurias man jos įteikė; nuo
širdus ačiū Mot. s-gos 30 kp. 
valdybai ir narėms už nuo
širdumą, man parodytą ei
nant fin. raštininkės parei
gas.

Sausio 13 d., šv. Veronikos 
dieną, netikėtai man buvo 
surengtas vardinių vakaras. 
Labai ačiū p.p. V. Gražulie- 
nei, O. Petrauskienei ir M. 
Tamašauskienei už dovanas 
ir linkėjimus.

V. Valantiejienė. 
—o—
Mirė

Sausio 14 d. mirė Jonas 
Muskevičius (Muske), 38 mt. 
amžiaus, savo namuose, 266 
St. Nicholas Ave., Ridge
wood, L. I. Dideliame nuliū
dime liko žmona Elena, sū
nus Raymondas, dukrelės 
Gracija ir Ona, motina, se
suo M. Užupienė, broliai Pet
ras ir Juozapas. Palaidotas 
sausio 16 d. iš šv. Brigitos 
bažnyčios į šv. Jono kapi
nes.

Laidotuvėmis rūpinosi gra 
borius A. J. Valantiejus.

Rep.

— Šios savaitės pradžioje 
tiesioginiam oru susisiekimui

NAMŲ SAVININKŲ
VALDYBA

Lietuvių namų savininkų 
sąjungos metiniam susirinki
me išrinkta šiems metams 
valdyba:

su Chicago paleisti į darbą 
nauji orlaiviai, kuriuose į- 
rengti moderniškiausi pato
gumai. Juose tilps po 14 ke
leivių. Tokių naujų orlaivių 
įsigyta 28; kiekvienas jų kai
nuoja 110 tūkst. dol. Iš New
ark į Chicago orlaiviu kelio
nė truks 4 vai. 45 min.

— Fordham universitete 
nuo vasario 18 iki gegužės 
18 d. skaitys paskaitas gar
sus anglų rašytojas Hillaire 
Belloc, įžymus katalikas. Jo 
paskaitose daugiausia bus lie 
čiama kapitalizmas, fašiz
mas, komunizmas, interna
cionalizmas ir kt.

— New York lenkai pradė
jo iškilmingai minėti Jungti
nių Valstybių konstitucijos 
150 metų sukaktį. Būtų ne 
pro šalį priminti šiems len
kams, jog jų tėvynainiai ana 
pus Atlanto mindo savo ša
lies konstituciją, žiauriai per 
sekiodami Vilniaus krašto 
lietuvius.

— Izrael Zion ligoninės 
slaugytojų namuose sausio 
17 d. kilo didelis gaisras, ku
rio liepsnose žuvo viena slau
gytoja ir 5 sunkiai sužeistos.

— Praeitais metais New 
Yorke gaisrai padarė apie 8 
mil. dol. nuostolių. Gaisrų 
iš viso buvo 28,506. Gaisruo
se žuvo 125 žmonės, sužeista 
349. Gaisrų gesinimo metu 
žuvo 4 gaisrininkai.

— Už klaidinimą gaisrinin 
kų, pranešant apie nesamą 
gaisrą, Josepdh Powers, 49 
mt. amžiaus, nubaustas 10 d. 
arešto.

— Šios savaitės gale visos 
miesto sąšlavos bus nenaiki
namos, bet sunaudojamos 
kaip kuras elektrai gaminti. 
Kasdien bus sudeginama a- 
pie 1000 tonų sąšlavų.

— Šiais metais New York 
namų statybai būsią išleista 
apie 300 milijonų dolerių.

— 70 metų amžiaus nere
gys, John O’Connor mirtinai 
suvažinėtas Third Ave. lini
jos traukinio.

— North Bellmore, L. I.,' 
pašto viršininkė, M. O. Reis- 
mann, 23 mt. amžiaus, nu
bausta 1 mt. ir 1 dienai kalė
jimo už pasisavinimą 2168 
dolerių iš pašto kasos.

— Buvęs sveikatos komi
sijos narys, Dr. Wengraf, 62

5

Angelų Karalienės parapijos švilpukų ir būgnų benas — Fife, Bugle and Drum Corps, Brooklyne ir apylinkėje gra
žiai pasižymėjęs. Orkestras, kaip matome, turi įsigijęs naują, gražią uniformą. Šį beną suorganizavo kun. J. Lauri
naitis beveik prieš metus; šiuo pavyzdžiu pasekė ir kitos parapijos.

Šis benas puikiausiai įrodė, kad tai yra gera priemonė palaikyti lietuvių vaikus prie lietuviškų parapijų ir drauge iš
laikyti lietuvių parapijas lygioje aukštumoje su kitataučių parapijomis.

Benas jau pradėjo organizuoti armonikėlių orkestrą, kas ypatingai pagirtinas dalykas.
Sausio 30 d. šis benas yra pakviestas pasirodyti į Half Moon viešbutį. Taigi, jis gražiai kelia lietuvių vardą. Be

nui ir jo vadui kun. Laurinaičiui linkime gražiausio pasisekimo.

mt. amžiaus, nuteistas 30 die 
nų į darbo namus už išdavi
nėjimą neteisingų liudijimų 
daugeliui'asmenų, patekusių 
į automobilių nelaimes.

— Labdaringa draugija 
neturtingoms šeimynoms su
šelpti (120 Broadway) šio
mis dienomis surinko beveik 
283 tūkst. dolerių, kurie bus 
sunaudoti 6000 šeimynų su
šelpti.

— Brooklyn© Dime Sav
ings Bank prezidentas Ph. A. 
Benson viename susirinkime 
pareiškė, jog bankų pirmoji 
pareiga tarnauti visuomenei, 
o pelnas turi būti tik antro
je vietoje.

— Fordham universiteto 
turimas melagystėms žymėti 
prietaisas daug pagelbėjęs 
Mrs. Case žmogžudystei iš
aiškinti. Prietaisas labai tik
sliai radęs, kai kaltinamasis 
mėginęs meluoti.

— Gubernatorius Lehman 
vėl pasinaudojo pasigailėji
mo teise, išgelbėdamas nuo 
elektros kėdės tris pasmerk
tus jaunuolius.

— Prie namų statybos dar 
bų atlyginimas šį sausio mė
nesį daug geresnis, negu 
gruodžio mėnesį; vidutiniš
kai, specialistas darbininkas 
gauna 1 dol. 24 et. valandai.

— Muitinės tarnautojai 
konfiskavo anglų laive Ma
ron 300 svarų narkotiko, su
imti trys kiniečiai jūrininkai, 
kaltinami narkotiko šmuge
ly-

— Broadway - Continental 
Building, didžiulis namas, 
esąs 1450 Broadway, parduo
tas tūlam James McKiernan, 
už 3 mil. 600 tūkst. dol. Pini
gais įmokėta 700 tūkst. dol. 
Namas seniau priklausė už
sidariusiam bankui, Bank of 
United States, kuris turėjo 
400 tūkst. indėlininkų.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ 
VISI Į BALIŲ!

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 

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

Užkviečia visus Komitetas. |

SUKILĖLIAI ISPANIJOJE 
ARTINASI PRIE 

MALAGOS

Gibraltaras. — Sukilėlių 
kariuomenės dalis, po smar
kių mūšių, artinasi prie svar 
baus Malagos uosto, kurį te
beturi bendrafrontininkai. 
Pakely užimti tvirtai ginti 
keli miestai. Sovietų Rusijos 
konsulas iš Malagos išsikrau 
stė ir persikėlė į Valenciją.

Madridas irgi nuolatos 
bombarduojamas. Kelių die
nų miglotas ir lietingas oras 
buvo sulaikęs sukilėlių bom
bardavimą. Sausio 18 d. Ma
drido centras vėl buvo bom
barduotas.

Gyventojų didelė dalis jau 
yra palikusi Madridą ir išsi
kėlusi už miesto ribų.

Sukilėlių laivai dažnai pa
siekia Barcelonos pakraščius 
ir ten bombarduoja. Didesnis 
uosto bombardavimas įvyko 
sausio 18 d.

Hitlerio agentas Romoje
Romoje viešėjo Hitlerio ar 

timas pagelbininkas, gen. 
Goering su žmona. Romoje 
surengti iškilmingi 'priėmi- 
*mai; traukinio stoty Mussoli
ni pabučiavo Goering žmo
nos ranką. Karalius surengė 
medžioklę. Karaliaus sūnus 
pavažinėjo po jūras. Dau
giausia, sakoma, tartasi dėl 
Italijos - Vokietijos bendro 
fronto. Hitleris labai laukia 
Mussolinio atsilankymo, bet 
vis nesulaukia.

Italijos vyriausybė oficia
liai pranešė, jog Etiopijoj 
praeitais metais žuvo 4306 
italai.

— Sugrįžęs iš Ispanijos la
kūnas Schneider prisipažino, 
jog už tarnavimą bendrafron 
tininkų kariuomenėje jam 
buvo žadėta mokėti po 1500 
dol. mėnesiui ir po 1000 dole
rių už kiekvieną nušautą su
kilėlių orlaivį. Jis -sugrįš>s, 
nes pažadėtas atlyginimas 
nebuvęs sumokėtas.

Biznieriai, skelbkitės sa 
vaitraštyje „Amerikoje.’’

TAUPYK — BCK NEPRIKLAUSOMAS
1 THE DIME SAVINGS BANK —= I
— OF — |

= WILLIAMSBURGH
į 209 Havemeyer Street, Brooklyn, N. Y. į

Tek EVergrcen 7-4335 į

GRAIKIJA SKOLINASI 
VOKIETIJOJE STEPHEN AROMISKIS 

(ARMAKAUSKAS)
Atėnai. — Graikijos fi

nansų ministerija pranešė su 
dariusi su Vokietija sutartį, 
pagal kurią Vokietija sutei
kia Graikijai 40 milijonų do
lerių paskolos, už kurią Grai
kija pirks ginklų Vokietijoj. 
Kiek anksčiau graikai yra 
gavę panašią skolą Vokietijo 
j e 20 milijonų dolerių su
mai.

Naujoji skola suteikta 6 
metams; ji bus apmokama 
žemės ūkio produktais, taba
ku ir aliejum.

Dabar Vokietija įsigijo di
delę įtaką Graikijoje.

NESUJAUDINO TEISĖJŲ 
MOTERŲ

Newark, N. J. — Trauki
nio apiplėšime apkaltintas 
Peter Guarino, 38 mt. am
žiaus, smarkiai pats gynėsi 
teisme prieš prisiekusuosius 
teisėjus, kurių visa dvylika 
sudarę vien moterys.

Paskutinėje kalboje Gua
rino net verkė, bet ir jo aša
ros nesujaudino moterų — 
po 30 minučių pasitarimo 
jos pranešė, jog kaltinamąjį 
pripažino kaltu. Jam dabar 
paskirta 10 metų kalėjimas.

Graborius - Balzamuoto jas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA

3
423 Metropolitan Ave., 

Brooklyn, N. Y.

EVėrgreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyu, N.Y.

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

STagg 2-4409 Notary Public;

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Duodu automobilius vestuvėms Ir I 

visokiems pokyliams

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

..  1
Phone Night

STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avė.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas



Sausio 22 d., 1937 m.

Lietuvos Nepriklausomybės 
19 mt. SUKAKTIES MINĖJIMAS

kmad. Vasario 14 d. 1937
GRAND PARADISE SALEJE,

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

Pradžia 3 vai. p. p

METINIS ŠĖRININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Lithuanian Universal Bu
reau, Inc. metinis šėrininkų 
susirinkimas įvyksta ketvir
tadienį, 1937 m. vasario 4 d. 
biuro patalpose, 423 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. (County 
of Kings). Pradžia 8 vai. va
kare. Korporacijos knygos 
uždarytos nuo 1936 m. gruo
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.

VAKARE, PO MINĖJIMO
3-JŲ VEIKSMŲ NEPRIKLAUSOMYBES 

KOVŲ DRAMĄ

SAVANORIAI
KURIĄ VAIDINA LIETUVIŲ

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS STUDENTAI
Režisuoja „Stud. žodžio” red. J. Pilipauskas 

ATEIKITE į GRAND PARADISE SALĘ

SEKMADIENĮ, VASARIO 14 D., 1937 M.

— Sunkiai serga Morta 
Zambliauskienė, gera drau
gijų darbininkė.

— Maspethiečiai nusiskun
džia, kad jau kelinta savaitė 
vėluoja laikraščiai pašte. Ad
ministracijos turėtų paštų 
vadovybei pasiskųsti.

— Savo 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį minėjo 
Volungevičiai, o sausio 28 d. 
sidabrinę sukaktį minės vi
siems žinomas draugijų dar
buotojas Petras Bagočiūnas 
su žmona. Sveikiname.

— Šv. Vincento draugija 
sausio 23 d. ruošia metinius 
šokius par. salėje. Patartina 
draugijai tą vakarą priimti 
protesto rezoliuciją prieš 
lenkų niekšingus darbus Vil
nijoje. Draugijos visuose sa
vo parengimuose galėtų to
kias rezoliucijas priimti ir 
pasiųsti atitinkamoms įstai
goms.

i NOTICE is hereby given that License No. 
A 10578 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 210 
Patchen Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ETHEL LENTON
210 Patchen Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6854 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 69 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUCY COLASUONNO 
(STARR INN BAR and GRILL)

69 Irving Avenue, Brooklyn, N. Y.

SAVANORIAI

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4567 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 404 
Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

STANLEY MASSULIS 
(EATING PLACE)

404 Wythe Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6838 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con* 
trol Law at 52 Knickerbocker Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be coo* 
sumed on the premises.

SAMUEL SLOTNICK
52 Knickerbocker Ave.) firooklyn, N. Y.

Motin? džiaugsi 
Šno nutildė gin 
Neišplėšė janan 
Nuoširdus 
Nenori stip®dij\ 
Vergiškas tikėjin

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

.imazizi

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9339

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS: 
1—2 P. P.

' 6—8 vak.
n* pagal sutarti

Tel.: MAnsfield 6-8787

DR- A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th STREET

VALANDOS: 
9—13 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9108

buvo jau du sykiu. Sausio 17 
d. nors lietus smarkiai lijo, 
tačiau entuziatiškų bingo mė 
gėjų prisirinko beveik 150.

Šią savaitę žaidimas įvyks 
šeštadienį, sausio 23 d., tuoj 
po pamaldų.

— Šiomis dienomis Vokie
tija žada prisiųsti Amerikon 
pirmąjį pašto lėktuvą.

Kai prezidentas 1 
priėmė priesaiką an 
gienj, tuo momentu 
galėjo būti laiming 
tas žmogus, kaip pr 

I motina, 80 metų sf 

m&tė savo sūnų an 
priimantį didžiausi 
publikos prezidento 
ką. ]os džiaugsmo n 
galės pd^ išreikšti.

Beveik tuo pat Ii 
Massachusetts mažo 
lio atskubėjo j New 1 
metų amžiaus senu 
jai pranešė, jog atsir; 
sūnus, 51 mt amžiaus 
ji nebuvo mačiusi per 
tus, kuris anksčiau p

b

C. BROOKLYN

bendrai priėmė Komuniją. 
Kviečiame daugiau narių pri
sirašyti prie sodaliečių.

Susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio trečią ketvir
tadienį. Lauksime naujų na
rių. Bus visos gražiai priim
tos. A. V.

Malonu pranešti, jog Vasa
rio 16 dienos minėjimo pro
grama tikrai bus tinkama 
Lietuvos nepriklausomybės 
19 metų sukakties šventės iš/. 
kilmėms.

Marianapolio kolegijos 
mokyt. Jonas Pilipauskas 
specialiai parašė trijų veiks
mų vaizdą Savanoriai, kurs 
bus suvaidintas vasario 14 
d. Grand Paradise salėje.

Vaidinimas dažnai bus ly
dimas dainų ir muzikos; mu
zikaliu vaidinimo paruošimu 
daug rūpinasi Bro. Jonas Ba
nys.

Kad gausingoji publika ga 
lėtų gerai viską girdėti, jau 
yra atgabenti garsiakalbiai.

Vaidinime dalyvaus šie 
studentai: T. Poška (New
ark), Ant. Norkūnas (Ply
mouth, Pa.), St. Jucius (New 
ark), Z. Gailiūnas (Hart
ford), B. Rusteika (Boston), 
P. Venslauskas (New York), 
Pr. Bulovą (Brooklyn), V. 
Biekša (Newark), V. Svir
nelis (Kearney), St. Butkus 
(Newark), J. Šakočius (Pitt
ston, Pa.), J. Dastikas (Haz
leton, Pa.).

Dėl įvykstančio katalikų 
seimelio, mūsų švento Vardo 
Draugijos mėnesinis susirin
kimas įvyksta sekmadienį, 
sausio mėn. 24 d. tuoj po su
mos parapijos salėje. Visi 
nariai prašomi dalyvauti ir 
naujų narių pasikviesti.

- —o—
Vasario 5 d. parapijos salė

je įvyksta draugijos rengia
mas linksmas, su įvairiais 
užkandžiais, balius. Gros vi
sų mėgiamas J. Avižonio or
kestras. Įžanga tik 25 centai. 
Visus maloniai užprašo Šv. 
Vardo dr-jos valdyba.

—o— 
Bunco

Sausio 23 d, Raubų namuo 
se, 54-37 New Fresh Pond 
Rd., Maspeth, įvyksta Mote
rų S-gos 24 kuopos „bunco” 
vakaras.

Sąjungietės kviečia visus 
atsilankyti. Rast.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Sodalietes gyvuoja
Sausio 14 d. parapijos ma

žoje salėje įvyko sodaliečių 
draugiškas pasilinksminimo 
vakaras, į kurį atsilankė a-

pie 40 narių, ko nė pačios 
vakaro ruošėjos nesitikėjo. 
Atsilankė ir kleb. kun. Pa
kalnis; buvo ir seselės domi- 
ninkonės Nikodemą ir Pau- 
.lette.

Visos narės gražiai pasi
linksmino prie užkandžių ir 
radio muzikos.

Užkandžius paruošė valdy
ba, kuri šiuo vakaru labai 
patenkinta ir tūri tikrų vil
čių, jog sodaliečių dvasia 
nuolatos stiprės. .

—o—
Vyrų pramogos

Šv. Vardo vyrų draugija 
sausio 30 d. turės kortų 
vakarą su užkandžiais, laimė
jimais ir t.t. Įžanga 25 et., 
vaikams 10 et.

—o—
Klubo veiklaa

Parapijos jaunimo klubas 
(ACC) yra paruošęs veikimo 
programą artimesnei atei
čiai. Sausio 24 d. per 9 vai. 
mišias bendrai priims Komu
niją.

Vasario 9 d., antradienį, 
bus draugiškas pasilinksmi
nimas, į kurį kviečiamas vi
sos apylinkės parapijų jauni
mas. Bus užkandžių ir muzi
kos. Įžanga dykai.

Klubo kambarys dabar 
gražiai puošiamas ir vas. 9 
d. bus naujai įruoštas.

Alb. Židanavičius.
—o—

Bingo vyksta
Parapijos veikimo komite

to rengiami bingo žaidimai

Jodomieji paveikslai
Moterų S-gos 35-ta kuopa 

sausio 30 d. rengia ypatingą 
vakarą — J. Januševičius ro
dys judomus paveikslus iš 
Lietuvos gyvenimo. Man te
ko juos matyti — labai gra
žūs. Visiems verta pamatyti. 
Pelnas parapijai. Atėję nesi- 
gailėsit.

— Linksma paminėti, jog 
į kuopą įsirašė M. Volisnevi- 
čiehė; per praeitą vakarienę 
ji daug dirbo valgių gamini
me.

— Rožančiaus dr-ja sausio 
17 d. turėjo savo susirinki
mą. Pirmininke išrinkta T. 
Jekubčionienė. Į katalikų sei 
mėlį išrinktos atstovės. Atsi
lankęs Šv. Vardo dr. pirm. 
Šeštokas kvietė nares į jų 
rengiamą vakarėlį. Susirin
kimai bus kiekvieną mėnesį.

M. B.

MASPETHO ŽINIOS

— Altoriaus draugija ruo
šiasi Užgavėnėms blynų ba
liui, kuris įvyks ne vasario 
7 d., kaip skelbta, bet vasa
rio 6 d., šeštadienio vakare.

— Maspethan atvyksta ži
nomas misijonierius, jėzui
tas kun. J. Bružikas, kuris 
čia duos misijas per 2 savai
tes, pradedant vas. 7 d. Pir
ma savaitė moterims, antra 
vyrams.

— Choras ruošiasi išpildy
ti dainų programą, atidarant 
Katalikų seimelį, sausio 31 
d.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4534 has been issued to the undersigned 

• to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 135 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA ALLEN
135 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4574 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control 
at 141 Belmont Ave., 
County of Kings, to 
premises.

MEYER
141 Belmont Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4541 has been issued to the undersigned 
to sell, beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 651 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
NATHAN TEICHMAN and DAVID KAPLAN 

(R. and T. Delicatessen and Rest.)
651 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4575 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 714 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NAT and ABE, INC.
714 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4553 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2737 Fulton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH CASO
2737 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10825 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retai' under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 335 Eastern P’kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SADIE SCHACHTER 
(Washington Butter and Egg Market)

335 Eastern Parkway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10821 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 525 Throop Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS LIEBOWITZ
525 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10839 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 155 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEO COHEN
155 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10840 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 332 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX GREENBERG
332 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10824 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 407 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES ALTSCHULER
407 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 930 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 137 Leonard St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ADELE RAZUKAS
137 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

Law
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

ANTIN
Brooklyn, N. Y.

ANGELŲ KARALIENES 
PARAPIJA

Sėkmingas sniego balius
( Sausio 16 d. sodaliečių 
sniego baliuje buvo proga pa- 

- matyti pirmutinį sniegą ir 
• sniego dieduką.

Daug jaunimo dalyvavo ir 
visi klausė, kada vėl kris 
sniegas. Visi labai gražiai ir 
linksmai praleido laiką. Ko
misija visiems atsilankiu
siems labai dėkinga už atsi
lankymą.

—o— "
Bendra Komunija

Sausio 17 d. sodalietės

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

TRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

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

„Milčiaus pirmos rūšies čeverykų 
porą, su Rack-Oak padais, Am-0- 
Flex vitpadžiais, Kid arba Kanga- 
roo odos viršeliais, — tai būtų tin- 
Ramiausia 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 
66-31 Grand Avenue ... 
69-21 Grand Avenue ...

Maspeth, L. I.
Maspeth, L. I.
Maspeth, L. I.

Tel. EVergreen 7-1312 
Dr. H. MENDLOWITZ 

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

VALANDOS: 
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’’ KEPrUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus

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

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBAEMER

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

5S&353S3SSZS3323S3S3Z3335SS33S33Z3&Z&5S3J3Z2Z227

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES |

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

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

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.l

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS f

(BRONIUS ŠALIN 8KAS) 
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 rend.as

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS ŠIL

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

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan) 

Mes išvalome Garo Boilerius 
oru už 82.00 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"

dalyvavimą žmogžud 
Senukė priglaudė sūnų 
dOną prie motiniškos 
pės ir išvyko su ju 

keliu.
Ar galėtų kas pa 

katra iš paminėtų i 
buvo laimingesnė?

Sausio 22 d. Madri 
vos viename fronte via 
landai buvo nutilę 
Tarp sukilėlių ir M 
gynėjų bėgiojo paklyd 
kurio abi kovojančios 
kurį laiką pasigailėjo, 
bau, vienas Madrido 
nušovė tą šunį ir vėl 
lė kovos šūviai.

Dėl vargšo šimeli 
nutilę ginklai, betji 
tilsta, jei fronto Jn 

šimto žmogus. Tikra 

tšrusis žvėris, kaip yra 
ręs vienas anglų filoso 

%•

Tik ką grįžusi iš B 
negrė dainininkė, M. i 
son, nuoširdžiai pas; 
kaip entuziastingai rus 
blika sutinka tikybines 
mes. Leningrade publik; 
kalaute išreikalavo pagi 
Avė Maria, nors ši giesi 
j programą nebuvo įtrai

Komunistai gali išgr 
maldos namus, gali ištn 
dvasininkus, bet vis dėltc 
negali ir negalės išplėšt 
sveiko žmogaus nesugai 
tos prigimties tikybinių j 

' smų. Pati žmogaus prigim 
verža žmogaus dvasią ] 

H skęsti tikybinės nuotaik 
gelmėse.

""V 1
/ z Omahos alaus gamintoji 

lt>' Stora) gimimo dieną si 
w Įstaigoje atrado visus ss 
^^rbtuvės 160 darbininkų 
^rriohsių pasveikinti sa 
vo darbdavį, sulaukusį 8f 

Snsijandinęg darbda- 
kiekvienam darbininkui 

v M po ioo dol.
Ar tenka dar sa- 

«gyvenimas būtų, 
^darbdaviai tokie bū-

^kljDo Profesionalų 

į ^ja buvo paskyrusi dvi 
I W lietuviams jau- 

B u:,. ,lnirie D0rėtųlan- 
I į įkalbos kursus 
I J* Bet 

į|^*WiapaskirU

dykai eta.


