
ŠTAI KAIP
Tai bent laisve.
Dienraščio jovalas.
Tremtinio dalia.
Grobikas pažįsta grobiką.
Tėvai ir vaikai.

O
A. LIET. KATALIKŲ VISUO
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRAŠTIS 

EINA KAS PENKTADIENĮ.

Entered as Second - Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 Nr. 3 (151)METAI V PENKTADIENIS, SAUSIO 15 D., 1937 M. Kaina 5c.

Rusijos komunistai visam 
pasauliui triūbija apie savo 
demokratiją, o ypač apie už
tikrinamą žmogaus sąžinės 
laisvę. Bet štai faktai:

Sovietų Rusijoje 1935 mt. 
uždaryta 19,000 bažnyčių, 
koplyčių, sinagogų ir kitokių 
maldos namų; slaptoji polici
ja (GPU) tardė 3687 dvasi
ninkus, iš kurių 29 nuteisti 
mirti. Maskvoje anksčiau bu
vo 11,000 dvasininkų, 1935 
mt. — 200. Odesoje, Petro- 
paulovske, Kazaniuje griau
namos bažnyčios.

Dabar pravedamas gyven
tojų surašinėjimas, kuriuo 
taip pat norima sužinoti, 
kiek tikinčiųjų likę Rusijoje. 
Ar ne „demokratiškai” elgia
masi? Pirma išžudomi, įkali
nami, išvaikomi dvasininkai, 
sugriaunamos bažnyčios, o 
po to „ieškoma” tikinčiųjų.

—o—
Pradėjęs eiti dienraščiu 

laikraštis Vienybė vis dėlto 
apvylė mūsų lūkesčius. Laik
raščio skambūs šūkiai tar
nauti lietuvių reikalams, ma
tyti, tik gražus uždangalas, 
po kuriuo kvepia nei šis, nei 
tas.

Įvestas neva juokų sky
rius, į kurį prašoma siųsti 
žinias pagal tokius nurody
mus: „koki jūsų kolonijos 
senbernių santykiai su jų 
gaspadįnėmis”, „ar pas jus 
yra mišių, kurios... su bur- 
dingieriais arba aismonais 
pinaklį lošia” ir 1.1. Aišku, 
.jog tai bus_ ųe juokų skyrius 
bet jovalas, o*5ienr'aš"čfo re
daktoriai mėgins pataikauti 
silpnų žmonių žemiems jaus
mams. Nejau jovalo gamini 
me Vienybė lenktyniuos su 
maikininkais ir jiems pana
šiais?

Be to, tame pat skyriuje 
vieno garbingo visuomeni
ninko, žymaus laikraščio re
daktoriaus, pavardė rašoma 
mažybinėje formoje, kas ro
do aiškų norą stipriau pasi
šaipyti.

Na, matyti, sulaukėme 
naujo geltonosios spaudos 
šeimos uolaus nario.

—o—
Šios savaitės pradžioje į 

Meksiką atvyko garsusis 
Trockis. Prieš 19 metų jis 
drebino visą Rusiją, plukdy
damas daugybę žmonių krau 
juose. Pasikeitė laikai. Da
bar Trockis pats dreba, stro
piai saugomas Meksikos po
licijos agentų. Vos susirado 
nors vieną valstybę, kuri su
tiko jį priimti. Turėjo šis 
žmogus daug norų, gal ir kil
nių, bet naudotos priemonės 
prieš savo priešus atsisuko ir 
prieš jį patį.

—o—
Lenkijos konsulatas Ro

moje pranešė, jog jis rūpin
sis Lenkijos atstovavimu ir 
Etiopijoje. Toks pranešimas 
yra lygus pripažinimui Etio
pijos užgrobimo.

Lenkijos šis žygis nenuo
stabus: grobikai visuomet 
pažįsta savo idėjos draugus. 
Italija irgi yra pripažinusi 
Lenkijos grobuonišką žygį 
Vilniaus krašte.

—o—
„Tavorščius” Bimba Lais

vėje bando lieti graudžias 
ašaras dėl mirusio redakto
riaus Brisbane; girdi Bris-
bane tėvas buvęs liberalus, Bet ar taip įvyko?

ŠV. TĖVAS ATLIEKA SA
VO PAREIGAS

Vatikanas. — Šv. Tėvas 
Pijus XI neklauso gydytoji] 
uždraudimo nesirūpinti ga- 
nytojavimo reikalais. Būda
mas lovoje priima įvairius 
lankytojus ir teikia nurody
mus kardinolams bei kitiems 
savo pagelbininkams.

Vasario 7 d. Šv. Tėvas ti
kisi galėsiąs kalbėti per ra
dio, suteikdamas savo palai
minimą tarptautinio eucha
ristinio kongreso Filipinuose 
dalyviams.

Šv. Tėvą labai vargina 
skausmai abiejose kojose; 
ypač padidėję skausmai deši
nėje kojoje; dėl tų skausmų 
Šv. Tėvas gali labai mažai 
miegoti.

Vienam kardinolui Šv. Tė
vas šiaip išsireiškęs:

„Aš turiu atlikti savo pa
reigas, kol Viešpats teikia 
man jėgų; mano įpėdinis ne
privalo rasti neatliktų daly
kų”.

790 MILIJONŲ PAŠELPAI

Washington. — Sausio 11 
d. prezidentas Roosęvelt pa
siuntė kongresui raštą, ku
riuo prašo paskirti bedarbių 
bei beturčių pašelpai 790 mi
lijonu dolerių, kurie bus pa
naudoti per sekančius 5 mė
nesius.

Savo rašte prezidentas pa
žymėjo. jog privatūs darb
daviai turėtu^•.r^ninti dar
bo didesniam skaičiui darbi
ninkų, nes kitaip valdžios iš
laidos negalės mažėti.

Vakariniu valstybių sena
toriai ir atstovai vra linkę 
ta suma padidinti, ko prezi
dentas vis dėlto nenorįs, to
dėl galima laukti pirmo dide- 
lesnio nesusipratimo tarp 
orezidento ir kongreso, nors 
kongresas ir visiškoje demo
kratu kontrolėje.

Nuo 1936 mt. kovo mėne
sio, prezidento nuomone, 
našelpos gavėiu skaičius su
mažėjęs 800 tūkstančiu. Pre
zidentas pareiškė didelio ne
pasitenkinimo tais darbda
viais, kurie yra įvedę savo 
darbininkams ilgas darbo va
landas.

ŽMOGVAGIS NUŽUDĖ PA
GROBTĄ VAIKĄ

Tacoma, Wahs. — Kalėdų 
trečia diena pagrobtas gydy
tojo Mattson sūnus Charles. 
10 metu, po 15 dienu-pagro
bimo, atrastas nužudytas. Jo 
kūnas išmestas 50 myliu at
stume nuo sujaudintų tėvu 
gwenamos vietos.

Federalinė valdžia paskyrė 
10.000 dol. atlyginimo už nu- 
rodvma žmoervagio ir žmog
žudžio: Washingtono valstv- 
bės legislatūra paskyrė 5000 
dol.

socialistinių nusiteikimų 
žmogus, o sūnus tarnavęs ka
pitalistams.

Ką gi, ar maža gyvenime 
pavyzdžių, jog daug vaikų 
neseka tėvų pėdomis. Galime 
nuoširdžiai manyti, jog Bim-
bos tėvai tikrai tikėjo ir lau
kė, jog jų sūnus nebus bur
noto jas jei ne prieš Dievą, 
tai nors prieš savo tėvynę.

AMERIKIECIAMS ĮSAKY
TA PALIKTI MADRIDĄ

Madridas. — Jungtinių 
Valstybių atstovybė Ispani
joje įspėjo paskutinį kartą 
visus ten gyvenančius ame
rikiečius, kad išsikraustytų 
iš Madrido, kur visų gyven
toju gyvybei gresia nuolati
nis pavojus.

Paskutinėmis dienomis su
kilėlių kariuomenė pasistū
mėjo Madrido apylinkėje į 
priekį, nors neįstengė atkirs
ti bendrafrontininkų milici
jos susisiekimo su Valencia.

Bendrafrontininkai išsiun
tė į Prancūziją beveik 22 mi
lijonų dolerių vertės aukso, 
bijodami, kad jis neatitektų 
sukilėliams.

Sukilėlių karo laivai smar 
kiai apšaudė Valencijos ir 
Malagos miestus, kur žuvo 
daug žmonių. Valencijos mie 
ste dabar yra vyriausybės 
centras.

Anglija su Prancūzija stro 
piai seka Italijos, Vokietijos 
ir Portugalijos žygius, ry
šium su civiliniu karu.

Abiejose kovojančiose ša
lyse daug svetimšalių. Pas 
sukilėlius vokiečiai, italai, 
airiai; pas bendrafrontinin- 
kus rusai, prancūzai, belgai, 
lenkai. *

Belgijos atstovybės sekre
torius Madride nušautas dar 
neišaiškintose aplinkybėse. 
Belgija pasiuntė Madrido vy
riausybei griežtą protestą, 
reikalaudama grąžinti nužu
dyto diplomato kūną, stam
baus piniginio atlyginimo ir 
pasiaiškinimo.

Į Romą atvyko Hitlerio 
dešinė ranka, gen. Goering, 
kurs, manoma, tarsis su Mu- 
ssoliniu dėl svarbių bendrų 
žygių.

VOKIETIJA NELIESIANTI 
ISPANIJOS

Berlynas. — Prancūzija ir 
Anglija labai jaudinosi dėl 
vokiečių laivų lankymosi 
prie Moroko, ispanų koloni
jos Afrikoje, net jau buvo 
pranešta, jog vokiečių nema
žas kareivių skaičius esąs 
Moroke.

Ta baimė išsklaidyta sau
sio 11 d. Hitleris turėjo dide
lį priėmimą visiems užsienio 
valstybių atstovams. Čia jis 
susitiko su Prancūzijos am
basadorium A. Francois-Pon- 
cet ir turėjo ilgėlesnį pasi
kalbėjimą.

Per pasikalbėjimą Hitle
ris prancūzų ambasadoriui 
pareiškęs, jog Vokietija ne
sieksianti ispanų kolonijos ir 
neliesianti Ispanijos.

Prancūzų laikraščiai labai 
daug rašė apie vokiečių ren
gimąsi užimti ispanu koloni
ją Afrikoje ir apie viešą Vo
kietijos įsikišimą į Ispanijos 
civilini karą; dabar spauda 
kiek apsiramino, nors mano
ma, jog prancūzų spauda la
bai sąmoningai plačiai' rašė 
apie prancūzų vieningą nusi
statymą prieš vokiečių žygi 
į Maroką; tuomi sudarytas 
vokiečiams įspūdis, jog pran
cūzai pavartos jėgą pasiprie
šinti, jei vokiečiai mėgintu 
žygiuoti į Maroką.

Savaitės Įvykiai trečiame
puslapy.

Pulk. Jonas Budrys, Lietuvos generalinis konsulas, kurio 
vedami klaipėdiečiai sukilėliai išlaisvino Klaipėdos kraštą.

Generalinis Konsulas
Apie Klaipėdos Kraštą

(Klaipėdos krašto išlaisvinimo šventės proga)

1922 metų vasarą man te
ko kelis kartus būti Klaipė
dos Krašte, kad galėčiau dau 
giau su juo visapusiškai susi
pažinti vietoje.

Ta iš senovės lietuvių že
mė buvo Versalio sutartimi 
atskirta nuo Vokietijos, tiks
lu atiduoti jj.Lietuvai. At
skirtą kraštą sudarė Klaipė
dos ir Šilutės apskričiai, o iš 
perėjusių jam dalių, Tilžės ir 
Ragainės apskričių, buvo 
sudarytas naujas Pagėgių 
apskritis. Gyventojų tame at 
skirtame plote buvo 141 tūk
stantis, tame skaičiuje Klai
pėdos miestas, kaipo atski
ras vienetas, turėjo apie 33,- 
000.

1920 metų pradžioje tą 
kraštą iš Vokietijos oficia
liai perėmė, Alijantų vardu, 
generolas Odry, priėmęs gu
bernatoriaus titulą, o jam pa
galbon buvo paskirtas pran
cūzų prefektas Petisnė. Pa
čioje pradžioje buvo padary
ta pamatinė klaida, kad vie
tos administracijos orga
nams buvo ne tik palikti se
ni kaizeriškos Vokietijos val
dininkai, bet sudarant nau
jas administracines įstaigas 
tam Kraštui, kaip tai muiti
nes, paštus, geležinkelius, 
policiją ir kitas žinybas, pav. 
naują Apygardos Teismą, bu 
vo šimtais pakviesti, visiškai 
Kraštui svetimi, valdininkai 
ir teisėjai iš Vokietijos.

Tam reikalui gen. Odry su
darė su Reich’u sutartį, ku
riuo skolintiems iš Vokieti
jos valdininkams paskirtos 
didelės piniginės kompensa
cijos, jei jie bus kada iš tar
nybos atleisti. Po trumpo 
laiko gen. Odry buvo atšauk
tas ir paliko Kraštą, o Petis
nė, jau su Vyriausio Komi
saro (komisijonieriaus) ti
tulu, liko valdyti Kraštą D. 
Britanijos, Prancūzijos, Ita
lijos ir Japonijos vardu. Kra
što karišką įgulą sudarė 
prancūzų 21 jėgerių batalijo- 
nas.

Jei pradžioje lyg ir buvo 
Įstengtas! paboti abiejų tau-

gali išsilaikyti savistoviai, 
buvo imtasi ekstraordinari
nių priemonių įplaukoms di
dinti: duota koncesija rule-

tybių, lietuvių ir vokiečių, in-

Vieningi Protestai
Prieš Vilniečių Skriaudėjus

teresus, tai laikui bėgant lie
tuvių teisės liko ignoruoja
mos ir net pats Krašto at
skyrimo tikslas buvo užmirš
tas. Priežaščių tam reikia 
ieškoti tokių:

1. Krašto valdytojui patiko 
jo rolė kaip suvereno, Alian- 
tų vardu galinčio net teis
mo sprendimus sustabdyti ir 
keisti (Krašte liko senieji vo
kiečių įstatymai ir juose nu
matytas Kaizeriui teises pri
siėmė Aliantų atstovas).

2. Senieji ir keli šimtai 
naujų, „paskolintų” vokiečių 
valdininkų, gaudavo didesnį 
atlyginimą negu Vokietijoj, 
plus sudarant kokią tai lyg 
naują valstybėlę, buvo suda
ryti surogatai aukščiausių į- 
staigų, teismo ir atskirų ži
nybų, per tai atsirado tokių 
titulų, kaip „general-proku- 
roras”, „aukščiausio teismo 
nariai” ir panašiai. Taigi, vi
siems buvo išskaičiavimo ko 
ilgiau palaikyti šitokią padė
tį. Tie visi valdininkai išori
niai parodydavo Aukštajam 
Komisarui didžiausią pagar
bą ir laikui bėgant sugebėjo 
jį patraukti savo pusėn.

3. Atskiros valstybės^ mė
gino tą laikiną padėtį išnau
doti Savo tikslams, pavyz
džiui, Lenkija paskyrė Klai- 
pėdon savo atstovą, kuris į- 
steigė tenai kelias lenkiškas 
firmas, sugavo į savo pink
les net porą lietuvių išgamų 
ir staiga atidengė Krašte 
Lenkijos interesus. To galu
tinus tikslus nesunku atspė
ti — apsupti Lietuvą.

Mažas, siauras žemės plo
tas, iš viso 20 — 21 klm. sky
ręs Lietuvą nuo jūros, tik 
žvilgterėjus į žemėlapį ir net 
nežinant jo gyventojų kil
mės, jau matyti, jog savaime 
prašosi prie Lietuvos, o čia 
politikų ir saunaudžių nori
ma padaryti kokiu tai Laisvu 
Miestu!

Įrodymui, jog tas Kraštas

(Tęsinys 4 psl.)

Kaunas. — Dėl lenkų nau
jai pradėtų priespaudos žy
gių Vilniaus krašto lietu
viams Lietuvos visuomenė 
gyvai išsijudino į protesto 
mitingų bangas prieš barba
riškus lenkų darbus.

Protesto mitinguose daly
vauja visa visuomenė, net ir 
žydai, kurių tautiečiai pas
kutiniu laiku Vilniaus krašte 
ir Lenkijoje patyrė irgi daug 
persekiojimų.

Vienas iš svarbiausių pro
testo mitingų buvo Kaune 
gruodžio 18 d. Jame kalbėjo 
šaulių sąjungos, moterų ta
rybos, tautininkų sąjungos, 

I ateitininkų federacijos, stu- 
I dentijos, valstybės tarybos, 
ūkininkų, darbininkų, Vil
niui vaduoti sąjungos atsto
vai.

Šaulių sąjungos vicepirm., 
prof. Vailionis, pažymėjo, 
jog Vilniaus kraštas dabar 
gyvena tokius laikus, kokių 
nepergyveno nė viena pa
vergta šalis. Lenkai, žiauriai 
kankindami to krašto lietu
vius, mano prieš save pa- 
klupdyti Lietuvą, kad ji, di
delių kaimynų spaudžiama, 
esamomis sąlygomis atnau
jintų diplomatinius ir ūkiš
kus santykius su Lenkija. 
Taip manydami lenkai klys
ta ir skaudžiai nusivils, nes 
kumšties jėgos viešpatavi
mas niekados nebuvo ilga
laikis, o politinių didžiųjų 
valstybių jėgų santykiavi
mas nuolatos krypsta lietu
vių pusėn.

Tautininkų sąjungos atsto
vas, V. Jakševičius, nurodė, 
kad uždarinėdami Vilniaus 
lietuvių Organizacijas ir 
griaudami lietuvių kultūrinį 
darbą, lenkai, tarytum, nori 
sudaryti zoną, pro kurią ne
galėtų išsiveržti Vilniaus lie 
tuvių dejavimai ir pro kurią 
persekiojamieji broliai nega
lėtų išgirsti nepriklausomo
sios Lietuvos gyventojų jau
smus. Vilniaus lietuvių 
skriaudos pasieks viso pa
saulio lietuvius, visas kultū
ringąsias tautas.

Lietuvos moterų tarybos 
pirmininkė, V. Lozoraitienė, 
pabrėžė Lenkijos dvasines 
skolas lietuviams, nes patys 
garsiausieji Lenkijos politi
kos veikėjai, minties ir žo
džio kūrėjai yra lietuviškos 
kilmės žmonės, kurie pamy
nė savo tėviškę ir nuėjo sve
timiems tarnauti.

Valstybės tarybos narys 
J. Vileišis nurodė, kad viso 
pasaulio lietuviai turi ruošti 
masinius protesto susirinki
mus, per kuriuos ir visos tau
tos turėtų išgirsti teisybės 
šauksmą. Drauge jis atrėmė 
lenkų kaltinimus, pabrėžda
mas, kad jokio priešvalstybi
nio nusistatymo Vilniaus lie
tuviai neturi. Varomas len
kų persekiojimas yra tik no
ras išnaikinti senuosius oku
puotųjų žemių gyventojus 
lietuvius ir jų vietoje paso
dinti lenkus kolonistus.

Studentijos atstovas Alb. 
Graževičius pareiškė, kad 

Lenkija jau ne kartą yra pa
mynusi savo garbę. Prieš 
lenkus keršto jausmu dega 
Gudija ir Ukraina. Lietuvių 
tauta kovoje dėl Vilniaus 
jungiasi ir jungsis su viso
mis Lenkijos pavergtomis 
tautomis. Lenkijoje jau din
go žmogaus garbė ir žmoniš
kumas. Lietuvos studentija 
sutinka būti alkana ir api
plyšusi, kad tik jų auka būtų 
naudinga Vilniaus kčvai, nes 
studentijos mokslas, jėgos ir 
gyvybė skiriama Lietuvai tė
vynei.

Prof. K. Pakštas, ateitinin
kų federacijos vadas, savo 
kalboje pabrėžė, kad Vil
niaus klausimas yra Europos 
taikos ir sugyvenimo klausi
mas. Jei lenkai nenori nusu
sinti savo kultūros, jie turi 
liautis smaugę pavergtuo
sius. Nepriklausomoji Lietu
va į kiekvieną Vilniaus kraš
to lietuvių persekiojimą turi 
atsakyti dar didesniu savo 
pasiryšimu ir karštesne kova 
dėl pavergtųjų žemių. Drau
ge, šių visų įvykių akivaiz
doje, Lietuva siunčia užuo
jautą pamintai Lenkijos gar
bei.

Dr. A. Juška, Vilniui va
duoti sąjungos pirmininkas, 
pažymėjo, kad lietuviai rei
kalauja ir reikalaus, kad len
kai leistų Vilniaus krašto 
lietuviams veikti, kultūrėti ir 
gyventi.

Visos kalbos palydėtos gau 
singais, entuziastingais pri
tarimais, po kurių priimta to 
kia rezoliucija:

„Šimtai Kauno visuome
nės, susirinkusios gruodžio 
mėn. 18 d., ir tūkstančiai ra
dio klausytojų vienu balsu 
reiškia pasipiktinimą dėl 
lenkų smurto okupuotame 
Vilniaus krašte, reikalauja 
to krašto lietuviams tautinių 
ir kultūrinių teisių ir kviečia 
viso pasaulio geros valios vi
suomenę pasisakyti prieš ne
teisėtumą dvidešimtame am
žiuje, sąžinės ir legalaus vei
kimo neleistiną priespaudą.

Gausingas susirinkimas ir 
radio klausytojai siunčia už
uojautos ir padrąsinimo Vil
niaus lietuviams ir kviečia 
visą lietuvių visuomenę, Lie
tuvos piliečius ir jos vyriau
sybę padvigubintomis jėgo
mis dirbti Lietuvos stiprini
me, lietuvių kultūrinės kūry
bos ir Vilniaus vadavimo 
darbą. Tegyvuoja Lietuva. 
Tegyvuoja Vilnius ir Vil
niaus lietuviai. Tegyvuoja 
viso pasaulio lietuvių vieny
bė”.

ORLAIVIO NELAIMĖJE 
ŽUVO DU KELEIVIAI

Los Angeles. — Keleivinis 
orlaivis nukrito ir sudužo ne
toli Burbank. 2 keleiviai už
mušti. 9 sužeisti.

Užmušti Martin Johnson, 
žinomas keliautojas — tyri
nėtojas ir James Braden, ra
šalo gamintojų kompanijos 
pirm.

Nelaimė įvyko sausio 12 d..
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Raštus Ir žinias „Amerika’’ trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlelunčlama pašto ženklų

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
KAZYS P. VILNIŠKIS—Vedėjas

KLAIPĖDOS IŠLAISVINIMO ŠVENTĖ

. liūs ir šiaip katalikų veikė
jus, taip pat degina ir griau
na bažnyčias, mokyklas ir 
kitas katalikų įstaigas.

Vilniuje lenkai uždarė lie
tuvių organizacijas ir visą 
eilę kultūrinių įstaigų. Taip 
pat laikraščius. Dėl to mes 
negalime tylėti. Renkime ma 
sinius susirinkimus ir pa- 
reikškim griežtus protestus. 
Pasiryžkime daugiau dirbti 
Vilniaus vadavimo reikalams 
ir duosniau aukoti.

Visuomeniški kursai
Jau laikas nors kartą rim

tai susirūpinti visuomeniškų 
kursų steigimu bent didesnė
se lietuvių kolonijose. Tuo 
reikalu turi rūpintis apskri
čiai ir skyriai. Šiemet kur-

AUKA

Iš Tėvų Žemes

Šį penktadienį, sausio 15 dieną, sukanka lygiai 14 metų 
nuo Klaipėdos krašto išlaisvinimo. Klaipėdiečiai lietuviai, 
vedami Martyno Jankaus, pulkininko Jono Budrio ir kitų;SUOse reiktų dėstyti sociali- 
kilnių vyrų, nusikratė vergijos pančių ir prijungė Klaipė
dos kraštą prie visos šalies kūno, prie Lietuvos.

Senovėje Klaipėdos kraštas buvo lietuvių apgyventas. Jį 
užkariavo vokiečių kardininkų ordinas 1252 mt. Tada Klai
pėda buvo maža žvejų pilis. 1328 mt. kardininkai, negalė
dami išsilaikyti Klaipėdoje, Klaipėdą su visu Baltijos jūros 
pakraščiu iki Šventosios upės perdavė kitam vokiečių ordi
nui, kryžiuočiams.

16-tame amžiuje Klaipėdos kraštas buvo valdomas vokie
čių, bet Lietuvos — Lenkijos karaliaus globoje. Vokietijos 
įvairioms kunigaikštijoms bei valstybėlėms susijungus, 
Klaipėdos kraštas pateko Vokietijos imperijai.

Vokietijai pralaimėjus pasaulinį karą, santarvininkai at
skyrė Klaipėdos kraštą nuo Vokietijos tokiais pagrindais:
a. Klaipėdos krašto gyventojų dauguma lietuvių kilmės; |
b. Klaipėdos uostas yra atgavusios nepriklausomybę Lietu-1
vos vienintelis išėjimas į jūras. !

Santarvininkai tačiau nedrįso tuojau atiduoti Klaipėdą!
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Lietuvai. Daug kenkė lenkai, kurie norėjo, kad Klaipėda; tos šventę Tikrai būt 
atitektų jiems ar bent jų globai, todėl, Dancigo pavyzdžiu, trijotiška ir net negražu, jei 
norėta iš Klaipėdos krašto padaryti valstybėlę.

Tačiau šiuos piktus planus išardė klaipėdiečių sukilimas.
Po nelabai ilgų kovų prancūzų kariuomenė buvo nugalėta 
ir 1923 mt. sausio 15 d. Klaipėdoje suplevėsavo trispalvė vė
liava, o visoje Lietuvoje siautė didžiausio džiaugsmo au
dra.

Prie Lietuvos prisijungęs Klaipėdos kraštas nepaprastu 
tempu žengia į priekį. Jis daro didžiausią pažangą, o Klai
pėdos krantus plaunančios Baltijos bangos ir iš Atlanto at
plaukiančių laivų švilpimai šneka apie kūrybingą lietuvių 
tautą.

nius, ekonominius (o gal ir 
politinius) klausimus. Pa
skaitoms pagrindą reikia im
ti iš popiežių enciklikų „Re- 
rum Novarum” ir „Quadra- 
gesimo Anno”. Nebūtų pro 
šalį, jei kursuose ir Lietuvos 
istorija, literatūra ir mūsų 
tautos aktualieji reikalai bū
tų dėstomi.

Vasario 16 diena
Vasario šešioliktoji — tai 

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė. Kaip kitais metais, 
taip ir šiemet Federacijos 

j apskričiai ir skyriai turi pa- 
jsirūpinti ko iškilmingiausiai 
i paminėti šią didelę mūsų tau-

Žmogus savo prigimtimi y- 
ra religingas Dievo kūrinys. 
Jo maralinis santykis su Die
vu pasireiškia tuo, kad jis pa 
žįsta ir pripažįsta Dievą, 
kaip visų daiktų Kūrėją, įsta 
tymų leidėją ir savo galutinį 
tikslą. Jis ne tik vidiniais 
(proto ir valios), bet ir išori
niais (kūno) veiksmais prak
tikuoja religiją (teikia Die
vui kultą).

Išorinis kultas visada turi 
būti remiamas vidiniu kultu, 
„nes Dievas yra dvasia ir jo 
garbintojams reikia garbinti 
dvasioje ir tiesoje” (Jon. 4, 
24). Pagarbinti Dievą kaip 
savo Viešpatį, padėkoti Jam 
už gautas gerybes ir malo
nes, išprašyti sau reikalin
gos pagelbos, o dar labiau 
permaldauti už nusikaltimus, 
yra pagrindinė žmogaus gy
venimo prievole, kurią jis pa

ką nuo dovanos. Plačioje žo
džio prasmėje auka yra išsi
žadėjimas, užleidimas, pasi
davimas ir davimas kokio 
nors daikto savo tikslui at
siekti. Kada žmogus pasi
švenčia arba duoda kokį 
nors daiktą, kad pareikštų 
kam nors meilę bei palanku
mą, sakome jis daro auką.

Jeigu jūreiviai iš sudužu
sio laivo išmeta į jūrų gel
mes brangų krovinį, kad iš
gelbėtų keleivius, sakoma 
„dėl žmonių gyvybės paauko
tas krovinys”. Patriotas au
koja savo gyvybę ant tėvy
nės aukuro. Geri tėvai, sako
me, aukoja visą savo gyveni
mą vaikų laimei. Dievo gar
bei žmonės aukoja apsimari
nimus, gerus darbus, savo 
kryželius ir maldas.

„Kas daro pasigailėjimą, 
atnašauja auką” (Ekli. 35, 
4), sako Šventas Raštas, šv. 
Povilas Apaštalas ragina per

— Šiomis dienomis sukako|talikų bažnyčią; krašte tėra 
’ • - - Į 5 kat. parapijos, o turėtų bū

ti dar bent 10 bažnyčių. Vie
nos bažnyčios pastatymas 
kaštuotų apie 10,000 dol. Bu
vęs amerikietis, kun. Petkus 
savo lėšomis pastatydino baž 
nyčią Smalininkuose. Jis da
bar yra Priekulės bažnyčiai 
pastatyti komiteto pirminin
kas.

— K. Vairas — Račkaus
kas paleistas iš kalėjimo, 
prezidentui pasigailėjus. Jis 
buvo nuteistas 3 mt. kalėji
mo už išeikvojimus.

SPORTININKAI RENGIASI

Visus džiugina žinios, jog šią vasarą galėsime sulaukti 
Lietuvos geriausių sportininkų grupę, kuri turės susitikti 
su amerikieęių lietuvių geriausiais sportininkais ir gerai, 
lietuviškai „persiimti”. Tie sportininkai esą parinkti Lie
tuvoje ir jau smarkiai besiruošią.

Vis dėlto yra ir neaiškumų. Sportininkus užkvietęs či- 
kagiškis adv. Borden, Chicagoj veikiančio sporto komiteto 
vardu. Tas komitetas dabar siuntinėja spaudai pranešimus 
apie savo veiklą. Lietuvoje tačiau pradėta abejoti dėl ame- 

’ rikiečių entuziazmo, nes amerikiečių spauda beveik tylinti 
apie sportininkų rengimąsi atvykti į Ameriką.

Būdami atviri, pasakysime, jog sportininkų atvykimas 
yra daugiau, negu pageidautinas, tačiau pats organizavimo 
būdas keistokas. Nors tą sporto komitetą sudaro garbingi 
žmonės — kunigai, advokatai, gydytojai ir kiti — bet ką 
jie atstovauja? Tas komitetas neturi jokių skyrių koloni
jose. Nejau Lietuvos sportininkai vyks tik į Chicago?

Neįtraukiama į darbą L. Vyčiai, Kat. Susivienymas, Su
sivienijimas (abi pastarosios org-jos turi jaunimo sky
rius), K. Studentų ir Profesionalų s-ga ar kitos org-jos, tad 
kas gi rūpinsis kolonijose suruošti atitinkamus priėmimus? 
Taigi, komiteto darbas turėtų būti organizuotas — jis turė
tų būti iš organizacijų ir su organizacijomis.

Lietuvos sportininkai laukiami, bet taip pat laukiamas ir 
tinkamas jų sutikimo bei priėmimo organizuotas darbas. 
Dar nevėlu.

kuri lietuvių kolonija tos 
šventės nepaminėtų. Federa
cijos skyriai turi žiūrėti’ kad 
visur tie paminėjimai įvyktų.

Kur bus patogu, Vasario 
16 d. paminėjimuose rinkti 
aukas, jas reikia skirti per
sekiojamųjų Vilniaus krašto 
lietuvių reikalams, nes dabar 
pašalpa jiems yra būtinai 
reikalinga. Šį sykį patariame 
rinkti aukas, o ne vien tik 
platinti Vilniaus pasus ir 
ženklelius.

Surinktas aukas reikia 
siųsti Federacijos centrui, 
kuris pas pasiųs į Vilnių.

MOTINĖLĖS VAJUS

IŠ

APŽVALGA
FEDERACIJOS 
VEIKLOS

Federacijos sekretoriaus, 
L. Šimučio, išsiųstame sau
sio mėnesio laiške pažymi
ma, jog Šv. Tėvas, Pijus XI, 
yra atsiuntęs palaiminimą 
Federacijos pirm. Dr. Ant. 
Rakauskui ir sekretoriui, 
kas rodo, jog Šv. Tėvas yra 
gerai informuotas apie ame
rikiečių lietuvių veiklą, už ką 
per valdybą teikia palaimi
nimą visai K. Federacijai.

Sausio mėnesį visi skyriai

Apskričiai 
konferenci-

rašoma se-

ir apskričiai turėtų sušaukti 
sus-mus, kuriuose išsirinkti 
naujas valdybas, 
raginami šaukti 
jas — seimelius.

Toliau laiške 
kančiai:

Protestuokime
Reiktų, kad skyriai ir ap

skričiai šiomis dienomis pri
imtų atitinkamas protesto 
rezoliucijas, reiškiant pasi
piktinimą Ispanijos radikalų 
nežmonišku katalikų perse
kiojimu. Kaip žinoma, radi
kalai žudo kunigus, vienuo-

Apšvietos draugijos Moti
nėlės seime lapkr. 11 d. nu
tarta turėti vajų sausio mė
nesį. Draugijos pirmininkas 
pasiuntė visiems kunigams 
klebonams laiškus ir prašy
mus katalikiškoms draugi
joms, kad jos savo aukomis 
paremtų Motinėlės draugiją. 
To laiško turinys tokis:

„Šiame krašte gimusį lie
tuvišką jaunimą reikia gel
bėti religiniai ir tautiniai, 
kad nežūtų protestantizmo ir 
amerikonizacijos bangose.

„Apšvietos dr-ja Motinėlė 
deda visas pastangas, kad iš
auklėtų vadų ir susipratusių 
visuomenės veikėjų lietuvių 
tarpe Amerikoj; tam tikslui 
atsiekti nusistatėme siųsti į 
Lietuvos Universitetą jau
nus (as) gabius (ias) šiame 
krašte gimusius studentus 
(es). Jau vienas iš mūsų sti
pendininkų, p. Laučka, šie
met, baigęs Lietuvos Uni
versitetą, grįžo atgal į Ame
riką ir sėkmingai aktyviai 
dalyvauja visuomenės veiki
me. Mums reikia labai daug 
tokių susipratusių ir išsilavi
nusių veikėjų. Kai tik atsi
ras tinkami kandidatai (ės), 
neatidėliojant suteiksime sti 
pendijas.

Motinėlės dr-ja dabar pa
siuntė į Lietuvos Universite
tą pasišventusias mūsų tau
tos vaidilutes vienuoles — 
mokytojas Kazimierietes, 
Pranciškietės ir Nukryžiuoto

reiškia įvairiausiomis apei- Jėzaus Kristaus tarpininka- 
gomis.

Religijų istorija įrodo, kad riaus auką (Žyd' 13>15 ’• D°- 
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visais laikais 1___  ____
pareikšdavo Dievui savo pri
klausomybę aukomis. „Ma
čiau tautų be įstatymų, be 
aptvarų, be kultūros, bet ne
mačiau tautos be aukuro”, 
rašo Plutarkas. O šv. Augus
tinas sako: „Nerasi laukinės 
tautos, kuri neaukotų Dievui 
aukos”.

Reikia mokėti atskirti au-

vimą atnašauti Dievui gy-

Jezaus seseles, kad jos, grį- 
žusos, galėtų dar sėkmngiau 
akademijose ir parap. moky
klose skiepyti tikybos ir lie
tuvybės meilę jaunosios kar
tos širdyse.

„Mūsų lietuvių tautos ga
lybė ir ateitis priklauso nuo 
jos sūnų ir dukterų dorumo, 
mokslingumo ir tautinio su
sipratimo. Todėl ir Šv. Raš
tas sako: „Išsirinkite velyk 
mokslą, o ne auksą”. Su Jū
sų gerb. klebono pritarimu 
drįstame iš širdies prašyti 
Tamstų garbingos organiza
cijos, kad paremtumėte Mo
tinėlės siekimus, suteikiant 
kasmet atitinkamą auką. Au
kas malonėkite siųsti kasi
ninko vardu: Rev. N. Pakal
nis, 259 N. 5th St., Brooklyn, 
N. Y.; jis, gavęs auką, pri
sius pakvitavimą su padėka”.

Turime vilties, kad gerbia
mieji klebonai tą dalyką pa
rems. Pastaraisiais laikais vi 
sa eilė gerbiamų klebonų su
teikė Motinėlei po šimtą do
lerių ir tuomi įsirašė į nuola
tinius narius. Paskutinis sei
mas už tai juos pakėlė į gar
bės narius, kaip tai: kun. J. 
J. Ambotą, Hartford, Conn., 
kun. J. Kurą, Scranton, Pa., 
kun. P. Jurą, Lawrence, 
Mass., kun. J. Balkūną, Mas- 
peth, N. Y. ir keletas dar pa
sižadėjo įteikti po šimtą do
lerių.

J. E. vyskupas T. Matulio
nis yra Motinėlės dr-jos na
rys ir jau už šiuos metus 
prisiuntė iš Kauno dešimts 
dolerių nario mokesčio. Jis 
yra labai prielankus mūsų 
dr-jos veikimui ir pasižadėjo 
savo maldomis ir darbu pa
remti jos veikimą. A. a. ar
kivyskupas Matulevičius irgi 
buvo Motinėlės dr-jos narys 
ir uolus jos rėmėjas.

Tikime, kad Amerikos lie
tuvių katalikų visuomenė ir
gi įvertins tos dr-jos reika
lus ir siekimus ir duosniai ją 
parems.

Valdybos Narys.

visos tautos jvidas karalius rašo, kad pri- 
I imtina ir tinkanti „auka Die
vui tai suvarginta dvasia” 
(Ps. 50, 19). Suminėtos pa
vyzdžiuose aukos, kad ir ne
tikros, kartais gali būti au
komis tikrąja žodžio prasme.

Dievo Apreiškimai ir reli
gijų istorija aiškiai apibudi
na tikrąją auką.

Senojo Įstatymo tikrai au
kai buvo reikalinga:

1. matomas, fizinis daik
tas;

2. daikto sunaikinimas 
ba bent atmainymas;

3. teisėtas aukotojas;
4. tikslas.
Matomuoju daiktu būdavo 

avinėlis, jautis, oželis, balan
dėlis, duona, vynas arba kad 
ir smilkalų dūmai. Aukojamą 
jį daiktą kartais sudeginda
vo visą, bet kartais sunai
kindavo tik jo dalį.

Vien aukojamo daikto au
kai negana. Pradžioje kiek
vienas darydavo auką pats už 
save. Vėliau šeimos vyresnie
ji atnašaudavo aukas. Dar 
vėliau Visagalis Dievas pa
skyrė Aaroną ir jo sūnus eiti 
dvasininkų pareigas ir jie, 
kaip Dievo tarpininkai, dary 
davo aukas.

„Ir nė vienas neima pats 
sau pagarbos, bet tik tas, 
kurs Dievo šaukiamas, kaip 

iAaronas” (Žyd. 5, 4). „Nes 
kiekvienas vyriausis kuni
gas yra įstatomas atnašauti 
dovanas ir aukas; todėl rei
kia ir šitam turėti ką nors, 
ką jis atnašautų” (Žyd. 8, 3), 
sako šv. Povilas.

Kada išdidus Ozijas, pasi
savinęs kunigų teises, išdrįso 
pats daryti aukas, už tai Die
vo buvo skaudžiai nubaustas. 
„Ne tavo pareiga, Ozijau, de
ginti smilkalus Viešpačiui, 
bet kunigų, tai yra Aarono 
sūnų, kurie pašvęsti tai tar
nystei; išeik iš šventyklos, 
neniekink, nes tai nebus Vieš 
paties Dievo paskaityta tavo 
garbei. Užsirūstinęs Ozijas, 
laikydamas rankoje smilky
tuvą. kad degintų smilkalus, 
grasė kunigams. Ir tuojau at
sirado ant jo kaktos raupsai 
kunigų akivaizdoje Viešpa
ties namuose prie smilkalų 
altoriaus” (2 Kron. 26, 18 — 
19).

Įgaliotinio (dvasininko) au 
kojamoji auka turi būti su
naikinta arba nors atmainy
ta. Kada žmogus laisva valia 
aukoja kokį brangų ar nau
dingą daiktą Dievui ir tą pa-

ar-

. 30 metų, kaip literatūrinį 

. darbą dirba prof. Vincas
1 Krėvė-Mickevičius. Kilęs iš 

Dzūkijos. Aukštuosius moks
lus ėjo keliuose universite
tuose. Lvovo universitetas

. 1908 mt. suteikė jam filoso
fijos daktaro laipsnį už vei
kalą apie indoeuropiečių gi
minių kilmę. Kelis metus gy
veno Kaukaze, kur parašė 
daug savo raštų, kaip Daina
vos šalies padavimai, Šarū
nas, Skirgaila ir kt. Dabar 
yra universitete literatūros 
profesorium, humanitarinių 
mokslų fakulteto dekanu.

— Gruodžio 20 — 21 d. 
Kaune ir visoje Lietuvoje iš
kilmingai minėta operos ar
tisto Kipro Petrausko dainos 
ir scenos darbo 25 mt. su
kaktis.

— Gariniame malūne spro
gęs katilas Imbrado valsčiu
je užmušė vieną darbininką,
2 sunkiai ir 5 lengviau sužei
dė.

— Gripas smarkiai kanki
na Kauno žmones. Yra namų, 
kur kone visi serga, nors šie
met ligos forma esanti leng
vesnė negu kitais metais.

— Prancūzų kariuomenės 
savanoris, Įeit. Agourtine, 
vasarą lankęsis Lietuvoje, 
neseniai prancūzų laikraš
čiuose įdomiai parašė apie 
Lietuvą, ypač apie Lietuvos 
kariuomenės savanorių 
venimą.

— Kaune sudarytas 
mos pagelbos komitetas 
turteliams šelpti. Komitetui 
vadovauja S. Smetonienė, 
pulk. Saladžius, p. Lozorai
tienė, kun. Dr. Ūsorius, pulk. 
Šarauskas, *ifun. želvys ir 
šaulys Daudzvardas. Komi
teto žinioje įvyko didžiulės 
rinkliavos, davusios gražių 
darbo vaisių.

— Bendrovė Maistas kas 
savaitė į Rusiją išsiunčia be
veik po 500 gyvų kiaulių.

— Kaune norima įsteigti 
odų gaminimo kooperatinę 
dirbtuvę, nes dabartinis odų 
gamintojų sindikatas labai 
išnaudojąs vartotojus.

— Panevėzyj birželio 19 — 
20 d. šaukiamas pirmas vys
kupijos vyrų eucharistinis 
kongresas, kuriam ruošti ko
mitetą sudaro pirm, genero-i 
las Tamašauskas, vicepirm. j 
Br-. Adomulis, sekr. inž. Bari- 
sas, II sekr. kan. VI. Butvi
lą, ižd. provizorius St. Kai
rys. Kongreso vyriausiu šei
mininku yra jo iniciatorius, 
J. E. vyskupasK. Paltarokas.

— Klaipėdos krašte, Prie
kulėje, norima pastatyti ka-

Jon.' P.

Iš Mano Užrašų
Ir vėl skaitom naujas va

landas ir naujas dienas pi
nam į metų vainiką. Įdomu, 
ką mes, Amerikos lietuviai, 
ųpinsim į šių metų vainiką. 
Labai gaila būtų, jei mes tik 
atskaitytume tas dienas, nė 
nebandydami jas išgyventi.

Kiekvienas mūsų taip turi
me tas dienas išgyventi, kad 
nė viena jų neliktų tuščia, 
kad paskui, pažvelgę į praei
tį, galėtumėm pasidžiaugti ir 
pasididžiuoti.

gy-

žie-
ne-

(Kaunui) 
atnešė ju- 
Na, ką tu 

žmogus nė

Štai Lietuvai 
Kalėdų diedukas 
dėjimo taisykles, 
pasakysi, Kaune 
pajudėti negali be policijos
įsikišimo! Ot, būtų įdomu, 
jei brangieji Kauno policinin
kai (nuo kurių ir aš esu už
pernai vėjų gavęs) pabandy
tų New Yorke judėjimą tvar
kyti. Dievaži, protokolų tik
rai nesuskąiĮytų. Na, bet, 
šiaip ar taip, Kaunas dešinė
ja: kairiuoju šaligatvio šonu 
nepabandyk eiti — gausi ti- 
kietą.

bėdos — nusipirko 
Taip ir Bimbai: 

bėdos — užsimanė 
filosofiją, na, ir

Tikrai vargas kai kam su 
ilosofija. Štai Laisvėj Bim
ba nusiskundė neseniai, jog 
ko jis nedarė — ir prakaita
vo ir pyko, — bet filosofijos 
neįkando. Na, atsiprašant, ir 
įvyko kaip tai šeimininkei — 
neturėjo 
paršiuką, 
neturėjo 
studijuot
prarado paprasčiausią logi
ką. Štai jis sausio 5 dieną fi- 

Y i losofuoja apie Kunigų Vieny
bės skelbiamą akciją prieš 
komunizmą: „Deja, mums 
(gal geriau „man”? J. P.) 
atrodo, jie parinko labai pra
stą laiką paskelbimui vainos 
komunizmui. Gavėnia visai 
netinkamas laikas. Kada 
žmonės negeriausiai paval
gę, jie kovoja ne prieš komu
nizmą, bet už komunizmą”. 
Eik, jau eik, brolyti — ėmei 
ir nušnekėjai.

Nejaugi, sveikas, tiki, kad 
vegetarai nedavalgę yra? 
Na, o kodėl, pavyzdžiui, ga
vėnios metu žmonės nege
riausiai pavalgę?

Pagaliau, ir pasakymu, 
jog negeriausiai pavalgę žmo

švęstą daiktą sunaikina ant 
altoriaus,tada simboliškai jis 
parodo visišką savo paklus
numą nuo Dievo, visų daiktų 
Kūrėjo ir Valdovo. Degančia 
auka žmogus išoriniai norėjo 
pareikšti norą nykti Dievo 
garbei taip, kaip aukojamas 
daiktas, nes Dievas yra pra
džia ir pabaiga, kurs davęs 
gyvybę gali ją ir atimti.

Dievas yra visokio gero nės už komunizmą kovoja ir 
pilnuma. Taigi ir daktas, au- baisiai neįtikina. Jūs, pavyz- 
kojamas Dievui, turi būti ge
riausias, gražiausias, bran
giausias

Iš visų žemėje daiktų auk
ščiausią vietą užima žmogus. 
Todėl tinkamiausia Dievui 
auka yra žmogaus gyvybė. 
Tai įrodė Dievo Sūnus, sudė
damas dangiškajam Tėvui to 
buliausią auką, aukodamas 
savo gyvybę ant kryžiaus.

P. M. J.

džiui, skelbiat, jog Amerikoj 
yra per 10,000,000 bedarbių. 
Įdomu, kiek komunistų atsto 
vas į Prezidentus balsų gavo?

— Praeitą savaitę New 
Yorke influenza mirė 69 žmo 
nės (sirgo 1571), plaučių už
degimu 381 (sirgo 1120). Vi
sos ligoninės buvo perpildy
tos influenzos ir plaučių už
degimo ligonių.'

(Ir verkė jo visa 
garsiai raudodama, ir 
jo Jo per daugelį dienų, 
darni: kaip galej° krii 
lingasis, kuris geibėjoj 
-1 Makab. 9/20-21 j 

Nugalėk blogą genu 
Arkivysk. J. Matule1 
šūkis),

Prieš dešimtį mėti; 
užgęso lietuvių tautos 
gėį skaistus religinis 
rinis žiburys, dldžiadi 
menybė, brangus mūs 
tos ir Bažnyčios sūnų 
a. arkivyskupas Juų 
tulevičius. Didi ir gera 
nybė, kurioj kaupėsi i 
galybė, brangūs širdi 
tai.

Prabėgo jau dešimt
< nuo tos skaudžios diei 
I mirė, bet gyvena sa1 
. bais, savo mokslu. M 

' kaip jaučiame, jog p 
i vieta vis dar tuščia, ( 
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• siliko mūsų akyse, m 
mintyje — malonus 
nūs, kupinas gražiau 
rų k pasiryžimų. I

, dar daug dešimtmečii 
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a. a. arkivyskupas

| Matulevičius pasiliks 
I? mis ir mumyse.
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I
 Netoli Marijampd 

nedidelis Lūginės p
2 Čia 1871 metais balai 
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gausi. Jie išaugino as 
vaikus - penkis sūu 
tris dukteris - kur it 
niausiąs buvo Jurgis, 
gausios šeimos begyve 

i vienas.
Busimasis arkivyski 

Marijonų vienolijos ati 
į tojas pakrikštytas bal 
j 20 d. vienuolio ma 
f kun. Jurgio Čėsnos. K 

tojas, turbūt, nė nes 
jog jo krikštijamasis 
kis bus jo pasekėjas.

Jurgučiui esant d 
pusketvirtų metų, mir 
vas. Nesveikuoja ir i 

. Ji daugiau guli lovoj 
vaikščioja. Ją pavadi) 
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i d., 1937 m.

myčią; krašte tėra 
apijos, o turėtų bū- :

Sausio 15 d., 1937 m.

Arkivyskupas Jurgis Matulevičius
-------------- Jon. Pilipauskas

it 10 bažnyčių. Vie- į 
lyčios pastatymas 
apie 10,000 dol. Bu-
ikietis, kun. Petkus > 
nis pastatydino baž 
alininkuose. Jis da- 
'riekulės bažnyčiai 
komiteto pirminin-

Vairas — RaČkaus-

(Ir verkė jo visa tauta, 
garsiai raudodama, ir liūdė
jo jo per daugelį dienų, saky
dami: kaip galėjo kristi ga
lingasis, kuris gelbėjo tautą. 
— I Makab. 9, 20-21.

Nugalėk blogą gerumu! — 
Arkivysk. J. Matulevičiaus 
šūkis),

istas iš kalėjimo, 
ii pasigailėjus. Jis 
;eistas 3 mt. kalėji- 
ikvojimus.

Prieš dešimtį metų tyliai 
užgęso lietuvių tautos padan 
gėj skaistus religinis kultū
rinis žiburys, didžiadvasė as
menybė, brangus mūsų Tau
tos ir Bažnyčios sūnus — a. 
a. arkivyskupas Jurgis Ma
tulevičius. Didi ir gera asme
nybė, kurioj kaupėsi dvasios 
galybė, brangūs širdies tur
tai.

Prabėgo jau dešimts metų 
nuo tos skaudžios dienos. Jis 
mirė, bet gyvena savo dar
bais, savo mokslu. Mes kaž
kaip jaučiame, jog paliktoji 
vieta vis dar tuščia, dar nie
kas nėra jos užėmęs... jis pa
siliko mūsų akyse, mūsų at
mintyje — malonus ir kil
nus, kupinas gražiausių no
rų ir pasiryžimų. Prabėgs 
dar daug dešimtmečių, o jie 
į šimtmečius susikaups, bet 
a. a. arkivyskupas Jurgis 
Matulevičius pasiliks su mu
mis ir mumyse.

Arkivyskupo vaikystė ir 
jaunosios dienos

Netoli Marijampolės yra 
nedidelis Lūginės kaimas. 
Čia 1871 metais balandžio 13 
dieną pirmą kartą išvydo šio 
pasaulio šviesą a.a. arkivysk. 
Jurgis Matulevičius. Arkivy
skupo Jurgio tėvai — An
drius ir Uršulė Matulytė-Ma- 
tulaičiai — buvo pasiturį kai 
mo ūkininkai.

Tėvas Andrius buvo pa
vyzdingas katalikas, kuris 
dėl savo malonaus ir sugyve
namo būdo buvo kaimynų 
mylimas ir gerbiamas; moti
na buvo puikaus charakterio, 
pamaldi ir išmintinga mote
ris.

Matulaičių šeima buvo 
gausi. Jie išaugino aštuonis 
vaikus — penkis sūnus ir 
tris dukteris — kurių jau
niausias buvo Jurgis. Iš tos 
gausios šeimos begyvena tik 
vienas.

Busimasis arkivyskupas ir 
Marijonų vienolijos atnaujin
tojas pakrikštytas balandžio 
20 d. vienuolio marijono, 
kun. Jurgio Čėsnos. Krikšty
tojas, turbūt, nė nesvajojo, 
jog jo krikštijamasis kūdi
kis bus jo pasekėjas.

Jurgučiui esant dar tik 
pusketvirtų metų, miršta tė
vas. Nesveikuoja ir motina. 
Ji daugiau guli lovoje, negu 
vaikščioja. Ją pavaduoja vy
resnioji sesuo Emilija, kuri 
tada teturėjo tik 12 metų, 
bet jautri jos širdis mokėjo 
atjausti našlaitį savo brolį.

JonJ R 

ano Užrašų
įkaitom naujas va- 
naujas dienas pi
lu vainiką. Įdomu, 
imerikos lietuviai, 
šių metų vainiką, 
la būtų, jei mes tik 
įme tas dienas, nė 
imi jas išgyventi, 
nas mūsų taip turi-, 
enas išgyventi, kad’ 
jų neliktų tuščia, 

ii, pažvelgę į praei- 
lėm pasidžiaugti ir 
oti.
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^geriausiai paval- 
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ik, brolyti — ėmei 
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, sveikas, tiki, kad 
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ėl, pavyzdžiui, ga
bu žmonės nege- 
ivalgę?
i, ir pasakymu, 
ausiai pavalgę žmo 
munizmą kovoja ir 
įtikina. Jūs, pavyz- 
biat, jog Amerikoj 
0,000,000 bedarbių, 
ik komunistų atsto 
dentus balsų gavo?

šitą savaitę New 
luenza mirė 69 žmo 
11571), plaučių už- 
1 (sirgo 1120). Vi
nes buvo perpildy- 
izos ir plaučių už- 
pnių. ’

’Paūgėjęs lanko Marijam
polės pradžios mokyklą. Mo
kytojas buvo lietuvis ir vai
kų nerusino, bet griežtai pri
silaikė ministerijos nustaty
tos tvarkos ir visus dalykus 
dėstė rusų kalba. Tik kartą į 
savaitę būdavo lietuvių ir ti
kybos pamokos. Tikybos ta
da dėstė paskutinysis senųjų 

’marijonų generolas, kun. V. 
Senkus, kuris prieš mirda
mas ir pavedė vienuoliją 
kun. Matulevičiaus globon.

1881 metais miršta ir mo
tina. Dešimties metų našlai
tis Jurgis liekasi prie brolio 
Jono. Kitais metais Jonas 
veda žmoną ir Jurgis turi gy
venti prie brolienės. Vasaro

mis jam tenka ganyti žąsis 
ar bandą.

Atostogų metu- iš Maskvos 
parvažiuodavo studentas bro
lis Andrius. 1882 metais va
sarą jis pradeda rengti Jurgį 
Marijampolės gimnazijon. 
Per vasarą prirengė į pirmą
ją klasę.

A. a. Arkiv. Jurgis Matulevičius, buvęs Vilniaus vysku
pas, Marijonų vienuolijos atnaujintojas, Lietuvos Bažnyti
nės Provincijos faktinas organizatorius. Jis mirė 1927 mt. 
sausio 17 d. Kaune. Jo mirties 10 metų sukaktį minime 
Studentų žodžio redaktoriaus, Jono Pilipausko, straipsniu.

Gimnaziją Jurgis eina iš 
savo dalies. Tačiau Čia jam 
tenka daug iškęsti ir pavarg
ti. Po keturių metų įšimeta 
kojon skaudulys. Pasirodo, 
jog tai kaulų džiova. Todėl 
tenka mokslą pertraukti.

1889 metais parvyksta 
Jurgio pusbrolis Jonas Ma
tulevičius, Kelcų, Lenkijoj, 
gimnazijos mokytojas. Grįž
damas jis išsiveža ir Jurgį, 
kuris pradeda lankyti Kelcų 
kunigų seminariją. Čia jam 
ir pavarde sulenkinama. Ma
tulaitis virsta Matulevičium, 
bet širdyje jis amžinai pasi
liko lietuvis. 1893 metais ru
sų valdžia Kelcų seminariją 
uždaro ir Jurgis patenka į 
Varšuvos kunigų seminariją. 
1895 metais Jurgis Matulevi
čius jau vyskupijos lėšomis 
siunčiamas Petrapilio Aka
demijom Šią jis baigia gau
damas teologijos magistro 
laipsnį 7,cum maxima lau- 
dae”. 1898 metų gruodžio 19 
d. Petrapilyje įšventinamas į 
kunigus, kur ir pirmąsias Šv. 
Mišias atlaikė.

Baigęs Petrapilio Akade
miją, kun. Matulevičius iš
vyksta į Friburgą, kur susi
duria su jam dar nauja pran
cūzų ir vokiečių kultūra.

1902 metais, gavęs dakta
ro laipsnį, Matulevičius grįž
ta į Kelcų dijeceziją, kur pa
skirtas kaiman vikaru. Ta
čiau netrukus vyskupo šau
kiamas Kelcų seminarijon 
dėstyti kanonų teises.

Vėliau matom kun. Jurgį 
Matulevičių profesoriaujantį 
Petrapilio Akademijoj, o 
1907 metais jau paskiriamas 
A.kademijon inspektorium.

Po vienuolikos metų, gruo
džio 1 d. Žemaičių vyskupas 
Pranciškus Karevičius kon
sekruoja jį vyskupu ir 1918 
mt. gruodžio 8 d. Jurgis Ma
tulevičius padarė ingresą į 
Vilniaus katedrą, kurioje jis 
oasakė ingresinę ganytojo 
kalbą ir lietuviškai. Tai buvo 
pirmoji nuo XV šimtmečio 
ingresinė kalba, pasakyta 
lietuviškai.

Jurgis Matulevičius 
vyskupas

Matulevičius tapo Vilniaus 
vyskupu, kai Lietuvoje buvo 
patys neramiausi laikai. Tie 
visi neramumai ypač teko 
pergyventi Vilniaus vysku
pui.

19-tą dieną po ingreso Vil
nių užėmė bolševikai, kurie 
ėmė savotiškai šeimininkau-
ti. Į vyskupo rūmus susi- 
krausto švietimo komisarija- 
tas, kuris, tiesa, vėliau liau
dies buvo priverstas išsikrau 
styti. Pas vyskupą buvo da
romos kratos, be to, kartais 
būdavo ir rimtesnių susikir
timų tarp vyskupo ir komi- 
sarijato. Pavyzdžiui, komisa- 
rijatui pradėjus organizuoti 
prieštikybines paskaitas, vys 
kūpąs pasako katedroje pa
mokslą apie pasaulinės val
džios uždavinius, nurodyda
mas, jog nepridera jai kištis 
į tikybos dalykus.

Per Velykas Vilnių užėmė 
lenkai. Nuo tada ir prasidėjo 
pačios sunkiausios vyskupo 
dienos.

Per ištisus septyneris sa
vo gyvenimo Vilniuje metus 
vyskupas Matulevičius buvo 
vienintelė lietuvių užuovėja 
Vilniuje. Tai pripažįsta ne 
tik katalikai, bet tą jautė ir 
sakė net visai nereligingi lie
tuviai.

Vėliau, dėl susidėjusių ap
linkybių ir sumenkėjusios 
sveikatos, 1925 metais Matu
levičius atsistatydina ir 
palieka Vilnių. Jis permatė, 
jog tolimesnis jo buvimas 
Vilniuje gali atnešti daug 
nuostolių ir Bažnyčiai ir lie
tuviams.

Bendrai, Jurgis Matulevi
čius Vilniuje vyskupauda
mas buvo lietuvių gynėjas, 
gudų rėmėjas, lenkų rūpes
tingas ganytojas, Bažnyčios 
teisių sargas.

Jurgis Matulevičius lietuvis 
ir visuomenininkas

Kiekvieno žmogaus gyve
nime įtakos turi jo vaikystė 
ir jaunosios dienos, nes tada 
jis kaip tik giliausiai persi
ima visomis jam teikiamo
mis idėjomis, į jį labiausia 
veikia aplinkiniai reiškiniai 
ir įvykiai, kurie vėliau nu
stato jo idėjas, tikslus ir pa
siryžimus.

Matulevičiaus jaunutė sie
la augo lietuviškoje šeimoje. 
Iš tėviškės jis išsivežė žino
jimą, jog esąs lietuvis ir ka
talikas. To jau iš pat mažens 
motinos įlieto krūtinėn jaus
mo neįstengė palaužti nė 
gimnazija, nė vėliau semina
rijos grynai lenkiška dvasia, 
nė Petrapilio rusiška aplin
ka. Dėl to lietuviškumo ne
kartą teko jam nukęsti Pet
rapily] ir vėliau jau vyskupu 
esant Vilniuj nuo lenkų šo
vinistų.

Vilniuje jis „buvo lietuvis 
vyskupas lietuviams, gudas 
gudams ir lenkas lenkams, 
bet jis nebuvo padėjėjas nei 
tarnas šovinistas. Vilniuje 
buvo lietuvių nekatalikų ir 
visai netikinčių žmonių. Jie 
yra liudininkai, kad lietu
viams Vilnių valdant, Matu
levičius nebuvo lietuvybės 
šovinistas, bolševikams val
dant jis nebuvo demagogas

’’AMERIKA"

ir lenkams valdant jis buvo 
lietuvių užtarėjas ir globė
jas”, — taip sako apie jį 
vysk. BuČyS.

Vyskupas Matulevičius pir 
miausia pasirūpino, kad lie
tuvių parapijose būtų ir lie
tuviai kunigai. Jam vyskupi
ją valdant gudų kunigų skai
čius žymiai padidėjo. Ir len
kų jis neskriaudė. Jų dvasios 
reikalai buvo gal net gėriau 
už kitų aprūpinti.

Jis visur dalyvauja lietu
vių studentų draugijose. Tai 
Petrapilio Akademijoj ir vė
liau Friburge „Rūtoje”, čia 
jis skaito draugams straips
nių, dežuruoja skaityklą ir 
panašiai. Pavyzdžiui, Petra
pilyje jis už tokį straipsnį, 
parašytą lietuviškai būtų į- 
kliuvęs rusams, jei ne Aka
demijos inspektorius J. Klo- 
patovskis.

Vėliau J. Matulevičiaus 
tautiškumas aiškiai pasireiš
kė pasirenkant vienuoliją. 
Jis nesikreipė į pasaulinio 
garso didžiuosius ir galin
guosius vienuolynus, bet pa
sirinko menkutę ir silpną 
kongregaciją, kurios pasku
tiniame name paskutinis Ser
gąs vienuolis. Ir štai vėliau 
ta vienuolija tapo mylimiau
sias ir didžiausias J. Matule
vičiaus kūrinys, kuriame jis 
įžiūrėjo gyvenimo uždavinį ir 
vertę. Kai kuriems nepatiko 
jo tautinė programa vienuo
lijos konstitucijoj. Anot jų, 
atnaujindamas marijonus, 
jis turėjęs padaryti ją gry
nai lietuviška be lenkiško ar 
kitokio priemaišo, bet Matu
levičius kūrė katalikišką vie
nuoliją. Marijonai yra kon
kretus Matulevičiaus bandy
mas suderinti patriotizmą su 
katalikybės tarptautiškumu.

1926 metais besilankyda
mas Amerikoj, jis atliko ne 
tik apaštalo, bet ir lietuvybės 
veikėjo uždavinį. Tas uždavi
nys buvo nelengvas. Bet ar
kivyskupas savo erudicija, 
malonumu ir tolerancija į- 
stengė kliūtis nugalėti.

Iš pat mažens jis augo pa
prastoj darbo žmonių aplin
koj, vėliau išmirus tėvams 

jis pajuto vargo, kokio pa
junta patys neturtingiausi. 
Todėl ir visą gyvenimą dar
bo žmonės jam buvo supran
tanti ir brangūs.

Matulevičius gynė nuo len
kų Giedraičių kleboną lietu
vį, kurį okupantai buvo su
ėmę ir išvežę. Jis sulaikyda
vo seminarijos vyriausybę, 
kuri šalindavo lietuviškai ap
sisprendusius lietuvius klie
rikus. Nekartą teko jam gin
ti ir užtarti lietuvių reika
lus viešėjusiems Vilniuje pa
saulio diplomatams. Paga
liau, jis pats ir per tarpinin
kus ragino Lietuvos vyriau
sybę sudaryti Su Šv. Tėvu 
konkordatą, ir nuoširdžiai 
remia ateitininkų judėjimą. 
Jis yra Lietuvos Bažnytinės 
provincijos įkūrėjas. Tikra
sis Moterų Kultūros Dr-jos 
kūrėjas, žodžiu, jis buvo vie
nas žymiųjų asmenų atgimu
sios Lietuvos visuomeninin
kų tarpe.

Tai toks, trumpai peržvel
gus, tos didžios ir garbingos 
asmenybės a. a. arkivysk. 
Jurgio Matulevičiaus gyveni
mas. Čia neperžvelgta nė de
šimtoji dalis tų darbų, tų 
pergyventų valandų, kurias 
jis paliko Lietuvai. Drąsiai 
galima tvirtinti, jog tai buvo 
šventa asmenybė. Dievui pa
dedant, mes gal ir susilauk
sim savo šventojo a. a. arki
vyskupo Jurgio asmeny j.

LIETUVI, SKAITYK ŠIUOS
LAIKRAŠČIUS

’’AMERIKA”, savaitraštis. Leidžia 
Lietuvių Universalis Biuras, Ine. Kaina 
metams $2.00. 423 Grand Street, Brook
lyn, N. Y.

’’DRAUGAS”, vlenlntšlls Amerikos 
lietuvių katalikų dienraštis, išeinąs 2334 
South Oakley Ave., Chicago, Ill. Metams 
$6.00

’’GARSAS", LRKSA organas, sa
vaitraštis, 73 E. South Street, Wilkes— 
Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.

’’MOTERŲ DIRVA”, ALRK Moterų 
Sąjungos mėnesinis žurnalas, 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, UI. Metams $2.00

"VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesi
nis žurnalas, 4736 So. Wood Street, Ohl- 

;cago, III. Metams $1.80.

SAVAITES ĮVYKIAI
Biudžeto reikalai

Prezidentas Roosevelt pa
siuntė kongresui sekančių 
valstybės iždo metų biudžeto 
projektą. Biudžetas — vals
tybės metinių pajamų ir iš
laidų samata. Per sekančius 
iždo metus (nuo 1937 m. lie
pos 1 d. iki 1938 m. birželio 
30 d.) pajamų numatoma 7 
bilijonai 293 tūkst. dolerių, o 
išlaidų — 6 bit 158 tūkst. 
dolerių. Išlaidų daugiausia 
skiriama šiems reikalams: 
valstybės gynimui (ginklavi
muisi) — 980 mil. 763 tūkst. 
dol; valdžios tarnautojams 
algoms — apie pusantro bi
lijono dolerių; viešiesiems 
darbams — 908 mil. dol.; 
žemdirbystei gerinti — 482 
mil. dol.

Valstybės skola veikia pa
sieks 35 bilijonus dolerių, 
kas reiškia, jog kiekvienam 
gyventojui valstybės skolos 
tenka po 270 dol. Valstybės 
skola pradės mažėti tik nuo 
1939 metų, kaip mano prezi
dentas, jei sumažės nedar
bas, jei darbdaviai priims į 
dirbtuves didesnį darbinin
kų skaičių.

Prezidentas aiškiai pabrė
žė, jog valdžia neleis, kad 
žmonės badautų: jei jie ne
turės darbo, ’bus šelpiami.

Ūkininkų reikalai
Prezidentas Roosevelt tu

rėjo pasitarimą su ūkininkų 
tautinės sąjungos centro val
dyba. Ūkininkų atstovai pra
šė didesnio rūpinimosi ūkiais 
ir smulkesniais ūkininkais.

Pirmas gubernatorius 
katalikas

New Hampshire naujasis 
gubernatorius/ Francis P. 
Murphy, tik ką pradėjęs gu
bernatoriaus pareigas, yra 
pirmas katalikas, išrinktas 
N. H. gubernatoriumi.

Atšaukė leidimą
Kongresas priėmė įstaty

mą, pagal kurį prezidentas 
turi teisę neleisti privatiš- 
kiems pirkliams parduoti 
ginklus ir amuniciją. Ispanių 
jos bendrafrentininkai buvo 
užpirkę Vimalert kompani
joj ginklų už puspenkto mili
jono dolerių. Dabar šie užsa
kymai uždrausti.

Komunistai stiprina gynimą
Sovietų Rusijos komisarai 

šių metų biudžete kariuome
nės bei ginklavimosi reika
lams paskyrė lėšų 35 procen
tais daugiau, negu pernai; 
šiemet „krašto gynimui” pa
skirta 4 bil. 20 mil. dolerių; 
pernai skirtą, 2 bil. 963 mil. 
dolerių. Švietimo reikalams 
skiriama 3 bil. 700 mil. dole
rių.

Pašto nuostoliai
Pernai paštas turėjo 22 

mil. dolerių nuostolių. Įvesta 
tarnautojams 44 valandų sa
vaitė padidinusi pašto išlai
das 30 mil. dolerių nuo 1935 
mt. spalių 1 d. iki šiol. Pašto 
įstaigų valstybėje yra: pir
mos rūšies — 1,007; antros 
— 3,158; trečios — 9,566; 
ketvirtos — 31,507. Tarnau
tojų buvo 132,722. Apiplėši
mų didesnių buvo 12, mažes
nių — 76.

Uolus mokėtojas
Prezidentas Roosevelt turi 

apie 1800 akerių žemės Geor
gia valstybėje, kur priklau
sančių mokesčių 361 dol. 52 
et. jis sumokėjo sausio 8. d. 
Mokesčių rinkėjas pažymėjo, 
jog prez. Roosevelt visada 
'iš anksto sumoka mokesčius.

Karališkos vedybos
Olandijos sosto įpėdinė, 

princesė Julijana, 27 mt., 
susituokė su princu Bern- 
hardu, vokiečiu, 25 mt. Jų 
romansas prasidėjęs prieš 
metus Austrijoj, kalnuose, 
žiemos sporte. Visa Olandija 
iškilmingai minėjo savo būsi
mos karalienės vestuves. 
Jaunavedis princas Bern- 
hard buvo karštas hitlerinin
kas, net Hitlerio garbės sar- . 
gybos narys, tačiau dabar 
nutraukė visus su Vokietija 
ryšius. Per vedybas net hitle
rininkų himnas negrotas, dėl 
ko vokiečių spauda labai pa
sipiktinusi. šiuo laiku jau
navedžiai Lenkijoje, kalnuo
se, kur leidžia „medaus mė
nesį”.
Mussolini pas darbininkus
Premjeras Mussolini, apsi

rengęs paprastais drabužiais, 
nusipirkęs bilietą, aplankė 
darbininkų teatrą, kur vis 
dėlto publika jį pažino ir su
kėlė ovacijas. Ir diktato-* 
riams svarbu darbininkų pri
tarimas!

Teatrų biznis
Praeitais metais labai ge

rą biznį turėjo judomųjų pa
veikslų teatrai. Naujų pa
veikslų gamybai išleista 135 
milijonai dolerių; pastatyta 
apie 500 naujų teatrų; kas 
savaitę paveikslų žiūrėjo 88 
mil. žmonių; pajamų visam 
krašte teatrai turėję bilijoną 
dolerių.

Payeikslų gamintojai mo
kėjo artistams geras algas. 
Štai brangiausia apmokami 
artistai: Mae West — 480 
tūkst. dok metams; Marlene 
Dietrich — 368 tūkst. dol;
Bing Crosby — 318 tūkst.; 
Gary Cooper — 311 tūkst.; 
Charlie Chaplin — 260 tūkst., 
Joe Brown — 173 tūkst., Ja
net Gaynor — 109 tūkst. dol.

Prezidentas Roosevelt me- 
metams gauna 75 tūkst. dol. 
algos, bet ką tai reiškia, pa
lyginus su paminėtų artistų 
algomis?

Mussolini vyresnysis sū
nus, Vittorio, vasario 6 d. su
situoks su milaniete Orsola 
Buvoli, 21 mt. amžiaus. Dik
tatoriaus sūnaus sužieduoti
nė iš paprastos šeimos, naš
laitė, pijanistės duktė. Jau
nasis Mussolini su ja susipa
žino 1935 mt. vasarą pajūry. 
Po vestuvių jaun. Mussolini 
atvyksiąs į Jungt. Valstybes. 
Ypač jis norįs pamatyti Ho
lywood, nes manąs verstis 
judamųjų paveikslų gamyba.

Italijos biudžetas šiemet 
bus su didelįu nedakteklium; 
išlaidų numatoma 23 bil. 765 
mil. lirų, o pajamų tik apie 
20 bilijonų lirų, bet į' šią su
mą neįeina stambios pinigų 
sumos Etiopijos reikalams. 
Ginklavimuisi paskirta pus
šešto bilijono lirų.

Ministerių tarybai pavesta 
galia išleisti įsakymus, kaip 
elgtis kilus karui ir neutralu
mo metu.

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

viškas, iliustruotas Amerikos lietuvių 

jaunimo žurnalas. Leidžiamas Jaunųjų 

skiriamas jauniesiems Ir užpildomas 

jaunųjų. Jame rasite straipsnių, apysa

kų, sporto, Jaunimo Ir viso-pasaulio ap

žvalga, Jumoro etc.

Visi kas skaito rašo, ”Stud. žodi” Įsi

rašo. Užslsakyklt ir Jūs Ir visus metus 

būsit laimingi.

"Stud, žodžio” kaina metams tik 12.00 

Adresas: ’’Stud, žodis” Marlanapolis Co

llege, Thompson, Conn.
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BROOKLYN, N. Y.

Apreiškimo parapijos choras
Choras sausio 8 d. turėjo 

metinį susirinkimą, kuriame 
sena valdyba visais balsais 
išrinkta ir šiems metams, bet 
Ed. Bružinskas atsisakė. Į jo 
vietą, raštininku • išrinkta 
darbšti choristė, Al. Stečkiū- 
tė.

Valdybą sudaro: pirm. P. 
Ivanauskas, vicepirm. A. 
Stanis, rašt. Al. Stečkiūtė, 
ižd. J. šiška, tvarkdarys A. 
Samalionis.

Kleb. kun. Pakalnis atsi
lankė į mūsų susirinkimą ir, 
pasveikinęs choristus, dėko
jo visiems už taip gražų su- 
vaidinimą Klaipėdos Julės ir 
už tikrai žavėjančias naujas 
mišias, kurias choras sugie
dojo per Kalėdas.

Norėdamas parodyti savo 
dėkingumą, klebonas pažadė- 

• jo chorui iškelti balių, kurs 
įvyks sausio 30 d. vakare 
mažojoj salėj.

Muz. Jonas Jankus džiau
gėsi pereitų metų darbu ir 
prašė choro, kad ir šiais me
tais uoliai dirbtumėm.

Choras dabar žada paruoš
ti didelį veikalą — Septyni 
Kristaus žodžiai. Veikalas 
bus atliktas lietuviškai baž
nyčioj.

Petras Ivanauskas.

dai, kuri bus iš New Britain 
radio stoties WNBC. Nutarė 
turėti paskaitą, kurią skai
tys kun. Kripas. Stengsis su
rengti savo „bowling league” 
penktadienių vakarais apie 
10 vai. Park St. Alleys.

Kleb. kun. Ambotas džiau
gėsi vyčių veikimu ir gėrė
josi smarkiosios valdybos 
veikla. Ragino ne tik gražiai 
linksmintis, bet ir rimtesnių 
darbų imtis. Linkėjo jiems 
geriausio pasisekimo ir ragi
no ko daugiausia naujų na
rių prirašyti ir labiau skai
tyti Vytį, kurį paskaičius ne- 
numesti, bet kitiems duoti 
skaityti.

Kun. Kripas pasižadėjo su 
paskaitomis ir lietuvių kal
bos kursus vesti. Būtų labai 
naudinga, jeigu šią žiemą vy
čiai ir bendrai visas Hartfor
do jaunimas išmoktų kaip 
lietuviškai bent skaityti.

Tai būtų galima lengvai 
pramokti per šią žiemą. Juk 
nesunku vieną vakarą pa
skirti savo tėvų kalbai pra
mokti. Žiemos vakarai ilgi ir 
kartais jaunimas nežino kuo 
užsiimti. O mes noriai patar
nausime.

! ciškietės gražiai išlavino vai- 
. dintojus.

Salė buvo pilna žmonių ir, 
matyti, visiems viskas labai 
patiko. Vaidino: M. Kedžiū- 
tė, Gr. Ambotaitė, EI. Nor- 
kevičiūtė, EI. Kedžiūtė, J. 
Mališauskaitė, EI. Bartusevi
čiūtė, J. Urbonaitė, D. Jan
kauskaitė, EI. Karandaitė.

Marijos Vaikeliai stropiai 
darbavosi išleisti parapijos 
naudai gražią vilties skrynią 
— hope-chest. Jos sunkiai ir 
ilgai darbavosi pardavinėda- 
mos bilietus. Daugiausia bi
lietų pardavė Ona Manikaitė. 
Jai įteikta graži auksinė do
vanėlė. Hope chest laimėjo 
Jieva Ivanauskienė. Protar
piais kalbėjo kleb. kun. Am- 
botas ir kun. Kripas. Varg. 
V. Burdulis akomponavo pia
nu šokiams ir giedojimui. 
Klebonui įteiktas gražus gė
lių bukietas.

Pasižymi
Šiomis dienomis Hartford 

High basketbolo ratelyje pa
sižymėjo lietuvis Kazlaus
kas. Jisai kito lietuvio, Kli
mo, vietą užėmė ir puikiai 
pasirodė. Gražios lietuviškos 
pavardės ir gražiai pasirodo 
laiks nuo laiko.

DIDELIS BANKIETAS

Waterbury. — Balandžio 
10 d. čia įvyks L. K. Studentų 
ir Profesionalų sąjungos ban 
kietas su labai įvairia pro
grama. Rengimo komisija y- 
ra išnuomavusi puikų vieš
butį. Svečiams iš tolimesnių 
apylinkių vietinės kuopos na 
riai galės parūpinti ir nakvy
nes.

Apie šį įdomų bankietą 
daugiau pranešimų bus arti
moj ateity.

IŠ VYČIŲ VEIKLOS

Vajus
Su Naujaisiais Metais' pra

sidėjo L. Vyčių organizacijos 
naujų narių vajus, kurio me
tu ne tik apskričiai, bet ir 
kuopos atskirai yra numatę 
surengti įvairių pramogų su 
pasilinksminimais ir paskai
tomis apie Vyčių organizaci
ją, jos svarbą ir reikalingu
mą Amerikos lietuvių jauni
mui prie jos priklausyti.

Kadangi šiemet yra Vyčių 
organizacijos 25 metų su
kakties metai,'tai bus deda
ma visos pastangos narių 
skaičių dvigubai padidinti 
visais atžvilgiais veikimą iš
plėsti, įžanga į tuos parengi
mus bus veltui.

Visuomenė prašoma visais 
galimais būdais šią organi
zaciją, daug mūsų tautai pa
sitarnavusią, paremti ir dėti 
pastangas, kad jaunimas jai 
priklausytų.

HARTFORD, CONN.

Iš L. Vyčių kuopos
Mėnesiniame susirinkime 

pirmininkavo Ed. Mončiūnas, 
gabiai vedęs susirinkimą po 
to, kai buv. pirm. L. Mašio
tas užleido vietą jam. Daly
vavo ir kunigai Ambotas ir 
Kripas. Prisirašė keli nauji 
nariai.

Vyčiai mano rengti pava
sarį parapijos naudai „mins
trel show”; nutarė aukoti 
8 dol. lietuviu radio valan-

—o—
Basketbolas

SO. BOSSON, MASS.

Mūsiškiai vyčiai žaidėjai 
rungsis su Meriden Endees 
sausio 16 d. State Trade 
School, Hartforde. Lietuviai 
ypač turėtų atsilankyti. Su 
waterburieciais mano susi
tikti vasario 6 d. Waterbu
ry je. Turime stiprų ratelį, 
tik reikia gausiau lankytis į 
jų žaidimus, nes niekas ne
nori .kalbėti, dainuoti arba 
žaisti tuščiai salei... ir dar 
pinigo klausimas to reika
lauja!

—o—
Syracuse Universiteto 

basketbolas
Hartford Times laikrašty

je tilpo Syracuse Universite
to basketbolo komandos pa
veikslas. Ten ir vienas lietu
vis, gražia lietuviška pavar
de, J. Simonaitis. Beje, jisai 
ir kapitonas. Džiaugiamės 
mūsų lietuvių jaunikaičių at
letiškais gabumais, o lietu
vaičių gražumu!

—o—
CLC sukaktuviniai šokiai

Sausio 9 d. CLC minėjo sa
vo 5 metų sukaktį bankietu 
ir šokiais parap. salėje. Bu
vo iki 200, o gal daugiau. 
Art. BuBrow’s orkestras link 
smai, gražiai grojo lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius. 
Pranas Pakėnas, lietuviško 
orkestro vadas-ir lietuviškos 
radio valandos sumanytojas, 
dainavo laiks nuo laiko, kas 
gražiai paįvairino visą pro
gramą.

Bankieto rengimo komisi
ją sudarė: L. Mašiotas (pir- 
min.), O. Kasakevičiūtė, V. 
Kripas, Edv. Kasmonaitis, 
Edv. Mončiūnas, M. Kripas ir 
J. Kasmonaitis. Tai veikli 
komisija.

CLC jau penkti metai gy
vuoja ir dabar vis pradeda 
rimčiau veikti. Nuo sausio 
15 d. jie pradeda leisti lietu
vių ir anglų kalbomis savo 
laikraštuką (keturis sykius į 
metus) — CLC Chronicle. 
Laukiame pirmo numerio.

—o—
Marijos Vaikelių vakaras

L. Vyčių kuopos vakarienė
Sausio 3 d. įvyko vietinės 

vyčių kuopos privatus pasi
linksminimo vakarėlis, kuris 
praėjo labai gražioje nuotai
koje. Tai buvo lyg ir senų me 
tų pasekmingos darbuotės 
užbaigtu vės ir žengimas. į šių 
metų bendrą, sutartiną vei
kimo laikotarpį, žadantį gra
žių vaisių.

Vakarienėje, pavalgius ska 
nių, įvairiai paruoštų valgių, 
pasakyta ir kalbelių bei ragi
nimų ir linkėjimų vyčių kuo
pai ko geriausių sėkmių.

Malonaus įspūdžio darė ke
letas jaunuolių, gražiai užsi
rekomendavusių dalyvių tar
pe savo įvairiais išsireiški
mais apie vyčių organizaciją 
ir naudą prie jos priklausyti. 
Orkestrui grojant, pašokta 
ir įvairių šokių.

—o—
Atkartota „minstrel show”

Sausio 3 d. bažnytinėje sa
lėje jau ketvirtą kartą vai
dinta parapijos choro „mins
trel show”. Kadangi daugelis 
žmonių buvo šį vaidinimą 
matę, kuris savo įvairumu 
bei juokais gerai užsireko
mendavo, tad daugelis mačiu 
šių ir nemačiusių prašė dar 
kartą pakartoti. Žmonių ge
rokai atsilankė, iš ko chorui 
liko gražaus pelno.

Teko pastebėti, kad para
pijos choras gerokai padidė
jęs, ypač vyrais. Pastaruoju 
laiku prie choro grįžo prieš 
porą metų gražiai visur pa
sirodęs A. Juodaitis, kuris 
turi gerai pralavintą balsą. 
Choro vadas muz. R. Juška, 
sumaniai chorui vadovauda
mas, vis daugiau ir daugiau 
įgauna pasitikėjimo jauni
me; jaunuoliai mielai stoja į 
jo vedamą chorą, norėdami 
pasidarbuoti tikybai ir lietu
vybei.

Marijos Vaikeliai sausio 
10 d. turėjo mokyklos salėje 
savo metinį vakarą. Suvai
dintas veikalas „Per Dievo 
gailestingumą”. Sės. pran-

— Vokiečiai mano, kad 
žvirbliai yra didžiausi šalies 
priešai, nes daug javų sule- 
sa. Įsakyta visiems juos nai
kinti kaip galima.

— Paryžiaus gyventojai 
pasirengę užpuolimui iš oro. 
Sakoma, kad pusė Paryžiaus 
gyventojų gali pasislėpti po-

Philadelphijos gamtos mokslų akademija surengė ekspe
diciją į pietines jūras, kur tyrinės augalų ir gyvulių gyve
nimą. Paveiksle matome tos ekspedicijos narius.

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
BALTIMORE, MD.

— Varg. muz. J. Čižauskas 
susirgo. Visi laukia greito 
pasveikimo.

— Sausio 10 d. buvo šv. 
Vardo draugijos metinė Ko
munija ir išdalinimas ištiki
mybės kryžių 119 narių, ku
rie nė vieno mėnesio per me
tus nepraleido šv. Komunijai 
priimti, o kiti, apie 200, kai 
kada kokį mėnesį praleido.

— „Milijonierių vestuvės” 
salėje gerai pavyko; nors li
jo, bet publikos tiek priėjo, 
kad pritrūko stalų, šeiminin
kės nespėjo virti lietuviškų 
dešrų, rūgščių barščių; kitą 
met žada būt šimtamargio 
ūkininko dukters vestuvės 
toj pačioj salėje.
• — Kalėdų ir Naujų Metų 
šventėse siuvėjų dirbtuvėse 
darbas sumažėjo; kiti greit 
nori dirbt, kitur daugiau dar 
bo, kaip pereitų metų sausio 
mėnesį.

— Po Trijų Karalių pora 
dienų buvo šiltas oras, kaip 
pavasarį; daug žmonių su
sirgo dėl tokios oro atmai
nos.

— Iš Lietuvos rašo, kad 
senieji kryžiai atnaujinti ir 
daug naujų pristatyta, kurie 
puošia Lietuvos kaimų pake
les, o Darbininke Baltimorės 
Žinyno kryžiai senoviškai pa
šliję, tik Amerikos Liberty 
tiesi; metas Baltimorės Ži
nyno kryžius remontuoti.

J. K.

WATERBURY, CONN.

Visus nuliūdino staigus 
kun. Ed. Gradeckio susirgi
mas prieš Kalėdas, šv. Mari
jos ligoninėje apendicito ope
racija gerai pavyko ir dabar 
jis sveiksta New Britain pas 
savo namiškius.

Visi parapijiečiai laukia 
jo sugrįžtant. Jo sveikatos 
intencija užprašyta daug mi
šių. Lakštutė.

HARTFORD, CONN.

Legijono žinios
Naują valdybą sudaro: va

das V. Žalnierąitis, pagelb. 
A. Urbonas, adjutantas P. 
Jankauskas; dienos ofic. V. 
Kortantaitis, fin. rašt. Pr. 
Kazlauskas, ižd. Zablaitis, 
kapelionas Kl. Skarupskas, o 
apsaugos serž. Kon. Puo
džius.

—o—
Pasveiko

Lankėsi kun. dr. Ražaitis, 
prieš Kalėdas vedęs dviejų 
savaičių misijas. Pas mus 
buvo kiek gerkle susirgęs,

GENERALINIS KONSU
LAS APIE KLAIPĖDOS 

KRAŠTĄ

(Pradžia 1 psl.) 
tei įsteigti (iki tol buvo žino
ma tiktai Monaco); teikiama 
pilietybė žmonėms, vos su- 
spėjusiems iš bet kur atvyk
ti, jei tik įnešė iždui didesnę 
duoklę.

Krašte atsirado įvairių per 
ėjunų, kurie plačiai pavarė 
kontrabandą. Buvo įsteigti į- 
vairiose vietose sandėliai 
spiritui ir rūkalams, • ties 
Lietuvos ir Vokietijos rube- 
žiais. Uoste įsisteigė ištisa 
flotilija greitųjų motorlai
vių: spiritas iš čia ėjo į vi
sas Baltijos ir Skandinavijos

BRIDGEPORT, CONN.

bet dabar jau pasveikęs. 
Džiaugiamės tuomi, kun. Ra
žaitis dar turi daug darbo su 
misijomis.

—o—
Atvažiuoja Katkauskaitė
Sausio 19 d; Ona Katkaus

kaitė atvyksta iš New Yorko 
su Lawrence Tibett, Lilly 
Pons ir Charles Kullmann ir 
Bushnell Memorial daly
vaus Rigoletto operos vaidi
nime. Teko girdėti, kad bilie
tai seniai išparduoti, patys 
brangiausi palikę. Linkime 
mūsų lietuvaitei gražiai, 
kaip visuomet, pasirodyti ir 
dar aukščiau prasimušti ope
ros padangėse. Jai jau tenka 
dalyvauti su garsiausiomis 
pasaulio muzikos jėgomis; 
kurią dieną gal ir ji pati, 
kaip anie, žibės pačiose vir
šūnėse.

Mūsų parapijos vikaro 
kun. Ražaičio sveikata, po 
apendicito operacijos, smar
kiai gerėja. Parapijiečiai 
laukia greito jo visiško pa
sveikimo. R. K.

LAWRENCE, MASS.

Motinų Arkibrolija meti
niame susirinkime išsirinko 
valdybą: pirm. A. Stručkie- 
nė, vicepirm. V. Unick, rašt. 
M. Bingelienė, ižd. Rimienė, 
knyg. L.'Venčienė.“

Ši idėjinė draugija visuose 
savo susirinkimuose turi pa
mokas. Susirinkimai įvyksta 
pirmą ir trečią mėnesio pir
madienį, 7 vai. vakare.

Pirmininkė A. Stručkienė 
išrinkta trečiam dvimeti- 
niam terminui.

valstybes. Tų valstybių sau 
gurno organai dažnai turėU 
ir mūšių su kontrabandą V V
tais. I Į 1 1

Kraštas buvo demoralize
jamas. Nestebėtina, kad p,. jiaRIATsAPOIJS 
matiniai jo gyventojai, ypaį 
iki tol patriarchaliniai gyve.
nusieji ūkininkai lietuviai ' 
pasijuto giliai įžeisti, atstu®’ 
ti, jų interesai paneigti dėl 
kokių tai atėjūnų.

Pradžioje jie paduodavoį. 
vairias peticijas, tiek vietoje, 
tiek Alijantams. Kada tai 
negelbėjo, o ypač išgirdus, 
kad Krašto likimas turi būti 
greitai išspręstas jų nenau
dai; kad ta padėtis, kurią 
jie skaitė trumpalaike, pereik 
narna, ir kurią jie kentė, tikė
damiesi, kad po prijungimo 
prie Lietuvos tie visi negala
vimai bus prašalinti, atėji- 
nai, kaip jie atsirado taip ii 
išnyks, kad tą nepakenčia
mą padėtį norima legalizuoti, 
steigiant kokį tai Freištadtą, 
kur jie ir jų Kraštas taptų 
kelių poltikierių žaislu ir tar
nautų svetimų valstybių sie| 
kiams, — pasiėmė patys sa
vo likimą išspręsti. Jei jiem® 
šiame žygyje ir padėjo jų li
to pačio kaulo ir kraujo bro
liai iš Didžiosios Lietuvos - 
tai tik savaime suprantama' 
* Kaip žmogus be kvėpavi
mo organų, be plaučių, nega. 
Ii gyventi, taip ir Lietuva bf 
Klaipėdos, be priėjimo prii 
jūros, be vartų į platųjį pa 
šaulį, nebūtų niekuomet Ne 
priklausoma plačia to žodžiĮ 
prasme.

JONAS BUDRYS,
Generalinis Konsulai

Gauta žinių, jog 
polio kolegijos sti 
tįstų grupe stropu 
savo vaidinimui, ki

turės laimės maty 
14 d. Grand Parac 

Vasario 14 d. i 
minėsime Lietuvos 
somybės 19 meti 
Minėjimo program 
praturtins Marian 
dentai su savo gr 
mokyt. J. Pilipaus

NUŽUDYTA J
MOTERĮ

Sausio 11 diei 
tų žmogžudys n 
Mary E. Case, 25 
ras apie 6:35 vai 
do kūną savo bt 
Nužudymui panai 
tukas ir smaug 
kambariuose daug 
šų.

vykdyta apie 3 
Policijai jau paw 
žmogžudį. Juo pri 
mo tarnas, Major 
mt. amžiaus.

PARSHELSKY 8
2 MIL. DOL M

CHICAGO, ILL.
ATVYKSTA DAUGIAU
VARGDIENIŲ SESELIŲ

PHILADELPHIA, PA.

Parapijos sukaktis
Šv. Jurgio parapijai šie

met vasario 15 dieną bus 35 
metai nuo jos įsteigimo. Sa
vaite anksčiau, sukakčiai pa
minėti rengiamas bankietas 
Lietuvių Muzikalinėje salėje, 
prie Allegheny Ave. ir Tilton 
St. Tai bus sekmadienį, vasa
rio 7 dieną.

Bažnyčioje sukaktuvių pa
minėjimas bus savaite vė
liau.

Pirmas Šv. Jurgio parap. 
klebonas buvo kun. J. J. Kau- 
lakis, paskui kun. J. Dum
čius, kun. A. M. Milukas, 
kun. M. Šedvydis, dabar, nuo 
1919 m. pradžios, kun. J. 
Zimblys. Parapijinę mokyklą 
jau per keturiolika metų ve
da seserys pranciškietės.

Jersey City, N. J.

Šv. Vardo Draugija
Šv. Vardo Dr-ja sausio 10 

d. savo susirinkime išrinko 
naują valdybą: pirm. S. An
driuškevičius, vicepirm. J. 
Sabulis, ižd. Pažėra, sekr. 
J. Lapinskas, maršalka A. 
Žvirblis. Nutarta įsigyti drau 
gijos vėliavą. Balandžio 17 d. 
nusistatyta padaryti paren
gimą.

—o— „
Serga

Gera parapijos narė ir pri
klausanti prie Šv. Rožan
čiaus draugijos, Dėdelienė 
sunkiai serga plaučių uždegi
mu. Aprūpinta šv. Sakra
mentais. Linkime pasveikti.

—o—
Kalėdojimas

Kun. S. Stonis pradėjo ka
lėdoti. Kartu renka ir para
pijos cenzą.

— Vilniui Vaduoti S-gos 
atstovas, Vincas Uždavinys, 
nuo gruodžio mėnesio būna 
šioje apylinkėje, uoliai atlik
damas savo pareigas. Lanky
mosi bei prakalbų maršrutą 
jam čia paruošė K. Federaci
jos apskritis. Aplankė jau 
beveik kiekvieną parapiją, vi 
sur suorganizuodamas WS 
skyrius ir gaudamas Vil
niaus vadavimo reikalams 
aukų. Progai pasitaikius, iš
vyksta ir į apylinkės arti
mesnes vietas. Neseniai bu
vo Indiana Harbor ir Gary, 
Ind.

— Draugija Lietuvos Ūki
ninkas vasario 7 d. mini sa
vo 30 metų sukaktį. Jos orga
nizatoriams bus įteiktos do
vanos.

—o—
— Kūčių vakare susižieda

vo Joana Doveikaitė su T. 
Juškevičium iš Gary, Ind. Jų 
romansas prasidėjo šv. Kry
žiaus ligoninėje, kur p. Do
veikaitė buvo slaugytoja, o 
p. Juškevičius prieš kelis mė
nesius buvo patekęs į ligoni
nę. Čia ir prasidėjo roman
sas, pražydęs į sužieduotu
ves.

— Šiomis dienomis čia pa
rodyta nemaža domėjimosi 
knyga Č. Sasnausko biogra
fija, kurią parašė J. Žilevi
čius, o išleido J. Brundza. 
Knygą platina komp. A Po
cius, J. Mickeliūnas, Ig. Sa
kalas, J. čižauskas, A. Lin
kus ir Jieva Lukošiūtė.

— Brighton Park apylinkė 
je suimtas Jonas Girdvainis, 
pasižymėjęs plėšikas. Jį su
ėmė lietuvis policininkas, J. 
Šimėnas — Simon.

— Pranas Jakavičius, lie
tuvis dainininkas, Berardi- 
nelli operos mokyklos sureng 
toje operoje Traviata vaidi
no svarbų Germanto vaidme
nį.

Iš Lietuvos išvyko į Jung 
tines Valstybes Vargdienių 
Seselių 4 vienuolės. Iš Švedi 
jos uosto Gothenburg jos iš 
plaukė sausio 7 d.

New Yorke jų laukiamai 
pie sausio 16 — 17 d.

BRAZILIJA IŠTREMIA 
KOMUNISTUS

Nuosavybių 
stambus agentai 
Parshelsky buvc 
teismą dėl nesui 
džiai mokesčių r 

‘ jamų. Teisme jis 
kaltu ir tuojau s 
tižios iždui- du m 
lerių.

Teismas nebai 
skyrė penkerių n 
mo laikotarpį.

IŠ JŪRININKŲ

Rio de Janeiro. — Vyriau 
sybės įsakymu, iš Brazilija 
bus ištremti 26 svetimšaliai 
apkaltinti komunistine veil ? 
la. [■

Tarp tremtinių yra lietu 
vių, rusų, lenkų ir kitokų 
tautybių asmenų.

Jūrininkų bei i 
streikas tebesitę 
kuojantieji reikali

THE DIME SAI

Williamsburgho D 
St., Brooklyn, N. Y.,; 
stipri, saugi, konservą 
ja reikalus žmonių, či 

Šis bankas viena iš 
te. Tai yra ryškus pa 
viršininkai yra patyrę 
žmonėms. Jų, kaipo : 

korporaciją šiai apylinkei išaugti,
Susipažinus su reikalai 
rupijų veikimu, pasida: 
riena iš patikimiausių

Kiekvienas privalėtų 
labai rimtas žingsnis į 
gelba gyvenimo svarbii 
lėtinis taupymas yra v 

Streikieriams kovą laimėt nuolatinės i 
sunkina pačių darbininb turtingu. Yra senas, p- 
tarpe esanti nesantaikū pilietį. Paprastas pilie 
Darbdaviai turi surinkę ps 
rašus nemažo skaičiaus dar 
bininkų, kurie pasisako < 
pritarią streikui.

Streikui užbaigti daug ri 
pinasi Michigan gubernato 
rius Murphy, kurs mėgim 
tarpininkauti abiem pusėm.

AUTOMOBILIŲ GAMYBG 
JE STREIKAS NEBAIGTAS*

Detroit. — General Motoi 
automobilių 
dirbtuvėse nepasiekta sus 
tarimo tarp darbdavių i' 
streikierių. Darbdaviai rė 
kalauja, kad streikieriai ii 
eitų iš užimtų dirbtuvių irti? 
tada galėsią tartis su stre| 
kierių atstovais.

Mų, visada taupo ir s 
paveldėtoją, kuris, daui 
voja apie taupymą ir pi 

Vienu iš geriausią šių
I TAUPYMO IŠTAIGAI 

įstaigoj, kuri per 
taupas,

Turime malonumą 
MLLIAMSBURGH, kai

THEDIMES
Sausio 7 d. iš įvairių 

pranešta apie jaustą 
drebėjimą. Nustatyta, 
žemė drebėjo sovietų 
nijoj; nuostolių nebūta,
drebėjimą tuojau žinota $ 
Amerikoje; ypač gerai ro$ 
Harvardo universiteto sei& 
mografas (prietaisas 
drebėjimams stebėti).

TAUPYK —
209 Havemeyer



io 15 d., 1937 m. Sausio 15 d., 1937 m. n
5 .v;

ies. Tų valstybių sau- 
arganai dažnai turėjo 
ių su kontrabandis-

1 SMARKIAI SUSIŽEIDI:

VIETOS ŽINIOS
tas buvo demoraliztio- 
Nestebėtina, kad pa

ti jo gyventojai, ypač 
patriarchaliniai gyve- 

ūkininkai lietuviai, 
3 giliai įžeisti, atstum 
iteresai paneigti dėl 
ai atėjūnų.
žioje jie paduodavo į-! 
peticijas, tiek vietoje, 
ilijantams. Kada tas 
ijo, ° ypač išgirdus, 
'ašto likimas turi būti 

išspręstas jų nenau- 
ad ta padėtis, kurią 
itė trumpalaike, perei- 
ir kurią jie kentė, tikė
ti, kad po prijungimo 
etuvos tie visi negala- 
bus prašalinti, atėjū- 
ip jie atsirado taip ii 
kad tą nepakenčia- 

Ietį norima legalizuoti, 
nt kokį tai Freištadtą, 
s ir jų Kraštas taptų 
loltikierių žaislu ir tar- 
svetimų valstybių šie- 

. — pasiėmė patys ša
mą išspręsti. Jei jiems 
žygyje ir padėjo jų iš 
io kaulo ir kraujo bro- 
Didžiosios Lietuvos - 

: savaime suprantama! 
p žmogus be kvėpavi- 
ganų, be plaučių, nega- 
anti, taip ir Lietuva be 
dos, be priėjimo prie 
be vartų į platųjį pa 
nebūtų niekuomet Ne 
usoma plačia to žodžio 
B.

JONAS BUDRYS, 
Generalinis Konsulas

MARIANAPOLIS BRUZDA

Gauta žinių, jog Mariana- 
polio kolegijos studentų ar
tistų grupė stropiai ruošiasi 
savo vaidinimui, kurį Brook
lyn© ir apylinkės lietuviai 
turės laimės matyti vasario 
14 d. Grand Paradise salėje.

Vasario 14 d. iškilmingai 
minėsime Lietuvos nepriklau 
somybės 19 metų sukaktį. 
Minėjimo programą įdomiai 
praturtins Marianapolio stu
dentai su savo grupės vadu, 
mokyt. J. Pilipausku.

NUŽUDYTA JAUNA 
MOTERIS

Sausio 11 dieną po pie
tų žmogžudys nužudė Mrs. 
Mary E. Case, 25 mt. Jos vy
ras apie 6:35 vai. vak. atra
do kūną savo buto vanoję. 
Nužudymui panaudotas plak
tukas ir smaugimas. Buto 
kambariuose daug kraujo la
šų.

žmogžudystė galėjo būti į- 
vykdyta apie 3 vai. popiet. 
Policijai jau pavyko surasti 
žmogžudį. Juo prisipažino na 
mo tarnas, Major Green, 33 
mt. amžiaus.

niškesnio atlyginimo ir ge
resnių darbo sąlygų.

Jiems pagelbėti yra susi
daręs Citizen’s Committee, 
kurs sausio 15 — 16 d. turės 
rinkliavą. Komiteto centras 
277 W. 22 St, CHelsea 
2-9756; rinkliavos komiteto 
adr. — 194 — llth Avė., 
CHelsea 3-9688, kur galima 
kreiptis, norint suteikti pa- 
šelpos ar pan. Surinkti pini
gai skiriami streikuojančių 
jūrininkų maistui, drabu
žiams ir butui.

Streike dalyvauja ir ne
mažas skaičius lietuvių. Bos
tone sausio 7 d. didelė jūri
ninkų organizacija nutarė 
pritarti streikui.

Streikieriams sunkina ko
vą jų bloga medžiaginė padė
tis: neturi butų, neturi arti
mų giminių, nes jie-yra iš į- 
vairių Amerikos vietų. Ta
čiau jų kovojanti dvasia pa
siryžusi laimėti šviesesnę at
eitį.

PARSHELSKY SUMOKĖJO
2 MIL. DOL. MOKESČIŲ

SUSIRINKIMAS

YKSTA DAUGIAU
GDEENIŲ SESELIŲ

ietuvos išvyko į Jung 
Valstybes Vargdienių 
į 4 vienuolės. Iš Švedi 
sto Gothenburg jos iš 
sausio 7 d.
Yorke jų laukiama a- 

įsio 16 — 17 d.

Nuosavybių pardavimo 
stambus agentas Moses L. 
Parshelsky buvo patekęs į 
teismą dėl nesumokėtų val
džiai mokesčių nuo savo pa
jamų. Teisme jis prisipažino 
kaltu ir tuojau sumokėjo val
džios iždui du milijonus do
lerių.

Teismas nebaudė, tik pa
skyrė penkerių metų bandy
mo laikotarpį.

IŠ JŪRININKŲ STREIKO

ŪLIJA IŠTREMIA 
KOMUNISTUS

26 Jūrininkų bei laivakrovių 
streikas tebesitęsia. Strei
kuojantieji reikalauja žmo-

Sausio 10 d. vakare Da
riaus-Girėno Aeroklubo la
kūnas P. Šaltenis sunkiai su
žeistas drauge su Al. Mika
lausku automobiliaus nelai
mėje prie Hartfordo. Abu su
žeistieji šv. Pranciškaus li
goninėje. Lakūnui P. Šalte
niui labai sužalotas veidas.

Sausio 16 d. Zabielskio sa
lėj, 61-38 — 56 Rd., Maspe- 
the, įvyks Lietuvių Piliečių 
Klubo ekstra susirinkimas.

Bus svarstoma apie užlai
kymą arba likvidavimą klu
bo ir viso turto. Valdyba.

50 MILIJONŲ JAUNIMO
AUKLĖJIMUI

Miręs turtuolis Charles 
Hayden, stambus bankinin
kas, savo didžiąją turto dalį, 
apie 50 milijonų dolerių ver
tės, paskyrė specialiam fon
dui, iš kurio būtų teikiamos 
stipendijos ir kitokia para
ma berniukams bei vaikams, 
siekiantiems mokslo.

Hayden buvo nevedęs. Ne
mažai pinigų jis paliko savo 
broliui, vienam universite
tui, ir artimoms jo drau
gėms nemažai kliuvo; vienai 
moteriškei paliko pusės mili
jono dolerių fondą.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

dentų. į vairaus darbo, iš ku
rio studentai užsidirbo 39,- 
764 dol. Studentai dirbo įvai
riausi darbą: restoranuose, 
viešbučiuose, golfo žaidimo 
laukuose, privatiškuose na
muose ir kitur.

— Vasario 10 d. sukanka 
100 metų nuo rusų poeto 
Puškino mirties. Tą sukaktį 
rengiasi iškilmingai paminė
ti ir amerikiečiai.

— Columbia universitetas 
neseniai gavo 85,458 dol. do
vanų.

— Sausio 9 d. vakare 6 po
licininkai prie 9th Avenue tu 
rėjo daug vargo, kol suėmė 
vieną negrą, sukėlusį triukš
mą gatvėje dėl muštynių su 
kitu negru.

— Į Mercer gatvės polici
jos stotį atvyko 22 metų jau
nuolis, Gilbert Goodsman- 
son, ir pasisakė praeitą ge
gužės mėnesį panaudojęs vie 
no Chicagos banko 400 dole
rių savo reikalams. Jis dabar 
gyvena Passaic, kur nori ve
sti savo pamylėtą merginą, 
tačiau sąžinė jam neleidusi 
tai padaryti, nes jo nusikal
timas grauže jo sąžinę. Jis 
tuojau buvo pristatytas į tei
smą, kur teisėjas, išklausęs 
jaunuolio prisipažinimo, tuo
jau jį paleido ir patarė sau
gotis ateity.

— Vietos lenkai Savoy — 
Plaza salėje sausio 16 d. tu
rės didelį balių, kurio pelnas 
Lenkijos vargšams; pašelpos 
išdalinamu ten rūpinasi Pil
sudskio našlė.

— Šią savaitę į New York 
atvyko trys žymios Europos 
moterys: vengrė, anglė ir 
italė.

— Aklieji turi šavč orga
nizaciją, kuri New Yorke su
rengia savo balius su šokiais. 
Šios savaitės gale aklieji tu
rės savo teatrą, kuriame vai
dins 6 jaunos artistės, visos 
aklos.

— Praėjusiais mt. Brook
lyn© trafiko teismas turėjo 
216,679 bylas, kas yra 21 
proc. daugiau, negu 1935 mt. 
Teismas veikė 255 dienas; 
kasdien į teismą patekdavo 
apie 850 asmenų, kaltinamų 
važiavimo taisyklių sulaužy
me. Nubaustieji sumokėjo 
292 tūkstančius dol.; 3,970 
asmenų nesumokėjo paskirtų 
baudų, todėl bausmę atliko 
kalėjime.

— Žmogžudysčių Brook
lyn© 1936 mt. buvo 44; dau
giausia naudota šautuvai ir 
peiliai.

— PWA šiomis dienomis 
įteikė 500 tūkst. dolerių čekį. 
East upės tunelio kasimo 
darbams. Tunelio kasimo dar 
bams federalinė valdžia yra 
paskyrusi 47 milijonų dole
rių paskolą.

— Sausio 9 d. New York 
centre maršavo WPA darbi
ninkai, apie 8000. Jie reiškė 
protestą — nepasitenkinimą 
dėl žadamo valdžios pašaloų 
sumažinimo. Vėliau jie susi
rinko į Madison Square Gar
den, kur išklausė kalbų ir pa 
reiškė vieningą nuomonę, 
kad WPA fondai nebūtų su
mažinti.

— 1936 metais New York 
ribose automobilių nelaimių 
buvo 32,975; jose žuvo 905 
žmonės, iš kurių 172 vaikai 
iki 16 metų amžiaus. Dau
giausia užmušta gruodžio

Šermukšnines Pabiros DĖL STIPENDIJŲ VYTAU
TO D. UNIVERSITETE

kirsti jam pačiam 30 rykščių.
Veltui ponas mėgino siūly

ti geresnes dovanas: kaimie
tis užsispyrė ir prašo pono, 
kad jei jis norįs tikrai malo
numo jam padaryti, tai tegu 
leidžiąs jam įkirsti prašytą
sias rykštes. Ponas galop su
tiko.

— Šviesiausias pone, tik 
aš čia vienam, kurs nenorėjo 
manęs veltui prie Tamstos 
leisti, pažadėjau pusę gautų
jų dovanų, todėl gal leisite 
jam pirma atsiimti pusę do
vanų.

Ponas nusijuokė, supratęs 
gudraus baudžiauninko vy
lių, ir leido pirmąsias penkio
lika rykščių atskaityti varti
ninkui (iš viso, kaip pamena
me, jis buvo prašęs 30). At
vilko tą šelmį tarną, pats po
nas paaiškino, kad jam da
bar bus atskaityta pusė do
vanų, kurių jis buvo iš bau
džiauninko prašęs ir liepė 
tarnams tuč tuojau, prie jo 
pačio akių, kas jam priklau
so, atiduoti.

Atskaitė penkiolika. Po
nas galvoja, kaip čia toliau 
bus — nejaugi prašys bau
džiauninkas likusias penkio
lika jam atskaityti? Bet kai
mietis nedavė ilgiau galvoti 
ir tuč tuojau pareiškė:

— Jei jis taip norėjo dova
nų, tai aš sutikčiau jam ati
duoti ir savąją pusę. Ar po
nas nieko prieš neturėtumė
te?

— Nieko, nieko, mielu no
ru — atsakė ponas Romans- 
kas, ir buvo atskaityta ir li
kusi penkiolika šelmiui pono 
tarnui.

O vis dėl to ponas paskui 
dar nusivedė baudžiauninką 
į savo kitą kambarį ir pro at 
viras duris matyt buvo, kad 
kažką jam į delną įspraudė 
Bet žmogelis apie tai jau ne- 
bepasipasakojo.

Apdovanotas tarnas
*

(Iš senų žmonių pasakojimų)

Tai atsitiko Ušpalių para
pijoj. Kartą žmogelis, beei
damas per Dvarašilio mišką, 
pasuko Baukio ežerėlio link. 
Buvo žiema. Ežerėlis jau už
šalęs. Netikėtai pamatė eže
ro vidury ant ledo krutan
čius kaž kokiuos juodus daik 
tus. Prisėlinęs arčiau, pažino 
kūmą laputę. Bet ką ji ten 
trauko ant ledo, ko ji nuo 
žmogaus nebėga? Reik ištirt.

Priėjo žmogelis arčiau ir 
pamatė, ko niekad nebuvo 
nei regėjęs, nei girdėjęs: gi 
lapė lydžiui, o lydys lapei už 
uodegos įsikandę beturį ir 
nei vienas nenori’vien antro 
paleisti! Taip ir minasi abu. 
Šalimai eketės beesama. O to 
lydžio didumėlis!...

Žmogelis, atsipeikėjęs nuo 
tų didžių dyvų, čiupo ir lapę 
ir lydį į maišą ir ant pečių. 
Bet ir maiše jie nepasileido. 
Tysia vargšas maišą ant ku
pros ir galvoja, kur dabar 
reik tas radinys dėti.

O buvo baudžiavos laikai. 
Ušpalių ponu buvo Romans- 
kas. „Nešiu ponui” — galvo
ja žmogelis, gal duos radybų, 
gal baudžiavą palengvins. 
Kaip tarė, taip padarė.

Atėjo' prie dvaro (dabar 
jau ir griuvėsių nebėra) ir 
paprašė įleisti į vidų. Bet 
kur tau! Tarnas liepė atsklei
sti maišą ir parodyti, kas ja
me yra. Pasižiūrėjo vartinin
kas. pasižiūrėjo ir be kyšio 
neleidžia ir tiek. Turėjo tuo
met žmogelis pažadėti duoti 
pusę dovanų, kurias gaus iš 
pono. Vartininkas sutiko ir 
įleido.

Nusilenkęs ponui ko ne iki 
pat žemės, žmogelis prabilo:

— Šviesiausias pone, atne
šiau parodyti Tamstai di
džius dyvus.

Ponas liepė atrišti maišą 
ir ant grindų buvo iškratyti 
lydys ir lapė — abu įsikandę 
viens antram Į uodegas. Subė 
go tų dyvų žiūrėti visa pono 
šeimyna, visas dvaras, kas 
tik galėjo peržengti pono 
slenkstį.

Ponas buvo labai baudžiau 
ninkui dėkingas ir prašė tik 
pasakyti, kiek jis nori už tai . 
dovanų, O jis buvo pasiruo
šęs nieko negailėti. Bet koks 
buvo pono nustebimas, kai 
žmogelis dovanoms prašė į-

(Adv. J. B. Bordeno 
Pranešimas)

Pereitą vasarą būdamas 
Lietuvoj, turėjau progos pa
sikalbėti su valstybės prezi
dentu A. Smetona ir ministe- 
rių pirmininku p. Tūbelių. 
Išreiškiau pageidavimą, kad 
Lietuvos valdžia skirtų ke
lias stipendijas jauniems A- 
merikos lietuviams studen
tams, ypač tokiems, kurie 
jau mokosi, ar bent turi pa
linkimą į žurnalistiką. *

Grįžęs iš Lietuvos, sužino
jau, kad Lietuvos valdžia pa
skyrė Amerikos lietuviams 
studentams net penkias sti
pendijas.

Kad galėčiau aiškiai ir tei
singai atsakyti į siunčiamus 
klausimus, tuojau parašiau į 
Lietuvą, prašydamas suteik
ti informacijų. Gavau atsa
kymą, kuriame nurodoma, 
kad visi tie, kurių aplikaci
jos bus rastos tvarkoje, gaus 
apmokėtą trečios klasės ke
lionę į Lietuvą, kad mokslas 
bus teikiamas.
bus teikiamas dykai, kad gy
venimui stipendininkai gaus 
po 200 litų per mėnesį. O jei 
studentai turės gabumo ir šį 
bei tą parašys Lietuvos laik
raščiams, tai dar užsidirbs.

Taigi, čia gera proga Ame
rikos lietuviams studentams 
ne tik dykai įgyti mokslo, 
bet dar aplankyti savo tėvų 
žemę, susipažinti su jos isto
rija, kultūra ir ekonomija ir, 
apskritai, susipažinti su vi
sos Europos padėtimi ir apie 
tai mums amerikiečiams pla
čiai aprašyti.

Stipendininkams mokslas 
bus Vytauto Didžiojo Uni
versitete, kuris yra lygus 
Europos ir Amerikos univer
sitetams ir visur turi pripa
žintus kreditus. Daugiau ži
nių ir informacijų norintieji 
prašomi kreiptis: John B. 
Borden, 2201 W. Cermak 
Road, Chicago, Hl.

J. B. Borden.

— Kalėdų vakare miręs 
„vargšas” Chhristopher Ha
ssett, 70 metų senis, žuvų 
pardavėjas, buvo tikras tur
tuolis — jis turėjo 63,000 do
lerių padėjęs į 11 bankų ir 
15,000 dėlerių mortgičių.

— Kun. Pasquale Maltese 
mirdamas paskyrė 3,000 dol. 
italo Borsi karo užrašų kny
gutei išleisti.

— Drabužių siuvėjų unija 
paprašė savo darbdavių nuo 
gegužės 1 d. padidinti atlygi
nimą 15 procentų.

— Brooklynietis Metzler 
nuteistas 2 mt. kalėjimo už 
grasinantį vienam advokatui 
laišką, kuriuo grasino atim
ti advokatui gyvybę.

— Sausio 7 d. prieš vidur
naktį Sing Sing kalėjimo mir 
ties kambary elektros kėdėje 
mirė brooklyniečiai Di Don
ne, 31 mt. ir Joseph Bolog- 
nia, 24 mt. Jiems mirties 
bausmė įvykdyta už nužudy
mą BMT tarnautojo Esposi
to. Kitiems 4 nusikaltėliams 
gubernatorius mirties baus
mę pakeitė kalėjimu iki gy
vos galvos.

— Prancūzų laivu Lafa
yette atvyko austrų vaikų 
choras iš 18 dainininkų, ku
rių amžius nuo 10 iki 13 me
tų.

— New York miesto teisė
ja Anna Moskowitz Kross 
sulaikyta Floridoje dėl per- 
greito važiavimo. Nors teisė
ja ir aiškinosi, kas per viena 
esanti, tačiau policininkas 
bylą perdavė teismui.

— Pašalpą imąs Joseph 
Rose pasiskundė policijai, 
jog jo geras pažįstamas, 
brooklynietis Gorelick, pavo
gęs jo deimantų ir kitokių 
brangenybių už 250 tūkst. 
dolerių vertės.

— Našlės Lavinia Wil
liams namuose, Queens apy
linkėje, atrastos našlė ir jos 
duktė užtroškusios nuo ang
lių dūmų. Manoma, jog mir
tis'įvyko Kalėdų vakare, o 
apie tai sužinota tik sausio 
8 d.

— New York 88 ligoni
nėms paremti aukų rinkimo 
komitetas turi surinkęs jau 
beveik 2 mil. dolerių.

— Prezidento Roosevelt 
žmona parašė savo gyveni
mo istoriją, kuri bus spaus
dinama moterų žurnale.

— WPA auklėjimo bei 
švietimo skyrius turi suau
gusiems 265 klases, kurias 
lanko 1300 ateivių. Brookly- 
ne tokių mokinių 280.

— City College darbo biu
ras praėjusiais metais parū
pino daugiau kaip 1,450 stu-

— Jonuk, te obuolį, bet 
žiūrėk, kad nęsuvalgytum 
kirmėlės, kuri gali jame bū
ti.

— Tegul kirmėlė pati žiū
ri, kad aš jos nesuvalgyčiau!

THE DIME SAVINGS BANK OF WILLIAMSBURGH

Tel. EVergreen 7-4335
STagg 2-4409. Notary Public

EVergreen 8-9770

Is

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

■1

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

i tremtinių yra lietu- 
įsų, lenkų ir kitokių 
ių asmenų.

de Janeiro. — Vyriau- 
įsakymu, iš Brazilijos 
;remti 26 svetimšaliai, 
inti komunistine veik-

j

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

(Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

Biznieriai, skelbkitės sa 
vaitraštyje „Amerikoje.”

JOSEPH GARSZVA
i

Graborius ir Balsamuotojas

IMOBILIŲ GAMYBO- 
REIKAS NEBAIGTAS

kitų miestų gautus 
spaudos darbus atliekame 
ir prisiunčiame laiku.

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

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Duodu automobilius vestuvėms ir 

visokiems pokyliams

NEPAPRASTAS
VAKARAS

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

PARAPIJOS SALĖJ,
64-25 — 56 Drive, Maspeth, N. Y. mėnesį — 126 žmonės. Perei-I 

Pradžia 7 vai. vakare.
Toks vakaras bus pirmu kartu 

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

Užkviečia visus Komitetas.

THE DIME SAVINGS BANK. . . . .
■- OF

' WILLIAMSBURGH
TAUPYK — BŪK NEPRIKLAUSOMAS

209 Havemeyer Street, . Brooklyn, N. Y.

roit. — General Motors 
obilių korporacijos 
vėse nepasiekta susi- 
» tarp darbdavių ii 
.erių. Darbdaviai rei- 
a, kad streikieriai iš 

i užimtų dirbtuvių ir tik 
galėsią tartis su strei 
atstovais.

nkieriams kovą laimėt 
aa pačių darbininki

esanti nesantaika 
laviai turi surinkę pa 
nemažo skaičiaus dar 

tų, kurie pasisako ne 
•ią streikui.
eikui užbaigti daug rfi 
i. Michigan gubernato 
Murphy, kurs mėgin 
linkauti abiem pusėm.

įsio 7 d. iš įvairių viet 
šta apie jaustą žemė 
įimą. Nustatyta, jo 

drebėjo sovietų Arme 
; nuostolių nebūta. Api 
jimą tuojau žinota i 
ikoje; ypač gerai rod 
irdo universiteto seis 
ifas (prietaisas žemė 
jimams stebėti).

Williamsburgho Dime Savings Bankas, esantis 209 Havemeyer 
St., Brooklyn, N. Y., yra geriausia vieta sutaupoms laikyti., Tai yra 
stipri, saugi, konservatyvi ir vedama žmonių, kurie visuomet saugo
ja reikalus žmonių, čia laikančių sutaupąs.

Šis bankas viena iš geriausių ir patikimiausių įstaigų šiame mies
te. Tai yra ryškus pavyzdys atsargaus ir apčiuopiamo progreso. Jo 
viršininkai yra patyrę savo darbe ir seniai tarnauja šios apylinkės 
žmonėms. Jų, kaipo finansininkų, gabumai ir darbas daug padėjo 
šiai apylinkei išaugti, o žmones patraukė jų geras patarnavimas. 
Susipažinus su reikalavimais ir aplinkybėm vietos, visuomenės ir pa
rapijų veikimu, pasidaro suprantama, kodėl jų vedamas bankas tapo 
viena iš patikimiausių indėliams vietų šioje sekcijoje.

Kiekvienas privalėtų turėt sutaupą sąskaitą. Tai yra pirmas ir 
labai rimtas žingsnis į piniginio nepriklausomumo kelią ir didelė pa
galba gyvenimo svarbiuose reikaluose. Kad ir labai mažas, bet nuo
latinis taupymas yra visuomet geresnis už didelę, bet išleidžiamą al
gą; mažos nuolatinės sutaupęs per ilgesnį laiką gali padaryti tave 
turtingu. Yra senas pasakojimas apie turtingą įpėdinį ir paprastą 
pilietį. Paprastas pilietis, nesitikėdamas iš niekur gauti didelių pa
jamų, visada taupo ir su laiku tampa didesniu piniguočių už tokį 
paveldėtoją, kuris, daug uždirbdamas ar paveldėdamas, visai negal
voja apie taupymą ir praleidžia viską, ką tik gauna.

Vienu iš geriausių šių dienų šūkių yra: „DĖK SAVO SUTAUPĄS 
Į TAUPYMO ĮSTAIGAS”. Štai, jūs galite pradėti savo taupymą to
kioj įstaigoj, kuri per daug metų moka gerus nuošimčius už su
taupąs.

Turime malonumą rekomenduoti DIME SAVINGS BANK OF 
WILLIAMSBURGH, kaipo pilnai tinkamą ir vertą lietuvių paramos.

nant skersai gatves užmušta 
158 ir sužeista 2,953 žmonės. 
Mėginant pereiti žalią švie
są, užmušta 241 ir sužeista 
4.960. Iš viso gatvėse pėsčių, 
užmušta 254 ir sužeista 5,- 
240. },

AMERIKOS
SPAUSTUVĖJ

ATLIEKAMI VISOKĮ
SPAUDOS DARBAI
GREITAI, GERAI

IR PIGIAI

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

Kreipkitės:

LITHUANIAN UNIVERSAL 
BUREAU, Inc.

423 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Stagg 2-2133

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

860 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avė.



Sausio 15 d., 1937 m.

ŠTAI KAIP
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
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Įžanga 10 c.
WaVaVaWaVaWA'.

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnrfleld 6-8787

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th STREET

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
1—2 P. P.

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 rak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9108

- Žmogaus teisės.
Vis tie kunigai- 
Lenką kolonijos 
Negrą skriaus. 
Belstoj

Tel. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ

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

VALANDOS: >
1 Iki 3 It duo Sekmadien|: :

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

METINIS ŠĖRININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.nj
si
ti

Lietuvos Nepriklausomybės
19 mt. SUKAKTIES MINĖJIMAS
Sekmad. 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.
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Kaip girdėjau, ir kitos 
draugijos žada pasekti Ro
žančiaus dr-jos pavyzdžiu. 
Nemažai pavienių ir šeimynų 
žada prisidėti, kad tokiu bū
du nereikėtų iš parapijos iž 
do mokėti. Svečias.

Lithuanian Universal Bu
reau, Ine. 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

JUOKINGIAUSIA KOMEDIJA

Šykštuolis
KURIĄ VAIDINA LIETUVIŲ

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

ATEIKITE į GRAND PARADISE SALĘ 
SEKMADIENĮ, VASARIO 14 D., 1937 M.

; vytienė ir Paulauskienė. 
: Dvasios vadu yra kun. Leke- 
> šis.

Kuopa gražiai sugyveno ir 
dirbo daug, ypač naujai baž- 

j nyčiai. Linkima kuopai ge- 
riausios sėkmės ir šiais me- 

: tais. O. P.

MASPETH, N. Y.

APREIŠKIMO PARAPIJA 
> __
Išvyko į seminariją

Klierikai V. Masiulis, Br. 
Kružas ir T. Čižauskas, pra
leidę dviejų savaičių atosto
gas, išvyko į seminariją.

Atostogas praleido pas sa
vo tėvelius ir kleb. kun. Pa
kalnį, pas kurį naudojosi 
nuoširdžiu vaišingumu. Kun. 
Kartavičius ir daug jiems 
pagelbėjo savo patarimais.

tienė, fin. rašt. A. Civickie- 
nė, iždo glob. M. Putinienė.

! Iš valdybos griežtai atsisa- kurie būtų įgyvendinami, 
kė U. Sarkauskienė ir A. Ra- 
polskienė; joms už pasidar
bavimą dr-ja 
kinga.

Per metus 
per 600 dol. 
syta šv. Kazimiero vėliava, 
arnotų rinkinys, kamža, alto
riaus uždangalai, altoriaus 
vaikučiams drabužiai, nauji 
ženkleliai; nemažai aukota 
gėlėms ir žvakėms. Gr. 26 d. 
surengtas užkandžių balius 
davė .gražaus pelno naujai ši
limos sistemai įvesti.

Dr-ja labai dėkinga vi
siems rėmusiems jos darbą. 
Sausio 22 d. geram tikslui 
rengiamas balius, kuriame 
gros geras orkestras. Įžanga 
25 et. Visi kviečiami atsilan
kyti. A. Pažereckienė.

tų pagalvoti ir parūpinti sei
meliui praktiškų pasiūlymų,

nuoširdžiai dė-

pajamų turėta 
Bažnyčiai įtai-

Seimelio svarbiausias klau 
simas: lietuvių katalikų ak
cija praktikoje. Apie tai vi
siems verta gyvai ir rimtai 
pagalvoti iš anksto.

IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKLOS

— Sausio 7 d. palaidotas 
a. a. Juozas Linkevičius, 27 
m. amžiaus, iš Blissville, L. 
I.

— Sausio 17 d., šį sekma
dienį blissvilliečiai turės sa
vo metinius šokius lietuvių 
par. salėje.

— Apaštalystės Maldos 
draugijos metinis susirinki
mas sausio 17 d. tuoj po miš
parų.

— Federacijos apskričiui 
užsimokėjo metines duokles: 
Apaštalystės Maldos dr-ja, 

i Tretininkai, vyčiai, choras ir 
sodalietės.

— Daug lietuvių serga gri
pu, flu ir net plaučių uždegi
mu.

— Dr. J. Petrauskas užda
rė savo ofisą Maspethe. Jis 
išvyksta kitur praktikuoti.

— Visos draugijos ruošia
si Katalikų Seimeliui. Choras 
mokosi dainų. Dabar aštuo- 
nios draugijos priklauso Fe
deracijos apskričiui. Nepri
klauso tik jaunieji, kaip Šv. 
Vardo, Sodalietės, mažasis 
choras ir studentų kuopa. 
Apskritis turėtų jaunuosius 
nuo mokesčio atleisti ir pri
imti.

— Lietuvių kalbos pamo
kas veda sesutės pranciškie- 
tės trečiadieniais 4 — 6 vai. 
vakare ir šeštadieniais 10 — 
12 vai. ryte. Visi lietuvių va
karai turėtų laikyti šias pa
mokas.

Tel. EVergreen 8-7027

visokį „IzmP — kaj 
inas, komunizmas, faš 
nacizmas ir tt. Visi a 
mil” yra kilę iš bendri 
- materializmo. Mate 
mas neigia žmogaus c 
ir verčia žmogų tama 
save žemesnėms bei me 
nėms vertybėms. -

Visi tie,Janai” nq 
žmogaus. aukšt 

vertės; jie verčia žmog 
ti vergu Apie šiuos sva 
klausimus daug įdomioj 

| džiagos malonūs skaitj 
ras mūsą bendradarbio 
rikono Trumpuose Pai 
bėjimuosė.

Tel.

Dr. šliupui ir senatvė 
nigai neduoda ramybės, 
taip Dr. Šliupas mane 
matyti iš jo laiško Tėi 
3-čiame numery. Skunc 
šilgalvis, jog nesiseka 
Lietuvoje civilinę meti 
jį įvesti, nepaklausęs j 
seimas, nei vyriausybė 
galiau, norimai ‘Steigti 
vamanių gimnazijai p 
samieji darbai sunkiai 
4 todėl kviečia ame 
to ištiesti „savo br 
ranką” ir gelbėti nuo k

I užgulimo.
Aiškiai matyti, jog 

Šliupas serga kunigų b 
? liga, kurią vargiai beis 

ir amerikiečių laisva 
į „broliška ranka”, 

t —0— I
’ Lenkijoje iškilming 

nėta Koloniją Diena,-] 
metu garsiai 'šatikta 
Lenkijai butinį turėti 
niją, nes nuolat didėja | 

į toją perteklius.
Lenką kariuomenės 

i rastis Polska Zbrojna t 
ga parašė, įog Europo 
bus taikos, kol Lenkijos 
nijų problema bus neišf

Nauji drabužiai
Sausio 10 d. kleb. kun. J. 

Balkūnas pranešė bažnyčioje 
parapijiečiams, kad jau yra 
užsakyti ir parvežti nauji 
bažnytiniai drabužiai: arno
tas, dalmatikos, kapa ir ve- 
lianas, išdėstyti salėje, kad 
visi galėtų pamatyti. Tie dra 
bužiai kainuoją 2200 dol.

Po kiekvienų mišių ir per 
visą dieną daug žmonių atsi
lankė apžiūrėti naujų drabu
žių; visiems labai patiko, vi
si negalėjo atsigėrėti tokiais 
gražiais drabužiais.

Po pietų Rožančiaus drau
gija turėjo metinį susirinki
mą, kuriame buvo atsilankęs 
ir kleb. kun. J. Balkūnas. 
Draugija visais balsais nuta
rė paaukoti 600 dol. Dr-ja 
tuojau po susirinkimo klebo
nui įteikė 200 dol., o 400 dol. 
prižadėjo vėliau atiduoti.

NEwtown 9-4464 , NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER 

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

B Tel. STagg 2-2306 j

SALDAINIU PALOCIUS
I GERIAUSIOS RŪŠIES |
B Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate >
S PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas >
B AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALŪS Iš geriausių > 
B bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: >
g J. GINKUS i
r 495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. j

Angelų Karalienės par. 24 
kuopos metinis susirinkimas 
įvyko sausio 4 d. Išrinkta 
valdyba: pirm. K. Dumblie- 
nė, vicepirm. B. Razevičienė; 
rašt. J. Avižonienė, fin. rašt. 
M. Butauskienė, ižd. A. Ma- 
jauskienė. Dvasios vadu yra 
kun. J. Laurynaitis.

Sausio 15 d. rengiamas 
bunco žaidimas Dumblių na
muose, 19 Chestnut St., 
Brooklyne, o vasario 26 d. 
bus bingo parapijos salėje. 
Visi kviečiami.

Šiuo laiku serga narės p.p. 
M. Strogienė ir 0. Levanavi- 
čienė. Rašt.

—o—
Maspeth 30 kp. metinis su

sirinkimas buvo sausio 6 d. 
Išklausyti įvairūs praneši
mai, išrinktos atstovės į ka- 210 Patchen Avenue» 

gija seimelio dalyviams pa- talikų seimelį. Į valdybą iš- 
gerbti, tuoj po seimelio posė
džio, rengia balių su įvairia 
programa.

Manoma, jog bus dalyvių 
ir iš New Jersey kai kuriu 
vietų.

Draugijų paskirtiems ir 
būsimiems atstovams reikė-

— Cirko didžmogis, 8 pė
dų ir 9 col. aukščio, sverian
tis 265 sv., 36 metų amžiaus, 
serga. Sakoma, kad jis yra 
didžiausias pasauly žmogus. 
Pusryčiams suvalgo tuziną 
kiaušinių ir tuziną „lamb 
chops”, be kitų priedų.

— New Yorke tikras pa
vasaris, o vakaruose tikras 
šaltis, gili žiema.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

(Prie FOREST PARKWAY)

Res. Tel. Elizabeth 2-8537RUOŠIAMASI SEIMELIUI Tel. Elizabeth 2-8661
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Pilnas 'patarnavimas 

Visokios apdraudos ir 
bondsų reikaluose

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

Tel. GLenmore 5-8733

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

& abejonės, įva 
skriaudos, taikomos 
rams, daug prisideda n 
nusikaltimą padauginimi

"cStaftdard"

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

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

s
ei
d
k

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-863 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 382 Sumner Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
THE OLD ARMORY BAR & GRILL, INC. 
382 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-278 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2117 Cortelyou Rd. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

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

2117 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

Šv. Vardo vyrų draugija 
šį šeštadienį, sausio 16 d., va
kare par. salėje turės savo 
draugišką susiėjimą, o sau
sio 30 d. turės viešą kortų 
vakarą su užkandžiais, laimė
jimais ir 1.1. Įžanga 25 et., 
vaikams 10 et.

Apylinkės katalikų seime
liui, įvyksiančiam sausio 31 
d., stropiai ruošiamasi. Jau 
daugelis draugijų išrinko at
stovus.

Maspetho šv. Vardo drau-

Sniego balius
Ar žinote, kur- visi draugai 

ir pažįstami bus sausio 16 d. 
Ne? Visi važiuoja į Sodalie- 
čių sniego balių. Ten visi su
sitiks.

Visi turėsime progos snie
gu pažaisti ir prie ugnelės 
snsišildyti. Bus užkandžių ir 
gėrimų. Gros gerai žinomas 
orkestras.

Bilietai 35 et. iš anksto, o 
40 et. prie durų. Lauksime 
visų, visus gražiai priimsim

Sausio 17 d. sodalietės* 
bendrai priims Komuniją per 
9 vai. mišias. Prašome visu 
narių dalyvauti.

—o—
Nauja valdyba

Šv. Rožančiaus dr-jos susi
rinkime sausio 3 d. išrinkta 
nauja valdyba: pirm. A. Pa- 
žereckienė, vicepirm. A. Ma- 
jauskienė, rašt, F. Matulai-

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. 
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
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 con
sumed on the premises.

SAMUEL SLOTNICK
52 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

given that License No.
..............................1

IU Bril UWL, Wil IV U11U UUUU1 tit ICUtll U1IUVI 

| Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
I trol Law at 69 Irving Avenue, Borough of 
I Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUCY COLASUONNO 
(STARR INN BAR and GRILL)

69 Irving Avenue, Brooklyn, N. Y.

rinkta: pirm. O. Liziūnienė
(buv. pirm. Juocienė atsisa
kė), fin. rašt. S. V. Valantie-
jienė (įprašyta eiti tas pa- N0TICE ig Weby t- .. . -

1,-1 1-14-n \ RL 6854 has been issued to the undersignedreigas, KOi DUS surasta Kita), to sell beer, wine and liquor at retail under 
v, . , z-, t-, i. t I Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con-raŠt. IF koresp. O. Petrulie-,trol Law at 69 Irving Avenue, Borough of

• I PrAnlzlvn fVwivi+v nf TTir»<va Bn nnnenmod

nė, ižd. F. Navickienė, iždo 
globėjos A. Juocienė, A. Ki-*

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

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

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

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

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

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

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

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

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose 

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS ŠIL

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

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan) 

Mes Išvalome Garo Boilerius 
oru už $2.00 Ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien Iš WMBQ.

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

Lenką generolai a 
pasako, jog jiems reiki 

. timos žemės. Neužtenl 
tuvių, gudų ir ukrai 
žemių, bet nori dar da

Ar neatsitiks lei 
kaip tam džiunglių gj 
kurs iš didelio godinr 
prisiėda, kad nebegali 
praryto suvirškinti ir 
turi sprogti.

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: i

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4507 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
319 E. 98th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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

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

Negrai Jungtinėse V 
bėse neturi lygią teisių 
jie yra pilnateisiai pili 
Pietiniuose štatuose ] 
tik negali balsuoti, bet 
Jibuti traukimą stotys 
vagonuose, kur yra ba 
Ten dažnai pasitaiko ži 
nnlinčiavimą Darbi 
unijos nepriima negrų.

New Yorke įvykdyta i 
šriyBtė, kurioje apkalt 
DeS^> davė dar die 
Progą skriausti negrus, 
rai tarnautojai atleidžia) 

Jie susilaukia

Rusijos komunistams 
šiai nesiseka kad ir šite 
me, rodos, menknieky: 
neturi savo revoliucijos 
rijos. Labai naudota litei 
ros enciklopedija iššluo 
Rlentyną.'kūrtikpas 
komisaro nosis ir airis.


