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Kai prezidentas Roosevelt1 
priėmė priesaiką aną trečia-| 
dienį, tuo momentu vargu ar 
galėjo būti laimingesnis ki
tas žmogus, kaip prezidento 
motina, 80 metų senutė. Ji 
matė savo sūnų antrą sykį 
priimantį didžiausios res
publikos prezidento priesai
ką. Jos džiaugsmo nieks ne
galės pilnai išreikšti.

Beveik tuo pat laiku iš 
Massachusetts mažo mieste
lio atskubėjo į New York 71 
metų amžiaus senukė, nes 
jai pranešė, jog atsirado jos 
sūnus, 51 mt. amžiaus, kurio 
ji nebuvo mačiusi per 5 me
tus, kuris anksčiau prabuvo 
kalėjime keliolika metų už 
dalyvavimą žmogžudystėje. 
Senukė priglaudė sūnų palai
dūną prie motiniškos krūti
nės ir išvyko su juo savo 
keliu.

Ar galėtų kas pasakyti, 
katra iš paminėtų motinų 
buvo laimingesnė?

SAVAITES ĮVYKIAI Apylinkės Katalikų Seimelis
Didžiuliai potvyniai

Išsiliejusios upės sukėlė 
didžiulį potvynį, kurs palie
tė 9 valstybes.

Ohio valst. labiausiai pa
liestas Cincinnati miestas, 
kur nuostolių priskaitoma 
iki 10 mil. dolerių. 65,000 gy
ventojų liko be namų. Upės 
vanduo pakilęs buvo iki 80 
pėdų. Visoje valstybėje dau
giau kaip 100 tūkst. gyvento
jų liko be namų. Žuvo 12 
žmonių.

Labiausia nukentėjo Louis
ville miestas. Kentucky vals
tybėje. Apie 250 tūkst. gy
ventojų turėjo palikti na
mus. Elektra nebeveikia. 
Daugelis serga. Žuvusių apie 
20.

Indianos valst. visi gyven
tojai išsikėlė iš Ohio upės 
pakraščių. 70 tūkst. žmonių 
be namų. Žuvusių apie 10.

Illinois valst. daugiausia 
nukentėjo Cairo miestas. 20,- 
000 gyventojų išsikraustė iš 
apsemtų vietų. Žuvusių 3.

Missouri valstybėje patvi- 
1 nusios Mississippi ir Šv. 
Pranciškaus upės. Nukentė
jusių žmonių apie 20 tūkst. 
Žuvusių apie 15.

i Mažiau nukentėjo Tennes- 
nušovė tą šunį ir vėl pasipy- see, Arkansas, W. Virginia ir

Sausio 22 d. Madrido ko
vos viename fronte vienai va
landai buvo nutilę šūviai. 
Tarp sukilėlių ir Madrido 
gynėjų bėgiojo paklydęs šuo, 
kurio abi kovojančios pusės 
kurį laiką pasigailėjo. Paga
liau, vienas Madrido gynėjų

lė kovos šūviai.
Dėl vargšo šunelio buvo 

nutilę ginklai, bet,.jie nenu
tilsią, jei fronto vidury pa
sirodo žmogus? Tikrai, žmo
gus žmogui dažnairbūna plė
šrusis žvėris, kaip yra išsita
ręs vienas anglų filosofas.

—o—
Tik ką grįžusi iš Rusijos 

negrė dainininkė, M. Ander
son, nuoširdžiai pasakoja, 
kaip entuziastingai rusų pu
blika sutinka tikybines gies
mes. Leningrade publika rei- 
kalaute išreikalavo pagiedoti 
Avė Maria, nors ši giesmė ir 
į programą nebuvo įtraukta.

Komunistai gali išgriauti 
maldos namus, gali ištremti 
dvasininkus, bet vis dėlto jie 
negali ir negalės išplėšti iš 
sveiko žmogaus nesugadin
tos prigimties tikybinių jau
smų. Pati žmogaus prigimtis 
verčia žmogaus dvasią pa
skęsti tikybinės nuotaikos 
gelmėse.

Omahos alaus gamintojas 
(G. Storz) gimimo dieną sa
vo įstaigoje atrado visus sa
vo dirbtuvės 160 darbininkų, 
susirinkusių pasveikinti sa
vo darbdavį, sulaukusį 85 
metų. Susijaudinęs darbda
vis kiekvienam darbininkui 
išrašė dovanų po 100 dol. 
vertės čekį. Ar tenka dar sa
kyti, koks gyvenimas būtų, 
jei visi darbdaviai tokie bū-( 
tų? ;

Pennsylvania valstybės; šio
se valstybėse žuvusių apie 
45.

Visose vietose veikia sku
bioji pagelba Raud. Kryžiaus 
priežiūroje*. Dau^Rur iššauk
ta kariuomenė; kareiviai 
sauęo nuosavybes ir atlieka 
įvairiausius gelbėjimo dar
bus.

Ruošiasi 1940 metams
Demokratų partija jau 

ruošiasi 1940 metų rinki
mams. Įvykusiame centro ko 
miteto posėdy nutarta sekan 
tiems prezidento ir kongreso 
rinkimams sukelti fondą iš 
beveik 11 milijonų dolerių. 
Šiais metais partijos propa
gandai būsią išleista tik pu
sė milijono dolerių.

Japonijoj krizė
Japonijos vyriausybė su 

ministeriu pirmininku Hiro- 
ta priešaky pasitraukė dėl 
didelio nesutarimo tarp ka
riuomenės ir tautos atstovų 
rūmų. Nauju premjeru im
peratorius paskyrė atsargos 
generolą Ugaki, tačiau jam 
labai nepritaria kariuomenes 
generolai. Šalyje labai kyla 
kainos. Kariuomenė reika
lauja dar didesnių jai sumų, 
tautos atstovų rūmai tam 
priešinasi.

Apie vykstančią Maskvoje 
vadinamų trockininkų bylą 
labai daug rašo Laisvė, o jos 
kolumnistas Bimba prisispy 
ręs reikalauja, kad visi lie
tuvių laikraščiai be jokių re
zervų tikėtų tiems visiems 
kaltinamųjų „prisipažini
mams”.

Bet tie „prisipažinimai’ 
taip keisti, taip nesupranta
mi, kad jokiu būdu be atitin
kamų rezervų negalėtų jų 
priimti net ir nuoširdūs ko-

Tik vergiškai pa-

Brooklyno Profesionalų 
draugija buvo paskyrusi dvi 
stipendijas lietuviams jau
nuoliams, kurie norėtų lan
kyti lietuvių kalbos kursus 
Columbia universitete. Bet 
neatsirado nė vieno kandida
to. Viena stipendija paskirta 
kitatautei.

Liūdna, jog iš jaunimo ne-l munistai.
atsirado norinčių dykai stu- klusnūs agentai Maskvos da- 
dijuoti savo tėvų kalbą uni- bartiniams valdovams gali 
versitete, turinčiame tokį ge- tikėti 
rą vardą.

tiems „prisipažini
mams”.

Automobilių darbininkų 
streikas

I

General Motors darbinin- ■ 
kų streikas neužbaigtas. Wa
shingtone derybos nutrūko. 
Darbo sekretorė, Miss Per
kins, vėl pakvietė darbdavių 
ir darbininkų atstovus į Wa
shington deryboms. Darbda
vių atstovai atsisakė pasita
rime dalyvauti, nes streikie- 
riai neišeiną iš dviejų jų už
imtų dirbtuvių. Streikui va
dovaujanti automobil. darb. 
unija reikalauja, kad darbda 
viai pripažintų ją vienintele 
darbininkų organizacija, su 
kuria būtų tariamasi dėl at
lyginimo.

Hitlerio sukaktis
Sausio 30 d. sukanka 4 me 

tai kaip Hitleris tapo Vokie
tijos kancleris, šaukiamas 
reichstagas (neva tautos at
stovų rūmai), kuriam Hitle
ris pasakys ilgą kalbą; jo 
kalbos užsienyje labai lau
kiama, nes iš jos, manoma, 
paaiškėsią tolimesni* Vokie
tijos planai.

Esą rimtų žinių, jog Vo
kietija gaus Portugalijos ko
loniją Angolą Afrikoje 99 
metams už 80 milijonų dole
rių nuomos mokestį.

Vokietija Lenkijos pasieny 
stato tvirtoves ir karo orlai
vių stotis. Civiliniams orlai
viams toje teritorijoje už
drausta skraidyti. Tvirtovė
mis stiprinama vieta netoli 
Berlyno — tik trijų valandų 
kelionė automobilium iš Ber
lyno.

Trockininkų byla
Maskvoje kariuomenės tei

sme, dalyvaujant užsienio 
korespondentams, nagrinėja
ma 17-kos vadinamų trocki
ninkų byla. Kaltinamieji 
„prisipažino” rengę sukilimą 
prieš esamą vyriausybę ir 
net buvę susitarę su Vokieti
ja ir Japonija; už pagelbą 
Vokietija būtų gavusi Ukrai
ną, o Japonija — Sachaliną.

Svarbiuoju kaltininku, ži
noma, laikomas Trockis, da
bar gyvenąs Meksikoje. Troc 
kis griežtai ginčija visus jam 
primetamus kaltinimus. Su 
Radeku, svarbiuoju kaltina
muoju, jis sakosi nutraukęs 
santykius nuo 1928 mt. Ra- 
dekas gi liudija, jog jis susi
rašinėjo su Trockiu dar ir 
pernai. Visiems 17-kai gre
sia sušaudymas.

Šiai bylai pasibaigus, bus 
nauja „išdavimo” byla. Jau 
yra naujų suėmimų. Naujoj 
byloj kaltinamaisiais būsią 
buvęs premjeras Rykovas, 
Washingtone gyvenęs kores
pondentas Romm, gener. 
Putna ir kiti. Paryžiuje šio
mis dienomis nušautas įžy
mus komunistas Danichne, 
kurs, sakoma, perdaug žino
jęs apie komunistų paslap
tis.

Kongresmanas|Hollister 
Apie LietuvąApylinkės katalikų seimelis šaukiamas šį sekmadienį, 

sausio 31 d., 2 vai. popiet, Maspetho lietuvių parapijos sa
lėje, 64-25 Perry Ave. Jo tvarka tokia:

1. Atidarymas (dalyvauja Maspetho choras);
2. Prezidiumo, sekretoriato ir komisijų sudarymai;
3. K. Federacijos apskrities pirmininko, Lietuvių Dienos 

komiteto ir kiti pranešimai;
4. Paskaita: Katalikų Akcija praktikoje; referentas — 

Amerikos redaktorius, Juozas B. Laučka; koreferentai — 
kun. J. Balkūnas, R. P. Vilniškis ir inž. A. J. Mažeika;

5. Diskusijos;
6. Rezoliucijos;
7. Įvairūs reikalai;
8. Seimelio uždarymas;
9. Palaiminimas Švč. Sakramentu Maspetho bažnyčioje tis, apie kurio mirtį p. Hol

lister irgi prisimena. Red.).(6 vai. vakare)1.
Visos apylinkės katalikų organizacijos kviečiamos atsių

sti savo atstovus. Visi, kam rūpi apylinkės katalikų orga
nizuotas darbas, kviečiami atsilankyti.

K. Federacijos apskr. valdyba:
Pirm. kun. N. Pakalnis, 
Vicepirm. K. P. Vilniškis, 
Ižd. V. Vitkus, 
Sekr. Vyt. žalnieraitis.

POTVYNIŲ PAVOJUS
DIDĖJA

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

(Kongresmanas John B. ginkluočių būrį sulaikė prie 
Hollister yra prisiuntęs Wa- Metropolio viešbučio durų 
shingtone gyvenančiam lietu- vienas sargybinių, paskirtų 
viui, p. Esiūnui, laišką, kurį 
mūsų bendradarbis, p. V. 
Matelis, išvertė ir prisiuntė 
mums. Svarbu pažymėti, jog 
pulk. Ross ir dabartinio kon- 
gresmano Hollister apsistoji
mo vietos sargyboje garbin
gai žuvo kareivis Pr. Eimu-

Vainikavimo iškilmės
Visa Anglija ruošiasi ka

raliaus Jurgio VI ir žmonos 
Elzbietos vainikavimo iškil
mėms, įvyksiančioms gegu
žės mėnesį. Karaliaus artimi 
patarėjai ragina Jurgį VI 
užauginti barzdą, nes tada 
jis būsiąs labai panašus savo 
tėvui, Jurgiui V, kurį anglai 

I labai mylėjo.

Patvinusi Ohio upė nusi
nešė apie 150 gyvybių ir pa
liko beveik 750,000 žmonių 
be namų. Nuostolių priskai
toma per 300 milijonų dole
rių.

Ohio upei dar nesustab- 
džius savo išsiliejimo, dide
lio pavojaus sukėlė Mississi
ppi upė.

Prezidento prašymu, kon
gresas paskyrė 790 milijonų 
dolerių potvynio paliestų vie
tų gelbėjimo bei nukentėju
sių žmonių šelpimo reika
lams.

Raudonasis Kryžius krei
pėsi į visuomenę, prašyda
mas sukelti dešimt milijonų 
dolerių. Aukos labai gausiai 
plaukia. Per kelias dienas 
New Yorke tuojau suaukota 
200 tūkst. dolerių.

Kariuomenė potvynio apy
linkėse yra pasiuntusi įvai
rių savo dalių pagėlbos rei
kalams.

Per ilgus metus aš jaučiu 
didelio prielankumo Lietu
vos kraštui, nes ir man teko 
vaidinti kuklų vaidmenį nau
jos valstybės kūrime, audrin
gose 1919 metų dienose. Tų 
metų kovo mėnesį, man 
esant Jungtinių Amerikos 
Valstybių kariuomenės pa
skiroj tarnyboj, Amerikos 
Pagėlbos Administracija, ku 
rios galva buvo Herbert 
Hoover, pasiuntė mane, drau 
ge 'su pulkininku Ross, Kau
nan daryti opiausių Lietuvos 
pagėlbos reikalų apžvalgą, ir

— Šv. Tėvo sveikata vėl 
pagerėjo, sumažėjus skaus
mams kojose.

— Varšuvoje policija su
ėmė 100 komunistų, kaltina
mų mėginime per užšalusią
Zbrucz ūpą persitraukti iš pranešti apie tai vyriausia- 
Rusijos komunistinės litera- jam štabui Paryžiuje. Pulki- 
tūros.

— Rygoje buvo paskleista kai priėmė krašto Preziden- 
žinios, jog Stalinas sunkiai tas, Ministeris Pirmininkas,
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ninką Ross ir mane karališ-

Lenkijai gresia badas
Lenkų žiemos pagėlbos 

fondas šelpia apie vieną mi
lijoną žmonių; rytinėse vals
tybės dalyse gresia rimtas 
bado pavojus. Vyriausybė už 
draudė išvežti grūdus į už
sienį. Iš atostogų skubiai grį 
žo maršalas Rydz-Smigly 
tartis su vyriausybe dėl 
esamos būklės.

Šiuo laiku Lenkijoje dide-i 
lis judėjimas prieš žyd is. 
Žydų visuomenės vadai r: ni
tai susirūpinę surasti kur 
nors vietos Lenkijos žy
dams apsigyventi, nes pra. 
matoma, jog lenkai gali im
tis tokių pat priemonių, kaip 
ir vokiečiai.

Kova dėl jaunimo
Bavarijoje hitlerininkai va 

ro smarkią propagandą prieš 
katalikiškas mokyklas. Tar
nautojai priverčiami leisti 
vaikus į valstybines mokyk
las. Vyskupai išleido laišką, 
kuriame drąsina tikinčiuo
sius griežtai laikytis savo 
principų.

Estijos konstitucija
Vasario 18 d. susirinks 

Estijos tautos atstovybė iš 
dviejų rūmų. Jos darbas bus 
paruošti valstybės naują 
konstituciją.

sužeistas. Maskva tas žinias 
paneigia.

— Belgijoje nukrito kelei
vinis orlaivis; užmušta 12 
žmonių.

— Varšuvoje influenza ser 
ga apie 130 tūkstančių žmo
nių.

— Prezidentas Roosevelt 
pareiškė viešą nepasitenkini
mą General Motors korpora
cijos pirmininko Sloan atsi
sakymu atvykti į Washing
ton deryboms su streikierių 
atstovais.

— Flint, Mich., automobi
lių gamybos 8000 darbinin
kų, pareiškė protestą prieš 
streiką vedančią uniją ir pa
reikalavo, kod gubernato
rius apsaugotų juos, nes jie 
nori pradėti darbą.

— Sausio 26 d. Detroite 
iškilmingai palaidotas vysku 
pas Gallagher; laidotuvėse 
dalyvavo apie 1000 kunigų 
ir minios tikinčiųjų.

— Sausio 27 d. buvusiam 
kaizeriui Vilhelmui sukako 
78 metai.

PREZIDENTUI 55 METAI

Washington. — Preziden
tas Roosevelt sausio 30 d. 
sulaukia 55 metų amžiaus.
. Prezidento gimimo die

nos vakare visoje valstybėje 
įvairiose vietose, ruošiami 
dideli baliai prezidentui pa
gerbti.

Balių pelnas bus įteiktas 
prezident., o šis pinigus pa
skirs paralyžių sergančių 
ligonių reikalams.

Traukinio gaisre žuvo 80 
žmonių

Hongkong. — Greitajame 
traukiny netoli Kantono kilo 
gaisras, kuriame žuvo 80 ke
leivių.

Gaisro priežastis neišaiš
kinta.

ir visas Kabinetas, ir mudu 
tris dienas ten viešėjova, su
sidariusią padėtį triant.

Tuo metu dar visas kraš
tas buvo, pagal Paliaubų su
tarties sąlygas, Vokiečių ka
riuomenės okupacijoj; šios 
gi frontas buvo pastūmėtas 
Rusijos gilumon Didžiojo 
Karo pradedamoje stadijoj. 
Del Spartakistų bruzdėjimo 
vokiečių kariuomenėj, ir bū
simu taikos sąlygų netikru
mo, vokiečiai labai abejingai 
priešinosi bolševikų antplū
džiui; šių gi frontas tuo me
tu atsirado vos tik už kele- 
tos mylių, tarp Kauno ir Vil
niaus. Narsi Lietuvos kariuo 
menė, nepakankamai apsi
ginklavusi, ir be karinio pri- 
ruOšimo, smarkiai priešinosi 
tolimesniams bolševikų lai
mėjimams.

Lietuvos vyriaus/bei buvo 
beveik neįmanoma tinkamai 
veikti, kadangi visos susisie
kimo priemonės, ir beveik vi
si reikmenų sandėliai, buvo 
patekę vokiečių žinioj. Lie
tuvos, kaipo valstybės, padė
tis dar tebuvo sunkiai iš
sprendžiama mįslė; kad ir 
jos tautinės aspiracijos tap
tų pripažintos, niekas neįma
nė, kur nusistatys jos sienos. 
Bolševikai karštai smelkėsi, 
tikindami Lietuvos vyriausy
bę, kad jai naudingiausia su
sidėti su jais, ir ne su San
tarve, ir mudu, kaipo San
tarvininkų atstovai, susilau
kėme tokio komplimento: 
mūsų gyvoms galvoms pa
skirta 25 tūkstančių markių 
premija! (Markė tuomet bu
vo apie 10 centų vertės).

Vieną dieną Spartakistai, 
kurie bendradarbiavo su 
bolševikais, pasiuntė ketu
rių ginkluočių būrį paimti 
nelaisvėn pulkininką Ross ir 
mane, kuomet mudu, laimin
gai, buvova išvykę daryti ap
linkinio krašto reviziją. Šį

Lietuvos vyriausybės nudu 
apginti. Taip sudrausti, šie 
Spartakistai nukovė tą nar
sų Lietuvos kareivį, užmuš
dami jį vietoj. Nušovę jį, 
greitomis perkratinėjo vieš
butį, ieškodami mūsų; mes 
gi, sugrįžę valandėlę vėliau, • 
jau neradome jų, nes juos 
nugąsdino atvykęs didesnis 
Lietuvos sargybinių pulkas. 
Aš visuomet nuoširdžiai ap
gailestausiu to narsaus ka- ' 
reivio mirtį mūsų sargyboje.

Po mėnesio buvau įparei
gotas grįžti Kaunan vesti te
nai Amerikos Pagėlbos Ad
ministracijos darbą, ir pra
leidau keletą labai įdomių 
savaičių, tvarkydamas reik
menų įvežimą geležinkeliu iš 
Liepoj aus, ir garlaiviu 
perkraustant iš Karaliau
čiaus ir Klaipėdos. Aš labai » 
didžiuojuos tuomet sudaryto- 
mis*pažintimis su rimčiau
siais valstybininkais, ypač 
su Dr. Šimkum, kuris tuo 
laiku buvo Prekybos ir Pra
monės Ministeris.
f Kuomet mano asmens pro
fesiniai reikalai vertė mane 
prašytis atleidimo iš kariuo
menės ir grįžti į savo gimtą
jį kraštą, aš palikau Kauną 
su giliu liūdesiu. 
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PAGIMDĖ 4 KŪDIKIUS

Rokiškis. — Naujų Metų 
išvakarėse šio miesto gyven
toja E. Trimbelienė pagimdė 
keturis kūdikius: du berniu
kus ir dvi mergaites. Kūdi
kiai ir motina sveiki.

Ši motina 1933 mt. buvo 
pagimdžiusi 3 kūdikius. .

KAUNAS BE VANDENS

Kaunas. — Sausio 13 d. 
buvo sugedus vandens teiki
mo sistema. Visas miestas 
kelioms valandoms buvo be 
vandens.

Daugeliui valdininkų teko 
eiti į tarnybą'nenusiprausus.

CARO SUŠAUDYTOJAS
IRGI SUIMTAS

Maskva. — 1918 mt. jo į- 
sakymu sušaudyta caras su 
šeima. Šiandie jis kalėjime. 
Tai — Aleksandras Belobo
rodov. Jis suimtas kaip troc- 
kininkas. Jį nurodė kaip są
mokslininką kariuomenės tei 
sme teisiamas Boguslavsky.

1918 mt. Beloborodovui 
Leninas buvo įsakęs atga
benti carą Nikalojų į teis
mą, bet šis pabijojęs, kad 
kas nors kelyje neišvaduotų 
caro, įsakė savo vadovauja
mai kuopai sušaudyti carą ir 
jo šeimą arešto vietoje — 
Ekaterinburge, 1918 mt. lie
pos 16 d.

Miami, Florida. — Greita
sis autobusas su 31 keleiviu 
nuslydo nuo Tamiami kelio 
ir nukrito į kanalą. Nelaimė
je žuvo 17 keleivių.

Nelaimė įvykusi dėl auto
buso užpakalinio rato lūži
mo. . ?
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VILNIAUS LAISVĖS TARYBA

Žvakių vartojimo nepanai
kino nei elektra, nei dujos. 
Jos turi savo simbolišką 
reikšmę ir, kaipo tikėjimo 
ženklas, vartojamas įvairio
se religinėse apeigose.

Pati žvakių - sudėtis yra 
simboliška. Tikroji vaškinė 
žvakė susideda iš tyriausios 
medžiagos. Vaško gamintoja 
bitelė nepakenčia nešvaru
mų. Ji simbolizuoja skaisčią
ją Panelę Mariją, kuri pa
gimdė Kristų kūne ir kuri 
suteikė Jam iš savęs žmo
gaus pavidalą. Vaškas pri
mena tyrąją Viešpaties Jė
zaus žmogystę, o žvakės kna 
tas — Jo sielą.

Deganti žvakė tikintiems 
primena Jėzų Kristų, švento
jo Rašto žodžiais tariant, Jis 
yra „pasaulio šviesa” (Jon. 
8, 12), ne bet kokia, bet „tik
roji šviesa” (Jon. 1, 9). Kris
tus pats save vadino šviesa. 
„Aš pasaulio šviesa. Kas ma
ne seka, nevaikščioja tamsy
bėje; jis turės gyvenimo švie 
sos” (Jon. 8, 12). „Aš, švie
sa, atėjau į pasaulį, kad kiek
vienas, kurs tiki į mane, ne
pasiliktų tamsybėje” (Jon. 
12, 46).

Deganti žvakė ypatingu 
būdu primena tiesaus ir die
vobaimingo Simeono žo
džius: „nes mano akys matė

Paskutiniai žiaurūs lenkų priespaudos žygiai prieš Vil
niaus krašto lietuvius aiškiausiai badyte bado akis, jog ko
va dėl Vilniaus išlaisvinimo ir dėl vilniečių lietuvių teisių 
turi būti organizuotesnė ir vieningesnė.

Vartome angliškus laikraščius — juose nieko apie bar
bariškus lenkų darbus. Bet užpuola Lenkijoje žydus, tuo
jau skaitome ilgiausius straipsnius. Štai prieš kelias die
nas įtakingojo New York Times skiltyse tilpo žydų laikraš-

- čio redaktoriaus atviras laiškas Lenkijos generaliniam 
konsului. Nors tas didelis laiškas apžiotas smulkiomis pa
stabomis, jog tai skelbimas, bet aišku, jog jis savo vaidme
nį puikiausiai atliko.

Žydai už savo skriaudžiamus tautiečius gali gerą propa
gandą vesti, nes jie gerai organizuoti, nes jie turi pinigų. 
Nejau amerikiečiai lietuviai negalėtų žydų pavyzdžiu pa
sekti?

Jokios abejonės nėra. Tai galima padaryti, nes reikia. 
Štai argumentas — yra reikalas, todėl ir galimumai turi 
būti surasti. x

Vilniui Vaduoti vieningos sąjungos Jungtinėse Valstybė
se, turbūt, neįstengsime suorganizuoti. Organizacijų tar- 
pusaviai santykiai perdaug aštrūs. Bandė prof. Biržiška, 
bandė prof. Kemėšis, gal bando Uždavinys, bet rezultatų 
nematome.

Mes norėtumėm štai ką pasiūlyti: Jungtinėse Valstybėse
reikia suorganizuoti Vilniaus Laisvės Tarybą, kurios pa- tav0 išganymą, kurį priren- 
grindiniu tikslu turėtų būti skelbti lenkų neteisybes angliš
koje spaudoje, nuolat informuoti kongreso narius, svetimų 
valstybių atstovus Washingtorie, neužmiršti ir Tautų Są
jungos. Pagaliau, ji surastų sau labai daug reikalingo ir 
garbingo darbo.

Kas gi sudarytų Vilniaus Laisvės Tarybą? Norime pa
daryti tokį siūlymą: į ją po vieną žmogų deleguoja šios in
stitucijos — Kunigų Vienybė, Kat. Susivienymas, Susivie
nijimas Lietuvfij Amerikoje, K. Federacija ir dienraščiai 
Draugas, Naujienos ir Vienybė.
. Atrodo, jog suminėtos institucijos gražiausiai atstovau
tų lietuvių aiškią daugumą. Jų žmonės puikiausiai susi
šnekėtų— juk Vilniaus reikalu negali būti dvejų nuo- 

' monių.
Nuoširdžiai tikime, jog tokia institucija būtinai reikalin

ga. Gali ji būti pavadinta kitu vardu, galima jai pasiūlyti 
Kitokį darbai. Galima ją sudaryti iš didesnio skaičiaus 
žmonių. Visa tai diskutuotina. Kas nors turi padaryti or
ganizavimo pradžią. Gal Vilniui Vaduoti Sąjungos atsto
vas imtųsi tarpininkavimo iniciatyvos, kai paaiškės, jog 
šiuo klausimu pasireiškia vieninga nuomonė.

gei visų tautų akivaizdoje, 
šviesą pagonims apšviesti ir 
tavo tautos Izraelio garbę” 
(Luk. 2, 30-32). Kaip žva
kės liepsna kyla į viršų, į 
aukštybes ir josios šviesa 
blaško tamsumus, taip amži
noji Šviesa, Jėzus Kristus, 
„apšviečia kiekvieną žmogų, 
ateinantį į šį pasaulį” (Jon. 
1, 9). Šviečia pavyzdžiu, dan
giškuoju mokslu, kad tik 
mes pamėgtume kas yra 
aukštai, ne kas žemėje (Kol. 
3, 2). „nes čia mes neturime

pasiliekančio miesto, bet ieš
kome busimojo” (Žyd. 13, 
14).

Deganti žvakė tirpsta, 
nyksta. Taip lygiai mes turi
me aukotis, nykti Dievo gar
bei ir savo sielos amžinai lai
mei. Turime šviesti gražiu 
pavyzdžiu, nežiūrint, kaip 
sunku būtų tai padaryti. 
„Nes kas prapuldytų savo 
gyvybę dėl manęs, atras ją” 
(Mat. 16, 25), sako galybių 
Viešpats. „Tegul jūsų šviesa 
taip šviečia žmonių akivaiz
doje, kad jie matytų gerus 
jūsų darbus ir garbintų jūsų 
Tėvą, kurs yra danguje” 
(Mat. 5, 16). Todėl žvakė į- 
teikiama žmogui per krikštą. 
„Imk šią degančią žvakę”, 
kalba kunigas, „ir nepeikti
nai saugok savo krikštą, už
laikyk Dievo įsaymus, kad 
Viešpačiui atėjus į vestuves, 
galėtumei išeiti jį pasitikti 
kartu su visais šventaisiais 
dangiškoje buveinėje, ir gy
ventumei per amžių amžius”.

Atėjęs į bažnyčią šventų 
Mišių klausyti, žmogus mato 
ant altoriaus degančias žva
kes. Tuoj prisimena Kalvari
jos kalną ir kruvinąją Auką. 
Jeigu turi nors kiek nusiže
minimo ir geros valios, tuoj 
panori ant altoriaus, kaip 
koti savo vargus bei ašaras... 
ant Kalvarijos kalno, paau-

Žvakės vartojamos ne tik 
šv. Mišių ar šiaip bažnytinių 
apeigų metu, bet taipgi mirš
tant ir užėjus baisioms aud
roms. Todėl žvakės dažnai 
vadinamos „grabnyčiomis” 
(nuo žodžio grabas) ir „grom 
nyčiomis” nuo lenkiško žo
džio „grom” — griaustinis.

Vasario mėn. antrą dieną 
žmonės vadina Grabnyčio
mis. Tą dieną Dievo Motinos 
Įvedybos ir Kristaus paauko
jimo Jeruzalės bažnyčioje 
atminimui, iškilmingai šven
tinamos žvakės ir daromos 
procesijos. * P. M. J.

Ir Sovietų Rusijoje dabar 
vyksta kažkas nauja. Visuo
menėje kyla tautinis judėji
mas. Visur kalbama apie ru
sų tautos genijų, apie rusų 
vietą pasauly. Kitos tauty
bės neigiamos. Ar tik nesu
lauksime naujos fašizmo rū
šies, naujos fašistinės vals
tybės ?

JIE NORI PAKEISTI 
TIKYBĄ

- DĖL BAŽNYTINIŲ TURTŲ

Lietuvos Katalikų Veikimo Centro metinis suvažiavimas, 
Naujų Metų išvakarėse įvykęs, virto tikra sensacija. Apie 
jį rašė Lietuvos ir užsienio spauda. Rašė katalikai, rašė li
beralai, rašė socialistai, rašė komunistai. Bene plačiausia 
aprašė mūsų komunistų spauda. Turbūt, niekados anks
čiau katalikų suvažiavimai nesusilaukė tokio plataus apra
šymo, tiesiog visuotinio susidomėjimo.

Kokia priežastis iššaukė visų reagavimą? O gi labai pa
prasta. Katalikai savo suvažiavime išdrįso blogybių prie
žasčių ieškoti ne kur kitur, bet pirmiausia pas save. Kata
likai nemetė kovos pirštinės kitaip manantiems žmonėms, 
bet drąsiai pasakė: gerai apsižiūrėkime ir susitvarkykime 
savo namuose.

Savo paskaitoje Dr. A. Maceina pažymėjęs reikalą, kad 
katalikai daugiau rūpintųsi ne savo žodžiais, bet savo dar
bais, kad tikybos atstovų skelbiama artimo meilė matytųsi 
darbuose. Pagaliau, jis drąsiai suminėjo, ar nebūtų laikas 
pagalvoti ir apie tinkamesnį bažnytinių žemių bei bažnyti
nių brangenybių sunaudojimą.

Katalikams nepalanki spauda tuojau sušuko, jog katali
kai reikalauja bažnytines žemes konfiskuoti. Ne, to nerei
kalavo; pagaliau, tų žemių ir labai nedaug; kalbėta apie jų 
tinkamesnį sunaudojimą, nurodyti galimi pavojai. Ir ge
rai padarė pasauliečiai inteligentai, jog išdrįso jautrius 
klausimus pajudinti. Gerai, jog tuos drąsius žodžius gir
dėjo aukštieji Bažnyčios atstovai — geriau tuos žodžius 
girdėti viešai, gražiai pasakytus, o ne iš pasalų keno nors 
piktai taikomus.

Lietuvos katalikų vadų suvažiavimas parodė, kaip gyva 
yra katalikų visuomenė, kaip giliai jai rūpi bažnytiniai, 
tautiniai ir valstybiniai reikalai. Katalikų vadai išdrįso 
pasakyti, jog Lietuvoje, kaip ir kitur, daug yra skurdo, nes 
trūksta socialinio teisingumo. Jei nebus įvykdytas socia
linis teisingumas, valstybė negali tikėtis skaisčios ateities, 
tikyba negali tikėtis laimėti dangui sielas.

APŽVALGA
MASKVOS TEISMAS

Praeitos savaitės gale ko
munistų kariuomenės teis
mas Maskvoje pradėjo svar
styti 17-kos kaltinamųjų by
lą. Visi kaltinamieji jau 
prieš teismą buvo „prisipa
žinę”. Tuos „prisipažinimus” 
jie dabar iškilmingai teisme 
kartoja ir dar prideda sau po 
„porciją” didesnių apkaltini
mų.

Svarbiausias kaltinamasis
— Karl Radek, kilme žydas 
iš Lenkijos, tarnavęs komu
nizmui nuo pat jaunystės 
dienų. Jis organizavo komu
nistų judėjimus Vokietijoje, 
Austrijoje, Lenkijoje, Ven
grijoje. Jis buvo žymiau
sias laikraštininkas.

Kitas kaltinamasis, G. So
kolnikov, Maskvos pirklio žy 
do sūnus, senas revoliucio
nierius, Sovietų Rusijos am
basadorius Londone, žymus 
finansistas — ekonomistas.

Gr. Piatakov, Lenino arti
mas bendradarbis, revoliu
cionierius nuo 1905 mt, irgi i Robespiere liko nužudytas

Tada atėjo Napoleonas su sa

rebriakov, buvęs komunistų 
partijos gen. sekretorius, ku
rio vietą vėliau užėmė Stali
nas.

Ir kiti 13-ka yra užėmę 
svarbias vietas, per daugelį 

,metų tarnavę komunizmui.
Dabar jie — didžiausi sa- 

botažninkai, Rusijos išdavi
kai, kapitalistų pataikūnai, 
bjauriausi proletariato prie
šai. Tokiais juos laiko Stali
nas ir jo kompanija.

Pažymėtina, jog prieš mir
tį Leninas savo darbų vyk
dytojais paskyrė Trockį, 
Staliną, Zinovjevą, Kamene- 
vą, Bukhariną ir Piatakovą. 
Ir kas beliko iš tos šešiukės ?

Trockis ištrėmime, Zinov- 
jevas su Kamenevu — sušau
dyti, Bukharinas — kalėji
me, Piatakovas — laukia su
šaudymo bene šiomis dieno
mis. Tik vienas Stalinas beli
ko. Bet ar ir jo dienos labai 
ilgos?

Prancūzų revoliucijos va
dus išžudė revoliucionierius 
Robespiere. Pagaliau ir pats

Indija daugiausia žinoma 
kaip gražių pasakų ir savo
tiškų paslapčių šalis. Ji yra 
anglų žinioje, anglų valdžio
je. Anglijos valdžią ten at
stovauja paskirtas vicekara- 
lius.

Apie 250 indusų, Indijos 
gyventojų, yra išsiskirstę į 
2300 grupių, lyg savarankiš
kų tautelių, kurias vadinsi
me kastomis. Kiekvienas in- 
dusas gema tam tikroje kas
toje ir iš jos niekuomet ne
gali pereiti į aukštesnę.

Vienų kastų nariai neben
drauja su kitų kastų nariais, 
niekuomet nevalgo kartu, ne
gyvena po vienu stogu.

Žemiausios kastos nariai 
vadinami parijais. Jie išpa
žįsta indusų tikybą, bet iš 
visuomeninio gyvenimo griež 
tai išskirti; jie negauna tin
kamo darbo; jie negali su
kurti šeimyninio gyvenimo 
su aukštesnės kastos nariais.

Parijus daugiausia išnau
doja dvarininkai, kuriems 
jie yra amžini tarnai. Tur
tuoliai neleidžia net laistyti 
išdžiuvusių laukų, jei van
duo pasemtas iš parijų kas
tos šulinio.

Parijai neprileidžiami prie 
kitų kastų žmonių arčiau 
kaip per 200 žingsnių. Jų 
vaikai mokomi skyrium; jie 
neleidžiami net į maldos na
mus.

Parijai, kurių yra apie 60 
milijonų, dabar rengiasi pri
imti kitą tikybą, kad galėtų 
gauti žmoniškesnes teises. 
Jiems palankiausios tikybos 
— krikščionybė ir islamas. 
Islamas vargšams parijams 
siūlo visuotinę brolybę; isla
mo pasekėjų (mahometonų) 
labai daug Indijoje ir jie tu
ri politinių teisių. Krikščio
nybė irgi nemažiau juos vi
lioja.

Atrodo, jog 60 milijonų 
parijų atsisakys indusų ti
kybos, kad gautų geresnes 
gyvenimo sąlygas.

TRYS DIKTATORIAI

— Vokietijai įvairių pre-[ — Prie Nidos, Klaipėdos 
kių pernai parduota beveik krašte, išgelbėta danų laivo 
už 12 milijonų litų. Daugiau
sia parduota kiaulių, sviesto, 
medžio, linų, kiaušinių ir žą
sų.

— Priverstino' darbo sto
vykla steigiama Dimitravo 
dvare, Kretingos valsčiuje.

— Į Ispaniją norėjo pa
bėgti darbo rūmų pasiunti
nys ir vienas darbininkas; 
pasiuntinys buvo pagrobęs 
kelis tūkstančius litų. Abu 
bėgliai sugauti prie Vokieti
jos sienos.

są įtaką į šalies valdymą.
Nors Rusija dabar valdo

ma komunistų tėvo Markso 
principais (taip bent komu
nistai sako), tačiau-abejoja
ma, ar Stalinas yra perskai
tęs Markso pagrindinį veika
lą Kapitalas. Jis labiau prak
tikas.

Šis tylus, labai paslaptin
gas gruzinas, vis dėlto mėgs
ta pasirodyti minioms. La
biausiai jis mėgsta revoliu
cijos minėjimo dienos para
dą Maskvos Raudonoje Aikš
tėje.

Kitokis yra Hitleris. Jį ga
lima laikyti pranašu. Per 15 
metų jis kalbėjo vokiečiams 
apie savo būsimą galybę ir 
Vokietijos garbę. Jo žodžiai 
išsipildė — Hitleris sulaukė 
laiko, kai paėmė į savo ran
kas visos Vokietijos vairą.

Įdomu pastebėti, jog Hit
leris nevaldo; jis valdymą 
padalino tarp savo artimiau
sių pagelbininkų. Jo arti
miausi patikėti žmonės: ka
ro ministeris gen. Blomberg, 
ekonomijos ministeris ir ban
ko valdytojas Schacht, avia
cijos ministeris gen. Goe
ring ir propagandos minist. 
Goebbels. •

Hitleris menko mokslinio 
išauklėjimo. Kariuomenėj jis 
pasiekė tik grandinio laips
nio. Kare buvo sužeistas, ku
rį laiką net buvo aklas, ta
čiau visas kliūtis nugalėjo. 
Jaunystėje buvo dailininkas j 

dažytojas, vos tik pragy
venimui uždirbąs. Šiandie 65 
milijonai vokiečių jo klauso.

Hitleris beveik asketas. 
Jis nerūko, negeria jokių al
koholinių gėrimų, visai ne
valgo mėsos.

Mussolini irgi kilęs iš pa
prastos .šeimos. Jaunystėje 
buvo mūrininku, krautuvės 
tarnautoju, vėliau mokytoju. 
Buvo socialistas. Dažnai 
mėgdavo pareikšti savo nuo
monę dėl įvairių įvykių. Jo 
veidas nepaprastai panašus 
į senovės romėnų valdytojus.

Mussolinio valanda išmušė 
1922 mt., kai su 60,000 juod- 
marškinių fašistų jis atžy
giavo į Romą. Nedrausmin
ga, nevieninga ir neveikli vy 
riausybė susvyravo. Kara
lius pakvietė juodmarškinių 
vadą būti premieru. Ir štai 
jau 15 metų, kaip Mussolini 
valdo Italiją. Jis nepašalino 
karaliaus, nes karalius ne
siuntė kariuomenės prieš jį. 
Hitleris, tapęs Vokietijos 
kancleriu, irgi nepašalino 
prezidento Hindenburgo, nes 
šis paskyrė jį kancleriu.

Hitleriui, Mussolini ir Sta
linui žinant, išžudyta daug 
jų priešininkų. Žinoma, jie 
tiki, jog istorija užmirš jų 
bloguosius darbus ir, tur
būt, mano, jog bus garbina
mi per amžius. Ateitis paro
dys. Bet šiandieną jie valdo

Dabar labai madoje dikta
toriai. Bet diktatoriai nėra 
jokia naujiena. Jie buvo se
novėje, prieš Kristaus gimi
mą, jie buvo viduramžiais, 
jų ir dabar netrūksta.

Įvairūs karaliai, kunigaik
ščiai ir kitokiais vardais pa
sivadinę valdovai buvo tik
riausi diktatoriai. Į jų skai
čių lengvai galime įtraukti 
Romos valdovą Julių Cezarį, 
Makedonijos karalių Alek
sandrą Didįjį, Prancūzijos 
imperatorių Napoleoną. ,

Šių dienų žymiausi dikta
toriai yra Italijos Mussolini, 
Vokietijos Himleris ir Rusi 
jos Stalinas, /.pie juos čia ir 
pasidalinsime keliomis min
timis.

Stalinas va]do 160 milijo
nų rusų, tačiau turi labai 
kuklų vardą,— jis tik komu
nistų partijos generalinis se
kretorius. Stalinas menkas 
kalbėtojas, ne toks entuzias
tas, kaip velionis Leninas, ir 
retai kalba vįešose iškilmėse. 
Jis turi sudaręs savo gerą 
komitetą”, per kurį daro vi- apie 270 milijonų žmonių.

Amager tarnautojai. Laivas 
žuvo.

— aKlėdų švenčių proga ’ 
daug kalinių susilaukė pasi
gailėjimo.

— Vytauto D. universiteto 
studentai vilniečiams surin
ko beveik 5000 litų.

— Vasario 16 d. Vytauto 
D. muziejaus bokšte skam
bės nauji varpai, nuliedinti 
Belgijoje.

— Praeitais metais Lietu
va per ekonominę įstaigą Pie 
nocentrą pardavė užsieniui 
67 milijonus kiaušinių. Dau
giausia parduota Anglijai.

— Mažeikių — Šiaulių ge
ležinkelio traukiniu važiavu- „ 
sius slaptai, be bilietų, du 
vyrus ištiko didelė nelaimė 
(per Naujus Metus): juodu 
stovėjo lauko pusėj ant vago
no laiptelių; pervažiuojant 
Ringuvo tiltą, abu užkliuvo 
už tilto tureklių ir buvo nu
blokšti. Vienas mirė, kitas 
sunkiai sužeistas.

— Beveik visuose Lietu
vos miestuose ir miesteliuo
se keliamas klausimas dėl 
elektros brangumo. Kaune 
už elektros atpiginimą dau
giausia kovoja adv. Skipitis 
ir prof. Kolupaila.

— Kauno radio stoties 
pranešėjos vietai kandidačių 
susirado net 66. Sudaryta 
12-kos asmenų komisija eg
zaminavo ir išrinko dvi, ku
rios esančios vienodai geros. 
Tomis laimingomis yra O. 
Jonkaitytė - Gratkauskienė 
ir stud. I. Oškinaitė. Lietu
voje radio pranešėja vadina
ma radio teta, o pranešėjas 
— radio^dėdė/

— Derybos tarp Lietuvos 
ir Rusijos dėl prekybos su
tarties jau baigtos. Derybos 
baigėsi abipusiu susitarimu.

— Aluntoje norima pasta
tyti vargšams prieglaudą.

— Marijampolės cukraus 
fabrikas Kalėdų šventėms 
davė darbininkams po 11 

I svarų cukraus.
| — Antalieptėje klebonas 
kun. Kripaitis surengė Kūčių 
vakarienę beturčiams.

— Kaune, universiteto kny 
gynė, uoliai studijuoja lietu
vių literatūrą suomių prof 
P. Arumaa.

— Paskutiniu laiku pradė
jo smarkiai kilti miško kai
na. Manoma, jog tos kainos 
kyla ryšium su vykstančiu 
Ispanijoj karu — kai pasi
baigsiąs pilietinis karas, bū
sią reikalinga daug medžio 
sugriautiems trobesiams, til
tams ir geležinkeliams 
statyti.

— Kalėdų šventėms 
Kauną iš užsienio buvo 
vykę trys tarptautiniai suk
čiai; jie atvyko prisidengi 
gražiais vardais ir norėjo 
kauniškius smarkiai apgau
ti. Bet jų viena perdidelė. 
nachališka vagystė Žydų 
banke juos išdavė. Dabar ka 
Įėjime.

—. Alytuje vienas ameri
kietis lietuvis atidarė vieš1 
būtį New York. Tai pirmas 
viešbutis visame mieste.

— Pernai Lietuvoje buvo 
2308 pradžios mokyklos st 
258,927 mokiniais, 57 gimna
zijos ir 31 progimnazija su 
17,063 mokiniais.

— Įdomiausias dienraštis 
XX Amžius šiems metams 
per pusę atpigintas — kai
nuoja tik 30 litų metams.

at-

at-

L

Pati antraštė „Kauna 
New Yorkas" daugumą 
suklaidinti. Daug kas 
tikėti rasti statistikos 
meną ir pan. Is anksto; 
sakau, kad šiame straips 
manau pateikti tik pluo 
savo įspūdžių iš vasaros 
lionės iš Kauno į New I 
ką.

Kaunas - laikinoji m 
tėvynės ir valstybės sosti 
Vilniuje juk nuo 1920 m. s 
Uųm. 9 dienos sėdi lenk 
Kauno miestas Lietuvoje 
džiausiąs, gyventojų ska 
tubs jau antras simtasti 
(ančių.

Čia yra mūsų tauto 
valstybės visas centras 

- valstybės valdžios aukse 
šieji organai,-kaip vyr 
sybė (prezidentas ir mini 
rių kabinetas), seimas (] 
metų pertraukos prač 
veikti) ir vyriaumasieis 
_ ir ministerijos su d* 
tamentais, ir aukštosios 
kyklos, - kaip Vytaut 
tižiojo universitetas, 
mokykla, Muzikos mot 
ir gimnazijos, progimn 
(kolegijos, high schools 
džios mokyklos, ir ban 
bažnyčios (su bazilil 
visokios pramonės, 
bos ir kultūros gyveni) 
trines įstaigos, draugi 
tro valdybos... Tik vie 
ta aukštoji įstaiga arbi 
gija, kurios centras 1 
tor. žodžiu, viso Li 
valstybinio, kultūrink 
nimo židinys yra Kam 
noma, nepamirštu i 
svarbių Lietuvos pui 
a. Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys, Dotnuva, 
jampolėirtt .

Žmogui, atvykusiam 
limo Lietuvos kampeli* 
trą, Kaunas atrodo 
miestas, ilgumo net ke 
lometrų; ir senas cent 
gana plačia Laisvės ai 
kitomis gatvėmis,iri 
miestas, lietuvių valdi 
apstatytas naujais gy 
mais namais,, gana nu 
na kaimo žmogelį. Juk 
jų, trijų, keturių aukšt

k

Vėl Buvai
(Tęsinys)

Kus dėtis’! Iš 
ro, čia žolė buvo labai iš 
ta. Ar tik ne čia eina į 
liai gert? Aš tebeturėjai 
vo peilį. Revolvery dar į 
buvo vienas šovinys. N 
šautuvu galėe šiaip tau 
sigint, 0 dabar — vison 
turiomreikia sprukti 
saugesnę vietą! Vieni 

patogesnė vieta man pi 
dė medis, žinoma, jei 
jaguaras, vistiek aš p 
vęs, nes jis vikrus kaip 
«įsikars į bet kokį med 

. Mano laimei aš dari 
turėjau su savim lasso. I 
risau už diržo. Pasini 
vieną medį. Vargais neg! 
Pwpiauj jo viršūnę, k< 
kartų ap&ivyniojau apie 
ir apie medį. Norėjau 
porą valandų užsnūst 
žemėn neiškrisiu.

Besiruošiant nakvynei 
gerokai sutemo. Neto 
prasidėjo nuostabus m 
koncertas. Ramu miške 
tai dieną. Tada miega 

žvėrys, pasisilėpę 
kaitrios atogrąžų saulės.

nakčiai, čia viskas

r K pradžių pasigirsta b

Suvažiavimo rengėjai ir jo dalyviai, o ypač Dr. Maceina, 
tikrai verti nuoširdaus dėkingumo už drąsius užsimojimus 
pradėti socialinio teisingumo vykdymą nuo savęs. Toks 
užsimojimas tai gyvybės ženklas, tai gražios ateities pra
našas.

kaltinamųjų suole.
Panašių nuopelnų ir S. Se- vo diktatūra.

. .«w.

>—:—
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Nidbs, Klaipėdos 
Ibėta danų laivo 
•nautojai. Laivas

9 d., 1937 m.

į švenčių proga 
l susilaukė pasi-

~~ - - s|ao D. universiteto

Sausio 29 d., 1937 m. AMERIKA

KAUNAS-NEW YORK

Iniečiams surin- 
00 litų.
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i kiaušinių. Dau- 
luota Anglijai, 
ių — Šiaulių ge- 
aukiniu važiavu- 
i, be bilietų, du 

didelė nelaimė 
is Metus): juodu 
o pusėj ant vago- 
j; pervažiuojant 
:ą, abu užkliuvo 
sklių ir buvo mi
mas mirė, kitas 
sistas.
: visuose Lietu
ose ir miesteliuo- 
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oja adv. Skipitis 
lupaila.
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irą suomių pro£

tiniu laiku prade- 
i kilti miško kai
ta, jog tos kainos 
im su vykstančiu 
karu — kai pasi- 
lietinis karas, bū 
įga daug medžk 
ns trobesiams, til- 
geležinkeliams at-

dų šventėms į 
užsienio buvo at- 
tarptautiniai suk- 
įtvyko prisidengę 
ardais ir norėjo
i smarkiai apgau- 
į viena perdidelė.

vagystė Žydi? 
išdavė. Dabar ka-

ije . vienas arneri* 
ivis atidarė vieš- 
York. Tai pirmas 
isame mieste.
ii Lietuvoje buvfi 
žios mokyklos sr 
(kiniais, 57 gimna-

progimnazija su
riniais.
iausias dienraštis 
s šiems metams 
atpigintas — kai- 
10 litų metams.

(Įspūdžių žiupsnelis)

Pati antraštė „Kaunas — 
New Yorkas” daugumą gali 
suklaidinti. Daug kas gali 
tikėti rasti statistikos duo
menų ir pan. Iš anksto pasi
sakau, kad šiame straipsnyje 

, manau pateikti tik pluoštelį 
savo įspūdžių iš vasaros ke
lionės iš Kauno į New Yor- 
ką.

Kaunas — laikinoji mūsų 
tėvynės ir valstybės sostinė. 
Vilniuje juk nuo 1920 m. spa
lių m. 9 dienos sėdi lenkas. 
Kauno miestas Lietuvoje di
džiausias, gyventojų skaito
mas jau antras šimtas tūks
tančių.

Čia yra mūsų tautos ir 
valstybės visas centras: ir 

. valstybės valdžios aukščiau
sieji organai, — kaip vyriau
sybė (prezidentas ir ministe- 
rių kabinetas), seimas (po 9 
metų pertraukos pradėjęs 
veikti) ir vyriausias teismas, 
— ir ministerijos su depar
tamentais, ir aukštosios mo
kyklos, — kaip Vytauto Di
džiojo universitetas, Karo 
mokykla, Muzikos mokykla... 
ir gimnazijos, progimnazijos 
(kolegijos, high schools), pra 
džios mokyklos, ir bankai, ir 
bažnyčios (su bazilika), ir 
visokios pramonės, preky
bos ir kultūros gyvenimo cen 
trinės įstaigos, draugijų cen
tro valdybos... Tik viena, ki
ta aukštoji įstaiga arba drau
gija, kurios centras kur ki
tur. žodžiu, viso Lietuvos 
valstybinio, kultūrinio gyve
nimo židinys yra Kaunas. Ži
noma, nepamirštu ir kitų 
svarbių Lietuvos punktų, k. 
a. Klaipėda, Šiauliai, Telšiai 
Panevėžys, Dotnuva, Mari
jampolė ir 1.1. .

Žmogui, atvykusiam iš to
limo Lietuvos kampelio į cen 
trą, Kaunas atrodo didelis 
miestas, ilgumo net kelių ki
lometrų; ir senas centras su 
gana plačia Laisvės alėja ir 
kitomis gatvėmis, ir naujas 
miestas, lietuvių valdininkų 
apstatytas naujais gyvena
mais namais^ gana nustebi
na kaimo žmogelį. Juk dvie
jų, trijų, keturių aukštų na

mai, moderniški pastatai, k. 
a. Vytauto Muziejus, Lietu
vos Bankas, Žemės Bankas, 
Pašto namai, Universiteto 
rūmai, Pieno Centras ir k.k., 
žavi akį savo didumu, gra
žumu. Ir autobusai (pavada
vusieji arklių konkę), auto
mobiliai lekiantieji gatvėmis 
gąsdina nemažai nedrąsų at
vykėlį1.

Bet, mačiusiam bent Euro
pos didesnius centrus, Kau
nas tokio didelio įspūdžio ne
sudaro. Jis yra tik savo kra
što artimas, brangus ir didis 
punktas, centras. O kas rei
kėtų sakyti, palyginus Kau
ną su New Yorku, vieno — 
dviejų šimtų tūkstančių gy
ventojų miestą su kelių mili
jonų gyv. miestu? Baisu ir 
lyginti: juk šis milžinas ke
lias dešimtis kartų didesnis! 
Ir dangoraižiai, skaitantieji 
aukštus (story) dešimtimis, 
ir plačios gatvės, miestas su
augęs iš kelių miestų, o au
tomobilių, autobusų judėji
mas — tiesiog neįmanomas; 
niekur neregėtas pašėlimas!

čio m. visos beveik 
užimtos. Mat, rudens 
nas: grįžta amerikiečiai, va
saros metu lankę Europos 
kraštus, o ypač daug grįžta 
iš tik ką pasibaigusios Vo
kietijoje sporto olimpiados. 
Po daugelio žygių ir rūpes
čių gaunu ir laivą ir vietą 
laive. Sumoku virš 800 litų 
ir vykstu.

Sudiev! — tariu savo arti
miems giminėms, sudiev — 
geriems draugams, priete- 
liams, sudiev — broliams lie
tuviams, sudiev — Lietuvos 
miškams, ežerams, kalnams 
ir laukams, sudiev — visai 
gimtajai šaliai. Atsisveikinu 
Tave ne amžinai, bet laiki
nai išvykdamas, Tau nenusi
kaltęs, greitu laiku sugrįšiąs.

Graudu ir skaudu, šalta ir 
šilta, kaip paprastai ką nors 
širdingai atsisveikinant. Ta
ve myliu, Tavęs neužmiršiu 
ir svetur būdamas ne tik Ta
ve minėsiu, bet ir kitus ra
ginsiu Tave pažinti ir mylė
ti. Iki greito pasimatymo... 
Sudiev! —

Vieną gražią besibaigian
čios vasaros dieną ryžausi 
vykti į Amerikos žemę. Einu 
per įstaigas nuo Ainošiaus 
pas Kaipošių. Sužinau, ko
kius dokumentus reikia susi
daryti..., na ir pradedu.

Parūpinęs visą eilę doku
mentų, apmokėtų žyminiu 
mokesčiu po 2 litus (ir gimi
mo metrika ir mokesčių in
spekcijos ir policijos ištiki
mybės liudijimą ir k.k.), bū
damas Lietuvos pilietis, įsi
gijau užsienio pasą, sumokė
jęs vizų rinkliavos 30 litų 
pasui ir 150 litų iškeliauti vi
zai gauti. Parūpinęs vėl visą 
pluokštą dokumentų, apmo
kėtų žym. mokesčiu, einu į 
Jungtinių Valstybių konsula
tą, prašydamas vizos įvažiuo
ti į tą kraštą. Nemažai išvar 
gintas gaunu ir tą vizą. Einu 
į įvairių linijų laivų konto
ras, agentūras. Mūsam tele
gramas ir į Stockholmą ir į 
Paryžių ir į Liverpoolį, — 
norima vieta greitam išvyki
mui sunku gauti, ligi lapkri

J. Paškevičius

Vėl Buvau Tarp žmonių
(Tęsinys)

Kus dėtis?! Iš tik
ro, čia žolė buvo labai ištryp
ta. Ar tik ne čia eina gyvu
liai gert? Aš tebeturėjau sa
vo peilį. Revolvery dar tebe
buvo vienas šovinys. Na, ir 
šautuvu galėč šiaip taip ap
sigint. O dabar — visom ke
turiom reikia sprukt kur į 
saugesnę vietą! Vienintelė 
patogesnė vieta man pasiro
dė medis. Žinoma, jei užeis 
jaguaras, vistiek aš pražu
vęs, nes jis vikrus kaip katė 
ir įsikars į bet kokį medį!

Mano laimei aš dar tebe
turėjau su savim lasso. Prisi
rišau už diržo. Pasirinkau 
vieną medį. Vargais negalais 
įkopiau į jo viršūnę, keletą 
kartų apsivyniojau apie save 
ir apie medį. Norėjau nors 
porą valandų užsnūst. Gal 
žemėn neiškrisiu.

Besiruošiant nakvynei jau 
gerokai sutemo. Netrukus 
prasidėjo nuostabus miško 
koncertas. Ramu miške tik
tai dieną. Tada miega įvai
rūs žvėrys, pasisilėpę nuo 
kaitrios atogrąžų saulės. Bet 
užėjus nakčiai, čia viskas pa
kyla ant kojų.

Iš pradžių pasigirsta bež

džionių riksmas. Girdint per 
eina šiurpuliai per visą kūną 
nuo galvos lig kojų padų. 
Kiek trukus atsiliepia įvai
rūs paukščių balsai. Kada- 
ne-kada suniurna tapiras ar 
plėšrioji katė.

Mane apniko baisios min
tys. Kur mano draugai? Gal 
jie manęs ieško? Gal aš kaž
kur nublūdėjau. Nuspren
džiami ateinančią dieną pla
ningiau imtis darbo. Grįšiu 
ton pačion vieton, kur buvau 
vakar, gerai ištirsiu denį. 
Jei nieko nepešiu — tai kitą 
slėnį, bet tol ieškosiu, kol 
rasiu...

Taip begalvodamas kiek 
aprimau. Vienok tuoj paste
bėjau, kad buvau labai nuil
sęs ir smarkiai skaudėjo man 
galvą. Net krūptelėjau. Gal 
drugys krečia? Ir nenuosta
bu! Tik aš nelabai pasiduo
du ligoms. Tik dabar atsimi
niau, kad aš per visą dieną, 
galima sakyt, beveik nieko 
burnoj neturėjau. Gal tik 
porą rieškučių fygų, kurias 
dar ryto metu buvau radęs. 
Netrukus pajutau nepapras
tą alkį. Čiupt kišenę, o — 
dar pora neprinokusių fygų! 
Bet jos nėkiek nenumalšino

vietos karštomis dienomis, vėsio- 
sezo- mis naktimis, o ypač didžio

sios upės, Nilo, įdomiais pa
kraščiais.

Traukinys lekia švilpauda
mas, tarytum džiaugdamasis 
galįs išvežti daug, ne tik 
žaliavos ir manufaktūrizuo- 
tos tėvynėje medžiagos, ne 
tik tranzito prekes, bet ir 
mūsų šalies lankytojus, pali
kusius čia ir dolerių’ir mar
kių ir frankų ir... gal net sa
vo širdį...

Jaksas
(Bus daugiau)

ĮVAIRŪS DALYKAI

ĮDOMUSIS EGIPTAS

Istoriškasis Egiptas, ka
daise žymus savo garsiai
siais faraonais ir jų pastaty
dintomis piramidėmis, dabar 
ypač žiemos metu, traukia 
keliauninkus iš viso pasau
lio, viliodamas savo puikiu 
klimatu.

Ypač šiemet daug keliau
ninkų susilaukė Egiptas. 
Žiaurus pilietinis Ispanijos 
karas sulaikė keliauninkų 
žygius į Malagą, Valenciją ir 
Sevilę — šiuos miestus da
bar pavaduoja Egiptas.

Egipte keliauninkai gėrisi

Keliauninkams geriau pa
tarnauti, didesniuose punk
tuose įrengtos puikiausios 
aikštės, tinkančios įvairiau
sioms sporto rūšims.

Svarbusis miestas < yrą 
Kairas, kuriame jungiasi 
arabų ir europiečių kultūros. 
Prekyba vyksta gatvėse, lau
ke, kur populiariausiomis 
prekėmis yra kilimai (kar- 
petai), suknelės, turkiškos 
šliurės, laikrodžiai, gintari
niai karoliai, mėsa ir t.t. 
Oras gatvėse tvankus nuo vi 
šokių kvapų.

Iš Kairo rengiamos grupė
mis ekskursijos vyksta ap
žiūrėti piramidžių, faraonų 
paliktų paminklų.

Keliauninkams nepaprastų 
įspūdžių palieka kelionė lai
vu po Nilo upę.

Katra pora laimingesnė?
Olandijos sosto įpėdinė 

Julijana iškilmingai susituo
kė su vokiečiu kunigaikščiu 
Bernhardu. Dabar juodu Len 
kijoje praleidžią medaus mė
nesį.

Tą pačią vedybų dieną 
Olandijoje negalėjo būti jo
kių kitų vedybų. Tačiau pa
daryta išimtis vienai papra
stai merginai, Petronella 
Van Der Meer, kuri gimusi 
tą pačią dieną ir tą pačią va
landą, kaip ir sosto įpėdinė, 
princesė Julijana. Petronella 
susituokė su Martinus Van 
Stijn.

Julijana su Bernhardu gy
vens karališkuose rūmuose, 
visados saugomi slaptos po
licijos agentų. Jų kiekvienas 
žingsnis visų stropiai seka
mas. .

Petronėlės vyras papras
tas0 žvejys, daržovėmis pre
kiautojas. Juodu apsigyveno 
paprastame namuke, iš savo 
sunkaus darbo sutaupytais 
centais įsigytame. Jis pasiry
žęs būti geriausiu daržovių 
pardavėju, o ji — geriausia 
namų šeimininke ir naujos 
kartos auklėtoja.

Kažin, katra pora laimin
gesnė? .

mano troškulio.
Kur aš rytoj gausiu mais

to? Koks gyvulys taip prisi
artins, kad galėčiau savo 
mašetu ar lasso pagaut? 
Paskutinio šūvio aukot vis 
dėlto nesinorėtų. Vis dėlto aš 
juk esu atogrąžų miške. Čia 
auga tūkstančiai valgomų 
daiktų. Tik aš nepagalvojau; 
O dabar pailsėsiu.

Akių sumerkt aš nedrį
sau. Buvau be galo suerzin
tas. Lyg drugio krečiamas 
stengiausi savo akimis per- 
smogti amžiną tamsą. Kas? 
Kas ten taip žaliai šviečia? 
Ar tik ne jaguaro akys?

Ir nejučiom tvirčiau pa
spaudžiau rankose peilį ir re
volverį. Bet buvo tylu. Stai
ga nuaidėjo garsus riksmas 
— kažkas žvangančiai su
staugė. Paskui skausmingai 
suvaitojo. Iš tikrųjų, jagua
ras! Matyt, jis užpuolė tapi- 
rą ir... jį papiovė. Pasigirdo 
apie šimtą beždžionių balsų. 
Paskui ir vėl tylu, kaip nebū
ta.

Netrukus girdžiu — kaž
kas žemėj grikšt grikšt, kau
lus graužia. Va, kaip girdis 
ėdančio žvėries šlamėjimas!

Kad ir ramioj vietoj lindė
jau, bet akių vis dėlto nesu
dėjau. Nuolat mane pribu
dindavo koks nors nerimas. 
Staiga lapuose kažkas taip

UŽMOKĖJO UŽ DALVAVI- 
MĄ LAIDOTUVĖSE

Šiomis dienomis Anglijoje 
buvo palaidotas tūlas Glazgo 
Aitkinas. Dalyvavusiems jo 
laidotuvėse teko labai nu
stebti, kai notaras kapuose 
visiems dalyviams padalino 
po vieną sterlingų svarą, aiš
kindamas, kad velionis savo 
testamente pareiškė savo no
rą.

Dar gyvas būdamas Aitki- 
has dažnai kalbėdavo, kad 
žmogus savo draugus gali 
pažinti tik po mirties. Daž
niausiai geriausi draugai mi
rus neateina į laidotuves. 
Norėdamas pareikšti tikrie
siems savo draugams padė
ką, jis testamentu paskyrė 
už dalyvavimą laidotuvėse po 
1 svarą.

KIEK ŽMOGUS SUVALGO?
lt

Vienas profesorius apskai
čiavo, kad žmogus per 70 
metų suvalgo:

1. Duonos 27,000 svarų.
2. Mėsos 39,000 svarų.
3. Žuvies 2,200 svarų.
4. Kiaušinių 12,000 štukų.
5. Bulvių 66,000 svarų.
6. Vaisių 3,960 svarų.
7. Druskos, cukraus, skys

timų 55,000 svarų.

ALAUS JUBILIEJUS

Breslau (Vokietijoj) dar
bininkai, ardydami senus na
mus, rado sienoj įmūrytą bu
telį su kažkokiu skystimu. 
Ant butelio buvo pažymėta 
1726 metai. Ištyrus pasirodė, 
kad tai alus. Tie darbininkai 
tuoj suruošė tam alui pami
nėti — 210 metų sukaktį.

Šermukšnines Pabiros
Kur kam patogiau

Kartą keleivis apsinakvo
jo pas vieną ūkininką. Ryte 
nusiprausęs klausia mažps 
mergytės, kur nusišluostyti. 
Mergytė atsako:

— Tėvelis nusišluosto į 
rankovę, mamytė į sijoną, o 
mes ir taip nudžiūstam.

—o—
Be kamino

Vincas: Rūkymas — blo
gas žmonių prasimanymas. 
Rūkančio žmogaus Dievas ne 
sutvėrė.

Petras: Kaip tą galėtum 
įrodyti?

Vincas: Visai paprastai. 
Jei Dievas būtų rūkantį žmo 
gų sutvėręs, tai viršugalvyje 
būtų išvedęs kaminą.

—o—
Vilniaus krašte

Vienas lietuvis vaikinas 
prašo pas lenką įstaigos di
rektorių tarnybos. Lenkas 
klausia:

— O kas toks esi?
— Esu lietuvis, — atsakė 

vaikinas.
— Kur gimęs?
— Vilniuje.
— Tai turi vadintis lenku,

Policija uždarė protestantų 
laikraštį

Berlynas. — Vokiečių slap 
toji policija sukonfiskavo 
protestantų bažnyčios laik
raščio paskutinį numerį ir 
patį laikraštį uždarė.

Laikraštyje tilpo protes
tas dėl neseniai suimtų 7 
pastorių. Laikraštį leido pa
ties Hitlerio paskirtų vys
kupų parinkta redakcija.

Tėvas Bružikas S. J. štai ką 
rašo:

Jau arti dešimties tūkstan
čių Šv. Rašto per žvaigždę 
žmonės užsisakė! Tai nepa
prastas įvykis istorijoje, kad 
lietuviai tiek daug Šv. Rašto 
pageidautų. Matyt, kyla lie
tuvių tautoje didžiausias ti
kėjimo dvasios atgimimas. 
Gal sukrėtė Ispanijos ir kitų 
šalių įvykiai, ar kitos prie
žastys, bet nepaprastai svei
kintinas dalykas! . .

Kas dar norėtų įsigyti 
Naujo Testamento Šv. Raštą, 
galite tai padaryti, užsisaky
dami arba atsinaujindami 
Jėzaus Širdies laikraštį, 
žvaigždę, atsiunčiant sykiu 
už žvaigždę ir Šv. Raštą tik 
$1.50 šiuo adresu: Rev. J. 
Bružikas S. J., 259 N. 5th 
St., Brooklyn, N. Y., arba 
tiesiai į Lietuvą: Jėzuitų Na
mai, Kaunas.

o ne lietuviu! — supyko di
rektorius.

— Na, o jeigu ponas bū
tum gimęs tvarte, tai turė
tum vadintis veršiu, o ne žmo 
gum, — atsikirto lietuvis.

—o— .
Tik trys dienos

Tūlas gydytojas, apžiūrė
jęs ligonę, garsiai reiškia 
vilčių, kad ji dar pagysianti, 
tačiau už durų atsidūsta ir 
pasako vyrui:

— Tamstos žmona vargu be 
išgyvens ir vieną dieną.

— Pone gydytojau, prail
gink jos gyvenimą dar bent 
trims dienoms, — prašo varg 
šas vyras.

— Koks keistas prašymas! 
Kodėl tik tris dienas ?

— Mat, ji dar nori pama
tyti kitos savaitės laikraščio 
Amerikos numerį.

—o—
Tikslios žinios

Mokytojas, norėdamas su
rinkti žinias apie mokinių tė
vus, klausia vieną mokinį:

— Kas yra tavo tėvas?
— Ligonis, pone mokyto

jau.
— Aš klausiu ką jis daro.
— Čiaudi, pone mokytojau!
— Aš tavęs neklausiu, ką 

jis daro sirgdamas, bet ką 
daro sveikas būdamas.

— Tada nečiaudi, pone mo
kytojau.

— Et, vėpla. Sakyk, ką jis 
daro, kai neserga ir nečiau
di?

— Sveikas būna.

Kalėdojant
Kunigas klausia aštuonių 

metų vaiką:
— Pasakyk man, vaikeli,- 

kas tave sutvėrė?
rr r

Vaikas tyli. Netoli jo sto
vėjusi motina kumštelėjo pa- 
šonėn ir tarė: — Sakyk, tu 
verši! •

Vaikas (verkšlendamas):
— Veršis, kunigėli.

—o—
— Ar esu teisingas? Tikėk 

man, tamsta, kad kiekvieną 
paskolintą dolerį atiduodu ko 
greičiausiai, nors pinigai ir 
vogti reikėtų!

smarkiai sušlamėjo, kad aš 
neabejotinai išsigandau.

Jau pradėjo aušti. Aš kiek 
aprimau. Keletą akimirksnių 
aš akis sudėjęs užsnūdau. 
Pabudęs žvilgt į laikrodį: o 
gi jau aštuonios. Tuoj atsiri- 
šau lasso ir išlipau iš me
džio. Mano sąnariai buvo lyg 
sudaužyti. Kiek paėjęs, žiū
riu — guli jaguaro sudrasky
tas tapiras. Dar tebėsidrab- 
stė mėsos gabalai.

Mano įgimtasis šlykštėji
masis ėmė kovot su nebesu
valdomu alkiu. Pagaliau pro
tui padedant laimėjo pasku
tinysis. Tiek mėsos! O aš 
pats juk nieko nesumedžio
siu. Radau šlaunį dar su pla u 
kais ir oda. Ką darysi. Išplo
viau tą vietą, kur buvo įleisti 
užpuoliko, dantys, nubielijau 
kailį ir ėmiau... valgyt.

Ach, ta žalia tapiro mėsa. 
Tokie šlykštūs pusryčiai! 
Bet vis geriau negu badu 
mirt. „Pasivaišinęs” apsidai
riau — gal įžiūrėsiu kokį 
gardesnį vaisių. Deja, nė vie
no nesimatė. Tiesa, būt jų 
buvo, bet kažin, ar jie ne 
nuodingi? Laimė, kad vis 
dėlto užėjau kaimito medį, 
kurio prinokę vaisiai kiek 
apramino mano alkį ir troš
kulį. Kai pasiekiau savo pir
mykštę vietą, buvo jau apie 
ketvirtą vai. popiet. Ir vėl

reikėjo sutikt su ta mintim, 
kad ir trečią naktį reikš čia 
prabūt.

Taigi abu slėniai buvo ne 
tie. Nusileidau dar žemiau. 
Atsidūriau ties kryžkele. Ir 
vėl du slėniai. Kuriuo gi da
bar man eit?

Sustojau, užsimąsčiau. 
Staiga mano akys pastebėjo 
kokį daiktą, kuris gulėjo 
prie mano kojų žemėje. Ašį 
žiūrėjau ir pats netikėjau! 
rudas krepšelis ir degtukų 
pokas. Aš per akimirksnį pa
žinau — tai mano draugo 
daktaro reikmenys! Vadinas, 
čia būta daktaro! Aš rikte
lėjau iš viso vieko. Brūkšt 
savo revolverį ir norėjau pa
leist paskutinį šūvį, bet tą 
pačią akimirką ir vėl susi
laikiau.

Kad čia buvo daktaras — 
aišku. Bet kada? Aš atsimi
niau vakarykštį šūvį. Ir vos- 
ne-vos susilaukiau neapsi
verkęs iš gailesčio. Matyt, 
jis praėjo nepastebėjęs mano 
pėdsakų. Juk atogrąžų miš
kas — ne stepių žolė.

Jau temo. Radęs tuščią 
aikštelę ir uolos iškyšulį, nu
tariau čia praleist visą nak
tį. Dar paskubom surinkau 
visas sausas šakas į krūvą ir 
sumečiau vieno akmens pa
šonėj. Sau pasitaisiau mink
štą guolį iš samanų. Kai už

ėjo naktis, padegiau laužą. 
Jeigu kur netoliese bus dak
taras ar kitas žmogus, tai 
pamatys šitą ugnį.

Aš gulėjau samanų guoly
je, valgiau likusius vaisius ir 
klausiausi nakties garsų. 
Beždžionės savo staugian
čiais balsais pradėjo naktinį 
koncertą. Nežinau, ar jau aš 
buvau pripratęs prie šių nak 
ties balsų, ar mano viltis din
go — nieko nebuvo atėję.

Kad aš nors nebūčiau taip 
alkanas! Palmių5,miške buvo 
kelios kopūstines palmės. 
Beje, aš prieš keletą metų 
buvau matęs kaip indėnai iš 
jų lapų šerdžių gaminasi ir 
mūsų gomuriui skanių val
gių. Tiesa, aš neturėjau nei 
puodo, nei vandens. Bėda 
taiso kojas! Naktį truputį 
palijo. Vieno didelio akmens 
įdubime dar tebebuvo užsili
kusio vandens. Kad ir nešva
rus, bet ką darysi? Sukū
riau ugnį, įkaitinau mažesnį 
akmenį ir įmečiau į pagamin 
tąją lapienę. Nors buvo ne
skanu, bet šiaip taip įmano
ma ir aš kiek apmalšinau al
kio jausmą.

Pusryčiai buvo gan liūdni. 
Aš vienut vienas sėdėjau po 
kojom uolos ir springdamas 
rijau gyslotus, pusiau išviru
sius lapakočius!

Visą laiką galvojau, kaip

išeit iš šios sunkios būklės. 
Iš tikrųjų, manęs ieškojo 
draugai. Tik nelaimingas su
puolimas sutrukdė mums su
sitikt. Gal jie mano, kad jau 
aš miręs. Man reikėjo visą 
apylinkę išvaikščiot.

Aš pasileidau slėniu į va
karus. Kelias per tokias tan- 
kumynes buvo neapsakomai 
sunkus. Be tot aš buvau be 
galo silpnas. Juk aš beveik 
nieko nebuvau valgęs. Po to
kių pusryčių pradėjo neri
maut mano viduriai. O čia 
lyg tyčia mane kankino troš 
kūlys. Veltui dairiaus valgo
mų vaisių. Kad ir daug jų 
buvo, bet nė vieno naudingo, 
valgomo. Palmės aukštos, o 
jų viršūnės — ne man pa
siekt. Vaismedžių — nė vie
no. Kitokių, gal būt, nuodin
gų, aš vis dėlto nedrįsau 
liest. Tačiau aplink mane gy
venimas virte virė. Medžiuo
se pulkų pulkai papūgų. Iš 
tankumynų dažnai išsiner
davo beždžionės, kurių „žmo
giškieji” veidai, rodos, šyp
sodavosi iš manęs. Bet aš ne
galėjau į jas šaut. Paskutinį 
šūvį aš geriau tik gindama
sis paleisiu.

Vienoj vietoj užėjau statų, 
uolotą kalną. Nutariau į jį 
ilipt. Dviem valandom žygio. 
Pačioj vidurdienio kaitroj aš 

, (Tęsinys 4 psl.)



i JAUNIMO BROADWAY
IŠ VYČIŲ VEIKLOS si susirinkusieji dalyvavo la

bai įdomiose diskusijose — 
pasikalbėjime apie Lietuvos 
istoriją, kovas dėl savo spau 
dos, Didįjį karą ir Lietuvos 
nepriklausomybei atgauti 
kovas; pašnekesiui vadovavo 
A. J. Mažeika. Visi buvo 
taip sudominti, jog ir pats 
posėdis buvo suvėlintas iki

Minės nepriklausomybės 
sukaktį

41-ma kuopa nutarė vasa
rio 18 d., ketvirtadienį, kuo
pos kambariuose surengti 
viešą Lietuvos Nepriklauso
mybės 19 metų sukakties mi
nėjimą jaunimui. Po kalbų

• vakaras bus praleistas žaidi-į vėlos nakties, ir visi pareiškė 
mais ir su arbatėle. Į šį mi^norą jas tęsti sekančiame 
nėjimą bus kviečiamas visas 
apylinkės jaunimas.

Išrinkta komisija rūpina
si kuopos metiniais šokiais, 
kurie numatyta rengti balan- vienas iš klausytojų paklau- 
džio 10 d. Gavėnioje bus vie- (gė susirinkusių: ar karui ki-

susirinkime.
—o—

Visi kovotų už Lietuvą!
Baigiantis pasikalbėjimui,

Dr. Ed. Valiackas, veiklus 
L. Vyčių So. oBstono kuopos 
narys.

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
CHICAGOS LIETUVIŲ 

PROTESTAS

šai išstatyta pavasarininkų 
padovanota rankdarbių pa
roda.

KVIETIMAS JAUNIMUI

lūs jie eitų ginti Lietuvos? 
Visi ir vaikinai ir merginos 
vienu balsu karštai pareiškė, 
jog taip. Vyrai stotų kariuo
menėn, merginos į Raudoną
jį Kryžių, nors visi, išsky
rus du, Lietuvos nėra matę.

Kas sakė, kad šios šalies 
organizuotas jaunimas nepa- 
trijotingas. Neveltui vyčių 
obalsis skamba „Tautai ir 
Bažnyčiai” ir vyčiuose lieps-

L. Vyčių naujų narių va
jaus proga Brooklyno 41-ma 
Vytauto kuopa kiekvieną ket 
virtadienį turi savo kamba
riuose (North 5th ir Have- 
meyer Sts.) gražius suėji
mus su įvairiais pamargini-j no j a ta patrijotinė dvasia! 
mais ir arbata, į kuriuos 
kviečiama atsilankyti ne tik 
vyčiai, bet visas apylinkės 
jaunimas, kuris įdomaujasi 
vyčių organizacija. Jokios į- 
žangos nėra.

100 lietuvių jaunimo lanko 
High Schools. Kiti iš jauni
mo lanko Marianapolio Kole
giją, State Trade School, 
Morse Business College ir ki
tur. Tai gražus būrelis mūsų 
jaunimo; džiaugiamės, kad 
lietuviai vis daugiau ir dau
giau supranta mokslo vertę 
ir daugiau prie jo veržiasi.

SO. BOSTON, MASS.

Choro veikla
Antrą sekmadienį po Ve

lykų choras turės koncertą 
Pirmas iš tokių suėjimų į- įr vaidinimą, kurį manoma

vyko sausio 21 d. Atsilankė surengti Šv. Augustino para- 
tikrai gražus vyčių ir šiaip pi jos mokyklos salėje, 
jaunimo būrys ir visi labai 
maloniai praleido laiką žais
dami, pasikalbėdami ir gavo 
arbatos su užkandžiais. Atsi
lankiusių tarpe buvo kun. 
N. Pakalnis, J. Bulevičius, 
WMCA radio stoties prane
šėjas ir kiti.

Be to, kuopa turi savo su
ėjimus ir pirmadieniais, kur 
nariai praleidžia laiką pasi
kalbėjimais, žaisdami stalo 
tenisą, biliardus ir pan. 

—o— 
Organizuoja krepšinio 

ratelius • 
41-ma Vytauto kuopa yra 

pasiryžus suorganizuoti krep 
šinio (basketball) vyrų ir 
merginų ratelius. Tuo rūpi
nasi sporto vedėjas V. Vai- 
ciulevičius. Veikiai bus pra
dėti pratimai. Naujai {sto
jantieji nariai turės progos 
patekti į tuos ratelius. 

—oi— 
Rengiasi šokiams

Metiniai 41-mos kuopos pu 
siau formališki šokiai įvyks' 
balandžio 10 d. Apreiškimo 
par. salėj. Kitos draugijos 
prašomos tą vakarą jokių 
parengimų nedaryti.

—ot— 
Sportas

K. Basanavičiaus, 
ties sporto valdybos pirmi
ninko namuose, Jersey City, 
įvyko N. Y. ir N. J. apskr. 
komisijos posėdis.

Šių metų jubiliejinei spor
to šventei nutarta iš anksto 
pradėti rengtis ir padaryti ją 
visais atžvilžiais tikrai ne
paprasta. Į sporto rungtynes 
bus sutraukti geriausi apy
linkės sportininkai. Aptar
tas ir iš Lietuvos atvykstan
čių sportininkų priėmimas. 

Išrinkta valdyba: pirm. K. 
Basanavičius, vicepirm. J. 
Tarnas, rašt. O. Stankiūtė, 
ižd. J. Remeika, ir koresp. A. 
J. Mažeika.

Visus susirinkusius gra
žiai pavaišino p. Basanavi
čienė, Kazio mamytė, už ką 
visi dalyviai jai labai dėkin
gi.

NEW BRITAIN, CONN.

High School basketbolo 
ratelio pusę žaidėjų sudaro 
lietuviai. Geriausiai šiomis 
dienomis pasižymėjo Baka- 
nas ir Zdančiukas. Jie nese
niai buvo nuvykę į Floridą ir 
ten puikiai laimėjo. Lietuviai 
čia galėtų lengvai sudaryti 
savo lietuvišką komandą. 
Linkime newbritainieciams 
lietuvių vardą dar aukščiau 
sporto arenoje iškelti.

miesto

muz. R. 
mokosi

MARIAN APOLIS

apskri-

Metiniai choro šokiai, May 
i Frolic, įvyks gegužės 7 d. 
vienoje iŠ puošniųjų 
salių.

Parapijos choras, 
Juškos vadovybėje,
naujų mišių Velykoms. Mi
šios parašytos muz. Juškos 
ir labai choristams patinka. 
Tenka dažnai pastebėti p. 
Juškos ir įvairių giesmių bei 
dainų sukomponuotų.

—o—
L. Vyčių vajaus prakalbos
Vajaus prakalbų vakare 

kuopos pirm, ir centro vice
pirm. P. Razvadauskas, ne
nuilstantis vyčių kuopos vei
kėjas, pasakė gražią kalbą a- 
pie vyčių organizaciją ir jos 
prasmę. Vakaro vedėju buvo 
kuopos ižd. J. Kumpa, kuris 
vakarą sumaniai vedė. Kun. 
Urbanavičius nupasakojo vy
čių emblemos reikšmę ir or
ganizacijos įsikūrimo ir vei
kimo laikotarpį. Jo įspūdin
ga kalba palydėta gausių 

i aplodismentų. Dr. Ed. Va- 
: liackas, veikliausias vyčių 
kuopoje profesionalas, kuris 
su savo žmona nuoširdžiai 
veikia ir dalyvauja vyčių pa
rengimuose, kalbėjo apie rei
kalą jaunimui būti vyčiais.

Kun. V. Puidokas, N. Ang
lijos dvasios vadas, atvykęs 
net iš Westfield, Mass., pa
sakė ugningą kalbą. Sporti
ninkų vardu kalbėjo M. 
Grendelis.

Muzikalinę programos da
lį atliko vyčiai Pr. Karlonai- 
tė, M. Matuzaitė, O. Petru 
šytė, G. Zovytė, F. Grende- 

. lyte, Masiulytė, P. Verečka, 
P. Razvadauskas ir J. Var
nas.

— Blaivininkų sekcijos su 
surinkime išrinkta nauja val
dyba: pirm. J. Petrauskas, 
vicepirm. B. Radzevičius, 
sekr. S. Budelis.

— Vasario 2 d. Worceste- 
ryje ruošiamas blaivininkų 
vakaras, į kurį nuvykti iš
rinkti du studentai.

— Vasario 2 d. kolegijos 
koplyčioje per iškilmingas 
pamaldas nauji blaivininkai 
priims blaivybės priesaiką.

— Blaivininkų sekcijos 
susirinkimuose pora studen
tų skaitys paskaitas apie blai 
vybę. Pirmą paskaitą pa
ruoš stud. P. J. Venslauskas.

— Vasario 14 d. Mariana
polio Kolegijos studentai 
vyks į Brooklyną, kur vai
dins dramą Savanoriai. Vei
kalas ypatingai pritaikintas 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimui.

Kadangi Marianapolio ko- 
legistai Brooklyn, N. Y. lan
kysis pirmą kartą, tai visi 
nuoširdžiai prašomi atsilan
kyti. P. J. V.

NEWARK, N. J.

HARTFORD, CONN.

—o—
Pasikalbėjimas

Prieš ir po susirinkimo vi

Jaunimui paskaita
Sausio 26 d. vakare kun. 

Kripas turėjo paskaitą para
pijos jaunimui. Kun. Kripas 
kalbėjo apie lietuvių kalbą; 
jaunimas išgirdo, kokia bran 
gi, graži ir turtinga lietuvių 
kalba yra ir ką apie tai sako 
kitataučiai mokslininkai.

Hartforde daugiau kaip

L. Vyčių 29 kuopos susi
rinkime užėmė savo vietas 
naujoji valdyba: pirm. K. 
Vaškevičius, vicepirm. J. Pla 
dis, sekr. Ad. Baranauskaitė, 
f in. sekr. EI. Jasukaitytė, 
ižd. Anita Karčiauskaitė, 
tvarkdarys V. Bujauskas.

Dabar vyčiai veda naujų 
narių vajų, norėdami atitin
kamai paminėti organizaci
jos 25 metų sukaktį. Visi jau 
nuoliai kviečiami ir laukia
mi. Susirinkimai kiekvieno 
mėnesio antrą pirmadienį.

Kuopos „pavasario šokiai” 
įvyks balandžio 17 d. Šv. 
Jurgio salėje. Vyčiai prašo 
kitų organizacijų susilaikyti 
nuo savo parengimų tą die
ną.

Chicago. — Sausio 17 die
ną K. Federacijos apskrities 
iniciatyva sukviestas didelis 
lietuvių mitingas, kurio da
lyviai susirinko Brighton 
Park lietuvių parapijos sa- 
lėn, kuri pilna prisipildė. Su
sirinkimą vedė rengimo ko
misijos narys A. Valančius.

Mitingą pradėjo Feder, 
pirmininkas Dr. A. G. Ra
kauskas, pareikšdamas, kad 
Federacija visuomet gyvai 
reaguodavo į visus bendrus 
lietuvių tautos reikalus ir su 
kviesdama’pati pirmoji pro
testo mitingą šiais metais, 
rodo kelią kitiems. Jis dėko
jo gausingai susirinkusiems 
ir kvietė kalbėti svarbiausią 
tos dienos kalbėtoją, žurna
listą V. Uždavinį, kuris pla
čiai nupasakojo, kas buvo 
Vilniaus krašte seniau, kaip 
ir kokiais pagrindais Rytų 
Lietuvos lietuviai buvo susi
organizavę, iškeldamas svar
besnių organizacijų darbuo
tę kultūros dirvoje ir perėjo 
prie to, kas padaryta 1936 
metais su tomis organizaci
jomis, patiekė statistinių ži
nių, kiek ir kokių organiza
cijų tais metais uždaryta.

V. Uždavinys pabrėžė, kad 
lenkai neskiria lietuvių gru
pių, visas lygiai persekioja 
ir likviduoja jų organizaci
jas. Kaip kitur, taip ir Vil
niaus krašte, lietuviai turi 
savų srovių, esą dešinesnių 
ir kairesnių, tačiau lenkai ir 
kairę ir dešinę vienodai smau 
gia. Rodė lenkų išbraukytą 
vilniečių spaudą, parodė pu
siau baltą Vilniaus Rytojų 
ir Vilniaus Žodį.

V. Uždavinio žodžius pa
tvirtino pernai Vilnių aplan
kęs adv. J. Borden-Bagdžiū- 
nas, kuris ir pats turėjo ne
malonumų dėl susitikimo su 
' ietuviais Vilniuje, papasako
jo, kaip lietuviai gyvena, 
kaip jam pačiam teko iš len
kų pasprūsti ir kaip lenkai 
net per Amerikos atstovybę 
darė nemalonumus atsilan
kiusiam svečiui.

Nuosekliai ir įspūdingai 
kalbėjo kun. A. Briška, pa
lygindamas Lenkijos galybę 
j nemažą vyrą, atsistojusį 
ant molinių kojų, kurios 
greit sutrupės ir tasai pasi
pūtęs vyras nugrius.

Dr. A. G. Rakauskas pa
skaitė protesto rezoliuciją, 
kurią susirinkusieji karštai 
priėmė ir pakilusia dvasia 
sugiedojo Tautos himną. Pro 
testo rezoliucija išsiuntinėta 
Amerikos vyriausybei, sena
toriams, Tautų Sąjungai, Lie 
tuvos vyriausybei ir kitiems.

Muziko J. Kudirkos veda
mas choras pagiedojo A. Va
nagaičio Vilniaus himną Ei,
pasauli ir keletą kitų lietu- pijiečių apmąstymui, bet ap- 
visnų dainų.

Vilniečių kultūrinėm įstai- žymėta išlaidų; kas sakyta iš 
gom paremti mitinge surink 
ta 103 doleriai.

Kadangi sausio viduryje 
sueina 14-tos Klaipėdos lais
vės metinės, tai Draugo red. 
L. Šimutis plačiai ir gyvai 
pakalbėjo Klaipėdos reika
lais. Jo kalba palydėta gyvu 
pritarimu ir pasižadėjimu 
niekuomet nepamiršti gyvų 
lietuvių tautos reikalų.

čių įgytą varpą. Kūmais bu
vo P. Baronas, M. Buivydai- 
tė, St. Uždavinys ir EI. Na
vickienė. Šventinimo apeigos 
buvo labai iškilmingos.

Klebonui asistavo kun. J. 
Švagždys, kun. J. Zabulionis 
ir klier. J. Padvalskis. Var
pas pakrikštytas 
vardu.

Pamokslą pasakė 
Švagždys. Iškilmės 
Palaiminimu.

Angliškų laikraščių repor
teriai iškilmes nufotografa
vo ir plačiai aprašė.

Povylo

kun. J. 
baigtos

NEW HAVEN, CONN.

25 metų sukaktis
Sausio 31 d. vietos lietu

viai iškilmingai minės savo 
25 metų darbuotės sukaktį. 
Viešas pasirodymas bus 4 
vai. popiet pačioje bažnyčio
je tam tikromis pamaldomis, 
kur kalbėtojum bus La Sa- 
lettų viršininkas Tėvas M. 
Sybel.

Po pamaldų visi susirinks 
į svetainę; programoje daly
vaus Lietuvos generalinis 
konsulas, pulk. J. Budrys, 
miesto mayoras J. W. Mur
phy, kunigai ir kiti žymūs 
asmenys.

Programa, kiek girdėjau, 
be užkandžio, susideda iš 
prakalbų, muzikalinės da
lies, dovanų teikimo ir šokių.

Reikia pripažinti, kad vie
tos lietuviai per 25 mt. įsigi
jo net dvi nuosavybes: vieną 
mūro bažnyčią (dabar par
davimui) su dvejais namais 
prie St. John gatvės ir kitą 
mūro bažnyčią su klebonija 
ir svetaine prie 339 Greene 
gatvės.

Pati lietuvių kolonija ne
maža, tiktai labai išbarsty
tai gyvena didžiuliame mie
ste ; aišku, kad jei ne bažny
čia ir jos gyvavimas, nebū
tų kas lietuvius jungtų, ce
mentuotų ir jų tautybę palai
kytų. S. S.

Baltimore, Md.

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

valdybą: Dvasios vadas kun. 
Dr. L. Mendelis, pirm. St. 
Jankūnas, vicepirm. J. Jasai
tis, rašt. H. Mandrievitskai- 
tė, ižd. Ag. Laukaitė, koresp. 
M. Mažeikaitė, tvarkdarys J. 
Galkauskas.

Šį sekmadienį, sausio 31 d. 
4 vai. popiet įvyksta choro 
metinis parengimas. Choras 
užtikrina, jog visi atsilankę 
bus patenkinti, ypač daug 
juokų bus. Bus suvaidintos 
dvi komedijos — pilna juo
kų. Parengimui vadovauja 
muz. J. Čižauskas. Kas ne
ateis, tikrai gailėsis. Kor.

WATERBURY, CONN.

Radio valanda
Nuo sausio 24 d. lietuvių 

radio programa, komp. A. 
Aleksio vedama, bus sekma
dieniais nuo 4 iki 4:30 vai. 
popiet, vietoj 3:30 įki 4, iš 
radio stoties WBRY (1530 
kilociklių).

— Užgavėnių sekmadienį, 
vasario 7 d., Šv. Juozapo Au
ditorijoj įvyks choro meti
nis teatras — koncertas, 
vad. A. J. Aleksiui. Bus su
vaidinta labai populiari kun. 
J. Židanavičiaus trijų aktų 
komedija Moterims neišsi- 
meluosi. Žybt.

Vaizbos buto veikla
Sausio 18 d. įvyko šiemet 

pirmas Vaizbos Buto (Cham
ber of Commerce) susirin
kimas. Dr-ja daug dirba lie
tuvių gerovei, ypač skleisda
ma tautinį susipratimą; y- 
pač daug veikiama, kad lie
tuviai pirktų pas lietuvius 
prekybininkus.

Dabar draugija paruošė 
kuponus, kuriuos prekybinių 
kai dalina lietuviams pirkė
jams. Žodžiu, daug dirbama, 
kad tarp lietuvių būtų dides
nė vienybe.

J. Kupstas.

CAMBRIDGE, MASS.

Degins skolos dokumentus
Iš kleb. kun. F. Juškaičio 

parapijos metinės apyskai
tos pasirodė, kad per praei
tus metus apie 3 tūkst. dol. 
skolos atmokėta. Skolos pa-

rapija beturi tik du tūkst 
dol., kuriuos klebonas norį! 
atmokėti iki vasario 7 d. me
tinės parapijos vakarienės. 
Tuomet bus viešai sudegina- 
ma visi parapijos mortgičių 
dokumentai.

Prieš 20 metų niekas nj 
nesapnavo, kad kuomet nors 
ši parapija galės iš skolų iš- 
bristi. Senas skolas jau se
niai atmokėjo. Isigydama 
daugiau nuosavybės, sese
rims mokytojoms namą, už
sitraukė daugiau skolos, ku
rios bėra tik $2000. 

—o—
Nauji vargonai

Parapijos choras darbuo
jasi, kad sukeltų kapitalą 
geriems naujausios mados 
vargonams. Dabar vargonų 
fondas siekia per 800 dol 
Klebonas, vargonininkas ir 
choristai būtinai norėtų Ve
lykų metu išgirsti naujų var
gonų balsus. Tas bus galima 
realizuoti, jei ateis kas nors 
su gausesnėmis aukomis pa- _ šelpti draugija pernai iš 
gelbon. Iki šiol gausiausias 
aukas yra teikę: kun. F. Juš- 
kaitis ir Ad. Jankauskas po 
100 dol., kun. J. Plevokas, p. 
Gailevičienė ir N.N. po $25, 
J. Gailevičius, choristas, $10.

—o—
Alumnai veikia

Sausio 17 d. parapijos mo
kyklos alumnai suvaidino 
veikalą Gražuolę. Vadovavo 
Jėzaus Nukryžiuotojo sese
rys, 
ėjo. 
liko

ĮVAIRIOS »l

— Brooklyno vysk 
laikraštis The Brooklj 
blet pasisakė už reiks 
įeiti fondą Ispanijos n 
tėjusiems katalikams i 
_ Nuo 1935 mt rugf 

1 d. iki šiol New York vi 
siems darbams išleista 
milijonai dolerių Prie i 
darbų šį mėnesį dirbo.' 
833 darbininkai

_ Kovo H gali & 
streikų New York 350 
bučių darbininkai, jei j 
nebus padidintas atlygin 
ir nebus pagerintos d 
sąlygos. Viešbučių tanu 
jai turi savo tvirtąjį 
kuriai priklauso apie 
žmonių.
_ Beturčiams vail

136tūkst dolerių, iš 1 
sušelpti 18,564 vaikai. B 
draugija parūpino drab 
maisto ir knygų.

-Sausio21 d. Sing 
kalėjime elektros kėdėji 
19 minučių nužudyti 4 
/moliai, pasmerkti m 
bausme už žmogžud;

Vaidinimas puikiai iš- 
Žmonės gėrėjosi. Pelno 
apie 60 dol.

—o—
Parapijos vakarienė 

įvyks vasario 7 d. Šeiminin
kės nutarė svetelius skania 
kalakutiena pavaišinti. Bus 
taipgi ir įvairi, graži, juokin
ga programa.

—o—
Misijos

Nuo vasario 8 iki 14 d. 
skelbiamos moterims — mer 
ginoms misijos, o nuo 14 iki 
21 d. vyrams ir vaikinams. 
Misijų pamokslus sakys Tė
vas Mačiulionis, marijonas.

, Katalikas.

Biznieriai, skelbkitės sa 
vaitraštyje „Amerikoje.’’

(Tęsinys iš 3 psl.) 
pasiekiau jo viršūnę. Pačiam 
viršuj riogsojo uola. Buvau 
mirtinai nuvargęs. Vis dėlto 
pasiryžau ją pasiekt.

Tačiau nieko daugiau nesi
matė, tik platūs, bekraščiai 
miškai. Gal jau nebetoli upės 
slėnis? Gal būt! Iš viso vie
ko dirbau, kol sukūriau ugnį. 
Paskui suklupau ir užmigau. 

Pailsėjau keletą valandų. 
Mane pabudino troškulys. 
Burnon įgrūdau kažkokių po
rą lapų. Ir vėl svyruoju į 
priekį. Galva degte dega. 
Pradeda maišytis mintys. 
Siūbuoju, lyg girtas. Juntu, 
kad mano lūpos sukepusios. 
Aha, tai todėl, kad paraga
vau tų nuodingų lapų...

Staiga aš išgirdau tokį 
balsą, kuris mane iš džiaug
smo suvirpino. Girdžiu, aiš
kiai girdžiu — šuo loja.

Tai aš... išgelbėtas?! Ne
judėdamas stoviu ir klausau
si. Vėl turėjau ilgokai palū
kėt. Ir vėl pasigirdo laimę 
žadantis lojimas. Žengiu į 
priekį. Keista — vėl kažkur 
sulojo. Tik šiuokart balsas 
pasigirdo iš tankumyno, prie 
pat mano kojų. Aš dar smar
kiau sušukau. Vienumoj aš 
pats išsigandau savo spie
giančio balso. Vėl kapų tyla. 
Nė balso. Ir vėl stoviu ir 
klausaus. Kurį laiką dar bu- 

------------------ ------  _ ------- _----------------------vo tylu. Paskui pasigirdo lo- 
Juras pašventino parapijie-1 par. choras išrinko naują jimas. Dabar aš aiškiai nu-

— Dixes teatre rodyta len
kų filmos; rodyta ir Vilniaus 
miestas su jo majestotiško
mis bažnyčiomis, bet lenkų 
višta visur — paraduose, 
procesijose. Lietuviui, matan 
čiam tokį paveikslą, ašaros 
byra. Lietuvos sukurtu mie
stu didžiuojasi lenkai, išplė
šę jį iš lietuvių. Bet Aušros 
Vartų Motina, išsiilgusi lie
tuviškų procesijų, sulauks 
to.

— Darbininko sausio 22 d. 
numery Baltimorės Žinyno 
nuotrupose rašoma, jog mū
sų parapija turėjo apyvartos 
per 30 tūkst. dolerių, jog pa
rapija reikalaujanti pajamų 
po 100-dol. į dieną; korespon
dentas siūlo šią sumą para-

mąstymas sunkus, kai nepa-

LAWRENCE, MASS.

Įsigijo varpą
Sausio 24 d. kleb. kun. Pr.

leido beveik 2 mil. dolei 
-į New York iš Fl 

atvyko bedarbė našlė, 1 
. tų amžiaus, su 2 menes 

dikiu. Viename restoi 
nualpo, nes kelias dier 
vo beveik nieko nevi 
Policija jai surado 
Jos vyras prieš 4 n

BROOKJ
Raute Brookiyne, Clii

dėti steęas...
lai yra stipri, saugi, kor 

da'rtovi indėlininkų reikal
Garsus revoliucmio karo į 

kėši Brookiyne 1825 m. Ta 
Apprentices’ Library Associ 
kampe. Tas namas davė pi 
lyne: dabar taip išsiplėtusia 
Bankui. Šis bankas įsteigtas 

Pirma kartu Brooklyno g 
Taupymo Bankn (Bankų, ki

sakyklos, tas jau pamiršta.
— Sausio 24 d. Keturioli

kos Kankinių bažnyčios lape
liuose tilpo tos parapijos at
skaita; jų parapija didesnė, 
bet apyvarta $24,618.65; sko 
lų atmokėta 6000 dol. ir dar 
ižde liko. Bet mes džiaugia
mės, jog mes‘savo apyvarta 
pralenkėm didesnę parapiją.

— Jau visos siuvyklos at
daros. Gal tuoj prasidės ge
ras Velykų darbų sezonas.

—o—
Sausio 17 d. Šv. Alfonso

girdau, kad balsas ėjo iš vi
sai arti. Aš strikt keletą žing 
snių į priekį, žvilgt, kas čia 
taip daro, gi žiūriu — tupi 
milžiniška varlė ir savo iš
verstomis akimis spoksojo į 
mane. Aha, tai ji čia taip gar 
šiai ir šiurkščiai lojo! Staiga 
ji liuokt, liuokt — ir keliais 
šuoliais smuko atgal į krū
mus.

Aš buvau visai parblokš
tas. Vadinas, tai varlė lojo, 
jos čia darbas. Aš turėjau 
gėdytis; bet ir tikri šunes jų 
balso nepažįsta. Pasijutau 
taip nuvargęs, kad vos-ne- 
vos galėjau pasijudint. Vis 
dėlto keletą žingsnių žengiau 
į priekį ir — supratau, kad 
jau esu išgelbėtas, tikrai iš
gelbėtas! Aš vėl patekau į 
kelią, kuris mane nuves, jei 
ne pas draugus, tai nors į 
kitą lūšnelę.

Pasileidau išganinguoju 
keliu. Ką reiškia atogrąžų 
miške patekt į tokį kelią, ku
rį tik su peiliu prakaituoda
mas praskinsi, o po dienos 
kitos ir vėl užaugs kaip ne
būta!

Iš lėto, vos vilkdamas ko
jas, svyravau į priekį. Gal 
vieną ar dvi valandi. Aš jų 
nebeskaičiau. Stabtelėjau ir 
klausau: žmonių balsai. Lyg 
iš žemių išdygę pasirodė ke
li indėnai.

Aš vėl buvau tarp žmonių 
(Pabaiga)

tinėm pajamom dėti savaitini 
jiems.

Per visą savo istoriją šis bt 
principų jei saugumas ir 
Jis mokėjo nuolatinius niiošin 
prerijos metu. 4

Šis bankas, kaipo savitarpė 
(stockholders) ir jis veikia gr 
žiūrimas sulig atitinkami] ban 
jamas j saugiausias vertybes, 1 
to, ankštos rūšies gelžkelių,1 
hkšto pastovių pagerintą n

Brooklyn Savings Ba 
^ėlininbĮ. Dabartinė vertė s. 

Palūkanos mokamos nuo paji 
fe nemažiau 3 mėn. Palakant 
indžio, Liepos ir Spalių mėi 
^hienas privalo turėt šutau 

p' “prigulmingiuno kt 
' 'fenegu dideli uždarbiai. Y 

11 įpėdinį Pilietis, k 
pjciiu j pjjįįfjjįjj 

neįvertina taupomo ir išleid 
‘‘“aai gerosna už visišką'bcti 
Jfefc dienų šūkiu 

k savo teupyn 
, moka geras palukai 

fenų lietuviams suta 
Mūri

Brooklyn
® OLDEST SAVINGS 

Comer Clinton and 1 
ALSO ENTRANCE AT 

BROOKL1



o 29 d., 1937 m.

beturi tik du tūkst 
iriuos klebonas norįs 
iti iki vasario 7 d. me- 
parapijos vakarienės., 
: bus viešai sudegina- 
i parapijos mortgičių 
intai.
20 metų niekas nj 

ivo, kad kuomet non 
pija galės iš skolų i 
Senas skolas jau Be
mokėjo. Įsigydama 
i nuosavybės, sese- 
okytojoms namą, už- 
ė daugiau skolos, ku> 
'a tik $2000.

—o—
Nauji vargonai 
pijos choras darbuo- 
ad sukeltų kapitalą 
s naujausios mados 
ams. Dabar vargom;

siekia per 800 dol 
as, vargonininkas ir 
ai būtinai norėtų Ve- 
etų išgirsti naujų var- 
alsus. Tas bus galima 
)ti, jei ateis kas nors 
sesnėmis aukomis pa

iki šiol gausiausias 
įžra teikę: kun. F. M 
ir Ad. Jankauskas po 
., kun. J. Plevokas, p. 
čienė ir N.N. po $25, 
ivičius, choristas, $10.

—o—
llumnai veikia
io 17 d. parapijos mo- 

alumnai suvaidino 
Gražuolę. Vadovavo 
Nukryžiuotojo sese- 
didinimas puikiai iš- 
lonės gėrėjosi. Pelno 
ie 60 dol.

—o— 
rupijos vakarienė 
rasario 7 d. šeiminiu- 
tarė svetelius skania 
tiena pavaišinti. Bus 
ir įvairi, graži, juokiu- 
grama.

—o—
Misijos

vasario 8 iki 14 i 
mos moterims — mer 
misijos, o nuo 14 iki 

vyrams ir vaikinams, 
pamokslus sakys Tė- 

įčiulionis, marijonas.
Katalikas.

ieriai, skelbkites • sa 
ityje,,, Amerikoje.”

, kad balsas ėjo iš vi- 
i. Aš strikt keletą žing 
priekį, žvilgt, kas čia 

daro, gi žiūriu — tupi 
iška varlė ir savo iš
mis akimis spoksojo į 
Aha, tai ji čia taip gar 
šiurkščiai lojo! Staiga 
it, liuokt — ir keliais 
s smuko atgal į krū-

>uvau visai parblokš- 
radinas, tai varlė lojo, 
i darbas. Aš turėjau 
s; bet ir tikri šunes jų 

nepažįsta. Pasijutau 
nuvargęs, kad vos-ne- 
alėjau pasijudint. Vis 
keletą žingsnių žengiau 
ekį ir — supratau, kad 
su išgelbėtas, tikrai iš- 
tas! Aš vėl patekau j 
, kuris mane nuves, jei 
)as draugus, tai nors į 
lūšnelę.
sileidau išganinguoju 
. Ką reiškia atogrąžų 
e patekt į tokį kelią, ku- 
c su peiliu prakaituoda- 
praskinsi, o po dienos 

i ir vėl užaugs kaip ne- 
! •
lėto, vos vilkdamas ko- 
svyravau į priekį. Gal 

ą ar dvi valandi. Aš jų 
iškaičiau. Stabtelėjau ii 
įsau: žmonių balsai. Lyg 
jmių išdygę pasirodė ke
denai.
š vėl buvau tarp žmonių

(Pabaiga)

Sausio 29 d., 1937 m. 5

VIETOS ŽINIOS
ĮVAIRIOS ŽINIOS įmuštas automobiliaus nelai- 

- | mėje.
— Brooklyno vyskupijos — Pernai miestas iš pre- 

laikraštis The Brooklyn Ta- kybos mokesčių surinko per 
blet pasisakė už reikalą su- 45 milijonus dolerių. 1935 
kelti fondą Ispanijos nuken- 
tėjusiems katalikams šelpti.

— Nuo 1935 mt. rugpiūčio 
1 d. iki šiol New York viešie
siems darbams išleista 336 
milijonai dolerių. Prie viešų 
darbų šį mėnesį dirbo 193,- 
833 darbininkai.

— Kovo 1 d. gali išeiti į 
streiką New York 350 vieš
bučių darbininkai, jei jiems 
nebus padidintas atlyginimas 
ir nebus pagerintos darbo 
sąlygos. Viešbučių tarnauto
jai turi savo tvirtą uniją, 
kuriai priklauso apie 3500 
žmonių.

— Beturčiams vaikams 
šelpti draugija pernai išleido

' 136 tūkst. dolerių, iš kurių 
sušelpti 18,564 vaikai. Be to, 
draugija parūpino drabužių, 
maisto ir knygų.

— Sausio 21 d. Sing Sing 
kalėjime elektros kėdėje per 
19 minučių nužudyti 4 jau
nuoliai, pasmerkti mirties 
bausme už žmogžudystės.

— Žydų organizacija Len
kijos žydams šelpti pernai iš 
leido beveik 2 mil. dolerių.

— Į New York iš Floridos 
atvyko bedarbė našlė, 17 me- 

. tų amžiaus, su 2 mėnesių kū
dikiu. Viename restorane ji 
nualpo, nes kelias dienas bu
vo beveik nieko nevalgiusi. 
Policija jai surado darbo. 
Jos vyras prieš 4 mėn. už-

mt. tų mokesčių surinkta 43 
mil. dol.

— Vasario 1 d. bus galuti
nai įrengta 18 naujų mokyk
lų, kurios pastatytos iš vie
šųjų darbų fondo. Naujosios 
mokyklos įrengtos moderniš
kiausiai.

— BMT darbininkai Brook 
lyne sausio 26 d. bandė su
streikuoti, bet nesusiprati
mas buvo tuojau išsiaiškin
tas. Sausio 27 d. vėl tartasi.

šio 21 d. sodalietės savo pir- 
= mininkei surengė „shower

| party”. Buvo kalbų, daug 
linkėjimų, suteikta dovanų. 
Ad. Penkevičiūtė padainavo. 
Atsilankęs kleb. kun. Alek- 
siūnas irgi pareiškė savo lin
kėjimus.

Sausio 23 d. artimos drau
gės surengė p. Mikaliūnaitei 
kitą vakarą, pas sodalietę 
Al. Pupelytę, 262 Penn St.

ANGELŲ KARALIENES 
PARAPIJA

Švento Vardo dr-jos susi
rinkime išrinkti delegatai į 
dijecezijos draugijos konfe
renciją ir šiaip naudingų da
lykėlių aptarta. Įstojo trys 
nauji nariai.

— Šv. Vardo dr-jos balius 
vasario 5 d. bus tikrai įspū
dingas. Turėsim progą pir
mą kartą išgirsti naujai su
organizuotą jaunuolių armo
nikėlių orkestrą. Verta vi
siems atsilankyti ir pamaty
ti, kad mūsų parapijoj yra 
gabių jaunuolių, norinčių sa
vo gabumus ir jaunas jėgas 
naudoti gražiems ir naudin
giems dalykėliams.

-Įžanga tik 25 centai.
— Sausio 30 d. per 10 vai. 

mišias išteka Sodaliečių 
pirm. S. Mikaliūnaitė. Sau-

BROOKLYN SAVINGS BANK
Randasi Brooklyne, Clinton ir Pierrepont gatvėse; telefonas Main 

4-4100, t. y. BROOKLYN SAVINGS BANK; tinkamiausia vieta pa
dėti sutaupąs...

Tai yra stipri, saugi, konservatyvi, ir vedama žmonių, kurie visa
da ktovi indėlininkų reikalų sargyboj.

Garsus revoliucinio karo generolas Laffayette paskutinį kartą lan
kėsi Brooklyne 1825 m. Tada jis padėjo kertinį akmenį Brooklyn 
Apprentices’ Library Association namui Henry ir Cranberry gatvių 
kampe. Tas namas davė pradžią dviem didžiulėm įstaigom Brook
lyne: dabar taip išsiplėtusiai knygynų sistemai ir Brooklyn Savings 
Bankui. Šis bankas įsteigtas 1827 m. Apprentices Library name.

Pirmu kartu Brooklyn© gyventojai buvo aprūpinti Savitarpiu 
Taupymo Banku (Bankų, kuris neturi pajininkų, ir visas pelnas 
tenka patiems indėlininkams). Buvo pirma proga žmonėms su vidu
tinėm pajamom dėti savaitines sutaupąs Banke, įsteigtam specialiai 
jiems.
< Per visą savo istoriją šis bankas visada rėmė Savitarpio Taupumo 

principą .... jei saugumas ir uždarbis būtų pastovus indėlininkams. 
Jis mokėjo nuolatinius nuošimčius (interest) karo ir ekonominės de
presijos metu.

Šis bankas, kaipo savitarpė taupymo įstaiga, neturi pajininkų 
(stockholders) ir jis veikia grynai indėlininkų naudai. Jis yra pri
žiūrimas sulig atitinkamų bankų įstatymų ir jo kapitalas investuo
jamas į saugiausias vertybes, kaip J. A. Valstybių, valstijos ir mies
to, aukštos rūšies gelžkelių, Viešųjų Gėrybių (Utilities) paskolos 
lakštus ir pastovių pagerintų nekilnojamų nuosavybių pirmus mort- 
gičius. Toliau, indėlininkų reikalai laikomi griežtoj paslaptyj.

Šiandien Brooklyn Savings Bankas aptarnauja daugiau kaip 66,000 ■ 
indėlininkų. Dabartinė vertė siekia 107 milijonus dolerių.

Palūkanos mokamos nuo pajamų indėjimo dienos, jei pinigai iš
būna nemažiau 3 mėn. Palūkanos mokamos pirmą dieną Sausio, 
Balandžio, Liepos ir Spalių mėn.

Kiekvienas privalo turėt sutaupų. Tai yra būtina sąlyga einant į 
. ekonominio neprigulmingumo kelią. Pastovus taupymas yra svar

besnis, negu dideli uždarbiai. Yra sena pasaka apie paprastą pilie
tį ir turtingą įpėdinį. Pilietis, kuris nesitiki iš niekur didelių įeigų, 
taupo pamažu ir tampa pasiturinčiu žmogumi; bet turtingas įpėdinis 
visai neįvertina taupumo ir išleidęs visą paveldėjimą bei uždarbį bū
na mažai geresniu už visišką'beturtį.

Naudokis geru šių dienų šūkiu: SAVO SUTAUPĄS DĖK Į TAU
PYMO BANKĄ. Ir savo taupymą galite pradėti įstaigoj, kuri per 
daugelį metų moka geras palūkanas ant sutaupų.

Kaipo tinkamą lietuviams sutaupų pasidėjimo vietą galime reko
menduoti.

CHORO BALIUS

Šį sekmadienį, sausio 31 d.
5 vai. Apr. par. mažojoje 
salėje įvyksta choro šeimy
niškas balius, kurį choro na
riams paruošė kleb. kun. Pa
kalnis.

PROFESIONALŲ VEIKLA

Sausio 21 d. pas dr. Pau- 
lonį įvyko metinis Liet. Pro
fesionalų Dr-jos posėdis, ku
riam vadovavo pirm. kun. J. 
Balkūnas. Šiems metams iš
rinkta valdyba: pirm. dr. A. 
Petriką, vicepirm. dr. E. Žu- 

i kauskas, sekr. adv. K. Jurgė- 
la, ižd. prov. P. Kundrotą ir 

, knygininkas dr. J. Paulonis. 
Švietimo komisijon paskirti 
dr. Žukauskas, kun. Balkū- 

. nas, adv. Jurgėla, dr. Petri- 

. ka ir prov. P. Kundrotą.
Susirinkime viešėjo garbės 

. svečias, gen. konsulas J. Bu
drys, kuris papasakojo apie 

. besiplečiančius prekybinius 
į santykius tarp Lietuvos ir 
. Amerikos. Nariai gyvai do

mėjosi pranešimu ir davė eilę 
paklausimų. Nusiskundus, 
kad niekas nenori naudotis 
Draugijos teikiamomis 2 sti
pendijomis lietuvių kalbos 
kursams Kolumbijos univer
sitete lankyti, gen. konsulas 
iš savo pusės rekomendavo 

i vieną kitatautę studentę, 
i Profesionalai mielai sutiko 
jai stipendiją duoti.

Draugijos nariai regulia
riai skaito radio paskaitas iš 
stoties WMBQ 12:15 — 12:- 
30 vai. popiet ketvirtadie
niais. Nemokamai siūlomi 
paskaitininkai visoms lietu
vių draugijoms. Kreiptis ar
ba į dr. Žukauską, švietimo 
komisijos pirm., arba į sekr. 
adv. K. Jurgėlą.

Nariai reiškė daug dėkin
gumo buv. pirm. kun. Balkū- 
nui, kuriam vadovaujant at
siekta eilė kultūrinių laimė
jimų.

Šia proga primenama, kad 
studentai, norintieji pasinau
doti teikiamomis stipendijo
mis lietuvių kalbos kursams 
Kolumbijoje lankyti, tesi
kreipia į sekr. adv. K. Jurgė
lą, 359 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. Rep.

iThe BROOKLYN SAVINGS BANK I
CHARTERED 1872

THE OLDEST SAVINGS BANK IN BROOKLYN
Corner Clinton and Pierrepont Streets

ALSO ENTRANCE AT 300 FULTON STREET 
BROOKLYN, N. Y.

APYLINKĖS ŽINIOS
MASPETH, L. I.

— Katalikų seimelis lau
kiamas. Ne tik draugijų de
legatai ruošiasi dalyvauti, 
bet ir atskiri asmenys, susi
rūpinę katalikų veikimu apy
linkėje.

— Vas. 6 d. susituoks Ste
lla Veževičiūtė (Wezwick) 
su John McGuinness, šliūbas 
bus su mišiomis 10 vai.

— Kun. J. Balkūnas daly
vavo Public School 72 moks
lo metų užbaigos iškilmėse. 
Jis pradėjo iškilmes malda ir 
pasakė trumpą kalbą. Gra
žus skaičius lietuvių baigė 
šią mokyklą.

— šį sekmadienį maspe- 
thiečiai gaus spausdintą pa
rapijos metinę finansų drau
gijų, rekordų ir bendrą ma
terial apžvalgą. Parapija 
turėjo pajamų (1936 m.) 
$31,132.36, išlaidų $30,646.- 
59. Skolos pernai išmokėta 
$1500.

— Vas 5 d. Amerikos lei
dinys bus siunčiamas vi
siems Maspetho parapijos 
nariams. Laukite to nume
rio.

gražių liaudies dainų; pianu 
skambino M. šilkaitytė. At
skirai dainavo J. Tumas, J. 
Stasilionis ir K. Paulauskas.

Visiems dalyviams (jų bu
vo apie 100) įteiktos spal
vuotos kepurės, o stalai pa
puošti baltomis lelijomis. Vi
sas vakaras praėjo gražioje 
lietuviškoje nuotaikoje.

Vakaro surengime pasi
darbavo p.p. Butkienė, Sta- 
nionienė, A. Daunoras, J. 
Ratkus ir kiti.

Svečias.

Paterson, N. J.

GREAT NECK, L. L

— Sausio 29 d. 7:30 vai. 
vak. Sobenkos salėje bus ro
domi lietuviški judamieji pa
veikslai. Rodys Januškevi
čius.

— Užgavėnėms Federaci
jos skyrius ruošia balių. Ar
ti gyvenantieji lietuviai pra
šomi atsilankyti.

Sodaliečių parengimas'
Sodalietės sausio 30 

7:30 vai. vak. parapijos sa
lėje, Grand St. ir Manning 
Ave., turės savo šokius bei 
balių. TaT pirmas sodaliečių 
parengimas, todėl laukiama, 
kad jis bus įdomus.

—o—
Blynų balius

Parapija vasario 6 d. turės 
pirmą kartą tos parapijos is
torijoje blynų balių. Šeimi
ninkes mokosi blynus kepti. 
Visi kviečiami ruoštis į tą 
balių.

—o—
Vyksta į katalikų seimelį
Visos katalikiškos organi

zacijos ruošiasi dalyvauti ka 
talikų seimelyje Maspethe 
sausio 31 d. Gražu.

—O—
Baigiama kalėdoti

Kleb. kun. S. Stonis baigia 
lankyti savo parapiją. Kle
bonas patenkintas savo pa- 
rapijonų nuoširdžiu priėmi
mu.

d.

Vedybos
Sausio 17 d. kun. Kinta su

teikė Moterystės sakramentą 
P. Setnickui ir M. Kamins
kienei — Sadauskaitei. Per 
mišias buvo daug žmonių. 
Svotu buvo A. Misiūnas, svo
čia — P. Marčinskienė.

Jaunavedžio namuose įvy
ko vaišės. Vestuvės buvo la
bai linksmos ir tikrai lietu
viškos. Senų dainų padaina
vo jaunoji su J. Marčinęku. 
Laimingo jaunavedžiams gy
venimo.

—o—
Baigė mokyklas

Miesto High Schools bai
gė Ed. V. Leznevičius, K. 
Kundrotas ir F. Baltuškaitė.

—o—
Mirė

P. Venckų sūnelis, 6 metų, 
pasirgęs keletą dienų, mirė; 
palaidotas sausio 25 d. Tė
vams reiškiame užuojautos.

k

—o—
Darbai

Patersone ir apylinkėje 
mažai dirbama, atlyginimai 
maži. Didesnės dirbtuvės per 
keliamos į kitus miestus. 
Miestas gal sumažins kom
panijoms mokesčius, kad 
jos nekeltų savo dirbtuvių 
kitur. Rep.

CHESTER, PA.

SVEIKINAME
Savo brangius gimines, Oną ir Petrą Bagočiūnus, jų 

vedybinio gyvenimo 25 metų sukakties proga (sausio 
28 d.) ir norime palinkėti geriausių sėkmių, ilgiausių 
metų.

k

NUOTRUPOS

Švogeris su žmona,
F. O. Petruliai ir šeima.

Daug moterų gydytojų

Sovietų Rusijos medicinos 
mokyklose merginų daug 
daugiau, negu vyrų. Už 5 me
tų ten moterų gydytojų bū
siąs labai didelis skaičius. 
Vyrai daugiausia veržiasi į 
inžinierius.

Paskutiniu metu Maskvoje 
labai padidėjęs gimimų skai
čius. Tam įtakos padaręs 
prieš 7 mėnesius priimtas įs
tatymas, uždraudęs abortus. 
Kas mėnuo Maskvoje dabar 
būna apie 10,000 gimimų; 
prieš 7 mėnesius — tik po 
6000. Moterų ligoninės esan
čios perpildytos.

Automobilių gamyba ne
kaip vyksta. Garsioji Gorky 
dirbtuvė 1936 mt. turėjo pa
gaminti 12,000 automobilių, 
bet pagamino tik 2500. 
noma kviesti daugiau 
nierių iš užsienio.

Kratosi* velnio salos

Prancūzija nori panaikinti 
didžių nusikaltėlių išsiunti
mą į Velnio salą, kuri įsteig
ta 1852 mt.

Šiuo metu prancūzai ruo
šiasi minėti Marquette gi
mimo 300 metų sukaktį; iš
kilmių komitete yra ir J. 
Valst. ambasadorius Bullitt.

Nauju Prancūzijos amba
sadorių į Washington paskir
tas įžymus ekonomistas, 
Georges Bonnet. Numatoma 
svarbių pasitarimų ekonomi
niais reikalais.

Ma- 
inži-

Veteranų pašelpa

Praėjusiais metais vetera
nams bei jų šeimoms šelpti 
valdžia išmokėjo 589 mil. 
564 tūkst. dolerių, kas yra 
28 mil. dol. mažiau negu 1935 
mt. Pašelpų išmokėjimo iš
laidos sumažėjo dėl veteranų 
bei jų artimųjų mirčių. 1936 
mt. karo bonusų išmokėti 
prašė 3,757,299 asmenys, ku
riems bonusų reikėjo išmo
kėti 3 bil. 692 mil. dolerių. 
Ligoninėse pernai gydėsi 
120,365 veteranai. Tarp pen
sijas gaunančių yra du 1812 
mt. karo veteranai; civilinio 
karo dalyvių bei jų artimųjų 
yra 87,543 pensininkai, ku
riems pernai išmokėta 43 mi
lijonai dolerių; ispanų karo 
pensininkų 48,872; indėnų ka 
ro 4,648; pasaulinio karo 
pen^ninkų —4 99,659, 
riems pernai išmokėta 
mil. dolerių.

ku-
34y2

Dvasininkas karys
Japonų tikybinės sektos 

vadas kunigaikštis Kosho 
Otami, 27 mt., sausio 9 d. at
liko savo karinę prievolę im
peratoriaus kariuomenėje. 
Veikiai bus jo vestuvės, ku
rioms jo tikybiniai pasekė
jai padovanojo ištaigingus 
rūmus ir pusę milijono jenų 
(japoniškų pinigų). Jo tiky
binių pasekėjų esą 4 milijo
nai, kurie jį laiko savo vy
riausiu kunigu.

— Iš Romos pranešama, 
kad vyskupas J. A. Duffy iš 
Syracuse, N. Y.,' paskirtas 
vyskupu į Buffalb, N. Y.

t

Lietuvių Meno Teatro

METINIS VAKARAS IR 
ŠOKIAI 

Sekmadienį1,
Sausio-January 31, 1937

Transfiguration Svetainėje 
Kamp. Hooper St. ir Marcy 
Avenue, Brooklyn, N. Y.

Bus suvaidinta 4 v. drama
„VALKATA”

Nepraleiskite progos pa
matyti šį jautrų veikalą, ku
rį atvaidins gerai pasiren
gę Lietuvių Meno Teatro na
riai. Veikalą režisuoja Vik
toras Raudonaitis. Po vaidi
nimo bus šokiai prie gero’kūnas, Kat. Šus. 165 kp. 
Jono Navicko orkestro. Bus pirm. K. Nakrošis, J. Baltru- 
valgių ir gėrimų.

Durys atdaros 4:00 vai 
pradžia 4:30 vai.

Įžanga: 75c. ir 50c.
Šokiams 35c.

Kearney, N. J.

Baltos Lelijos klubo vyrų 
choras sausio 17 d. turėjo 
savo šaunią vakarienę, ku
rios pradžioje nariai organi
zuotai pasirodė. Vakarienę 
vedė A. Daunoras.

Programa pradėta klubo 
himnu (J. Ratkaus žodžiai 
Vanagaičio muzika).

Kalbas pasakė adv. K. 
Paulauskas, A. Gerulis, šv. 
Vardo dr-jos pirm. J. Vait-

konis, J. Katilius, M. Bu- 
jauskas, V. šūkis, V. Peteris. 
Visi linkėjo chorui gerai lai
kytis.

Choras, vedamas P. Sta- 
nionio Jr., padainavo keletą

Klebono pagerbimas
i Sausio 17 d. parapijiečiai 

surengė vakarienę kleb. kun. 
J. Paukščiui pagerbti. Gau
sus publikos atsilankymas, 
esant labai blogam orui, pa
rodo, kad chesteriečiai ger
bia ir myli savo kleboną.

Vakarienės metu grojo or
kestras, o parapijos choras, 
varg. Mitrulytės vedamas, 
linksmino publiką gražiomis 
įvairiomis dainelėmis.

Programą vedė kUn. Dr. 
Balutis. Pirmiausia kalbėjo 
miešto mayoraš E. Wards, 
kurs džiaugėsi seniai pažįs
tąs kleboną ir pažymėjo kle
bono nuveiktus darbus per 
11 metų; pagyrė lietuvius 
kaip pavyzdingus ir gerus 
piliečius ir visiems, sykiu su 
klebonu, linkėjo žengti pir
myn. Kitas kalbas pasakė 
kunigai Bublys, M.I.C., D. 
Mikšys iš Philadelphijos ir 
jo svečias J. Zabulionis, Dr. 
Martusevičius, mayoro žmo
na Mrs. Wards ir kun. I. 
Zimblis.

Kleb. kun. J. Paukštys dė
kojo parapijiečiams už su
rengimą vakarienės ir sve
čiams už atsilankymą.

Svečias.

Sveikas miestas

Sausio 15 d. Manchester, 
N. H., miesto gyventojai mi
nėjo laimingų penkerių metų 
sukaktį — per šį laikotarpį 
mieste nieks nesirgo difteri- 
ja. Mieste gyventojų 76,834.

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

STEPHEN AROMISKĮS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto  jas

MODERNIŠKA KOPLYČIA

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Duodu automobilius vestuvėms Ir 

visokiems pokyliams

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn,. N. Y. 

(PrleSais Apreiškimo Bažnyčią)

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyu, N.Y.

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

|Tel. STagg 2-7177 ’STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir

Balsamuotojas -
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeria bu- 
»

vusio 107 Union Avė.

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS



Lietuvos Nepriklausomybės 
19 mt. SUKAKTIES MINĖJIMAS
Sekmad. Vasario 14 d. 1937

GRAND PARADISE SALEJE, 

Rengia K. Federacija su Tautininkų Sąjunga 
Bus dainų ir kalbų programa

Pradžia 3 vai. p. p. Į prakalbas įžanga 10 c.

1PREIŠKIMO PARAPIJA

Mokyklos vakaras
Parapijos mokykla, seserų 

omininkonių vedama, sau-j 
io 24 d. iškilmingai minėjo 
yresniojo skyriaus mokslo 
ietų užbaigtuves.
Mokyklą baigė šie moki- 

: lai: M. Asevičiūtė, A. Bara- 
’auskaitė, J. Eidukaitis, O. 

Gudonytė, Pr. Labita, P. Lu- 
.• aševičius, Ad. Miniauskaitė, 
Ant Rimkūnas, J. Rutelionis, 
J. Sinkevičius, V. Skripkus, 
Al. Sledžius, R. šimkonytė, 
O. Švabaitė, J. ir Pr. Zaba- 
rauskai.

Mokyklos baigimo diplo
mai jiems įteikti bažnyčioje, 
prieš 9 vai. mišias.

Vakare par. salėje įvyko 
užbaigtuvių vakaras, į kurį 
nežiūrint didelio lietaus, pa
rapijiečiai 
gausingai.

Vakaro 
*odė visi
Gkyriauš vaikučiai visus nu
džiugino sudainuota lietuviš
ka daina Tupi žvirblis kami
ne ir ją palydėtais žaislais. 
7-to skyriaus berniukai vy
kusiai suvaidino linksmą see 
nos vaizdelį Daktaras Mika- 
naitis. šešto skyriaus ber
niukai nepaprastai gyvai su
vaidino „The Hoboes”; jų 
pasirodymo beveik pusė bu
vo lietuviška. 7-to skyriaus 
mergaičių švilpukų orkestrė-

atsilankė labai

programoje pasi-
8 skyriai. Pirmo

VAKARE, PO MINĖJIMO 
3-JŲ VEIKSMŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS 

KOVŲ DRAMĄ

SAVANORIAI
KURIĄ VAIDINA LIETUVIŲ 

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

Į visą programą įžanga 40c.

ir pirm. Minsevičius. Klebo
nas pareiškė savo pasitenki
nimą veikla ir linkėjo sėk
mingo darbo ateity.

Klubo draugiškas vakarė
lis įvyks vasario 9 d. Įžanga 
visiems dykai.

IŠ SĄJUNGIEČIŲ
VEIKLOS

24 
par.) 
karus — p.p. Dumblių ir 
Raubų namuose, širmasis 
vakaras davė pajamų $15.50, 
antrasis — $7.00. Pirmaja
me vakare įteiktos dovanėlės
senajai valdybai.

Kuopa labai dėkinga vi
siems atsilankiusiems.

Rašt.
—0—

29 kuopos (Apreiškimo 
par.) metiniame susirinkime 
sausio 20 d. išklausyta pra
nešimų apie Federacijos veik 
lą ir apie surengtą „bunco” 
vakarą. Pelno gauta $26.69, 
bet dar ne visi tikietai grą-

kuopa (Angelų Karai, 
turėjo du „bunco” va-

| UCL Vlbl UKltm

lis pagrojo porą lietuviškų | finti. Pelnas parapijai, 
šokių. Kita programos dalis, Kuopa turi kelias sergan
ti* žymiai didžioji, atlikta ^įas nareSj kurioms linki ko
vien angliškai.

Aiškiausiai galima buvo 
pastebėti, kaip nuoširdžiai 
džiaugėsi publika, kai sceno
je iš mokyklos vaikų išgirs
davo lietuvišką žodį1.

Kleb. kūn. N. Pakalnis pa
sakė užbaigos žodį, palinkę- 
jo mokyklą baigusiems gra-1 Sąjungietės nuoširdžiai 
žiausios sėkmės ateity ir j. ^koja visiems parodžiu- 
teikė tris dovanas: O. šva-. siems joms prielankumą, 
baite gavo dvi dovanas, kaip 
geriausiai pasižymėjusi lie
tuvių ir anglų kalbose; A. 
Rimkūnas laimėjo Am. Legi- 
jono medalį už geriausį žino
jimą Amerikos istorijos.

Iškilmės baigtos Lietuvos 
ir Jungt. Valstybių himnais.

—o—
Vyrų pramogos

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

—o—
Jaunimo klubas (A.C.C.) 

sausio 24 d. sėkmingai pra
vedė savo metinius Komuni
jos pusryčius, kuriuose daly
vavo 30 narių.

Kalbas pasakė kleb. kun. 
Pakalnis, kun. Kartavičius

veikiausiai pasveikti.
Šiems metams valdyba: 

pirm. O. Dobrovolskienė, vi- 
jcepirm. Gaigalienė, fin. rašt. 
tin. ir koresp. J. Terebeizie- 
nė, prot. rašt. Vaitekūnienė, 
ižd. Subatienė.

J Sąjungietės 
dėkoja visiems

giausia pasidarbavo nauja 
pirm. O. Liziūnienė ir M. 
Zabielskienė.

Ilgiausių metų sukaktuv- 
ninkams! O. P.

35 kuopa (C. Brooklyn) 
sausio 24 d. pas sąjungietę 
A. Jankauskienę pagerbė sa-

rengti balių po Velykų; 2. iš
rinkti komisiją, kuri surastų 
tinkamą vietą klubui; 3. rū
pintis ir namų savininkų rei
kalais.

Į naują valdybą išrinkta: 
pirm. P. J. Šlapikas, vicepir- 
min. P. Svetka, prot. rašt. 
J. Dikčius, fin. rašt. S. Gir
nius, ižd. B. Vaičaitis, tvark. 
J. Rinkevičius, iždo globėjai 
F. Yočis ir J. J. Barnath.

Kitas susirinkimas — va
sario 12 d., Zabielskio salėj.

Narys.

PAGERBS SEIMELIO 
DALYVIUS

Seimelio dalyviams pa-
vo raštininkes — nut. rast.' gerbti, Maspeth šv. Vardo
S. Jekupčionytę ir fin. rašt. 
A. Kazlauskienę. P. Kazlaus
kienė dėl ligos negalėjo da
lyvauti. Abiems raštinin
kėms įteiktos dovanos. Do
vanas parūpino Kučinskienė, 
Jeselskienė, Jekupčionienė, 
Mieželienė, Brangaitienė; 
prie valgių prisidėjo Fogel- 
manienė, Jankauskienė, Ku
činskienė, Strazdienė, Pu- 
žauskiene, Kulikauskienė, 
Mitkienė, Bartkienė, Liman- 
tienė, Ruginienė, Valinavi- 
čienė.

Rašt. Jekupčionytė labai 
dėkojo už dovanas. Po vaka
rienės, visos nuėjo pas ser
gančią Kazlauskienę ir ten į- 
teikė jai paskirtas dovanas.

—o— 
Paveikslai

Šį šeštadienį, sausio 30 d., 
7:30 vai. vak., parapijos sa
lėje, 207 York St., rengiami 
judomi, paveikslai iš Lietu
vos; rodys Januškevičius. 
Paveikslai labai gražūs. 
Pelnas parapijai. Įžanga 35 
et., vaikams 15 et.

Sąjungietė.

draugija sausio 31 d. 7 vai. 
vak. rengia prašmatnų balių, 
į kurį kviečia visus seimelio 
dalyvius ir plačiąją visuome
nę.

LIETUVIŲ KALBOS 
KURSAI

— Kuopa reiškia užuojau
tos savo narei, P. Grigienei, 
dėl jos sesutės mirties.

— Vasario 8 d. Beganskių
namuose, 80-59 — 89 Avė., 
Woodhaven, įvyks kuopos 
„bunco” vakaras, į kurį są
jungietės kviečia visus atsi
lankyti. Koresp.

—o—
Sausio 21 d. Zabielskio sa

lėje 30 kuopa suruošė savo 
ilgametei narei ir vyrui, M. istorija: antradieniais 10:30

Vasario mėnesį Columbia 
universitete Dr. J. J. Ray
mond - Rymavičius skaitys 
tokius kursus:

1. Lietuvių kalba pradžia
moksliams : pirmadieniais 
6 — 7:40 vai. vak.

2. Lietuvių kalbos aukštes
nis kursas: pirmadieniais 

į 7:40 — 9:20 vai. vak.
3. Lietuvių literatūros

ir B. Olungevičiams, netikė
tą pagerbimo vakarėlį, jų ve
dybinio gyvenimo 25 metų 
sukakčiai paminėti.

Atsilankė gražus būrelis 
sąjungiečių ir šiaip svečių. 
Vakarą vedė R. Nedzinskie- 
nė. P.p. Olungevičiams įteik
ta dovanų.

Vakaro surengime dau-

— 12:10 vai.
Už kiekvieną kursą uni

versitetas teikia 3 punktus 
kredito.

VASARVIETĖS VARDO 
VAJUS

Apylinkės vaikams vasa
ros stovykla bus įrengta šiai 
vasarai. Ligi šiol stovykla 
vadinama Jaunoji Lietuva. 
Bet šis vardas kai kuriems 
atrodo netinkamas ir siūlo 
kitą. Todėl savininkai kuni
gai nutarė paskelbti vajų 
naujam vardui.

Vajuje gali dalyvauti visi 
lietuviai katalikai. Dalyvau
jančių vardai ir vasarvietei 
sumanyti pavadinimai bus 
skelbiami Amerikoje. Vajus 
tęsis ligi Velykų ir savinin
kai kunigai išrinks tinka- 
miausį pavadinimą, o jo pa
siūlyto] ą apdovanos. Berniu
kas laimėtojas gaus vieną 
savaitę atostogų dovanai, o 
suaugęs ar mergaitė laimėto
ja gaus piniginę dovaną. Pa
siūlymus gal ima įduoti Ame
rikai arba vienam iš kunigų 
(Balkūnui, Aleksiūnui arba 
Laurynaičiui).

Sekite Amerikoje pasiūly
tus vardus. Sav — kai.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4534 has been i.sued to the undersigned 
to sell beer at i etail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 135 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

135 Grand

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

MEYER
141 Belmont Ave.,

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

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

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

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

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

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

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

SADIE SCHACHTER 
(Washington Butter and Egg Market)

335 Eastern Parkway Brooklyn, N. Y.

Kings, to be consumed on the

ANNA ALLEN
St., Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

ANTIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4586 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1136 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK SCHUPBACH
1136 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4610 has been issued to the undersigned
to sell beer at retail under Section 76 NOTICE is hereby given that License No.
of the Alcoholic Beverage Control Law at A 10821 has been issued to the undersigned
372 Ralph Ave., A-K-A 1997 Pacific St., to sell beer at retail under Section
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

BESSIE GINSBERG
372 Ralph Ave., A-K-A 1997 Pacific 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License
B 4611 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
200 Meserole Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VITO AGUGLIARO
200 Mesorole St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4588 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1151 Prospect Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK ROBINSON
1151 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4552 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
313 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

THOMAS
813 Evergreen Ave.,

st„

No.

be consumed on the

GRANEY
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7135 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
Law at 1425 Rockaway Parkway, Borough 
of B -ooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LEWIS SANDERS 
(FRANK’S INN)

1425 Rockaway Parkway. Brooklyn. N./Y.

75 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 525 Throop Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sausio 29 d,, 1937 m.

RUOŠIASI PRIIMTI LIE- . laikinas komitetas: pir^ 
TUVOS SPORTININKUS I inž. A. Mažeika, adv. Endziu.

Generalinio konsulato pa
talpose sausio 20 d. įvyko 
gen. konsulo, pulk. Budrio, 
sukviestų dalyvių pasitari
mas ryšium su Lietuvos spor 
tininkų priėmimo reikalu.

Posėdyje atstovauta kelio
lika organizacijų. Išrinktas

ŠTAI KAIP
. ,, - . . Vilniaus reikalu. 

sekr,Ą Zalmeraitią. ¥kdoralMlmM. 
s ir I Inaravinmo V. * .

; Degins skolos rasto*

laitis, i ‘
Gimbutis ir Ubaravičius. Ko-
mitetui pavesta susirašinėti J’ZJLįrf 
su Chicagos sporto komife * 
tu, sužinoti plačiau apie^.
mumus sportininkams pį.. ...
imti ir po to sušaukti kitaiF jfljyd vtous Lames
P jybą pirmiausiai atfiil

dienraštis Naujienos. L 
jgįtispritaria iškeltai! 

tik nesutinka su pa 
lyto būdu tą įstaigą sudi

Nakties (W

posėdį.

BR00KLYN0 LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitariu 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS: 
1—2 P. P. 
6—8 vak. 
Ir pagal sutartį 

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9105

Tel. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ

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

VALANDOS:
1 Iki 3 Ir nuo Sekmadieni:

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

:^^V^Z22^2222222222222£222222S22222222222222222£Q222222222222£22222222222222222222£?2222222BSffl

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia ir į kitus miestus.

68 So. 2nd Street, " Brooklyn, N. I.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and, EMBALMER 

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

Niujienoms nepatii 
įid siūlomoje Taiyboje 

numatomos 4 vii
i * neatiti 
^visuomenės misi 
^.Naujienoms nepa 
girtai,kam siūlomas• 
nas atstovas nuo. Kun 
Vienybės ir daro past 
^odėl nesiūlyti vietų dai 
rams, advokatams ir bia 
riams”. Pagaliau, N. < 
taia.Jo ignoruoti

į tos dienraščius?"

Kiti dienraščiai yra koi 
i niatiniai; komunistams 

rūpilietuva,todėl judi 
r* ir „ignoruoti”.

Malonu, jog Naujienos 
reiškė susidomėjimą iški 
mintimi ir padarė savo 
stabas. Būtų buvę dar m: 
dau, jei jos būtų pasiū 
šos savo projektą, tads 
kritiškos pastabos būtų 
mos tikrai teigiamos.

Lauksime kitų laikra 
juiriym

?

it

Rezoliucijos priima! 
bdbatą vykdomos, ta 
to kitaip atsitinka, 
štai turime gražių žinių, 
lės katalikų seimelis 

> šakė už planingą spt

■M

33ZZ355S535JZ23SHZH3K®^

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

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

Tel, Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

kum J. Balkūnas — M 
thejis jau sudarė spa 
platinimo komisiją, o š; 
ariu mėnesį paskyros 
dai šis Amerikos nui 
paseks kiekvieną Masp 
parapijosleimą

Kitos parapijos, tikim

kol raudona. Seimelis i 
gerą nuotaiką, tad ir ff 
Jokime ją

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

„Milčiaus pirmos rūšies čeverykų 
porą, su Rack-Oak padais, Am-0- 
^ex vitpadžiais, Kid arba Kanga- 
ro° °d°s visliais, — 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.

Lietuvių katalikų ■ 
menė žygiuoja į priėk 
riose vietose, štai šį i 
dieiiį, vasario 7, Cam 
parapijiečiai sudegins 
dokumentus; netrukus 
So. Worcester Aušros 
įrengtos bažnyčios šv 
mas; Providence jau 
tyti mokyklai namai; 1 
ne, Ohio, keliamas i 
mokyklos namams st 
Brooklyno Apreiškimo 
pija pernai išmokėjo 
dot skolos. Tokių graži 
žangus ženklų yra ir ki'

Tenka tik pageidauti 
w lietuvybės frontą 

jokių kompro 
kad jis būtų tikrai liet

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

— PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS ŠIL

DYTUVUS, REFRIGERAT ORIUS, 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, 
šyklte adresuodami;

Standard"

Sausio pradžioje La 
koiumnistas smarkiai ] 
Amerikos redaktorių n 
kaltą žinutę, jog Rusij01 
nuristai sako, kad jie i

ko.
Štai neseni Sovietų 

sijos atstovas, ę.Trojj 
ski; viešai pare^j0Į 
vietų Rusija nėrakum 
tmė, bet socialistinė vi 
bė. Nejau dabar Bin 
Trojanovskį išvadins ši 
ku ir kitokių „činų” jau 
kraa?

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

IŠ PILIEČIŲ KLUBO

Sausio 16 d. įvyko Maspe- 
tho piliečių klubo susirinki
mas, kuriame nutarta: 1.

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

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

Tel. GLenmore 5-8733


