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Jau buvo anksčiau praneš
ta, kad lenkai Vilniaus lietu
vių komiteto pirmininkui K. 
Stasiui paskyrė teismą. Iš
laikė lietuvių vadą 5 mėne
sius kalėjime be jokio kalti
nimo, o dabar sugalvojo 
„Lenkijos išdavimą”. Tai dar 
vienas lenkų barbarizmo žy
gis. Sutrempė lenkai ukrai
niečius, pogromais liejo žydų 
kraują, o dabar atėjo žūtbū
tinė eilė ir lietuviams.

Gaila, kad nedaug ką ži
nom apie Stašį. Nei biografi
nių žinių, nei paveikslo. Iš 
Lietuvos talkos spaudos biu
ras (TSB) 
laikraščius
sieksniniais straipsniais ir 
vis tais pačiais paveikslais, 
o apie Vilniaus krašto lietu
vių vargus, apie vilniečių va
dus nei žinių, nei žymesnių 
žmonių paveikslų. Tokia jau 
programa — rūpintis par
tinio viešpatavimo propa
ganda, o ne visiems lietu
viams bendrais ir gyvybi
niais klausimais.

užverčia mūsų
monotoniškais
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vedamojo straipsnio vie
toje šiandie spausdinamas 
atsišaukimas „Budėsime Lie
tuvos garbės sargyboje”, š;į 
atsišaukimą pasirašė apie 40 
asmenų, esančių išeivijos ka
talikų visuomenės priešaky. 
Tai organizuotosios visuome
nės vardu tartas žodis Lie
tuvos katalikų teisių reikalu 
ryšium su vyriausybės kėsi- 
nimusi panaikinti Vytauto 

universiteto teolo- 
- filosofijos fakulteto 

filosofijos skyrių.
Iš Lietuvos yra atėjusi ži

nia, kad seimas jau priėmė 
universiteto naują statutą. 
Nežinoma, ar minėtas filoso
fijos skyrius paliktas, tačiau 
nuostabu, kad seimas taip 
greitai „apsiruošė” su tuo 
statutu. Spalių pradžioje ga
vo vyriausybės paruoštą pro
jektą, o lapkričio pradžioje 
jau ir priėmė... Atrodo, kad 
nepaprastai skubėta.

Šiaip ar taip, bet šis atsi
šaukimas — pareiškimas tu
rės savo reikšmę.

VVindsorai nevažiuoja

Windsoro kunigaikštis su 
žmona turėjo šią savaitę at
vykti į Jungt. Valstybes, bet 
jie turėjo atsisakyti nuo tos 
kelionės, kai darbo federaci
jos vienetai ir pirmininkas 
pasisakė prieš jų palydovą 
Bedeaux, kurs praturtėjo iš 
savo pagarsėjusios darbo pa
greitinimo sistemos. Nors 
Bedeaux atsisakė nuo paly
dovo pareigų, bet Windsoras 
atidėjo kelionę neribotam 
laikui.
Revoliucijai 20 metų

Sov. Rusijoje lapkričio 7 d. 
paminėta komunistinės re
voliucijos 20 metų sukaktis. 
Maskvoje įvyko didelės iškil
mės, paradai, vaidinimai ii 
t.t. Didysis paradas įvyko 
Raudonoje Aikštėje, kur bu
vo atvykęs Stalinas su visais 
savo komisarais.
Prezidento gimtadienis

Prezidentas Roosevelt su
tiko, kad sausio 30 d. būtų 
viešai minimas jo gimtadie
nis, o iškilmių pajamos ski
riamos vaikų paralyžiaus gy 

i dymo fondui. Tikimasi stam
bių pajamų.

karo pramonės, kitas sun
kiosios pramonės komisaras. 
Abu artimiausi Stalino ben
dradarbiai. Jų įtaka dar la
biau padidėjo, kai Stalinas 
artimai susidraugavęs su 
Kaganovičiūte, dailia žydai
te, kurią Stalinas ketinąs 
vesti.

Nors Stalinas ir kelis 
stambius žydų kilmės komu
nistus iššaudė, bet dar yra 
bent 3 žydai, kurie naudojasi 
Stalino nepaprastu palanku
mu.

FEDERACIJOS
PROTESTAS LIETUVOS '

PREZIDENTUI

VOKIETIJA NERIMSTA
DĖL KLAIPĖDOS Vilniaus lietuvių vadui 

vieni metai kalėjimoBriuselio konferencija
Briusely, Belgijoje, susi

rinko kelių valstybių atsto
vai Japonijos - Kinijos gin
čui spręsti. Į konferenciją 
pakviesta ir Sov. Rusija. 
Konferencija nutarė pasiųsti 
raštą Japonijos vyriausybei, 
kviečiant ją atsiųsti savo at
stovus į pasitarimus, bet iš 
to kvietimo nieko tikro nesi
tikima. Sov. Rusijos užsienio 
reikalų komisaras Litvino
vas išvyko atgal į Maskvą, 
protestuodamas prieš pastan 
gas izoliuoti Rusiją iš pasi
tarimų.

Ištraukia savanorius
Iš Ispanijos sukilėlių ka

riuomenės gen. Franco leido 
dideliam skaičiui italų sava
norių išvykti iš Ispanijos. 
Gen. Franco norįs palikti ki
tataučių savanorių tik apie 
40,000, nes greitai laukiama 
tarptautinės komisijos, kuri 
nagrinės, kiek svetimtaučių 
savanorių yra Ispanijos pi
lietiniame kare. Sukilėliams 
daug džiaugsmo suteikė An
glijos pareikštas sutikimas 
pasikeisti prekybiniais agen
tais.
Senesni darbininkai

Darbo sekretorė Perkins 
viešai pareiškė, kad dirbtu
vės labai klysta, nenorėda
mos priimti darbininkų, vy
resnių nei 45 ar net 40 metų. 
Surinktos žinios rodo, kad 
geriausi darbininkai yra su
laukę 45 metų, todėl nereikė
tų vengti senesnių darbinin
kų, kurie yra patvaresni 
daugiau patyrę.

Darbo vienybės reikalu
Darbo federacijos ir CIO 

pasitarimai vienos darbinin
kų organizacijos reikalu bu
vo šią savaitę tęsiami, bet ir 
vėl atidėti vėlesniam laikui. 
Paskutiniu laiku abiejų gru
pių atstovai parodė daug pa
lankumo susitarti.

Chicago. — ALRK. Fede
racijos centro valdyba iš
siuntė Lietuvos prez. Ant. 
Smetonai tokią kablegramą:

„J. E. Prezidentui Smetonai. 
Kaunas, Lietuva.

Pasikėsinimu uždaryti Fi
losofijos fakultetą užgauna
ma katalikų teisės. Ameri
kos katalikai dėlto piktinasi 
ir protestuoja. Ekscelencijos 
prašome neleisti skriausti 
katalikiškąją Lietuvą”.

Po šia kablegrama pasira
šė Federacijos valdyba: pir
mininkas dr. Antanas Ra
kauskas, iždininkas kun. Ig. 
Albavičius ir sekretorius L. 
Šimutis.

MIRE MACDONALD

ir

Vokietijoj šiais metais iš
leista knygutė „Das Memel- 
land, Schicksal eines deut- 
schen Grenzlandes”, atspau
sta Leipcige. Šita knygutė 
skirta Vokietijos mokyk
loms. Joje kalbama aPie minįįko 
Klaipėdos kraštą. Tačiau, tik 
perskaičius įvairių jos sky
rių pavadinimus, jau galima 
numanyti, kokioje dvasioje 
toje knygutėje apie Klaipė-' 
dos kraštą rašoma.

„Svetimas jungas slegia 
Klaipėdos žemę”, „Vokiečių 
darbas — vokiečių gamtos 
reiškiniai”, „Lietuvių smur
tas”, „Popierinė teisė klaipė
diečiams”, „Širmanas — 
Klaipėdos krašto kankinys” 
ir t.t.

Tokius straipsnių pavadi
nimus atitinka ir jų turi
nys.

Visa brošiūra nuo pra
džios iki galo yra kupina nu-, 
kreiptos prieš Lietuvą ten-

— Vilniaus apygardos’ 
• teismas užbaigė Vilniaus lie- 
j tuvių tautinio komiteto pir- 
_____ ) Konstanto Stašio 
:bylą, kurioje jis buvo kalti-' 
namas tariamu nusižengimu 
Lenkijos devizų — užsienio 

i pinigų tvarkymo — įstaty
mui. K. Stašį gynė 4 advoka
tai: M. Nedzielskis (iš Var
šuvos), M. Engelis, M. Ko
valskis ir A. Juknevičius (iš 
Vilniaus). Teismas vis dėlto 
pripažino Konstantą Stašį 
„kaltu” ir nubaudė jį vie
niems metams kalėjimo ir 
10,000 zlotų pabauda (apie 
1,900 dolerių).

Šis nuteisimas aiškiausiai 
rodo, kad lenkams nepavyko 
sudaryti rimto apkaltinimo. 
Gal jiems pasisekė kokiu 

i nors būdu „atrasti” pas Sta- 
dencŲoš. Iš'jos matyti, kad ši.kok’100 dolerių ” 
vokiečiai yra perkėlę šmeiži-' uzslem0 0 LenklJos 
mo ir 
prieš Lietuvą į savo mokyk-1 
las.

Tačiau minėtoji brošiūra 
yra tik viena iš keturiolikos 
iki šiol pasirodžiusių brošiū
rų, skiriamų mokykloms iri 
nagrinėjančių šių diemj rū
pimus vokiečiams 1 
mus. Rinkinys yra pavadin
tas „Neuland in der deut- 
schen Schule”. Viso rinkinio 
tikslas yra tas pats: įdiegti 
besimokinančiai kartai pro- 
vokiškas idėjas, sukeliant 
neapykantą toms tautoms, 
kurioms likimas skyrė gy
venti Vokietijos kaimynys
tėje. Dėl to ne tik lietuviams, 
bet ir kiekvienai šių kaimy
ninių Vokietijos tautų tokio 
jaunosios vokiečių kartos 
auklėjimo akivaizdoje, gir
dint taikingus iš vokiečių 
pusės patikinimus tenka sta
tytis klausimą — ar šitoks 
kelias veda į taikingą tautų 
sugyvenimą?

LENKŲ LAIKRAŠTIS 
IŠKRAIPO ŽINIAS

Bostono lenkų laikraštis 
Kurjer Codzienny lapkričio 
9 d. didelėmis raidėmis pir
mame puslapy šaukia, kad 
„Amerikos lietuviai neremia 
kovos už Vilnių”. Su pasigė
rėjimu laikraštis rėkia, kad 
Vilniui Vaduoti sąjungos at
stovas Amerikoje surinko 
„tik 900 dol.” Tai esą paaiš
kėję iš Stasio bylos.

Laikraštis be to rajso, kad 
Vilniui Vaduoti sąjungos vei
kimas „net pačioje Lietuvo
je nesukėlęs entuziazmo”, 
nes, girdi, iš Lietuvos plau- ' 
kia nedidelės sumos „lietuvy
bei palaikyti Lenkijoje”.

■

Tačiau laikraštis aštriu 
tonu pažymi, kad Vilniaus 
lietuvių organizacijos nau-

Londonas. — Kelionėje į 
Pietų Ameriką laive mirė 
James Ramsay MacDonald, 
71 metų amžiaus, tris kartus 
buvęs Anglijos premjeras. 
MacDonald mirė nuo širdies 
smūgio. Jis vyko ramiam po
ilsiui, gydytojo patariamas, 
drauge su savo jaunesne dūk 
terim.

Velionis MacDonad Angli
jos politiniame gyvenime 
buvo gerai žinomas beveik 
per 40 metų. Jis išugdė ga
lingą darbo partiją, socialis
tinės krypties, tačiau visai 
skirtingą nuo VjJkitų kraštų 
socialistinių partijų. Jo va
dovaujama darbo partija 
1924 m. laimėjo rinkimus ir 
MacDonald buvo pirmutinis 
premjeras darbietis. Bet val
džioje neilgai išsilaikė. 1929 
m. jo partija vėl laimėjo rin
kimus ir jis pakviestas prem
jeru antrą kartą.

1931 m. MacDonald pasi
traukė iš partijos, kuri nerė
mė jo planų valstybės vado
vavimui ir jis tada sudarė 
koalicinę vyriausybę iš kon
servatorių, liberalų ir nepri
klausomų darbiečių ir išbuvo 
valdžioje iki 1935 m. birže
lio mėnesio, kada premjero 
vietą užėmė Baldwin.

ir kiršinimo propagandą *stat^ma^ draudžia laikytinojo milijonines sumas, ko- 
- - :užsienio pinigus. Pagaliau,irios, girdi, turėjo plaukti tik

1 Stašys buvo išlaikytas kalė- į iš Lietuvos valstybės iždo. 
Ijime apie 5 mėnesius, tad (Toliau laikraštis taip toli nu- 
reikėjo parodyti, kad ne be važiuoja, kad tvirtina, kad 
reikalo jis ten buvo laiko
mas.

nu i u- — Lapkričio 6 d., šeštadie- kad jis palaikęs santykius 
klausi- nk Klaipėdos krašto autono- su kominternu, '-----------

Stasys gavęs 1,400,000 zlotu 
iš žydiškų šaltinių Kaune,

minės policijos valdininkai
iietoli Klaipėdos automobiliui Girdi, esą įrodymų, kad gau-
suvažiųėjų .^p^siejĮjo komi-
ninkus, kurių 2 sunkiai su- saro Gdanske Kozlowskio, 

įžeisti. Kaltininkams ban- kuris 1919 mt. kūręs Vilniu- 
džius pabėgti ir ginklu pasi- j e bolševikišką valdžią.
priešinus, juos sulaikė Klai
pėdos pasienio policija. Su-'kius „įrodymus”, tai jie Sta- 
imti 2 vachmistrai perduoti §įuj būtų paskyrę ne vienus 
teismui, kur jiems keliama metus kalėjimo. Varšuva sa- 
byla už pasipriešinimą pasie-'Vo melais gerai žinoma visur 
nio policijos pareigūnams. 1

— Lietuvoje pinigų apy
varta nuolat didėja. Rugsėjo 
mėnesio gale apyvarta, siekė 
135,735,000 litų, o spalių ga
le — 140,000,000 litų.

— Šiemet Lietuvoje per 
pirmus 9 mėnesius automo
bilių skaičius padidėjo ketu
riais šimtais. Lietuvos plen
tais ir vieškeliais vis dau
giau ir daugiau automobilių 
skrieja.

— Lietuvos vyriausybė 
priėmė pakvietimą dalyvauti 
New Yorko pasaulinėje paro
doje 1939 metais. Lietuva 
turės 1,000 metrų paviljoną 
su penkiais skyriais.

— Lapkričio 4 d. seimas 
priėmė naują Universiteto 
statutą. Atskiri aukštieji kū
no kultūros kursai panaikin
ti, o kūno kultūra bus dėsto
ma universitete. . -

— Šiais metais bendras 
medelių sodinimo vajus davė 
puikius rezultatus. 70,000 
talkininkų pasodino vieną 
milijoną medelių.

— Tautos muziejuje įren
giamas nepriklausomybės 
kovose žuvusiems pagerbti 
skyrius. Žuvusių kovose var
dams įamžinti bus 1,500 ply
telių, kuriose bus iškalti žu
vusių didvyrių vardai.

— Vyriausybė ruošia pla
tų socialinės globos įstaty
mą, kuriuo numatomas vi
suotinis gyventojams medi
cinos pagalbos teikimas ir

Jei lenkai būtų turėję to-

ir visiems, tad ir šį sykį jos 
melai nieko neįtikins.

Laisvamanių spauda nere
tai puola Lietuvos katalikus, 
kad jie perdaug kunigų tu
rį... Bet kaip su kitais kraš
tais?

Belgijoj 1 kunigui tenka 
1,210 tikinčiųjų, Prancūzijoj 
— 1,061, Anglijoj — 771, 
Vokietijoj — 1,192, Olandi
joj — apie 1,000, o Lietuvoj 
vienam kunigui tenka apie 
2,500 tikinčiųjų, šie skaičiai 
aiškiai rodo, kad Lietuva, 
palyginus su kitais kraštais, 
kunigų turi dvigubai ir net 
trigubai mažiau.

ITALIJA PRISIDĖJO PRIE 
SĄJUNGOS PRIEŠ KO

MUNIZMĄ

Roma. — Italijos vyriau
sybė prisidėjo prie Japonijos 
Vokietijos sąjungos kovai 
prieš komunizmą. Sutartis 
pasirašyta Romoje.

Dėl šios sutarties Maskva 
tuojau pareiškė Italijai pro
testą, primindama, kad Itali
ja ta sutartimi laužo savo 
pasižadėjimus, išreikštus pre 
kybos sutarty. Italija pasi
aiškino, kad sutartis nu
kreipta ne prieš Rusiją, bet 
prieš Trečiąjį Internacionalą.

' Darbo partija plečiasi
New Jersey darbo federa

cijos ir CIO vadai tariasi 
steigti darbo partiją, kurios 
steigiamasis susirinkimas 
greit įvyksiąs. New Jersey 
organizuoti darbininkai ne
patenkinti nei demokratais, 
nei respublikonais.
Kapelionų laiškas Hitleriui

Vokietijos kariuomenės ka
pelionai nusiuntė Hitleriui 
laišką, kuriame nurodo, kad 
nacių nuolatinė kova prieš 
protestantus ir katalikus la
bai neigiamai veikia į kariuo 
menės dvasią. Kapelionai 
nurodo Hitleriui, kad jo 
prieštikybinė veikla padalijo 
tautą į dalis ir gresia dideliu 
pavojum Vokietijai.
Kratosi komunistų

Ispanijos bendrafrontinin- 
kų vyriausybė norinti nusi
kratyti dviejų ministerių ko
munistų — švietimo ir žemės 
ūkio. Abu komunistai neper
sikėlė iš Valencijos į Barce- 
loną, kur dabar yra vyriau
sybės būstinė. Katalonijoj 
esąs didelis palankumas su
kilėliams ; kataloniečiai net

KINAI PASITRAUKĖ
IŠ ŠANCHAJAUSStudentų Žodis, studentų 

ir profesijonalų s-gos žurna
las, praneša visai lietuvių 

j Visuomenei įdomią žinią: Ma- 
. rianapolio vidurinė ir aukš

tesnė mokykla (high school 
ir kolegija) šiomis dienomis 

Į inkorporuota prie Katalikų 
Į Universiteto Washingtone 
į Ši privilegija duoda kolegi- 
Į jos auklėtiniams teisę be 
I kvotimų stoti į aukštąsias 
| mokyklas. Be to, Katalikų 
■ Universitetas žadėjo išrūpin- 
I ti lietuvių kalbai pripažini- 
I mą lygiagrečių teisių su ki
ltomis moderninėmis kalbo- 
I mis, kaip prancūzų, ispanų 
lirtt.
į Tai naujas didelis lietuvių 
(laimėjimas, pasiektas Maria- 
Į napolio rektoriaus kun. dr. 
I J. Navicko rūpesčiu. Lietu- 
j viską kolegija dabar pripa- 
I žinta ne tik valstybės įstaty
tai), bet ir žymiausių šios ša- 
I lies mokslo įstaigų. Ar gali 
(lietuviai abejoti savo aukš
tosios mokyklos reikšme ir 
Knauda?

DAR 19 SUŠAUDYTA
RUSIJOJE

Maskva. — Kaukazo rajo
ne nuteista ir sušaudyta 19 
komunistų, kurių skaičiuje 
keli buvę žymūs komisarai. 
Jie buvo kaltinami šnipinė
jime, sabotaže, žmogžudybė- 
je ir kėsinimesi prieš Stalino 
gyvybę. Be to, jiems primes
tas kaltinimas, kad norėję 
atskirti Užkaukazio ir Azer
baidžano „respublikas” ir 
sudaryti iš jų „nepriklauso
mas kapitalistines valsty
bes”.

Visi sušaudyti apšaukti 
„baisiais trockininkais”. Po
ra dienų prieš šių „kaltinin
kų” likvidavimą, Ukrainoje 
sušaudyta 17 komunistų 
„trockininkų”.

Šanchajus. — Japonų tvir
tos kariuomenės supama, ki
nų kariuomenė pasitraukė iš 
Šanchajaus gynimo ribų ir 
japonai laimėjo laisvus ke
lius į Šanchajų. Dideli apšau
dymai vyksta Nantao apy
linkėje, kur netoli yra pran
cūzų koncesija. Ten japonai 
yra apsupę 12,000 kinų, ku
rie smarkiai ginasi. Japonai 
dideliu įniršimu apmėto ki
nus bombomis iš orlaivių. 
Laukiama didelio artilerijos 
puolimo.

Nantao apylinkėje pasili
kę kinų kareiviai gali išsi
gelbėti, persikeldami į pran
cūzų koncesiją, bet jie pasi
ryžę ginti iki paskutinio ka
reivio.

Neretai visuomeniniame 
gyvenime tenka pasakyti vie
šai tai, kas gali pakenkti ar 
net pakenkia viešai pasakiu
sio asmens gerovei, tačiau 
gyvenimas galų gale švie
sesnis tiems, kurie ištikimi 
savo sąžinės balsui. Didysis 
graikų minty to j as Sokratas 
yra pasakęs tokius reikšmin
gus žodžius:

„Jei jūs man sakytumėt: 
mes duosime tau laisvę su 
sąlyga, kad tu nekalbėsi tai, 
ką tu ligšiol kalbėdavai, ir 
kad tu nedarysi įtakos mūsų 
jaunimui ir suaugusiems 
žmonėms, tai aš atsakyčiau: 
keisti jūs žmonės. Jei vy
riausias karo vadas mane 
pastatytų kurioje nors vie
toje eiti sargybą, tai aš turė
čiau toje vietoje stovėti ir viešai kalbą, kad už 2 mene- vuliams globoti draugija, ku- 
verčiau šimtą kartų mirti, šių bus permainų sukilėlių rios globėju pakviestas Res- 
nei tą vietą palikti”.

ARABAI NUŽUDĖ PENKIS 
ŽYDUS

Jeruzalė. — Arabų grupė 
paleido sprogstančių kulku 
šūvius į žydų būrį ir 5 žydų 
jaunuoliai vietoje užmušti. 
Užmuštieji žydai dirbo prie 
kelio taisymo. Juos užklupo 
arabai iš pasalų. Iš užmuštų
jų žydų 4 buvo atvykę iš 
Lenkijos, o penktas iš Olan
dijos. Visi 5 priklausė sionis
tų organizacijai.

vagysčių.naudai. publikos Prezidentas.

I Sov. Rusijos komisarų 
.skaičiuje yra du broliai, M. 
ir L. Kaganovičiai. Vienas

politan Avė, 
iyn, N. Iš

JĮOMISKIS 
įUSKAS)

— Kaune, Laisvės alėjoje 
buvo užklydęs vienas gan
dras ; policininkai jį nusivedė 
į nuovadą, o paskui perdavė 
universiteto botanikos sodui.

— Neseniai atnaujinta gy-

Washington. — Laivyno 
komisijos pirm. Kennedy, 
po ilgo tyrinėjimo, paskelbė, 
kad Jungtinių Valstybių pre
kybos laivynas labai blogoje 
būklėje, kad jam išsilaikyti 
reikia apie 25 mil. dolerių 
pašalpos metams.

Kennedy pasisako už pa
laikymą 23 svarbiausių pre- žemės ūkio darbininkų so- vės mergina, kurie įvykdę 16 
kybos laivyno linijų. I dalinis draudimas,

— Vilniaus pasų surašy
mas pratęstas iki šių metų 
gruodžio 31 d.

— Kaune sulaikytas vie
nas Latvijos pilietis su gat-
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Budėsime Lietuvos Garbes 
Sargyboje

Nors 1931 m. vyriausybė ir apkarpė katalikišką filosofi
jos skyrių, tačiau fakultetas sugebėjo tinkamai persitvar
kyti ir, kad ir su dideliais nuostoliais, mokslo darbas buvo 
tęsiamas planingai, o šimtai katalikiškos studentijos sėmė
si šiame mokslo židinyje dvasinės tvirtybės, šarvuodamies
mokslinėmis žiniomis.

Teologijos—Filosofijos fakulteto filosofijos skyrius nuo 
savo veikimo pradžios iki šiol išleido gausingą skaičių 
aukštąjį mokslą baigusių žmonių, kuriais gali džiaugtis ir 
džiaugiasi ne tik katalikų visuomenė, bet ir visa Lietuva, 
viso pasaulio lietuviai. Norime čia suminėti bent kelioliką 
filosofijos skyriaus auklėtinių: istorikai dr. Z. Ivinskis, 
dr. A. Kučinskas ir P. Štuopis, sociologas dr. Pr. Dieliniri-

— Kauno miesto savival
dybė daro tyrinėjimus stam- nužudė savo podukrės vyrą 
besniuose judėjimo punktuo- kurs gindavo savo žmoną 
se; tyrinėjimus atlieka apie 
30 inteligentų bedarbių. Ju
dėjimo ištyrimas reikalingas 
ateities miestui išplanuoti ir 
gatvių grindimo rūšiai nu
statyti.

— Dar šiemet numatoma

nuo jos patėvio dažno kibi
nimo bei lankymosi. Teismas 
žudikui paskyrė 10 metų sun 
kių darbų kalėjimo.

— Ligi šiol kelmai daž
niausiai supūdavo miškuose, 
bet jau organizuojamas kel-

kaitis, žurnalistai J. Keliuotis ir kun. J. Prunskis, rašyto-' siųsti 5 stipendininkus į už-' mų naudingas rovimo būdas 
jai—literatai dr. J. Grinius, J. Ambrazevičius, A. Vaičiulai- sienį alaus gaminimo pasi- ir iš kelmų bus gaminamos 
tis T drilčna ir R Rrarzrl Zinnia orimno r^iralzl-nrioi Trr___ 1__ ___________ •___ t ’i_____2 _ ' IKzict• tis, J. Grušas ir B. Brazdžionis, gimnazijų direktoriai Ig. mokyti.
Malinauskas, K. Šapalas ir A. Tylenis, psichologas dr. J. gaminti aukštesnės 
Pankauskas, pedagogas-filosofas dr. A. Maceina, redakto- 
rius-pedagogas dr. Ig. Skrupskelis, geografas dr. VI. Vi
liamas ir ištisa, ištisa eilė kitų. Tai žmonės, kurie Lietuvos 
tikybinio, kultūrinio, visuomeninio gyvenimo dirvoje varo 
gilią vagą. Tai žmonės išėję iš katalikiško filosofijos sky
riaus, kuriame dėsto tokios asmenybės, kaip vyskupas dr. 
M. Reinys, dr. Pr. Dovydaitis, prel. dr. Kuraitis, dr. St. 
Šalkauskis, dr. J. Totoraitis, dr. BĮ. Česnys, dr. J. Eretas 
ir kiti.

Vargu ar rasime Lietuvoje nors vieną gimnaziją ar vidu
rinę mokyklą, kurioje nebūtų mokytojo, baigusio katali
kišką filosofijos skyrių. Vargu ar rasime nors vieną kata
likišką organizaciją, kuriai nevadovautų minėto skyriaus 
auklėtiniai. Vargu ar yra vienas katalikiškas laikraštis, 
kurio neredaguotų katalikas pasaulietis, išauklėtas filoso
fijos skyriaus.

Turėdami visa tai dėmesy, organizuotosios lietuvių kata
likų visuomenės vardu jaučiame pareigos viešai paskelbti 
savo tokius Įsitikinimus:

1. Visiškai pritariame Lietuvos vyskupų ir jų vadovau
jamos katalikų visuomenės pastangoms ir reikalavimams 
turėti Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos—Filosofi
jos fakulteto filosofijos skyrių bent dabartinėje jo plotmė
je, nes šie reikalavimai yra teisėti ir teisingi;

2. išlaikymas Teologijos—Filosofijos fakulete filosofijos 
skyriaus yra visos Lietuvos garbės klausimas;

3. filosofijos skyriaus egzistavimas būtinas Lietuvos ka
talikų visuomenei, nes katalikai Lietuvoje, kaip sako J. E. 
vysk. Pr. Bučys, turi teisę mintyti, turėti pažiūrų, įsitiki-

Amerikos lietuvių katalikų plačiajai visuomenei jau ži
noma, koks svarbus dabartinis momentas Lietuvos katali
kų gyvenime, kuriam gresia nenormalių sąlygų pavojus 
tautinei ir tikybinei veiklai ir visai ne dėl katalikų kaltės. 
Turime dėmesy Lietuvos vyriausybės pasiryžimą ne tik su
žaloti Vytauto Didžiojo Universiteto autonomiją, bet ir 
nuskriausti katalikus ypatingai, panaikinant universiteto 
Teologijos—Filosofijos fakulteto filosofijos skyrių, kuria
me katalikiškoji studentija buvo auklėjama katalikų pa
saulėžiūroje ir ruošiama geriausiais Lietuvos jaunimo mo
kytojais. Vyriausybė savo sumanymus perdavė seimui švie 
timo ministerio prisiųstu projektu ir jo viešais paaiškini
mais. Lietuvos katalikų visuomenė sujudo ginti savo tei
ses. Ta visuomenė ne viena, jos priešaky garbingieji Lietu
vos vyskupai, kurie šių metų spalių mėn. 5, 6 ir 7 d. konfe
rencijoje svarstė šį reikalą ir po konferencijos išleido tokį 
pranešimą:

’’Konferencija plačiai susipažino su Vyt. D. Universite
to Teologijos—Filosofijos Fakulteto Filosofijos Skyriaus 
juridine padėtimi, jo struktūra, nuveiktais darbais ir grę
siančiais jam pavojais, nuodugniai apsvarstė būdus, ku- ! 
riais turėtų būti apsaugotos Skyriaus teisės, tuo būdu pa
reikšdama, kad Filosofijos Skyriaus egzistavimas ir jo tei
sė yra Kat. Bažnyčiai Lietuvoje ir Lietuvos bei Amerikos 
lietuvių kat. visuomenei pirmaeilis dalykas, kurio išspren
dimas susilauks atitinkamo atgarsio užsieniuose ir lems 
Lietuvos vardą.”

Šviesiausi Ganytojai drąsiai pasakė, kad filosofijos sky- nimų ir tuos įsitikinimus įrodinėti, moksliškai svarstyti ir 
rius turi pasilikti, tad katalikų visuomenei netenka abejoti, skelbti;
katroje pusėje atsistoti besiartinančios kovos lauke, bet 
katalikų teisės turi būti apgintos dar anksčiau nei Lietu 
vos vyriausybės ^padiktuotas seimas išdrįs ^naikinti Teo
logijos—Filosofijos Fakulteto filosofijos skyrių.

Kad būtų kiek aiškiau, kodėl katalikai turi neginčijamų 
teisių į minėtą filosofijos skyrių Vytauto Didžiojo univer
sitete, norime čia priminti to skyriaus kilmę, jo veiklą ir 
jo reikšmę.

Kai Lietuvos Steigiamasis Seimas kūrė svarbiausius pa
grindus nepriklausomybėn įžengusios Lietuvos valstybei, 
jis neužmiršo ir aukštosios mokyklos steigimo. Katalikų 
visuomenėje buvo teisėtas ir teisingas noras turėti savo, 
katalikišką, universitetą, kurį šelptų valstybė, kaip tai da
roma Olandijoje, Belgijoje ir kitose kultūringose valstybė
se. Katalikų visuomenė tokio universiteto galėjo lengvai 
susilaukti, nes Steigiamojo Seimo narių aiškią daugumą 
sudarė katalikų pasaulėžiūros žmonės. Tačiau katalikai 
pagerbė mažumos įsitikinimus, neišnaudojo patogios savo 
būklės ir išsprendė universiteto klausimą taip, kad steigia
mojo universiteto rėmuose katalikams buvo užtikrintas 
vienas skyrius, kuriame katalikai studentai galėtų klausyti 
tokių dalykų, kurie ankštai susijungę su apsisprendimu pa
saulėžiūroje: filosofijos, pedagogikos, literatūros, visuome
nės mokslų. Katalikai nereikalavo sau atskirų medicinos, 
teisių, ekonomijos, technikos, gamtos, matematikos ir kitų 
griežtųjų mokslo skyrių, bet tik garantijos dvasiniems 
mokslams.

Teologijos—Filosofijos fakultetas dirbo ir dirba našų 
darbą ir Lietuvai ir Bažnyčiai. Tarp jo profesorių ir stu
dentų buvo kūrybinis entuziazmas. Mokslinis darbas ten ' 
ramiai truko iki 1926 m., kai Lietuvos vyriausybės vairas 
pateko į socialistinės visuomenės ir tautinių mažumų ran
kas, tačiau fakultetas pirmąją audrą praleido sėkmingai. 
1927 m. gruodžio mėn. jo teisinė būklė sustiprinta Lietu
vos sutartimi su Apaštališkuoju Sostu. Su gailesčiu tenka 
pažymėti, kad ir po šio įvykio vyriausybė nerodė pagarbos x _________
nei katalikų visuomenės teisėms, nei savo duotiems iškil-j Kun. Kazimieras Urbonavičius, So. Boston, Mass., A.L. 
mingiems pažadams; 1928 m. kovo 27, 28 ir 29 d. įvykusio
je konferencijoje Lietuvos vyskupai rado reikalo pažymė
ti, kad ’’Teologijos—Filosofijos Fakultetas yra Konkorda
to su Apaštalų Sostu garantuotas toje santvarkoje ir pa
dėtyje, kurioje jisai buvo konkordatą sudarant, reiškia, jo 
skyriai, šakos, katedros, etatai ir teikiamos lėšos sudarė 
minimum, kurio be naujo susitarimo su Apaštalų Sostu jo
kiu atveju negalima mažinti.”

Primename, kad vyriausybė ir šio vyskupų pasisakymo 
nepagerbė — 1931 m. ji smarkiai apkarpė katalikišką filo
sofijos skyrių. Tas vyriausybės žygis buvo tuo liūdnesnis, 
nes minėtas fakultetas 1928 m. gavo iš Ap. Sosto teisę duo
ti laipsnius ne tik iš teologijos ir kanonų teisės, bet ir iš 
filosofijos Ir kitų humanitarinių (dvasinių) mokslų; tokia 
garbė ir privilegija teikiama tik tarptautinio vardo moks
lo įstaigoms. Tas aukštas fakultetui Apaštalų Sesto pripa
žinimas buvo iškilmingai paminėtas 1928 m. rugsėjo 12 d. 
atitinkama programa, kurioje dalyvavo ir vyriausybės at
stovai, i

4. filosofijos skyrius reikalingas kaip kūrybinė krikščio
niškoji institucija, ypač šiuo metu, kai Europoje grumia
masi už krikščioniškus ar nekrikščioniškus gyvenimo pag
rindus, o Lietuva negali eiti su visą civilizaciją griaunan
čiomis jėgomis — komunizmu, fašizmu bei nacizmu—prieš 
kurias geriausias ginklas yra tvirta krikščionybė;

5. filosofijos skyriaus panaikinimas būtų didelis įžeidi
mas kultūrinės apykantos principų, tai būtų pradžia kovos, 
kuri pareikalautų daug jėgų, tačiau kuri anksčiau ar vė
liau baigtųsi visdėlto Katalikų Bažnyčios laimėjimu;

6. filosofijos skyriaus panaikinimas būtų aiškus šauki
mas kovon visos Lietuvos katalikų visuomenės ir katali
kiškos išeivijos, kas būtų nepaprastai žalinga Lietuvai ir 
lietuvybei.

Ramia sąžine galime tvirtinti, kad nei Lietuvos nei išei
vijos katalikai neieško kovos prieš Lietuvos vyriausybę, 
bet jeigu Lietuvos vyriausybė panorės ir toliau vesti tokią 
politiką, kuri sistematingai, palaipsniui siekia atimti ka
talikams ir katalikišką auklėjimą, ir teisę apsispręsti savo 
tikybinėje pasaulėžiūroje, ir galimumą ginti Lietuvos var
dą ir garbę visam pasaulyje, tai visiems bus aišku, kur 
kris kaltės šešėlis už tokių pastangų pasekmes.

Kviesdami visą išeivijos katalikų visuomenę budėti Lie
tuvos katalikų teisių sargyboje, drįstame jos vardu pa
reikšti, kad bet kokis Lietuvos vyriausybės tolimesnis 
žingsnis mindžioti Lietuvos katalikų teises privers mūsų 
visuomenę atsisakyti nuo bet kokio bendradarbiavimo ne 
tik su katalikų teises pažeidžiančia Lietuvos vyriausybe, 
bet ir su jos atstovais ir su ta išeivijos dalimi, kuri pritars 
Lietuvos vyriausybės tokiems darbams. Šia pačia proga 
pareiškiame, kad išeivijos katalikų visuomenė neis į jokius 
’’bendrus frontus”, o viena, savo jėgomis, ištikimai budės 
Lietuvos katalikų teisių ir Lietuvos garbės sargyboje.

R.K. Federacijos dvasios vadas.
Kun. Juozas Aleksiūnas, Brooklyn, N. Y., K. V. Rytų 

Provincijos pirmininkas;
Kun. Kazimieras Jankus, So. Boston, Mass., K. V. Bos

tono Provincijos pirmininkas;
Kun. Jonas Ambotas, Hartford, Conn., K. V. Hartfordo 

Provincijos pirmininkas ;
Kun. Emilijus Paukštis, Chester, Pa., K. V. Philadelphi- 

jos I Provincijos pirmininkas;
Kun. Juozas K. Miliauskas, Wilkes-Barre, Pa., Scrantono 

Provincijos pirmininkas;
Kun. Jonas Misius, Pittsburgh, Pa., K. V. Pittsburgho 

Provincijos pirmininkas;
Kun. Anicetas Linkus, Chicago, Ill., K. V. Chicagos Pro

vincijos vardu;
Kun. K. E. Paulonis, Brooklyn, N. Y., Kunigų Vienybės 

sekretorius;
Kun. J. A. Vaitekūnas, Providence, R. L, Kunigų Vieny

bės iždininkas;

— Kaune vienas lietuvis 
yra vedęs japonę, kuri esanti 
labai gera žmona ir motina. 
Ji gerai kalba lietuviškai, 
vaikus auklėja lietuviškai, 
tačiau ir savo tautos neuž
miršta.

— Kauno savivaldybė iš 
autobusų šiemet jau turėjo 
apie V2 milijono litų pelno.

— Kauno darbininkai lau
kia pigių butų statybos, kam 
savivaldybė numato paskirti 
4 mil. litų.

— Šiais metais Lietuvoje 
pasirodysianti nauja knyga 
apie dr. J. Basanavičių su 
vaizdų rinkiniu.

— Spalių 16 d. žuvo lakū
nas jaun. puskar. Jonas Ma
siulis, kurio vairuojamas or-

malkos.
— Spalių 14 d. atidarytas 

naujai pastatytas Telšių — 
Varnių plentas.

— Darbo Rūmų vadovybė 
nutarė įsteigti kilnojamus 
knygynėlius, kuriuose tilptų 
po 150 — 200 knygų; jie 
bus siunčiami ten, kur bus jų 
prašoma.

— Darbininkų kultūriniai laivis nukrito ziš 1000 metrų

alų.
— Klaipėdoje lietuviai ka

talikai ruošiasi savos bažny
čios statybai; visi katalikai 
yra paprašyti apsidėti bent 
mažu metiniu mokesčiu baž
nyčios statybai.

— Iš Tilžės į Kauną buvo 
atvykęs Vvdūnas, žymusis 
rašytojas ir Prūsijos lietuvių klubai yra Kaune, Šančiuose, aukštumos. Lakūno kojos bu 
vadas.

— Spalių mėnesio--------- MJJU-UU gdlCi * ~--------------------- i O J -------

Lietuvoje prie plentų ir šiaip geje, Kėdainiuose, Jonavoje, vo žaizda, kurios smūgis bu-
kelių taisymo darbų dirbo Tauragėje, Šiauliuose, Pane- 
per 2,000 darbininkų.

— Lietuvoje steigiama 
apie 20 vilnų supirkinėjimo gruodžio 10 d. Kaune iš var- 
punktų. Vilnos bus supirki- žytynių parduoda 71 ūkį į- 
nėjamos du kartu per metus : 
lapkričio — gruodžio ir ge
gužės — birželio mėnesiais. 
Iš avių per metus gaunama 
apie 4 mil. svarų vilnų.

— Spalių 23 — 24 d. įvyko 
studentų ateitininkų konfe
rencija, kurioje paminėta 
Vytauto Didžiojo universite
to studentų ateitininkų s-gos 
15 metų sukaktis. Universi
teto pirmoji ir gausingiausia 
sąjunga yra ateitininkai.

— Spahų 17 d. vysk. Ka
rosas pašventino naują Vil
kaviškio par. salę, labai pa
togiai įrengtą, galinčią su
talpinti per 1,000 žmonių.

vairiose Lietuvos vietose.
— Viduržemio jūroje, prie 

Sicilijos salos krantų nu
skendo vengrų prekybos lai
vyne tarnavęs lietuvis jūri
ninkas H. Salauskas, klaipė
dietis.

— Telšiuose atidaryti nau
ji rabinų seminar jos rūmai. 
Ta proga iš Lietuvos ir už
sienio į Telšius suvažiavo 
apie 350 rabinų, kuriuos pa
sveikino Telšių komendan
tas ir tautininkų pirminin
kas.

— Šią žiemą Kaune kon
certuosiąs švedų studentų 
choras.

metą lapkričio 17 d. 
sukanka lygiai 30 metų kai 
lull J. Brundza kunigau- 

Kun. M. J. Brundza šiuo 
$jyra seserų kazimierie- 
įįpelionas, gyvena New- 

ijtn, Pa. į šią šalį jis atvy

ti peniai pas savo brolį, 
gm J. Brundzą ir pasiliko 
įdirbėti tarp amerikiečių 
etuvių. Labai uoliai lankosi 
jose kolonijose, kur tik 
ieeiamas; daug rašo į laik
aus. Dažnai savo straips- 
is aplanko ir Ameriką.

b M. Brundzos sukak- 
pamineti čia patieksime 
biografinių žinių, paimtų 
iet Enciklopedijos.

m. m. J. Brundza gimęs 
par., Marijampolės 

ipskr. 1884 m. rugp. 10 d. 
.Pradžios mokslą ėjo Šunskų 
floiykloje, gimnaziją Mari- 
junpolėje, seminariją Šei
mose. Kunigu įšventintas 

Varšuvoje (Seinuos tuomet 
■ebuvo vyskupo, mirus a. a. 
ijskp. A. Baranauskui) ar
to K Ruškevičiaus, lietu- 
iii), 1907 m. lapkr. 17 d.Vikaravo Vižainyje (Mo- 

Jaruose), Plokščiuose, Ilgu- 
roj, Šunskuos ir Simne (ka 
ro metu). Šunskuos bevika- 
mojant užklupo karas. Kare 
metu, kai vokiečiai 1915 m. 
okupavo Lietuvą, jis, ginda
mas parapijiečius nuo vo- 
liečiu rekvizicijų ir nuc 

žiaurių elgesių, pateko į jų 
nemalonę ir buvo išvežtas į 
rokiečių nelaisvę. Du mėne
sius išvargo Įsrutyje katorž- 
ninku kalėjime ir 10 mėn 
Vestfalijoj, belaisvių stovyk 
)je Gutersloh. Sugrįžęs Lie 

tuvon 1916 m. paskirtas vi 
karu į Simną.1917 m. vysk. A. Karosas 
askyrė jį Paežerėlių (šakių 
ip,) rektorium, čia kun 
hndza suorganizavo para- 
iją, atremontavo bažnyčią 

ir tvarkė trobesius, ap- 
rorino šventorių, kapus, 
ain? ir kiemą. I

1923 m. paskirtas Sudargo! 
ifbonu, kur reikėjo statyti < 

myčią. Ir čia jis to sun- h 
darbo ėmėsi energingai, k 
t į pora vasarų pasisekė j n 
i -bažnyčios sienos. j( 
yčią statė akmeninę, Ik

vo mirtinas.
— Užvenčio valse, suimtas 

kažkoks Navickas, kaltina
mas nužudęs kelis asmenis.
Paskutinis jo nužudytasis 
rastas laukuose išrengtas 
nuogas.

— Ties Anykščiais per 
Šventosios upę pastatytas 
tiltas, kurio statyba atsiėjo 
193,000 litų.

— 1938 m. bus renkamas 
Klaipėdos krašto seimelis. 
Priešrinkiminė nuotaika jau 
vietomis pastebima.

— Kitais metais tikimasi 
susilaukti cemento fabriko, 
kuris būsiąs statomas Skirs
nemunės apylinkėje, nes ten 
labai dideli kreidos sluoks
niai. Kreidą maišysią su 
žvyrium ir gausią cementą.

— Marijonų generolas kun.
Cikota yra atvykęs iš Ro- : 
mos ir apsistojo Kaune.

— Studentų ateitininki] . 
Kęstučio korporacijos šven
tės proga į Kauną buvo at
vykę latvių studentų - atsto
vai.

— Klaipėdos krašto direk
torija leido šį rudenį nušau
ti 9 persenusius elnius Nidos 
ir Juodkrantės apylinkėse.

— Lietuvos prekybos lai
vyną dabar sudaro 9 laivai.

— Lietuva veda prekybos 
derybas su Graikija ir Ar
gentina.

— Esą baigiamos Lietuvos 
derybos su So v. Rusija dėl 
pasikeitimo politiniais kali-j 
niais. Bus pasikeista po 25 
kalinius. Į Lietuvą būsią grą
žinti 3 liet, kunigai.

— Šaulių sąjunga ruošiasil^Įj štai trys šimtai ?prg 
išleisti išsamią istoriją, ku-įjfįjg Ginklus išlyįei 
rią parašyti pavedė kun. d 
J. Matusui.
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Kun. St. Stonis, Jersey City, N. J., Amerikiečių skyriaus
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jugos pirmininkas.
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K. J. Krušinskas, Woodhaven, N. Y. Lietuvių Universa-
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(Tęsinys)
Tai aš ir norėjau iš ta-

-- ,viei
io rinkis, kokių tik no-lg^į 

. . |aPsi 
sveigas, gavęs

toojau nusiuntė tarnus į0 j 
Vi _* «. •. I f

• Ii, v. . .. J8^0
ginijos seniausias kunigasĮ^ mankštinosi pilies j

žirgu. Tik vienas!,c 
atrodė lyg nepa- v0 

Kunigu išbuvo 67 metus. I < lan^st
1935 m. savo parapijiečiui žinosi, kad atsiran-rau^v 
lankydavo ir misijų darb|My, kurie drįsta/tas į 
atlikdavo jodamas savo ba 
tu arkliu į skirtingas vieta 
1935 m. jam nupirktas aut 
mobilis, kai jis minėjo kun 
gavimo 65 metų sukaktį. į

parapijoje, apsuptas keli

tas bi 
pinigą mokėti lmIS* 'f 

Žirgą. Juk už tą gu-|Pa^ 
, Ja pasamdyti ir perlsav0 1 
Išlaikyti pusė šim-pomįs_ 

Tai ištvirkimas.p““11® 
$8 betgi neišsi- Tuoj; 

„p jo žodžių. Jis dalyvia 
•J0 paties norus... savo pa 

prieš grum-itis, išsiį 
(į31 susirgo kimi- sakos ki 
pinkas. Į jo nai lygii 

Was ^^as’ ^°‘ Puo& 
iJMejeris. Jisparp kitą 
Jju0 paties ma- vedė Peg;

Jam buvo rimavo ir 
ir retkar-lnu.

Nuskandino prancūzų laivą

Prie Minorkos salos, pr 
klausančios Ispanijai, než M 

nomas orlaivis apšaudė pra 
cūzų povandeninį laivą ir 
nuskandino. Prancūzai į p; 
skandinimo vietą nusiun 
karo laivą. Žmonių gyvyb 
aukų nebuvo.



knčio 12 d., 1937 Lapkričio 12 d., 1937 m. 3
Spalių 31 d. Kai 

skupijos bažnyčii 
ta rinkliava k 
os reikalams.

KUN. M. BRUNDZOS SUKAKTIS Frances Frost

edęs japonę, kuri 
gera žmona ir 

erai kalba lietuvius

i ir savo tautos i$ 
i.
Kauno savivaldybėj 
ūsų šiemet jau tmę 
/2 milijono litų pelno. 
Kauno darbininkai laj 
gių butų statybos, kai 
ddybe numato pasl® 
litų.

Šiais metais Lietoj 
dysianti nauja kojų 
dr. J. Basanavičių n 
į rinkiniu.1 
spalių 16 d. žuvolakt 
un. puskar. Jonuli. 
kurio vairuojama®, 
nukrito >8 1000 metą 
mos. Lakūno kojosba 
ulaužytos, atplėštos 
> mėsos, o galvoje bu- ■ 
da, kurios smūgis Im- 
tinas. - . '
žvenčio valse, suimtas j 
s Navickas, kaitria-| 
žudęs kelis asmenis. į 
nis jo nužudytasis į 

laukuose išrengtas j

Šių metų lapkričio 17 d. 
sukanka lygiai 30 metų kai 
kun. M. J. Brundza kunigau
ja. Kun. M. J. Brundza šiuo 
laiku yra seserų kazimierie- 
čių kapelionas, gyvena New
town, Pa. Į šią šalį jis atvy
ko pernai pas savo brolį, 
muz. J. Brundzą ir pasiliko 
padirbėti tarp amerikiečių 
lietuvių. Labai uoliai lankosi 
visose kolonijose, kur tik 
kviečiamas; daug rašo į laik
raščius. Dažnai savo straips
niais aplanko ir Ameriką.

Kun. M. Brundzos sukak
čiai paminėti čia patieksime 
jo biografinių žinių, paimtų 
iš Liet. Enciklopedijos.

Kun. M. J. Brundza gimęs 1 nupirkdamas savo lėšomis 
bažnyčiai medžiagą. Ir čia 
atremontavo kleboniją ir špi
tolę, pastatė kluoną, užvedė 
sodną.

Sunkus darbas pakirto jo 
sveikatą ir 1926 m. turėjo 
visai vasarai išvažiuoti į Če
koslovakiją gydytis. 1928 
m. atsisakė nuo Sudargo dėl 
nesveikatos, negalėdamas

RUDENS DAINA
Katalikų Radikalų Sąjunga

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Praėjusi, vėl pabėgusi kvapioji vasara 
su savo vanagėlių auksu, 
kurie be priežiūros žydėjo laukuose 
ir tuščiose ganyklose.

Praėjusi vėl vasara, pabėgėlė, ta mylimoji, 
su čemeryčių melsvumu, 
kurios buvo aprietusios nuošalius kelius 
ir užmirštas vietas.

Pūkinė ūkana pakilo, kur jos žingsniai nuskubėjo 
pro praskirtą upeliuko žolę.
Ir vėl dingusi, palikdama mus tuščiaširdžiais 
žvilgančio stiklo laukuose.

les Anykščiais per ■ 
ios upę pastatytas 
kurio statyba atsiėjo ■ 
litų.

>38 m. bus renkamas i 
os krašto seimelis J 

ikiminė nuotaika jau 
s pastebima.
itais metais tikrinsi j 
:ti cemento fabriko, Į 

isiąs statomas Skirs- 
s apylinkėje, nes ten j 

ieli kreidos sluoks- 
Creidą maišysią su 
. ir gausią cementą.

yra atvykęs is Ro- 
psistojo Kaune, 
identų ateitininką 

korporacijos šven-
a į Kauną buvo at- 
vių studentų atsto-

1
i

3

ipėdos krašto (H- 
do šį rudenį gi
musius elnius Nidos 
■antes apylinkėse, 
uvos prekybos lai- 
ar sudaro 9 laivai. 
;uva veda prekybos 
su Graikija ir .Ar-

Iį

Šunskų par., Marijampolės 
apskr. 1884 m. rugp. 10 d. 
Pradžios mokslą ėjo Šunskų 
mokykloje, gimnaziją Mari
jampolėje, seminariją Sei
nuose. Kunigu įšventintas 
Varšuvoje (Seinuos tuomet 
nebuvo vyskupo, mirus a. a. 
vyskp. A. Baranauskui) ar- 
kiv. K. Ruškevičiaus, lietu
vio, 1907 m. lapkr. 17 d.

Vikaravo Vižainyje (Mo
zūruose), Plokščiuose, Ilgu
voj, Šunskuos ir Simne (ka-!paskirtas Ūdrijos klebonu 
ro metu). Šunskuos bevika- 
raujant užklupo karas. Karo 
metu, kai vokiečiai 1915 m. 
okupavo Lietuvą, jis, ginda
mas parapijiečius nuo vo
kiečių rekvizicijų ir nuo 
žiaurių elgesių, pateko į jų 
nemalonę ir buvo išvežtas į t I
vokiečių nelaisvę. Du mėne
sius išvargo Įsrutyje katorž- 
ninkų kalėjime ir 10 mėn. 
Vestfalijoj, belaisvių stovyk
loje Gutersloh. Sugrįžęs Lie 
tuvon 1916 m. paskirtas vi 
karu į Simną.

1917 m. vysk. A. Karosas 
paskyrė jį Paežerėlių (šakių 
ap.) rektorium. Čia kun 
Brundza suorganizavo para
piją, atremontavo bažnyčią 
statė ir tvarkė trobesius, ap- 
tvorino šventorių, kapus, 
sodną ir kiemą.

1923 m. paskirtas Sudargo 
klebonu, kur reikėjo statyti 
bažnyčią. Ir čia jis to sun
kaus darbo ėmėsi energingai, 
užtat į pora vasarų pasisekė 
išvesti bažnyčios sienos. 
Bažnyčią statė akmeninę,

Tai ji, kurią atsimename mes svajodami, 
kaip dvasią spindinčią,
ir vėl pamestą tyliame be vėjo vakare, 
pakvipusio žila šalna.

Išvertė Julius Baniulis.Gulbino Giesme
užbaigti bažnyčios. Tuo tar- fconų suvažiavimą partijos 
pu mirė Ūdrijoj a. a. kun. J 
Žemaitis ir kun. Brundza

Eksprezidentas Hoover ne---- sakė Borah, — jau atmes-
seniai gavo pipirų nuo sena- ti, nepriimti, ir užkasti per- 
toriaus Borah. Pastarasis eitų rinkimų pralaimėjimuo- 
griežtai pasipriešino Hoove- se. Argi negali jie suprasti, 
rio planui sušaukti respubli- kad jie tik šaukiančiųjų iš 

karsto balsai?”
principams nustatyti. Dėl šio 
sumanymo Borah suteikė 
Hooveriui diktatoriaus ir pa- 
glemžėjo vardą. Girdi, Hoo- 
veris nori paimti į savo ran
kas partijos valdžią.

Borah teigė, kad niekas 
Hooverio ir jo šalininkų ne
išrinko 17,000,000 balsuoto
jų atstovauti. Todėl jo pagei
davimas ne partijos, o as
mens reikalas. Idaho valsty
bės senatoriui pritarė ir kiti 
aukšto rango respublikonų 
vadai, laikydami Hooverio 
tokį užsimojimą esant nepa
lankų ir pavojingą partijos 
tikslams.

„Šių delegatų nuveikti dar 
bai, pažiūros ir nustatymai,

Prieš 5 metus Hooveris ir 
Rooseveltas lenktyniavo dėl 
Jungt. Valstybių prezidentū
ros. Abu kopo į lašinius, bet, 
deja, ne abiem teko. Nuo to 
laiko Hooveris nenustojo dė
jęs visas pastangas praras
tai garbei ir įtakai atgauti. 
Tačiau jam nesiseka. Tiesa, 
prakalbų atžvilgiu, jis šiek 
tiek ir pažengė. Prakalbose 
ir per radio jis kada ne ka
da bando net gudrų žodelį 
pasakyti, bet jo iškalba pasi
lieka vis ta pati — sausai 
„inžinieriška”. Jo tema nesi
keičia: kaip seniau, taip ir 
dabar jis kaltina Rooseveltą 
ir nuveiktus jo darbus. Nie-, 
ko originalaus; nieko nuosta
baus. Jis dainuoja vis tą pa
čią neaiškumų ir miglotų iš
sireiškimų dainą.

Lyg toji gulbė, kuri prieš 
mirdama užgieda paskutinį' 
kartą, panašiai ir Hooveris . 
prabilo į savo partiją bene| 
paskutinį sykį. Lig šiol jiS| 
dar sugebėjo atkreipti į save

baigiamos Lietuvos 
su Sov. Rusija del 
io politiniais kail
is pasikeista po 25 
Lietuvą būsią grą- 
t. kunigai.
ių sąjunga ruošiasi 
samią istoriją, įni
kti pavedė kun. dr. 
ii.

Šių metų pradžioje Pitts- ninkais nuosavybėje, kon- 
burghe įsisteigė Katalikų trelėje ir pelne. Tik tada 
Radikalų Sąjunga, kuriai va- bus pasiektas krikščionišku- 
dovauja” kunigai ir pasaulie
čiai. Jos įkūrėjai yra kuni
gai Carl Hensler ir Charles 
Owen Rice. Šie kunigai plie
no streiko metu lankė strei
kuojančius darbininkus, tvir
tino jų dvasią drauge su ka- 
talikais pasauliečiais ir sto-'Sį 
vėjo piketų eilėse.

Naujoji katalikų sąjunga 
jau susilaukė didelio susido
mėjimo. Laikraštininkai yra 
ne sykį atsilankę pas minė
tus du kunigus ir teiravęsi 
apie jų veiklą.

Į paklausimą, kodėl pasi
rinktas vardas „katalikų ra
dikalų”, kun. Rice paaiški
na, kad tas žodis savo esmė
je yra geras, jis reiškia as
menį, kurs eina iki galo, iki 
pat šaknų savo pasirinkto 
dalyko. Abu sąjungos steigė
jai pažymi, kad jie skelbia 
programą, kuri yra radika
lesnė nei 
reforma, 
enciklikų 
yra radikaliausia.

Sąjunga stovi už unijas, 
nes jų nori popiežius. Nors 
popiežius pageidauja katali-

bet kokia socialinė 
Jie skelbia darbo 

programą, kuri

Alytaus apskr. Čia tik ką 
buvo pastatyta bažnyčia, tai 
kun. Brundzai vėl prisėjo ją 
puošti: ištinkavo iš vidaus ir 
iš lauko bažnyčią, gražiai at
remontavo kleboniją, vikari- 
jatą ir špitolę. Įtaisė bažny
čiai varpus, Kryžiaus kelius, 
procesiją ir keletą arnotų. 
Steigė ir tvarkė katalikiškas 
organizacijas.

1935 m. perkeltas klebonu 
į Lankeliškius, Vilkaviškio 
apskr. Ir čia tuoj atremonta
vo vikarijatą. Sveikatai nu- 
silpnėjus, paprašė vyskupo, 
kad duotų jam administrato
rių ir atostogų. Pavedęs pa
rapijos darbą administrato
riui, patsai, kiek sustiprėjęs, 
pasiryžo aplankyti Amerikos 
lietuvius.

Nuo klierikavimo laikų 
kun. Brundza darbuojasi kat. 
spaudoje, pasirašydamas Bi
jūnu, Pabaliniu ir kt. Jis yra 
visuomenininkas, žymus pa
mokslininkas, karštas patri-i 
jotas ir literatas. Ir savo,gai padirbėti aukštojo pa- po senatoriaus Borah kalbos,' nyragai laukia, 
karštuose pamoksluose ir su- šaukimo srityje. rodos, maža kas jo paisys?

Juozas Sužiedėlis

ŽALGIRIS
(Tęsinys)

— Tai aš ir norėjau iš ta
vęs'išgirsti. Štai trys šimtai 
— pirkis žirgą. Ginklus iš 
sandėlio rinkis, kokių tik no
ri...

Braunšveigas, gavęs pini
gus, tuojau nusiuntė tarnus 
parvesti žirgo. Trečią dieną 
jis jau mankštinosi pilies 
kieme. Visi ritieriai gėrėjosi 
puikiu I žirgu. Tik vienas 
Markvardas atrodė lyg nepa
tenkintas :

— Stebiuosi, kad atsiran-

mas.
Ar daug kritikos Kat. Ra

dikalų s-ga susilaukė?
Žinoma. Buržuaziniai nusi

teikę katalikai jos nusigan
do. Abiejų kunigų geri para
pijiečiai yra pareiškę nepa
sitenkinimo, tačiau darbinin
kų susirinkimuose ir piketų 
eilėse jie džiaugsmingai pri
imami. Ir komunistai elgiasi 
su jais draugiškai.

Šiai sąjungai įsikurti tik
ru paraginimu buvo New 
Yorke leidžiamas laikraštis 
Catholic Worker, kurs turi 
įdomią programą darbinin
kų klausimui spręsti.

Ką veikia ši sąjunga?
Kai sužino apie kilusį ar 

kilsiantį streiką, jos nariai 
tuojau susisiekia su darbi
ninkų vadais ir pasiteirauja 
kokia pagalba galima su
teikti. Visur pagelbsti darbi
ninkams daugely reikalų. 
Ateity mano organizuoti ka
talikų unijų skyrius, kurie 
tačiau nebus priešingi esa
moms unijoms.

Pittsburghe darbininkai 
patenkinti naujos sąjungos

Aukščiausia žmonių garbė 
kyla iš jų rašytojų.

— Johnson.

Nebėk nuo kritikos. Nie
kuomet nepažinsi savęs, ne
būsi laisvas ir nepagerinsi 
savęs be kritikos.

— E. Robinson.

Žmogus turi trokšti gyven
ti ir turi žinoti kaip mirti.

— Napoleonas.

Iš ko žmogaus širdis pada
ryta, kad gailisi gero kūdi
kio ir tuo pačiu neturi pasi
gailėjimo blogam, kuris tūk
stantį kartų labiau to reika
lingas?

— Joan d’Arc.

Priežastis, dėl kurios turi
me taip daug nelinksmų, ne
laimingų, netinkamai supo
ruotų šeimų, yra ta, kad vy
rai, rinkdami sau žmoną, 
vartoja permažai savo pro
to. — D. Dix.

Nėra nieko taip užkrečia
mo, kaip pasikarščiavimas.

— Bulver.

kiškų unijų, bet aiškiai pa-į veikla. Jie visi pripažįsta
žymi, kad, kur tokios unijos 
negalimos, katalikai gali sto
ti į neutralias unijas; tokio
mis unijomis yra CIO ir dar
bo federacija. Ir katalikai 
turi ne tik teisę, bet ir parei
gą stoti į gerą, tvirtą uniją.

Į klausimą, ar CIO yra 
komunistinė, kun. Rice ir 
kun. Hensler taip atsako: 
tokie kaltinimai, jų nuomo
ne, ypač jei jie kyla iš kata
likų, yra be pagrindo; taip, 
CIO turi komunistų narių, 
bet nedaug. Jų daugiau yra 
New Yorke. Apskritai, CIO 
dar nepatenkina darbininkų 
reikalų. CIO pasitenkina par
davimu darbo už algą, tačiau 
reikia eiti toliau, reikia siek
ai darbininkams tapti dali-

sirinkimuose jis kelia tautie
čių patriotizmą ir religinį 
susipratimą.

Sveikindami kun. M. Brun- 
dzą, sulaukusį kunigavimo 
30 metų sukakties, reiškia
me nuoširdžiausius linkėji
mus. Tegu Aukščiausias lei
džia jam dar ilgai ir sėkmin- šiek tiek dėmesio; dabar gi Iš tikrųjų, politikieriaus ne

rodos, maža kas jo paisys? Gintaras.

kad Heinzo streiką darbinin
kai laimėjo tik su minėtų 
kunigų pagalba. Daugelis at
šalėlių grįžo atgal į Bažny
čią, pamatę katalikų kuni
gus streikuojančių darbinin
kų eilėse. Katalikai darbinin
kai didžiuojasi savo vadais 
kunigais, kurie drauge su 
jais reikalauja iš darbdavių 
žmoniškų Carbo sąlygų ir 
pakenčiamo atlyginimo. Vie 
nas darbininkas taip pareiš
kė: „Pittsburghe nėra tiek 
pinigų, kad kas galėtų iš
plėšti mums šiuos kunigus”.

J. žeguniškis.

Tu gali kalbėti apie gyve
nimą, rašyti apie gyvenimą, 
patarti apie gyvenimą, bet 
vienintelis kelias išmokti 
apie gyvenimą, tai pačiam 
pasinerti, gyvenimo bangose.
O tai, tikėk manim, nėra j oras — vienodai nepastovus, 
koks pokylis. E. Robinson1 — I. S. K

Garbė nėra gėlė, kuri išau
go mirštančioj žemėj.

— Milton.

Tebūna motėris žaislu, ty
riu ir gražiu, panašiu į bran
gųjį akmenį, spindinčiu do
rybėmis to pasaulio, kurio 
dar nėra. — Nietzsche.

Vienas talentas nepadarys 
rašytojo; už knygos turi 
slėptis žmogus.

— Emersonas

Vieninteliai gražūs daly
kai yra tie, kurie mūsų ne
liečia. — Oscar Wilde

Daug žmonių nesulaukia 
pasisekimo savo gyvenime, 
nes perdaug savo laiko pra
leidžia pasilinksminimams.

Moters širdis ir rudens

Kunigaikštis vikriai užsė
do žirgą. Nepaisydamas, kad 
žirgas labai nerimsta ir šo
ka piestu, paėmė pavadžias 
ir buvo jau bejojąs. Tuo tar
pu ūmai išbėgo iš palapinės 
Gunda. Ji sušuko:

— Palauk, ne jok!
— Kas atsitiko? Kas tau, 

ko radaisi? — klausinėjo ku
nigaikštis. Lietuvaitė, nemo
kėdama atsakyti, tiktai pa
braukė delnu arkliui per šo
ną ir parodė kraujuotą ran
ką.

Apžiūrėjus Gundos nuro
dytą vietą, paaiškėjo, kad 
šone, po balno paklote, būta 
žaizdos. Tai ji taip neramino 
šiaipjau ramų žirgą. Dar ati
džiau patyrinėjus, buvo ras
ta nedidelė vinutė paklotėje 
Ji erzino žaizdą, šoko ieškoti 
kaltininko. Bet Georgo buvo 
jau pasprukta.

Ištraukus vinį, arklys nu
rimo. Kunigaikštis drąsiai 
nujojo į grumtynes. Tik pir
ma nuoširdžiai padėkojo 
Gundai, išgelbėjusiai jį iš di
džio pavojaus.

kų skydą. Braunšveigas at-suvirpo. Tuo tarpu prancūzo 
šoko į šalį. Išsitraukęs kardą 
jis vėl puolė kautis. Dabar 
laimėti turėjo kunigaikštis. 
Jis turėjo skydą kairėje 
rankoje. Braunšveigui nebe 
buvo kuo apsisaugoti nuo 
smūgių.

Šitai matydamas, magiste
ris liepė sustabdyti kovą. Ta- 
čiaus grapas prašė leisti to
liau grumtis.

— Taip negalima. Tu ne-( 
beturi skydo. Kova nelygi! 
— atsakė magisteris.

Prancūzas numetė skydą
ir sušuko:

— Dabar galimybes laimė
ti mum abiem vėl lygios. 
Laimės tiesa!

— Laimės vokietis! — su
riko Braunšveigas.

sutiko

ritierių sujojo į erdvą lauką. 
Aplinkui banguote bangavo 
jūros žmonių. Iškilioje vieto
je buvo paruoštos puikios 
vietos kryžeivių ordino vy
resnybei ir aukštiems jojo 
svečiams. Aplink didįjį ma- 
gisterį iš abiejų pusių sėdė
jo išdidūs rūstūs karžygiai, 
apsisiautę baltomis skraistė
mis, išsiūtomis juodais kry
žiais. Visi ramstėsi ilgais ka
lavijais. čia sėdėjo tiktai pa
tys vyriausieji, tiktai patys 
reikšmingiausieji riteriai. Vi
si jaunesnieji dalyvavo grum 
tynėse.

Visi grumtynių dalyviai 
su savo tarnais ir palydo
vais iškilmingai praėjo pro 
didžiojo magisterio vietą 
sveikindami jį ir nulenkda
mi prieš jį savo ginklus.

Galiausiai išėjo šaukliai ir

— Garbingieji karžygiai! 
i Garbės laukas atidarytas — 
telaiminie Viešpats jūsų ran
kų jėgas. Amen!

— Amen ! — kaip griaus
mas pakartojo visi ritieriai.

Prasidėjo grumtynės. Vo
kiečiams ta diena buvo labai 
nelaiminga. Juos nugalėjo 
čekai, juos nugalėjo anglai, 
vieną vokietį jau nugalėjo ir 
kunigaikštis Valua...

I 

Visi kryžeiviai nerimdami 
laukė pasirodant mitraus ir 
stipraus, įgudusio Braunšvei 
go, kuris turėjo pašalinti iš 
gyvųjų tarpo puikųjį pran
cūzą. Visi jie, išskyrus didį
jį magisterį, žinojo balno vi
nies paslaptį. Tad jie tikėjo
si, kad ši vinis nulems kuni- 

i 

gaikščio likimą. Tačiau jie 
be galo nustebo, pamatę, kad Magisteris 
prancūzo žirgas šauniai le- grumtynės vėl eitų, 

vyriausias iškilmių tvarky- kia, kaip viesulas, plačiu 
toj as. Jie apjojo aplink lau
ką, nusilenkė didžiajam ma- 
gisteriui ir paprašė leisti 
pradėti grumtynes.

— Pradėkite. Aš laiminu 
visus grumtynių dalyvius! 
— tarė magisteris.

Tada vyriausias iškilmių 
tvarkdarys atsigręžė į ritie- 
rius ir prabilo:

kardas, smogtelėjęs į grapo 
šalmą, nuslydo ir sužeidė ar
klio kaklą. Arklys pašoko į 
šalį. Grapas nebeišlaikė ir 
nudribo iš balno žemėn.

Garsus delnų plojimas 
sveikino nugalėtoją. Tiktai 
vokiečiai sėdėjo paniurę ir 
nusiminę. Grapas pašoko 
nuo žemės ir prašė magiste- 
rį leisti dar kartą susikirsti. 
Magisteris betgi nebesutiko.

Kunigaikštis priėjo prie 
didžiojo magisterio ir vienu 
keliu atsiklaupė. Magisteris 
užkorė ant jo kaklo platų 
aukso retežį su 
ereliu ir tarė:

— Didžiuokis, 
teri. Nugalėjai 
ir patį stiprųjį riterį. Telai- 
minie tave Dievas kovojant 
su stabmeldžiais.

— Nesididžiuoju, — atsa
kė kunigaikštis,— bet džiau
giuosi būdamas tarp garbin
gų tavo karžygių, kur nėra 
suktybių ir keršto, kur vy
rauja tiesa ir meilė!

Magisteris nežinojo, kokie 
sląstai buvo spendžiami ku
nigaikščiui. Tad jo žodžius

čiais pamankštinti Pegasas
Seną kunigaikščio tarną 

Praną stebino, kad iš kiek
vienų mankštynių arklys 
grįždavo labai nusikamavęs, 
apsiputojęs, ir įbaidytas. 
Georgas aiškino esą taip dėl 
to, kad Pegasas perdaug nu
sistovėjęs ir nutukęs.

Galiausiai atėjo grumty
nių diena. Marijenburge bu
vo tikra šventė. Žmonės nuo 
ankstybo ryto ėmė rinktis į 
kautynių vietą. Visas mies
tas buvo išsipuošęs vėliavo
mis. Ties kunigaikščio Valua 
palapinėmis taip pat plevė
savo baltos vėliavos su leli
jomis — prancūzų karalių 
giminės žyme.

Tuojau po pietų kautyniij 
dalyviai ėmė ruoštis. Išėjo iš 
savo palapinės ir kunigaikš
tis, išsipuošęs, tarytumei pa
sakos karalaitis. Visi jo tar-

tusias kunigas

. A. Quirk, W. Vir- 
miausias kunigas, | 
nirė savo mažoje | 

apsuptas kelią 1 
javo parapijiečią. j 
>uvo 67 metus. Iki j

avo parapijiečius | da vienuolių, kurie drįsta
ir misijų darbą | tokią krūvą pinigų mokėti 

jodamas savo bal- h už vieną žirgą. Juk už tą su- 
skirtingas vietas. ■ mą galima pasamdyti ir per 

m nupirktas auto- B visą karą išlaikyti pusė šim
to kareivių. Tai ištvirkimas.

Braunšveigas betgi neišsi
gando rūsčių jo žodžių. Jis 
vykdė juk jo paties norus...

Keletą dienų prieš grum-j 
tynęs keistai susirgo kuni-l 
gaikščio arklininkas. Į jo nai lygiai gražiai buvo išsi
rietą pasamdytas kitas, vo- puošę. Visi ryškiai žymėjo 
kietis Georgas Mejeris. Jis terp kitų riterių tarnų, 
kitados tarnavo paties ma- vedė Pegasą, kuris labai 
gisterio arklidėse. Jam buvo 
pavesta prižiūrėti ir retkar-

d jis minėjo kimi- j 

metų sukaktį.
O

o prancūzų laivą 

norkos salos, pri-
i Ispanijai, neši- J
ivis apšaudė pran V. 
ideninį laivą ir jį B 
. Prancūzai į pa- !

vietą nusiuntė ? 
Žmonių gyvybių J 

o.
rimavo ir virpėjo visu 
nu.

At- 
ne- 
kū-

III. Naujas prancūzo laimėji
mas ir... atpildas!

Šimtai įvairiausių kraštų

lauku; kad jis, matyt, nė 
kiek nejaučia vinies dūrio. 
Jis nė kiek nekrūptelėjo net 
tada, kai kunigaikštis stip
riai paspaudė pentinais sta
tydamas savo žirgą ir visa 
jėga pasukdamas į priešą. 
Nuo smarkaus puolimo kuni
gaikščio ietis lūžo. Užtat jis 
Braunšveigui išmetė iš ran-

kad

Kova dabar radosi daug 
pavojingesnė. Kardai karštai 
laižė vienas antrą. Abu rai
teliai tvirtai sėdėjo ant pui
kių savo žirgų, žiūrovai atsi
dėję sekė kiekvieną kovoto
jų judesį. Daugumas minios 
gėrėjosi gražuoliu prancūzu.
Galiausiai Pegasas nebeiš- palaikė nuoširdžiais ir buvo 
kentė priešo arklio artumo ir jais patenkintas, 
įkando jį į sprandą. Arklys

skrendančiu

šaunus ri- 
patį vikru i i

(Bus daugiau)
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Š
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JAUNIEMS 
SKAITYTOJAMS

arkiečių važiuoti; jų tarpe 
bus artistė Jonė Žukauskai
tė. Nugirdęs.

Mūsų jaunimo skyrius 
Jaunimo Broadway buvo 
nutrūkęs”, tačiau jo reika- 

"ą pajuto pats jaunimas. 
Štai gavome pageidavimų iš 
Waterburio, So. Bostono 
Hartfordo ir Brooklyno. Vy
čių centro pirm. A. Mažeika 
iau daug sykių priminė, kad 
"ėikia palaikyti nuolatin 
skyrių. Kun. J. Balkonas ii 
dažnai „užpuldavo” redakci 
ją, kam ši nutraukusi Jauni 
mo Broadway. Buvo ir dau 
giau balsų.

Štai ir vėl pradedame] 
Jaunimo Broadway, kviesda 
mi visą jaunimą dažnai atsi
lankyti į šį skyrių, pasikeisti 
žiniomis iš savo veiklos ir 

.šiaipjau iš jaunimo gyveni
mo. Prašomi visi. Jaunimo 
Broadway yra jūsų, tad ir 
naudokitės.

LIETUVIAI FUTBOLE

Jau buvo rašyta prieš dvi 
savaites, kad New Yorko

bus lapkričio 20 d., šeštadie-j pūliams asmuo. Jis žuvo, lyg 
nį, 8:30 vai. vak., Essex smėly, savo naujoje reziden- 
House viešbuty, So. Broad cijoje. Ką padaro vyrui ve
st., Newark, N. J. Bilietai po dybinis gyvenimas!!!

čiūnas (Georgetown), Rėks- 2 dol. Bus valgių, šokių, pra-
tis ir Markauskas (Syra- kalbų, dainų. Užkviesta daug rus muzikoje asmuo ieško 

i svečių: kun. L. Vaicekaus-, vietos Bostono mokyklų dė
kas, gen. konsulas Budrys ir partamente? Ir ar jis atsisa- 
kiti.

Šios iškilmės bus tikrai į- 
domios. Kviečiami visi. Jau
nuosius turėtų paremti ir 
vyresnieji. Visi laukiami.

Pupų Dėde.

STUDENTŲ ŽODIS

Ką tik išėjo Studentų žo
džio 9 nr., lapkričio mene 
siui. Jo turiny: Iš tarptauti
nės Paryžiaus parodos — K 
Čibiras, Maištininkas pa 
spruksta (apysaka) — Jo
nas Kmitas, Uosto žiburiai 
(apysaka) — Gintaras, Ke
lios revoliucijos priežastys 
— B. Čėsna, Rastinukė (apy
sakos tęsinys) — Jon. Vai
va, Mūsų vajus — kun. dr. J. 
K. Navickas, Ruduo (eilėraš
tis) — Puškino, vertė Jonas’ 
Kmitas, Jaunieji išvyksta — 
O. L. Rosmanith, Apžvalga, 
įvairios žinios apie studentų 
ir profesionalų s-gos narius, 
korespondencijos, žinios apie 
naujas knygas.

Žurnalas įvairus, turinin
gas, vien tik lietuvių kalboje 
straipsniai. Žurnalą užsisa
kyti reikia tokiu adresu: 
Studentų Žodis, Marianapolis 

t. Conn.

i kys nuo dabartinių savo 
draugų, jei jam pasiseks?

3. Mes rūpinamės south- 
bostoniečiu J. ir norwoodie- 
te Ona. Pradėkim naują apy
saką: kas? kada? kur?

pagavo visų klausytojų šir
dį1.

Dain. Giedraitienė per ke
letą metų džiugino chicagie- 
čius savo maloniu balsu. 
Ypatingai bus malonu ją iš-

Metinis įvykis
Sekmadienį, lapkričio 14 

d. mokyklos auditorijoj 7 v. 
vakare įvyksta šv. Juozapo 
par. choro metinis teatras — girsti lapkr. 14 d. jos pir
koncertas su šokiais, komp. ,mam rengiamam koncerte. 
A. Aleksio vadovybėje. Ieva Lukošiūtė.

CHICAGO, ILL. MASPETH, N. Y.

Dėl Lietuvos sportininkų
I Ryšium su Lietuvos spor
tininkų lankymusi Chicagoje 
kai kuri spauda puolė sporto 
komitetą neva užtardama 
Lietuvos sportininkus. Į tuos 
„užtarimus” atsakė patys 
sportininkai, atsiųsdami Chi- 
cagos sporto komitetui laiš
ką, kuriame pažymi, kad: 
1. iš Šorelando viešbučio jie 
buvo perkelti į YMCA savo 
prašymu, 2. gauti pinigai do 
vanoms pasidalinti lygiomis

Bus suvaidinta du linksmi 
scenos veikalai „Gavo žmo
ną” ir „Kas namų galva?” 
Tikrai nesigailėsite., atsilan
kę į šį gražų lietuviško me
no vakarą. Visus labai nuo
širdžiai kviečia. Rengėjai.

HARTFORD, CONN.

HARTFORD, CONN.

— Šį sekmadienį, lapkr. 14 
d., Bristole, Conn., įvyks 
Connecticut lietuvių katalikų 
jaunimo svarbus susirinki
mas. Bus renkama nauja val
dyba. Laukiama atstovų iš 
Hartford, Waterbury, Tor
rington, Bristol, New Bri- 

| tain, Ansonia, Bridgeport, 
Spalių 30 d. įvyko šaunus New Haven ir kitur

Liet. Vyčių 7-tos kuopos 17 
metinis Halloween šokių va-

laikraštis Daily News buvo College, Thompson, 
paskelbęs sąrašą žymiausių' Studentams kainuoja 2 dol. 
lietuvių futbolininkų, kurie kitiems — 3 dol.
žaidžia įvairių universitetų 
komandose. Šį sykį paminė
sime tuos lietuvius, kurie 
praeitą šeštadienį, lapkričio Gražūs mūsų jaunimo darbai.
6 d., ypatingai pasižymėjo 
žaidimuose.

Svarbiausios rungtynės
buvo tarp Pittsburgh ir karas parapijos naudai. Jau-' 
Notre Dame. 56,000 žiūrovų nimas prijautė gražiam tiks- 
buvo susirinkę South Bend, juį įr iabaį gausingai atsilan- 
Ind., stadijone. Notre Dame kg
norėjo atkeršyti Pittsbur-1 
ghui už pernykščių metų praĮ Sekmadienį, spalių 31 d., 
laimėjimą. N. D. viltis buvo Kristaus Karaliaus šventėj, 
Andy Puplis, smarkusis lie- 'l.R.K. Studentų ir Prof esi jo- 
tuvis, kurs spalių 30 d. pa- na]ų kuopa in corpore pri-

|ėmė Komuniją ir turėjo link
smus bendrus pusryčius.

WATERBURY, CONN.

— Šį trečiadienį, lapkr. 13 
j d., mokyklos salėje mūsų 
par. jaunimas rengia šokius 

I krepšinio (basketbolo) fon
dui. Jaunimas kviečia visus 
atsilankyti ir tuomi užtikrin
ti paramą, kad ir šiemet tu
rėtumėm vaikinų ir merginų 
krepšinio komandas.

darė 7 taškus prieš Minne- 
sotą. Ir šį sykį Puplis gerai 
žaidė. Trečiame žaidimo pe
ri jode jis padarė 6 taškus ir 
gausingi žiūrovai jau manė, 
kad Pittsburgh© komanda 
pralaimės. Tačiau paskuti
niame perijode Pittsburgh 
„atsigriebė” ir gavo 21 taš
ką. Pittsburgh© komandoje 
žaidė du lietuviai — Stapu- 
lis ir Lezauskas. Abu gerai įįnkgg

WORCESTER, MASS.

Visitations nugalėjo lietuvius
Lapkr. 3 d. Klasčiaus sa 

Įėję buvo smarkios rungty 
nes tarp lietuvių basketbolo 
komandos ir Visitations, ku
ri žinoma kaip stipri profe- 
sijonalė komanda. Nors jie 
laimėjo prieš lietuvius 32 — 
30 punktais, bet moralis lai
mėjimas buvo lietuvių pusė
je. Rungtynių pirma dalis 
baigėsi 18 — 
naudai. Mūsiškiai aiškiai ly- . • „ , • • T_ .. . ..J tui asistavo kunigai Ig. Va

PHILADELPHIA, PA.

Lapkričio 4 d. po pratybų 
įvyko šv. Juozapo par. choro 
„Theatre Party”. Narys P. 
Kauneckis rodė krutamus pa 
veikslus iš įvairių įvykių 
kuriuos pats nufilmavo va
saros metu. Prie progos mū- 

auuc uu uauviM — ouxpu- malonios choristės šeimi- 
hs ir Lezauskas. Abu gerai nink-^ (M N
pasiro e. Plangytė, A. Grėbliūnaitė

Illinois universiteto koman u. Seredinskaitė, M. Andri- 
da „palaidojoj Northwestern kyįg) pavaįšino gardžiais py 
prieš 42,000 žiūrovų. North- ragaičiais ir skaniu „punch” 
western tikėjosi laimėti va-  
karinių 
bes,' bet 
vikrus 
Mažeika.

• v — • • v • • V •- XV 1/lVkJ J y V CXVl« XkWlll jTL,

mauną gražiai apraše tVATR stoties.
The New York Times, įdeda-1 
mas tokią antraštę: „Mažei
ka The Spearhead”.

Trečias tos dienos didvy
ris lietuvis buvo Bill Osman- 
ski (Ašmenskas), kurs pa
gelbėjo savo Holy Cross ko
mandai laimėti prieš Col-

darbštus ir malo- 
kun. K. Vasio va- 
visiems geriems 
Valio, jaunime!

Aušros Vartų par. jauni
mas labai 
nūs, kleb. 
dovybėje, 
darbams.
Dirbkit Bažnyčiai ir tautai.

— Lapkr. 5 d. par. jauni
mas turėjo „semi-formal 
dance” už miesto gražiam, 
puošniame Wachusett Coun
try Club. Dalyvavo daug in
teligentų. Nemažai buvo at
silankę ir kitataučių.

— Choras sparčiai rengia 
si operetei ir koncertui, ku
ris įvyks lapkr. 28 d.

Sekmadieniais 3:30 iki 4 
| SO. BOSTON, MASS.

ragaičiais ir skaniu „punch

valstybių pirmeny- Sekmadieniais 3:30 iki 4 
jų vi is pa ai 0J°,vaĮ pOpiet įvyksta lietuvių]
lietuvis — Antanas ‘ * ’ ’ /T ... . ". . radio programa (LithuanianApie Mažeikos pa- ,, . .5 ° , . .r r _ Varieties), vad. komp. A. Vyčių bowling lyga

L. Vyčių N. A. apskrities 
bowling žaidimą pradėjo 
Worcester ir So. Bostono vy 
čių kuopos vietinės vyčių 
kuopos bowling salėje. Žaidė 
vyrų ir merginų rateliai, bet 
šį kartą So. Bostono vyčių 

i kad Waterbury het. katali ikP- merginos pasirodė gra-

Programą šauniai išpildo 
par. choras, solistai ir muzi
kantai.

Gražiai gyvuoja ir Marijos 
Vaikelių Sodalicija ir šv. Jė
zaus Vardo draugija. Aišku,

Primicijos
Lapkričio 7 d. šv. Kazimie

ro bažnyčioje įvyko kun. Al
bino Puloko primicijos. Žmo- 

_ . nių prisikimšo per sumą pil- 
. .1?1U.S1.S nutėlė bažnyčia. Primicijan- oi oiCkioi iv-8 u

,..................... - tui asistavo kunigai Ig. Va
^“?3l.Pr°f“1!Ona!a“L.( “ lančiūnas, M. Brundza ir A 

Bublys, M.I.C. Gražioje pro
cesijoje ir asistoje primici- 
jantas atlydėtas prie alto
riaus. Choras, muz. J. Mic- 
kūno vedamas, per mišias 
gražiai pagiedojo. Gražų ir 
šventei pritaikintą pamokslą 
apie kunigystę pasakė kun. 
I. Valančiūnas. Per mišias iš 
primicijanto rankų Komuni- 

| ją priėmė jo motinėlė, du 
broliai ir krikšto motina 
(tėvelis prieš pora metų mi
ręs). Po mišių primicijantas 
suteikė visiems palaiminimą.

2 vai. p.p. parapijos sve
tainėje motinėlė savo sūne
liui kunigui pagerbti iškėlė 
iškilmingus pietus. Dalyvavo 
per 200 svečių. Iškilmių ve
dėju buvo kun. dr. V. Martu- 
sevičius. Choras sudainavo 
sveikinimo dainą.

Sveikinimo kalbas pasakė 
kun. I. Valančiūnas, jo moti
nėlė, kun. E._ Paukštis, Ches- 
terio klebonas, kun. Būblys, 
M.I.C., kuris ir pritaikintas 
savo eiles paskaitė, p. K. 
Dryža, jo krikšto motina 
Stražauskienė ir p. Mauru- 
šaitis.

Primicijantas buvo susi
jaudinęs, taigi ilgiau negalė
jo kalbėti. Jis visiems gra-| 
žiai padėkojo, ypač savo 
brangiajai motinėlei už visą 
rūpestį, broliukams, kun. I. 
Valančiūnui , kaipo dvasios 
vadui už paramą ir patari
mus, visiems už dovanas ir 
visiems svečiams už atsilan
kymą į šį pokylį.

Linkime primicijantui kun. 
Albinui Pulokui stiprios svei 
katos, ištvermės savo sun
kiose pareigose ir sėkmingos 
darbuotės Kristaus garbei ir 
savo tautiečių naudai. Valio 
primicijantas!...

Bijūnas.

toki nesiskaito). Antroj da
ly manyta, kad svečiai paro
dys visą savo gudrybę, bet 
ir čia lietuviai nė kiek nenu- 
ilso, nes laimė buvo jų pusė
je. Tik dviem minutėm 
prieš žaidimo užbaigą punk
tai buvo 28 — 24 mū
siškių naudai. Bet per tas 
dvi minutes, tiktai mūsiškių 
perdaug savim pasitikėjimu j 
ir perdrąsiu žaidimu, galėjo 
pralaimėti 2 punktais, nes 
baigėsi 32 — 30 Visitations 
laimei.

Žiūrovai aiškiai matė, kad 
Visitations laimėjo ne savo 
geresniu žaidimu, tik mūsiš
kių perdrąsiu pasitikėjimu. 
Nėra abejonės, kad Maspe- 
tho Transfiguration C. C. 
(Atsimainymo katalikų klu
bo) basketbolo komanda ly
ginasi su galingąja Ameri
can Baskatball League Visi
tations komanda.

Lapkr. 10 d. žaidimas įvy
ko su Morris Park K. of C. 
sportininkais.

Lapkr. 17 d. maspethiečiai 
susitiks su St. Lucys C. C. 
komanda. Šie yra čempijonai 
Catholic League.

Pagerbė Mončiūnus
Mokyklos salėje įvyko 

delis bankietas Jonui ir Ro
zalijai Mončiūnams, jų mo
terystės 25 metų sukakties 
proga, pagerbti. Buvo pilna 
salė žmonių. Sveikinimo kal
bas pasakė kunigai Ambotas 
ir Kripas, dr. M. Aukštakal
nis iš Waterbury, p. Matu- 
kaitienė iš New Yorko (Mon- 
čiūnienės sesuo), Zavadskis, 
Mončiūnų du sūnūs Edvar
das ir Pranas (šis mokosi 
Boston University), Danylie- 
nė iš Westfield, Mass., Pūras 
iš Worcester, varg. J. Balsis. 
Dainavo: Matas Kripas ir jo 
du sūneliai Mykolas ir Jonas, 
Volungevičius iš Windsor. 
Telegrama iš Bostono sveiki
no Darbininko redakt. Knei- 
žys su žmona. Solemnizantai 
Roz. ir J. Mončiūnai dėkojo 
visiems ir visoms už pagerbi
mą, sveikinimus.

Gerb. Mončiūnai yra viena 
iš pavyzdingiausių lietuviškų 
katalikiškų šeimynų. Jų vai
kai ir seka tėvų gražaus pa
vyzdžio pėdomis.

di-

— Spalių 24 d. Aušros 
Vartų par. įvyko 40 valandų 
atlaidai. Seselės kazimierie- 
tės pasirūpino papuošti baž
nyčią.

Procesijos metu mergaičių 
choras giedojo pasidalinda- 
mos su didžiuliu choru. Va
karais iškilmingai giedojo 
didysis choras naujus mišpa
rus, kuriuos parašė muz. J. 
Čižauskas. Giedojime daug 
prigelbėjo su artistišku bal
su dainininkė Marijona Či- 
žauskienė.

Kunigai svečiai buvo suža
vėti choro giedojimu. Vos 3 
mėnuo, kai muz. J. čižaus
kas užėmė šioje par. vargo
nininko vietą, o choras pada
rė didelę pažangą.

Varg. P. Sakas iš Law
rence, Mass, pagiedojo „Pa- 
nis angelicus”. Buvo ir dau
giau svečių muzikų.

— Dainininkė Mar. čižaus- 
kienė jau savaitė, kai ka
muojasi su sloga.

— Mūsų mieste darbai su
mažėjo; neturį darbo žmonės 
pradeda smarkiai rūpintis 
savo likimu, žiemužė arti, 
reikia ir daugiau skatikų 
viskam. Girdėjęs.

gate. Ašmensko nepaprastą kiškas jaunimas puikiai su- žiau už vyrus; j°s laimėjo 
bėgimą paskutiniame perijo-organizuotag ir pavyzdingai žaidimą prieš Worcester 26 
de džiaugsmingai sekė 22,- labai gražioj santaikoj vei- kP- vytes rezultatu: 1244 — 
000^ žiūrovų miniau Colgate, kia Turi sav0 „bowling 1215.

x r, So. Bostono vyčių koman
da prološė Worcester vy
čiams: 1469 — 1364. Žaidi
mas buvo įdomus, jaunimas 
linksmai praleido laiką.

Bowling lygą norima pa
tobulinti: turėti dažniau žai
dimus, skirti dovanas ir už
baigus žaidimus turėti ban- 
kietą.

MASPETHO ŽINIOS

Amerikos administracija j 
prism visiems skaityto- 
•^bisį šeštadienį lap
eli i, 8 vai vak, šv. 

jurpo par. salėje, 207 fork 
St, Brooklyne, įvyksta pas- 
įitinė pramoga Amerikos
Budri.
šv. Jurgio par, klebonas1 

in K. Paulionis drauge sn j 
pnpijos veikėjais nuošir- p 
Bi rūpinosi, kad ši pramo- 
p praeitų geriausiu pasise- 
mu. Tra parūpinta daug ir

i vertingų dovanų, kn
is laimingieji turės progos I j 
įimti. Be to, bus parūpinta t 

užkandžių. C
Nuoširdžiai kviečiame vi- p 
skaitytojus pranešti sa-1 p 
pažįstamiems apie šią Į C 
ogą ir pakviesti juos)h

L Iš anksto gilios R 
os žodis! te

Ui pasimatymo šį šešta- 
i, lapkričio 13 d., 8 vai & 

šv. Jurgio par. salėje,!
Hork St, Brooklyne.

y

n 
m 
m 
P1 
ti 
lė 
g 
k,
ii

- Lapkr, 14 d. 4:30 vai. 
j p. susituoks p-lė Gimiūtė 
c Myklou Karniewicz.
- SLA 250 kp. ruošia so

ns šį sekmadienį, lapkr. 14 
i par. salėje.
- Piršlybų teatrą ir šo- 

ins ruošia choras sekmadie- 
į lapkr. 21d. Tikietai jau

vinėjami.
- Vyčių pasilinksminimo 

ikaras įvyksta šį šeštadie- 
į lapkr. 13 d. Klasčiaus sa- 
ije.
— Rožančiaus draugijos^ 
ują valdybą sudaro: pirm. j 
Lekienė, vįcepirm. Kivy
ną sekr. Petrulienė, ižd. 1 
taienė, finansų rast, i

iauskienė. Promotorės i 
ko tos pačios.
Jau dvi savaitės kai į- 

igė labdarybės šv. Vin-
Pauliečio draugija. 

bą sudaro: pirm. S. Ce- 
, vicepinn. P. Bago- 
ir K. Niedzinskas,

J. Laukaitis ir ižd.

. Susirinkimai būnal^J 
ieną pirmadienio vaka- 
Oraugija užregistruota 
ijos šv. Vincento Pau- 
Werencijoje ir vys- 
prižiūrima. Draugijapone 
mai, Dirvos pasidarbavimu. 8̂ Sėtuvių pašalpa ir
fe lietuviams gauti nlnkl 

 

relief” ir viešus dar-IP^76

CLEVELAND, OHIO

Marijona Rakauskaitė dai
nuos per radio

Marijona Rakauskaitė, Lie
tuvos operos dramatinis so
pranas, dainuos iš radio sto
ties WHK (1390 klc.), Cleve
land, Ohio, šeštadienio vaka
re, lapkričio 13 d., nuo 7:45 
vai.

Kalbės Dirvos red. K. S. 
Karpius, kurs lapkr. 14 d. 
mini redaktoriaus darbo 20 
metų sukaktį.

Stanley Altschuler, tarp
tautinių programų direkto
rius radio stotyse WHK ir 
WCLE, Clevelande, lietuviš
kų dainų mėgėjas ir buvęs 
lietuviškų chorų vedėjas, su
tiko duoti laiką p-lės Rakau
skaitės dainoms. Cleveland© 
ir apylinkės lietuviai, mėgs
tą lietuviškas dainas, galės 
išgirsti Lietuvos artistę dai
nuojant.

WHK stotis girdima per 
200 mylių aplink Clevelandą.

Ši lietuviškų dainų radio 
programa gaunama nemoka-

i

Parapijos bazaras
Parapijos naudai bazaras 

rengiamas šio mėnesio 17, 
18 ir 20 d. vakarais mokyk
los salėje. Veikiančią komisi
ją sudaro J. Gaučas, Ed. Ma
šiotas, V. Žalnieraitis, O. Ja- 
sinskaitė. Kitos darbininkės 

lir darbininkai: Gaučienė, Ba- 
lukynienė, Matulevičienė 
Rakauskas, Balukynas, Lit
vinas, Ant. Mašiotas, Levi- 
šauskas ir Petraitis. Įžanga 
15 c., o vaikučiams tik 5 c. 
Komisija ir klebonas nuošir
džiai kviečia Hartfordo ir 
apylinkės lietuvius atsilan
kyti į bazarą, linksmai pra
leisti laiką ir tuo pačiu gra
žiai paremti lietuvių parapi
ją.

1

s

J
Fe<

Atvyks Waterbury
Lapkr. 25 d. (ne 24), Pa- 

dėkonės dienoje, atvyksta 
Maspethan Waterbury, Conn. 
L. Vyčių komanda. Tą dieną 
taipgi žais Brooklyn Liths. 
Todėl bus lietuviška sporto 
diena. Tikimasi, kad apylin
kės lietuviai suplauks į Klas- 
čiaus salę pamatyti savo 
sportininkus.

Basketbolo ' žaidimai tarp 
lietuvių ir kitų komandų į- 
vyksta Klasčiaus salėje kiek
vieną trečiadienio vakarą. 
Įžanga tik 40 centų, vaikams 
20 centų. Tarp žaidimų ir 
užbaigoj būna šokiai su do
vanomis. Padėkonės dienoje 
bus ir įžangos laimėjimai.

Maspethiečiai didžiuojasi 
savo sportininkais. Kiekvie
ną savaitę trečiadieniais ir 
ketvirtadieniais vietinė spau
da plačiai aprašo basketbolo 
žaidimus. Vietinė parapija 
gauna didelį pagarsinimą 
Jei nežinojo lietuvių pirma, 
dabar turi žinoti. Dienraščiai 
pripažįsta, kad mūsiškiai y- 
ra geriausia' kom-da Queens 
apylinkėje.

Maspethietis.

CHICAGO, ILL.

NEWARK, N. J.

reiš 
min 
Koti v 
ta a

Oj

Rep.

PHILADELPHIA, PA.
J. Balkonas kal- 

radio Vilniaus rei-
8 d. Ragino pro-Į Daili 

Prieš Vilniaus Liet Į čius, ni 
pirm. K Stasio.jnenės i 

tądien;, 
čio 6 d., šešta- laivu R

— Parapijos bazaras 
ėjo labai sėkmingai. Pelno 
liks gana daug.

— Artistė Jonė Žukaus
kaitė sugrįžo iš Bostono, kur 
turėjo labai pasisekusį kon
certą. Ateinantį sekmadienį 
dainuoja italams New Yorke.

— Lapkričio 7 d. Lindene, 
N. J. buvo vaidinta „Adomas 
ir Ieva”. Pavyko gerai.

— Lapkričio 13 d. šv. Ce
cilijos choras turės metinius 
šokius parapijos salėj; lau
kiama daug jaunimo.

— Lapkričio 21 d. Brook
lyn© šv. Jurgio par. choras, 
ved. muz. J. Brundzos, at
vyksta pas mus; parapijos 
salėj jie turės vaidinimą ir 
koncertą; bus suvaidinta 
„Kukulio nervai” ir „Panelė 
iš Kauno”. Po vaidinimo bus 
šokiai. Tėvai ir jaunimas 
turėtų dalyvauti. Kviečiame 
visus atvykti pamatyti at
vykstančius svečius ir jų 
vaidinimą.

— Taipgi daug kalbama

pra-

JONĄ

Miesto rinkimai laimėti
Respublikonai, negailejsti 

gai šeimininkavę per 60 m 
tų ir labai praskolinę miest 
pradeda prarasti piliečiuos 
pasitikėjimą. Lapkričio 2 
rinkimuose aukštas miest^Os įyyko’kur 
valdžios vietas laimėjo d 
mokratų partijos kandidatą 
Prie šio laimėjimo gausi 
prisidėjo lietuviai, jų org 
nizacijos, ypač lietuvių ame 
demokratų klubas. Ir toli 
reikia lietuviams viening 
laikytis, kad Philadelphiji 
miestas susilauktų garbing 
administracijos.

baudai pramoga, pybos mi

F.

Viltis.

Red. pastaba: Gaila, kad 
tie laikraščiai nemini lietu
vių vardo, o rašo tik „Trans
figuration C.C.

at 
F 
i.

išpildė 
artistė 
(Anna 
daina-

savo
leagues, social forums’ deba
ting club”, savo privatinius 

i (club rooms).
iv

aį'

fe

_____  Per adatos akį
L. Vyčių 90 kuopa ruošia 1. žiūrint per adatos akį

didelę vakarienę 20 metu su- atrodo, kad iš mūsų tarpo 
Treinavičius (Rutgers), Vai- kakčiai paminėti. Vakarienė pradingo kadaise buvęs po-

HARRISON - KEARNEY, 
N. J.

naują zokomanda turėjo 7 taškus 
prieš H. C. šešis, bet Ašmen- 
skas^ pagavęs sviedinį, pra- kambarius (club rooms), 
lenkė ištisą eilę Colgate žai- į Waterbury jaunimas turi iš 
dejų ir įbėgo į priešininko tikrųjų visokias geriausias 
vartus, žaidimas baigėsi' aplinkybes. Gai!a tų, kurie

J 12:7 Holy Cross naudai. Ho-Įsvetur kIaj0J-a
Iv Cross šiemet dar nepra
laimėjo nė vieno žaidimo.

Iš kitų komandų tą dieną 
pasižymėjo: Kazlas, Jakuns- 
kas, Krivickas (Fordham), 
Radvilas ir Stulgaitis (Co
lumbia), Melus (Villanova),

Sasnausko choras Giedrai
tienės koncerte

Lapkr. 14 d. Lietuvių Au
ditorijoj dain. Giedraitienės 
koncerto programoj bus žy
mus Sasnausko vyrų choras, 
vedamas komp. A. S. Po
ciaus.

Vyrų choras yra padaręs 
žymią pažangą. Ypatingai 
gerai pasirodė Chicago Civic 
operos rūmuose „Draugo” 
suruoštame koncerte, kurio 
svarbiąją programą 
Metropolitan operos 
Ona Katkauskaitė 
Kaskas). Klausantis
vimo, teko tik gėrėtis jos 
technika ir jausmu, kuris

Japonijoj diktatūa
Japonų laivyno ir kariu" 

menės vadovybė sutiko s1 
daryti karinę diktatūrą 
rui su Kinija pravesti. Di 
tatūra turėsianti pradi 
veikti lapkričio mėnesį.

)e gimusiam ir augusiam ja 
Įdėlis pažinti geriau lietui 

rinkinys reikalingiausi 
x M) juos ištarti.

kurie geriau norėtų j 
albą ir ją tinkamai išti 
400 puslapių naujai išle

----------10 ------------O ------- | VVLIkia < 

apie p. M. Rakauskaitės kon-Misterių kabinetas gali b 
certą, į kurį žada daug new-jvisai panaikintas.

(J? parankaus formato. S 
, ir patvariais drobiniais

’25 su persiunta
5Amerikis Administra

Bro



DAR VIENA PRAMOGA
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KORESPONDENCIJOS
GREAT NECK, L. I.

RUOŠIASI VEDYBOMS MERGINŲ ŠOKIAI

— Mūsų vargonininkas p.

Kongreso nutarimu,

Bilietas tik po 50 et., oSĄJUNGIEČIŲ SUKAKTIS IR

MASPETHO ŽINIOS

JERSEY CITY, N. J.
WASHINGTON, D. C.

CLEVELAND, OHIO

paaiškinta kaip užpildy-

I ° CL 00095 has been issued to the undersigned
I dr. E. Eriksonas, buvęs ka- to sell beer, wine and liquor at retail under , 

Section 132A of the Alcoholic Beverage Con-

BALTIMORE, md.

a-

ti

dar-

[LADELPHIA, PA

EVcrgreen 8-9770

Įsigyk naują žodyną

F.P.

BEDARBIŲ 
■SURAŠYMAS

e
s
i-
i-

AL. PŪKENYTEI PADA
RYTA OPERACIJA

SVEIKINIMAI Iš 
LIETUVOS

kal- 
rei-

sa-
šią

ijona Rakauskaitė dai
nuos per radio

.rijona Rakauskaitė, Lie- 
i operos dramatinis so- 
is, dainuos iš radio sto- 
VHK (1390 klc.), Cleve- 
Ohio, šeštadienio vaka- 

.pkričio 13 d., nuo 7:45

Atvyksta Brooklynas!
Šį sekmadienį, lapkr.

ATSISVEIKINIMAS
PADĖKA

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JONAS SUBAČIUS IŠVYK
STA Į ROMĄ

I lygiai 7 vai. vak., todėl pra- 
šiuo šoma visus susirinkti dar

I ' • v n 1

Dailininkas Jonas Suba-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5025 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under — 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 99—5th Ave.. Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PATRICK J. MURPHY 
(Murph’s Bar & Grill

99—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

mečių Lietuvos istorijos še- 
dirbantiejijšis atvaizdus ir Europos že

mė1 api, kuriame parodyta

r- 
u- 
;a- 
>a- 
tš-

Komiteto pirm. K.
teisimą Vilniuje.

— Lapkričio 6 d., šešta- laivu Rex išvyksta į Romą 
dienį, parapijos salėje įvyko kur studijuos bažnytinės ta- 
Amerikos naudai pramoga, pybos meną.

muzikos vadas taip žino 
Lietuvos istoriją. J. K.

mos šokiai, kuriems gros J. atlieka nepaprastai didingą 
Navicko orkestras, šį vaka-1 vaidmenį Europoje. Mūsų 
rą ruošia ir į jį visus kviečia choristai stebėjosi, kad jų 
lietuviškos draugijos.

etuviškų dainų radio 
ma gaunama nemoka- 
lirvos pasidarbavimą 

Rep.

metu vykdomas visuotinis Prieš 7 vai.
4 bedarbių surašymas. Kiek-

arkiečių važiuoti; jų u 
bus artistė Jonė žiW 
te* Nugif^

WORCESTER,

ė-
ią
i-
e-
;i.

5rJ

Ml

lapkričio 124, MSZn

— Spalių 24 dk 
rartų par. įvyko 40 vJ 
tlaidai. Seselės ka^ 

ja pasirūpino papult, 
yčią.
Procesijos mėtomės 
loras giedojo pasida^ 
.os su didžiuliu choru 
irais iškilmingai 
dysis choras naujus 
is, kuriuos parašė mm; 
žauskas. Giedojime 
igelbėjo su artistišku baį 

dainininkė Marijona į 
uskienė.
Kunigai svečiai h sum. 
ti choro giedojimu Vos J 
inuo, kai muU.fih. 
g užėmė šioje pm.^. 
linko vietą, o choras 
didelę pažangą.
/arg. P. Sakas iš 
ice, Mass, pagiedojo A- 

angelicus”. Buvo ir fa.
u svečių muziką.
-Dainininkė Mar.diB 
iė jau savaitė, kai h- 
ojasi su sloga,
- Mūsų mieste dartai su
ėjo; neturį darbo imk 
leda smarkiai rupnto 
• likimu, žiemužė artį 
ia ir daugiau skatiką 
am. Girdėjęs,

Lapkričio 12 d„ 1937 m. 
w -

VIETOS ŽINIOS
Amerikos administracija 

primena visiems skaityto
jams, kad šį šeštadienį, lap
kričio 13 d., 8 vai. vak., šv. 
Jurgio par. salėje, 207 York 
St., Brooklyne, įvyksta pas
kutine pramoga Amerikos 
naudai.

Šv. Jurgio par. klebonas 
kun. K. Paulionis drauge su 
parapijos veikėjais nuošir
džiai rūpinosi, kad ši pramo
ga praeitų geriausiu pasise
kimu. Yra parūpinta daug ir 
labai vertingų dovanų, ku
rias laimingieji turės progos 
laimėti. Be to, bus parūpinta 
ir užkandžių.

Nuoširdžiai kviečiame 
sus skaitytojus pranešti 
vo pažįstamiems apie 
pramogą ir pakviesti juos 
atsilankyti. Iš anksto gilios 
padėkos žodis!

Iki pasimatymo šį šešta
dienį, lapkričio 13 d., 8 vai. 
vak., šv. Jurgio par. salėje, 
207 York St., Brooklyne.

Atsilankiusiems patarnavo 
choristai su muz. A. Visminu 
priešaky ir kiti Amerikos bi- 
čiuliai-lės. Daug dirbo p.p. 
Šimkienė, Petrulienė, Pau
lauskienė, Vyšniauskienė ir 
kitos. Tarp visų atsilankiu
sių visą laiką dalyvavo kuni
gai Balkūnas ir Lekešis. Da
lyvių skaičiuje buvo J. Garš
va, Amerikos štabas ir kiti. 
Amerika susilaukė gražios 
paramos.

Jonas Subačius vietos lie
tuvių visuomenės gerai žino
mas dailininkas. Visi jam 
linki laimingos kelionės ir 
dar laimingesnių studijų.

Mūsų laikraštis ypatingai 
džiaugiasi Subačiaus pasiry
žimu siekti aukštesnio mok
slo savo pamėgto meno sri
ty. Mums labai malonu, kad 
J. Subačius pažadėjo Ameri
kai parašyti savo įspūdžių iš 
kelionės ir įvairių žinių iš 
Romos.

Laimingos kelionės, sėk
mingų studijų ir džiaugs
mingo sugrįžimo.

Apreiškimo par. bažnyčio
je praeitą sekmadienį sušliū- 
buoti Andrius Akelaitis su 
Ona Eidukaityte. Netrukus 
prie altoriaus žygiuos šios 
poros: Br. Lukaitė su Benj 
Chmill, V. Sukauskas su Do
herty Lanigan ir Juozas 
Raudonaitis su Elena Gogai 
te.

— Lapkr. 14 d. 4:30 vai. 
p. p. susituoks p-lė Girniūtė 
su Myklou Karniewicz.

— SLA 250 kp. ruošia šo
kius šį sekmadienį, lapkr. 14 
d. par. salėje.

— Piršlybų teatrą ir šo
kius ruošia choras sekmadie
nį, lapkr. 21 d. Tikietai jau 
pardavinėjami.

— Vyčių pasilinksminimo 
vakaras įvyksta šį šeštadie
nį, lapkr. 13 d. Klasčiaus sa-

bes
lūs, kurs hąta.U i 
redaktoriaus darbo 20 
sukaktį.

nley Altschuler, tarp- 
dų programų direkto- ; 
•adio stotyse W ir 1 
D, Clevelande, lieto# J 
ainų mėgėjas ir buvęs ! 
iškų chorų vedėjas, so- 
uoti laiką p-lės Rakau- 
s dainoms. Clevelande 
'linkės lietuviai, mėgs- 
tuviškas dainas, galės ' 
i Lietuvos artistę dii- \ 
it.
K stotis girdima per 
ylių aplink Cleveland!

— Rožančiaus draugijos 
naują valdybą sudaro: pirm. 
Ražickienė, vicepirm. Kivy- 

s tienė, sekr. Petrulienė, ižd.
Baltrūnienė, finansų rašt. 
Černiauskienė. Promotorės 
pasiliko tos pačios.

I — Jau dvi savaitės kai į- 
I sisteigė labdarybės šv. Vin- 
| cento Pauliečio draugija. 
I Valdybą sudaro: pirm. S. Ce- 
I rebėjus, vicepirm. P. Bago-

to rinkimai laimėti 
lublikonai, negailestin- 
mininkavę per 60 me- 
įbai praskolinę miestą, 
a prarasti piliečiuose 
ėjimą. Lapkričio 2 d. 
jose aukštas miesto 
s vietas laimėjo de- 
ų partijos kandidatai > 
io laimėjimo gausiai 
o lietuviai, jų orga- 
s, ypač lietuvių amer. 
atų klubas. Ir toliau 
lietuviams vieningai 
, kad Philadelphijos 
susilauktų garbingos 

įtracijos.

oj diktatfia
ių laivyno ir karino- 
vadovybė sutiko su- 

rarinę diktatūrą ka- 
Kinija pravesti. Dik- 

turėsianti pradėti 
ipkričio mėnesį. Mi- 
kabinetas gali būti 

naikintas.

baigė ir jis nusižudė. Liko 3. Asmenys, samdomi prie formacijos nebus vartojamos 
žmona ir sūnus.

Tą patį rytą, kai vargšas 
veteranas nušoko nuo stogo, 
atėjo pašalpos skyriaus laiš
kas su čekiu, bet vienos 
vybės jau nebebuvo.

NYA darbo projektų. į kokiems nagrinėjimams, pi-
4. Asmenys, kurie gauna lietybės ieškojimui arba ko- 

NYA studentų pašalpos.

Kalėdinė Ekskursija

Birutės merginų klubas 
jau pradėjo energingai ruoš
tis savo metiniams šokiams, 
kurie įvyks sausio 15 d. Kla
sčiaus salėje, Maspethe. Jų 
rengiami šokiai visada sėk
mingi, tad tikimasi, kad šie 
šokiai bus dar sėkmingesni. 
Visi prašomi iš anksto ruoš
tis. J. B.

Sąjungiečių 29 kp. minėjo 
21 metų gyvavimo sukaktį. 
Spalių 31 d. už gyvas ir mi
rusias kp. nares atlaikytos 
mišios Apreiškimo par. baž
nyčioje. Narės bendrai ėjo 
prie Komunijos, po pamaldų 
turėjo bendrus pusryčius sa
lėje, į kuriuos atsilankė ir 
garbės svečiai: kunigai Pa
kalnis, Kartavičius ir misijo- 
nierius Jonkus. Pasakyta 
daug kalbų.

Sąjungietės dėkingos sve
čiams kunigams už gražias 
kalbas, ypač klebonui už pa 
tarimus ir linkėjimus.

Malonu, kad kuopoje yra 
narių nuo pat kuopos susi
kūrimo, kurios yra nenuils- 
Lančios veikėjos, kūrėjos ir 
steigėjos, kaip ponios Mi 
kulskienė, šertvytienė, Do 
brovolskienė ir kitos.

/ Sąjungietė.

Aleksandrai Pūkenytei 
Federacijos New Yorko ap
skrities II sekretorei ir Ap
reiškimo par. sodaliečių pir
mininkei, lapkričio 8 d. šv 
Kotrynos ligoninėje padary
ta apendicito operacija.

Operacija gerai pavyko, li
gonė sveiksta, savo tėvelių ir 
draugų gausingai lankoma 
Linkime jai ko veikiausiai 
pasveikti.

čiūnas ir K. Niedzinskas, 
sekr. J. Laukaitis ir ižd. K. 
Galčius. Susirinkimai būna 
kiekvieną pirmadienio vaka
rą. Draugija užregistruota 
vyskupijos šv. Vincento Pau
liečio konferencijoje ir vys
kupijos prižiūrima. Draugija 
rūpinsis lietuvių pašalpa ir 
ypač gelbės lietuviams gauti 
„home relief” ir viešus 
bus.

— Kun. J. Balkūnas 
bėjo per radio Vilniaus 
kalais lapkr. 8 d. Ragino pro
testuoti prieš Vilniaus Liet | čius, žinomų katalikų visuo- 
Komiteto pirm. K. Stašio menės veikėjų sūnus, šį šeš

tadienį, lapkričio 13 d. italų

Amerikoje gimusiam ir augusiam jaunimui labai pa
rankus vadovėlis pažinti geriau lietuvių kalbą ir jos 
tarmę. Pilnas rinkinys reikalingiausių žodžių su pa
aiškinimais, kaip juos ištarti.

Senesniems, kurie geriau norėtų pramokti ir su
prasti anglų kalbą ir ją tinkamai ištarti, geriausias 
būdas įsigyti šį 400 puslapių naujai išleistą A. Herlito

ANGLIŠKĄ — LIETUVIŠKĄ ŽODYNĄ
Žodynas labai parankaus formato. Spaustas mažu 

šriftu. Gražiais ir patvariais drobiniais viršeliais.

Kaina $2.25 su persiuntimu
Reikalaukite Amerik is Administracijoje 

423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Stud. Eleonora Bartkevi
čiūtė, mūsų laikraščio nuola
tinė bendradarbė, atsiuntė 
redakcijai sveikinimų iš lai
vo, Paryžiaus, Berlyno ir 
Kauno. Kelionė gerai pavy
kusi ir jau pradėjo studijuo
ti Vytauto Didžiojo universi
tete.. Ji prisiuntė ne tik svei
kinimų, bet ir pluoštą me-’ 
džiagos Minčių Žiupsneliui. |

Dėl taip skubaus išplauki
mo į tėvynę, neteko atsi
sveikinti su visa eile giminių 
bei draugų. Prašyčiau visų 
nepalaikyt tai blogu. Ir prie 
geriausių norų nesuskubau. 
Tariu savo laikiną „sudiev” 
nors iš plačiojo okeano.

Širdingiausias ačiū mano 
giminėms p. Cirkeliams, p. 
Akunevičiams už iškeltas 
šeimyniškas išleistuves spa
lių 18 d. vakare. Esu labai 
dėkinga L. Meno Teatro na
riams už taip gudriai su
rengtas gražias siurprizo iš
leistuves spalių 17 d. pirm. 
Vikt. Raudonaičio bute. To 
vakaro kalbėtojams: Vikt. 
Raudonaičiui, S. Jurevičiū
tei, A. Grunskiui, M. Juoza- 
paitytei, A. Aleknai, N. Ma- 
rozaitei, A. Osteikai, B. Rau
donaičiui nuoširdi padėka už 
gerus linkėjimus bei gražias 
mintis.

Mano nuoširdžiausias ačiū 
už brangias dovanas: Lietu 
vių Meno Teatrui, p.p. Cirke 
liams, Akunevičiams, M 
Juozapaitytei, Barziliaus 
kams, N. Marozaitei, O. Ma 
lišauskienei, E. Smetonienei 
Osteikoms, I. Valenčiui, Va 
lentienei, Rainienei, K 
Jaeckh, M. Blacker.

Nuoširdžiai dėkoju už gė
les: Moterų Sąjungos 29 kuo
pai, p.p. Cirkeliams, Akune
vičiams, Vikt. Raudonai- 
čiams, M. Juozapaitytei, K. 
Urban.

Širdingas ačiū visiems, ku
rie malonėjo ateiti į laivą 
Radio valandos ved. Dumčiui 
už perduotus linkėjimus nuo 
kitų brooklyniečių.

Esu dėkinga visiems, ku
rie taip gausiai pareiškė pa
sitikėjimą manim bei džiaug
smą dėl stipendijos laimėji
mo. Visas man pareikštas 
nuoširdumas buvo tikrai jau
dinantis ir liko įamžintas 
mano sieloje.

Visiems linkiu ko geriau 
šių pasekmių.

Eleonora Bartkevičiūte

KARO VETERANAS 
NUSIŽUDĖ

Ross McMahon, 47 metų, 
karo veteranas, praleidęs pa
skutinius centus savo šeimos 
maistui, lapkr. 9 d. nušoko 
nuo stogo ir užsimušė. Mc
Mahon kasdien lankėsi paša1 
oos įstaigoje, bet vis nesu- 
aukė pašalpos. Jo kantrybė 

ir dvasinis atsparumas užsi-

NYA studentų pašalpos. kiam kitam tikslui. Tai yra
5. Asmenys, kurie dirbai tik pastangos tikriems fak- 

prie „emergency” darbo pro- 
Ijektų, kuriuos tvarko valsty
bių arba vietinės valdžios, 
kaipo dalį darbo pašalpos 
programų.

Valdžia užtikrina tuos, ku
rie pasirašo korteles, kad in-

tams apie bedarbius sužinoti.
Todėl visi bedarbiai, ne

pilnai dirbantieji ir šelpia
mieji prašomi užpildyti kor
teles ir įmesti į pašto dėžu
tes. Jokių pašto ženklų ne
reikia.

Lietuva nuo Baltijos iki Juo
dųjų jūrų, su trumpais pa
aiškinimais apie Kęstutį, Bi- 

14 rutę, Vytautą, kaip Vytautas
d., Kasmočiaus salėje bus di- Lietuvą padidino ir sukrikš- 

Visiems savo pažįstamoms'delis’ Žvairus vakaras, kurio čionino. Daug lietuvių jauni- 
.v.-,- . v. nrno-romo ičrnlrhrci mnrr Du mn nasifilraitp nnip rhdinorustud. Bartkevičiūte siunčia 

daug linkėjimų.
programą išpildys muz. Pr. mo pasiskaitę apie didingą 
Dulkės choristų grupė iš Lietuvą. Naudinga tą pusla- 
Brooklyno. Bus dainų, vaidi-|pį oalaikyti.
nimo, šokių ir kitokių įdo-

Imybių. Programa prasidės (Kaprešiūnas choro susirinki- 
I lygiai 7 vai. vak., todėl pra- me jaunimui pasakė prakal

bą iš Lietuvos istorijos, pa
tardamas jaunimui didžiuo
tis ir mylėt savo kalbą, nes

Į vienai šeimai bus įteiktas programa tikrai verta dole- lietuvių tauta buvo galin- 
' prezidento pranešimas su | vio ar daugiau. Po progra-' giausia Europoje ir dabar
, , . . , '____ . _ * 1 ’ ' n____ •______ ______ T ' 11’ 1rn

klausimais, kuriuos reikia 
užpildyti ir įmesti į pašto dė
žutę iki lapkričio 20 d.

Prezidento pranešime — 
kortelėje yra 14 klausimų, į 
kuriuos reikia atsakyti. Kas 
tų klausimų gerai nesupras
tų, gali nueiti į paštą ir ten 
bus 
ti.

Kas privalo korteles 
užpildyti?

Bedarbiai:
1. Asmenys, kurie dirbo už 

atlyginimą, kurie gali dirbti 
ir kurie nori darbo.

2. Asmenys, kurie pirmiau 
turėjo savo biznį, savo ūkį 
arba profesijonališką prakti
ką, bet prie to darbo nedir
ba, kurie gali dirbti ir nori 
darbo.

3. Asmenys, kurie pirmą 
kartą ieško darbo.
Dalinai nedirbantieji:

1. Asmenys, kurie tik dalį 
laiko dirba prie reguliariškų 
darbų, kurie gali atlikti dau
giau darbo ir nori daugiau, 
darbo.

2. Asmenys, samdomi ne 
pilnam laikui prie neregulia- 
riško darbo (čia skaitomi ir 
, progai pasitaikius” darbi
ninkai), kurie gali atlikti 
daugiau darbo ir nori dau
giau darbo.
Pašalpinio darbo 
darbininkai?

1. Asmenys, dirbantieji 
prie Darbų Progreso Admi
nistracijos (WPA) projektų,
arba prie kitų „emergency” (The Sunday Sun spalių 31 d. 
projektų, kitų federalinių atspausdino iš 13 ir 14 šimt- 
ogentūrų.

2. Asmenys, 
prie CCC stovyklų.

— Šv. Onos par. choras 
lapkričio 13 d. turi savo me
tinį koncertą ir balių. Pra
džia 6:30 vai. Choras, vado
vaujant muz. V. Justui, su
dainuos keletą lietuvių liau
dies dainų. Bus ir solo. Vė
liau prasidės šokiai ir balius. 
Kviečiama atsilankyti į šį 
žymų parengimą.

— Rožančiaus draugija 
lapkričio 7 d. išrinko naują 
valdybą: pirm. Verbickienė, 
sekr. p. Janušienė ir ižd. p. 
Černiauskienė. Tame susirin
kimo nutarta pradėti gyves
nį veikimą.

— Lapkričio 6 d. šv. Jur
gio pašalpinė draugija minė
jo savo 25 metų gyvavimo 
sukaktį. Atsilankė gana daug 
svečių.

— Lapkr. 7 d. par. salėje 
įvyko naujybių vakaras, ku
rio programą išpildė parapi
jos mokyklos vaikučiai. Dau
giausia publikai buvo juoko 
kai mažyčiai, kas šuniuką, 
kas katakulią. o vienas gyvą 
katiną buvo atsinešęs. Publi
kos buvo beveik pilna salė.

— Baltimorės laikraštis

’.'■•M*"!

IGERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

few?

s

§

TRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

BALTASIŠSVEDŪ 
LAIVYNAS 
| NEW YORK - KLAIPĖDA

Per Gothenburgą, Švediją .
Išplaukia iš New Yorko

DROTTNINGHOLM lapkričio 18 
GRIPSHOLM — — gruodžio 8

5 Sutaupysi pinigą pirkdamas 
; laivakortę ten ir atgal

Ekskursijų brošiūrėlė Ir kainoraš- 
1 tls gaunama nemokamai pas visus 
j autorizuotus laivakorčių agentus, 
| arba

Swedish American Line
I 836 Fifth Ave., New York, N. Y

LICENSES
REEK WINE, LIQUOR 
Wholesale and Retail

Vašingtono apylinkėje vei
kianti Baltijos Amerikos 
Draugija, kurią sudaro lie
tuvių, latvių, estų ir suomių 
tautų kilmės žmonės, suruo
šė pirmutines savo vaišes 
sekmadienį, spalių 31 d. Tai 
buvo „oysterių” kepimas po
nų Antanų Sadauskų ūkyje, 
Aleksandrijoj.

Dalyvavo visų keturių Pa
baltijo tautų atstovai. Jų 
priešaky buvo p. Rudolfas 
Smits, Latvių pasiuntinybės 
sekretorius, p. Grace Lowe
ry, Tarptautinių Studentų 
Centro Vašingtone vadovė,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1353 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 595 Union Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY VERRUTO and 
SANTOLO SORRENTINO 

(Miami Restaurant)
595 Union Ave-, ^-Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 358 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 212 Court St. & 256 Warren St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PEDRO PEREZ ALVAREZ 
d-b a Court Restaurant 

212 Court St & 256 Warren St., 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1960 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARTHUR BRESTLIN
1960 Flatbush Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1346 has been issued to the undersigned 

1 to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 518 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY MASSULIS
518 Grand St, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

pitonas vokiečių kariuomenė
je, kadaise Suomijos seimo 
narys. Nemaža buvo ir lietu
vių iš Baltimorės atkelidvę, 
jų tarpe p-lės Palijanskytės, 
Radauskai, Ašmenskai ir 
Kopeckienė.

Programa buvo plati ir į- 
vairi. Prasidėjo 2 v. popiet; 
dainuota tautinės dainos. 
Viena žymiausių artisčių bu
vo ponia Lissu Lindfors, suo
mė, kuri išpildė keletą savo 
tautinių giesmių su dideliu 
meniškumu.

Naujai sukurta Baltijos 
Amerikos Draugija stengiasi 
savo kultūriniu bei visuome-

trol Lat at Foot of Bay 32nd St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BEN MA CHREE BOAT CLUB
Foot of Bay 32nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10668 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 

’ I the Alcoholic Beverage Control Law at 29 
, Lincoln Rd., Borough of Brooklyn,. County

- of Kings, to be consumed off the premises.
JACOB ALEXANDER

& JOSEPH ALEXANDER 
d-b-a Sunlite Dairy

- 29 Lincoln Rd., Brooklyn, N. Y.

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av, B’klyn, N.Y.

ST;i<į<i 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

niniu veikimu platinti ame
rikiečių tarpe Pabaltijo idė
ją ir rūpinasi sukelti tom'' 
tautoms artimesnio pažinimo 
ir prielankumo. Visi Vašing
tono ir apylinkės lietuviai 
maloniai kviečiami prisidėti 
prie šitos draugijos.

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. 
(WiHiamsburgh Bridge Plaza'S
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ŠV. JURGIO PARAPIJA

K sąjungiečių veiklos
Lapkričio 7 d. įvyko są- 

iungiečių 35 kp. susirinki
mas, kuriame apskrities 
pirm. S. Subatienė turėjo pa
skaitą apie baudžiavos lai- 
’ us, lietuvių moterų kovas 
1ėl lietuviškų knygų. Visoms 
buvo naudinga prisiminti 
praėjusius laikus, pilnus tiek 
^aug vargo. Ne vienai kilo 
mintis dėkoti Dievui, kad gy
vename šiais laikais, kai tu- 
-ime savo laisvą spaudą ir 
aisvai išpažįstame savo ti

kybą.
Ruopa labai dėkinga p. 

Subatienei už paskaitą. Po 
sus-mo turėjome draugišką 
pasikalbėjimą. Visos buvo 
pavaišintos kava ir pyragu; 
patarnavo T. Jekupčionienė.

Sus-me sąjungietės paža
dėjo paremti Ameriką, gau
singai atsilankydamos šį 
šeštadienį į rengiamą parap 
salėje pramogą. Narė.

muo aukojo $425.00. Šv. Ber
nadetos statulai ir papuoši
mui Amžinojo Rožančiaus 
draugija aukojo $100.00 ir 
Gyvojo Rožančiaus draugija 
$100.00. Aukos staigiai su
plaukė. Gi paties altoriaus 
pagražinimui aukos vis dar 
plaukia tai auksu, tai pini
gais. šis įvykis liudija para
pijiečius esant gilaus tikėji
mo ir kilnios širdies.

Lapkričio 12 d., 1937 m.

idžiuiis Bazaras ir Karnavalas
Rengia Angelų Karalienes Parapija

■ 

Vilniečių reikalu 
Dėl universiteto. 
Kosciuškos sukaki

Padėka
Labai gera, kai turi gerų 

draugų, kurie visados pa
gelbsti. Norime padėkoti M. 
Ručinskienei ir jos vyrui ir 
T. Jekupčionienei už pagelbė
jimą mums persikelti į kitą 
butą. Labai dėkingi esam B. 
ir C. Mieželiams už gražią 
dovaną — kryžių, kurs labai 
įdomiai apšviečiamas elek
tra. Tai dovana, kuri labai 
brangi katalikų namams.

Dėkingi Brangaičiai.

Mokykla
Apreiškimo mokykloje vi

są savaitę buvo kvotimai. 
Visi džiaugiasi mokyklos 
naujosios viršininkės lietu
vaitės sesers Nikodemos iš
mintingu vadovavimu. Rodos 
ne ta pati mokykla. Draus
mė puikiausia vaikų ir sese
rų mokytojų tarpe. Mokiniai 
myli ir gerbia savo viršinin
kę. Sesuo Nikodemą ilgus 
metus buvo mokytoja prie 
visokių viršininkių, dėlto ji 
gerai susipažinusi su didmie
sčio vaikų psichologija, be 
to, ji yra gabi auklėtoja. 
Linkime jai sveikatos ir iš
tvermės.

MALONIAI KVIEČIA

Angelų Karalienes Parapijos Saleje, So. 4th ir Roebling Sts., Brooklyn, N. Y,
DOVANOS, LAIMĖJIMAI, ŠOKIAI KIEKVIENĄ VAKARĄ. PELNAS SKIRIAMAS BAŽNYČIOS ATNAUJINIMUI

pamokslą pasakė karo vete
ranas kun. J. Laurynaitis. 
Organizuotai pamaldose da
lyvavo Dariaus-Girėno 
tas su vėliavomis.

LICENSES 
Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

Šv. Vardo vyrams

pos-

Draugijos nariai šį sekma
dienį per 9 vai. mišias eis 
bendrai prie Romunijos. 
Tuoj po mišių įvyks susirin
kimas. Visi nariai prašomi 
ne tik atvykti, bet ir naujų 
narių pakviesti.

Susivienymo susirinkimas

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

Gyvojo Rožančiaus 
draugija 

turėjo savo susirinkimą pra
ėjusį sekmadienį. Nuotaika 
buvo labai jauki ir rimta. Vi- 

. sos narės rimtai svarstė 
draugijos reikalus. Iš šalies 
žiūrint galima pastebėti, kad 
ši draugija sutartinai veikia, 
nes kiekviena narė galvoja ir 
jeigu balsuoja, tai žino už 
ką ir kodėl balsuoja. Vien
balsiai nutarta paaukoti Pa
nelės švč. altoriui padidinti 
iš iždo $100.00. Be to, išrink
ta keletas vainikų pirminin
kių.

Amžino Rožančiaus drau
gija maloniai kviečia visas 
savo nares aktyviai dalyvau
ti Apreiškimo parapijos ba- 
zare, kuriame draugija turės 
savo skyrių. Mūsų skyrius 
turi susilaukti geriausio pa- 

Isisekimo, nes turime geros 
paramos. Štai, lietuvių Tru 
Amber Coal Co. paaukojo 
vieną toną anglių. Yra ir 
daugiau brangių dovanų.

Apreiškimo par. bazaras 
prasidės lapkričio 20 d. Rvie- 

' čiame visus į jį atsilankyti.
V. Janušonienė, pirm

Sekmadienį, lapkričio 14 
d., tuojau po sumos parapi
jos salėje, So. 4th ir Roeb
ling Sts., įvyksta LRRSA. 
134 kuopos ekstra susirinki
mas. Ruopa, klebonui 
šant, sutiko dalyvauti 
re ir turėti savo būdą, 
šiam reikalui geriau
ruošti ir yra šaukiamas šis 
susirinkimas. Riekvienas na
rys būtinai privalo susirinki
me dalyvauti.

NOTICE is hereby given that License 
L 9 has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4911 — 12th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ARTHUR SPAGNA
4911 — 12th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3661 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 631 
Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn. Coun
ty of Kings, to be consumed on the premises.

MICHAEL DOHERTY
(Park View Tavern)

631 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 361 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 426 Ralph Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JULIUS DEUTSCH
426 Ralph Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 357 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 9216—4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

No.

the

the

NUSTOJO VEIKTI

Apreiškimo parapijoj vei 
kė Vaikelio Jėzaus draugija 
kurios tikslas buvo šelpti 
vargšus ir našlaičius. Drau 
gijo šelpimo darbams išlei
do per 1000 dolerių, šiomis 
dienomis draugija sustabdė 
savo veikimą ir ižde buvu
sius 62 dol. paskyrė Švč. Pa
nelės altoriui.

pra- 
baza- 
todėl 
pasi-

MAX HECKEL 
d-b-a Narrows Inn

9216—4th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 295 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 483 Park Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARIA GENTILE
483 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

Y.

PADĖKOS

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 261 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Lav 
nt 3014 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WARREN S. SOMMERS 
3044 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 305 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5416—16th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6798 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 216—4th Ave., Borough of 

^Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FELICE MANCARUSO 
Ave., Brooklyn,216—4 th N. Y.

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

to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1266-68-70 Flatbush Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings to be 
consumed on the premises.

SARAFIANOS and PSYCHOYOS, INC., 
1266-68-70 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4934 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 255 Kingston Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JERRY ZABB 
(Hampton Bar & Grill) 

255 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 3800

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1118 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 1506 

Brooklyn, County 
the premises.

PATRICK SOLAN 
(d-b-a Ocean Tavern) 

Neck Rd., Brooklyn, N.

of 
on

1506

Alcoholic Bev—age Con- 
Neck Road, Borough 

of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 986 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of...........................
trol Law at 20
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed

the Alcoholic Beverage Con- 
Somers St. and 2041 Fulton

Y.

on the premises. 
THOMAS ALLICINO

20 Somers St. & 2041 Fulton St., 
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

VALANDOS: 
8r—10 ryte 
1—2 P. P.

Šventadieniais susitarus 
Tel.: Evergreen 8-9229

Gražinamas altorius
Praėjusį pirmadienį alto

riaus pagražinimo specialis
tai jau pradėjo Panelės Švč. 
altoriaus padidinimo ir pa
gražinimo darbą. Panelės

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

Pramoga Amerikai
Praeitą sekmadienį par. 

salėje įvyko įdomi pramoga 
Švč. statula bus labiaus iš- Amerikos naudai. Gausingai 
puošta. Be to, pats altorius' 
bus padidintas; iki šiam lai
kui antroji altoriaus dalis 
buvo padaryta tik laikinai. 
Darbą užbaigus, altorius at
rodys visame savo majesto
tiškume.

Aukos
Iš sakyklos buvo pranešta, 

kad prie didžiojo altoriaus 
tiktų iš vienos pusės šv. Ber
nadetos, gi iš kitos Stebuk
lingo medaliko statulos su 
savo pagražinimais. Tam tik
slui reikėjo $625.00. Stebuk
lingo medaliko statulai ir al
torėliui įtaisyti vienas as-

atsilankiusiems patarnavo 
sodalietės ir šv. Vardo vy
rai. Pramogos vedėju buvo 
kun. J. Laurynaitis. Atsilan- 
kiusių skaičiuje buvo kuni
gai N. Pakalnis, J. Balkūnas, 
P. Lekešis, M. Remežis (iš 
Elizabeth) ir vietos klebo
nas kun. J. Aleksiūnas. Apie 
30 žmonių laimėjo įvairiau
sių dovanų.

Veteranų pamaldos
Paliaubų dieną, lapkričio 

11, 9 vai. ryte mūsų bažny
čioje įvyko karo veteranų 
pamaldos. Mišias atlaikė ir

Sugrįžus iš ligoninės noriu 
išreikšti viešą padėką bran
gioms sąjungietėms, visoms, 
kurios mane atjautė ir lan
kė ligoninėj ir namuose. Dė
koju F. Rurienei, M. Ado
maitienei, A. šlapikienei, P. 
Morkūnienei, A. Jocienei, P. 
Zaleckienei,. Y. Raubiūtei, 
dukrelei Cižienei, A. Rivytie- 
nei, J. Meškenienei. Ras yra 
buvęs ligoninėj, tas supran
ta, kaip malonu kai kas at
lanko. Labai ačiū.

ROCCO SCALI 
d-b-a Alps Bar & Grill 

Brooklyn, N.5416—IGth Avė.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 626 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control L.w 
at 739—6th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

739—6th

JOHN PERROTTA
d-b-a Greenwood Grove

Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

Ieva Paškauskienė

Seniai laukiau su savo vy
ru šių metų spalių 20 d., sa
vo vedybinio gyvenimo 50 m. 
sukakties. Bet prieš kelis 
mėnesius žiaurioji mirtis ap
lankė mūsų pastogę ir išplė
šė mano vyrą Domininką. 
Atėjus 'minėtai dienai, nu
ėjau bažnyčion ir išvydau 
nepaprastą reginį: altoriai 
išpuošti gėlėmis, kunigas lai
ko mišias auksiniuose rūbuo
se, 4-rių draugijų narės ėjo 
prie Rumunijos... Parėjus iš 
bažnyčios radau surengtus 
netikėtus pusryčius mano 
dukters namuose. Už viską, 
o ypač už maldas, nuošir
džiai dėkoju Altoriaus drau
gijai, tretininkėms, Rožan
čiaus dr. ir moterų sąjungai. 
Lai Dievulis jums atlygina.

Elzbieta Minotienė.

NOTICE
RW 360 _ __ __ ____ ______
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 

Carroll St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

DOMINICK MINNO
Carroll St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 621 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2343 Bath Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
DOMENICA ROMANO & JOSEPH MINGOIA 
2343 Bath Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. I 
RW 624 has been issued to the undersigned ■ 
to sell beer and wine at retail under Section ' 
132A of the Alcoholic 
at 201 Wyckoff Ave., 
County of Kings, to 
premises.

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

15
of

15

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

MARNLOUIS _____
(Wyckoff Center Bar & Grill)

201 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 313 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3011 ‘ ' - - -■
County of 
premises.

Avė, N, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

3011 Avė.

MARTHA ENGLER 
(Bill’s Bar & .Grill)

N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 679 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2191 Bergen St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDI RUSSO
2191 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1281 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2 Wyckoff St. & 205 Court St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed ori the premises.
ARTHUR KELLY & DAVID J. RUDDLE 

2 Wyckoff St. and 205 Court St., 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2499 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4118-20 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ALFRED 
4118-4120 Avenue H.

Avenue H, Borough of 
Kings, to be consumed

J. GROTE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4886 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3424 Quentin Rd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK JOSEPH DE LEO 
3124 Quention Road, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2546 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 391 Saratoga Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIDNEY KARRIS
391 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2494 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1593 East Now York Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

ANTHONY A. DE VITO 
(Tony’s Bar & Grill) 

1593 E. New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3822 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 315 Flatbush Ave, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

(d-b-a Moriarty & Reilly Tavern)
315 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4985 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1513-15—69th St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRED. GUGLIELMELLI 
(Homewood Bar & Grill)

1513-15—69th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6690 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 114 Henry Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CANDLELIGHT RESTAURANT, INC.
114 Henry St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4912 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1168 Liberty Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES V. WILLIAMS
1168 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1242 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2294 Bedford Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD LOEFFLER
2294 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4948 has been issued to the undersigned | 
to sell beer wine and liquor at retail under , 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- , 
trol Law at 1083 Bergen St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KELLMEE REST. CORP.
1083 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2339 has been issued to the undersigned į 
to sell beer wine and liquor at retail under I 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- - 
trol Law at 4406—5th Ave., Borough 'of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY BROWN
. 4406—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

i NOTICE is hereby given that License No.
RL 4360 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1069 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOUGLAS JAMES 
(d-b-a Royal Lunch Room)

1069 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
RL 6149 has been issued to the undersigned ~ 
to sell beer wine and liquor at retail under - 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 459—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILIAM J. SIMMONS
459—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
RL 2545 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 388 Palmetto St,. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PALMETTO BAR & GRILL, INC.
388 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
RL 4978 has been issued to the undersigned , 
to sell beer wine and liquor at retail under 1 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- Į 
trol Law at 235 Sands St., Borough of i 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed ' 
on the premises.

FRANK V. ROMANELLI
235 Sands St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No ; 
RL 2569 has been issued to the undersigned i 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 1 
trol Law at 2188-2190 Flatbush Ave., Bo- ' 
rough of Brooklyn, County of Kings, to be | 
consumed on the premises. i

ANTHONY CARABELLA '
(d-b-a Tony’s Bar & Rest.) i

2188-2190 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. j

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4888 has been issued to the undersigned ? 
to sell beer wine and liquor at retail under > 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- s 
trol Law at 2671 Pitkin Ave., Borough į
of Brooklyn, County of Kings, to be con- < 
sumed on the premises. <

ANNA CORDES J
2671 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y. >

NOTICE is hereby given that License No. 5
RL 6497 has been issued to the undersigned 5 
to sell beer wine and liquor at retail under 1 
Section 132A of the Alcoholic Bevernce Con- < 
trol Law at 324 Lincoln Avenue, Borough 1 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed < 
on the premises. <

ANTHONY FUCCIO <
324 Lincoln Ave., Brooklyn, N. Y. 1

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4tli STREET

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

Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vak 

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9105

krašte smurtas priei 
vius turi susilaukti 
mingesnio atgarsio ir. 

jame pasauly. Vien; 
protesto rezoliucijų L 
ambasadoriui neužteh 
užtenka ir rezoliucijų 
šus nusiųsti Tautų Sj 
sekretoriatui, Jungt. 
bių vyriausybei ir kiti 
Ida surinkti tūkstani 
ganizacijų ir asmenų 
po atitinkamu pare) 
kuris išsiuntinėtinas 
biausių valstybių vyi 
bėms, didžiajai spaud 
iriausiems pasaulio va 
ninkams, Tautų Sąjun 

Tokio pareiškimo ap 
ką tautinį, kultūrinį i 
nominį smurtą negali 
bai skubiai paruošti, i 
turi būti turiningas, 
įtikinančiai atvaizduo 
tik Lietuvos teises į 1 
bet ir vilniečių kančia 
ne teisės, tai bent žmoi 
mo vardan galime krei 
mltūringas valstybes 
pasaulyje daug reiškia 
asmenybes.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4963 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor nt retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4425—5th Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARIE DRESSLER
(Green Tavern Bar & Grill) 

4425—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1237 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 333-5 
of Brooklyn, County 
on the premises.

JOSEPH
333-5 Park Ave.,

Alcoholic Beverage Con- 
Park Avenue, Borough 
of Kings, to be consumed

GIORDANO
Brooklyn, N. Y.

^Tel. EVergreen 7-1312

I
 Dr. H. MENDLOWITZ

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

VALANDOS: fcj
1 Ikl 3 Ir nuo Sekmadlenj: 3

7-8 vai. vakaro 10 Ikl 12 val. ryV jFLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

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

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.jš

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

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

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. S HAL INS

(ĘRONIUS ŠALINSKAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražus kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos
84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rend as
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

STEPHEN AROMISKIS | 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas >
MODERNIŠKA KOPLYČIA *

£
423 Metropolitan Ave..

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. V.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems

pasivažinėjimams.

tų paruošti? Inciatyvc 
retu imtis K. Feder; 
centro sekretoriatas, 
žinioje yra beveik vise 
kalingos priemonės. T 
būti kviečiama visa iš* 
j šį darbą.

Lapkričio 5 d. Lie 
I seimas priėmė naują V 
f to Didžiojo universitete 
I tūtą. Priėmė tačiau ne j ii
b'p vyriausybė siūlė, 

\wtaisomis, kurių įpan 
pa lietė teologijos-fūoso 
I fakulteto filosofijos sk 
Vyriausybė norėjo, kad 

I sėtame fakultete būtų p; 
los to mokslo šakos, ku 
tik teologams reikalin 
Seimo narių tarpe buvo ž 

py, kurie kitaip galvojo. 
Lietuvos katalikų visuoi 
lės plaukę seimui prašyi 
k nebuvo be reikšmės.

Šiuos žodžius rašant c 
[reatrodo, kad naujasis si 
ta patenkina katali 
tot mažiausius reikah 
ft aišku, kad seimas sur 
garbingesnę išeitį, nei y

siūlė. Prieš pat ba 
ministeris prof. Toi 

pasakė ilgoką kalbi 
ne be miglų, bet toli 

sies išvadas daryti dai 
įstota.

poma, katalikų visuome- 
I nepalankūs žmonės galės 
M kad amerikiečių ka 
R visuomenės atsakingi 
pys su savo bendru pa- 
pnii be reikalo pasirodė 
p sakyti kas tik ką nori, 
p katalikų organizuoto- 
nsupmenė parodė savo 

Rūmą labai svarbiu 
pilnu. Tai jėga, su kuria

tone nepajėgia ateities

[R 15 d. sukako 120 
f duo Tado Kosciuškos 
p Nežinome, ar lenkų 

13 daug rašė ta proga 
nusavintą” Kosciušką, Jū 

Lietuvoje apie tai užsi- tas 
Uaimas istorikas AJbūc 
^Lietuvos Aide para-jnau 

kuriame jis abe- turi
Kosciuškos kilimo, B; 

?Ple lenkiškumą nei Ižodž 
sakydamas, kad sveti 

buvo greičiausiaIžmon 
visiems įdo-‘mėjin


