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Brooklyn, N. Y,

1938 metais įvyks Lietu
vos Nepriklausomybės 20 
metų sukaktis. Visa tauta 
ruošiasi minėti. Lietuvoje 
jau paskelbta ilga programa 
_ sporto, dainų, paradų ir k. 
Ką darys išeivija? Dabar lai
kas organizuotis. Platesniu 
mastu užsimokime. Ir mes 
galime sporto ir dainų šven
tes paruošti, organizacijų 
suvažiavimus sušaukti. Tik 
negaišinkime laiko tarpsro- 
vinėmis derybomis. Imkimės 
darbo savo draugijas ar pa
rapijas suburti ir turėsime 
grandijozinius minėjimus.

Jau ruošiamos ekskursijos 
Lietuvon. Paskelbta vyčių 
ekskursija birželio mėn. Ku
nigų Vienybė taipgi ruošia 
ekskursiją Pas. Eucharisti
jos Kongresan ir Lietuvon. 
Ekskursija išvyks gegužės 
mėn. vidury, važiuos per 
Romą, kur bus primti Šv. 
Tėvo audijencijon, iš ten į 
Budapeštą, Vengriją. Ven
grijos ir Austrijos vizos bus 
nemokamos. Lietuvon pribus 
birželio mėn. pradžioj. Tiki
masi, kad šios dvi ekskursi
jos bus gausingos.
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ti Ispanijos radikalus. Pra
nešta ispanams, kad dau
giau paramos iŠ rušų nesiti
kėtų, ypač karo lėktuvų, 
nes jie reikalingi esą pa
tiems rusams. Vyriausias 
karo komisaras pareiškė, 
kad karas su japonais neiš
vengiamas. Todėl mobilizuo
jamas visas Sibiras ir įveda
mas karo stovis. Trans-Sibi-' mumą ir valandų maksimu- 
ro geležinkeliu nieko neve-^ą. Jis pasmerkė dabar 
žarna tik amunicija, karino-,Kongreso svarstomą Black- 
menė, lėktuvai, tankai. Kon-, Connery bilių, kuris atiduotų 
centruojama
Mandžukuo pasieny. Ten ir 
japonai buriasi. Rusai teikia 
tiesioginę pagalbą kinams. 
Gauta 50 didžiuliai lėktuvai. 
Rusų ekspertai padeda kinų 

! karo vadovybei. Briusely 
tautų delegatai nesusitaria. 
Kaltina Ameriką. Kenkia 
daug vokiečiai ir italai, su
darę su japonais prieškomu- 
nistinį frontą. Rusai nedrą
sūs Briusely, nes vidujinė ne
santaika ir karo planai ati- Labor Relations Tarybą. Jis 
tolina juos nuo griežtos tai- sako, kad CIO yra tarybos 
kos sutarties. , labiau užtariama nei federa-

Japonų ir kinų karas kai- cija.
navo japonams 9,760 užmuš- Kun Coughiinas tikrai 
tų ir 29,850 sužeistų. Kinų į nekaibgs 
žuvo 91,000 vien tik Šancha
jaus fronte.
Vokiečiai teis Bernsteiną

Pasaulio akys nukreiptos 
į Hamburgą, kur yra kalti
namas valiutos įstatymo 
laužymu Arnoldas Bernstei- reiškė norą, kad jo sekėjai 
nas ir Red Star laivų linijos nesirūpintų juomi. 
pirmininkas. Su juo kaltina- nas 
mi kiti penki laivų linijų 
veide jai. P. Bernstein yra 
vienas turtingiausių Vokie
tijos žydų. Valdo arti 40 
procentų Vokietijos prekybi
nio laivyno. Tokiame dide
liame biznyje Užsienio valiu
tos transakcijos yra milži
niškos. Prie komplikuotų va-'mas likviduoti. Fisher Body, 
liutos įstatymų p. Bernstei- General Motors automobilių 
nas prisipažįsta, kad galėjo dirbtuvėje, Pontiac, Mich, 
būti ir nusižengimų, bet be buvo sustreikavą darbinin- 
blogų intencijų ir tai tik kai. Virš penki šimtai susė- 
įstatymo formoms. Hitleris do dirbtuvėje. Automobilių 
gali pasisavinti prekybinį darbininkų unija nutarė de- 
laivyną, jei žydelis bus ras-j rėtis ir įsakė darbininkams 
tas kaltu. Jam gresia mir- apleisti dirbtuvę, kai net gu- 
ties bausmė. J) gins šeši žy bernatorius pagrasino jėga 

pašalinti juos. Išsėdėjo pen 
mus advokatai. Teismas del|kias dienas vW 14 fl00 dar 
tegalimų neaiškumų atidėtas bininkų negalėjo dirbti. Eina 
į kitą savaitę. Bernsteinas' derybos. Greitu laiku vėl su 
jinomas kaip Vokietijos pa 'sitarS*

trijotas, dalyvavęs didžiaja
me kare karininku ir pasižy
mėjęs artilerijoje.
Kongresas kalba apie darbą

Amerikos Darbo Federaci
jos pirmininkas William 
Green ragina Kongresą šioje 
sesijoje pravesti. įstatymą, 
nustatant atlyginimo mini-

Ispanijos Karui Gęstant 
- Kinija Liepsnoja

Lenkijos santykiai 
nepagerėjo

Taip rašo įtakingas Var
šuvos dienraštis Kurjer 
Warszawski pulk. Beko pen
kių metų ministeriavimo su
kakties proga. Gazeta Pols
ka, girdama ministerio Beko 
darbus, pabrėžia, kad Lenki
jos užsienio reikalai yra 
„pastovūs, aiškūs ir tiesūs”. 
Lenkijos politika, tęsia tas 
pats laikraštis, yra paremta 
„stipria armija su vidujine 
konsolidacija apstatyta tau
tine apsauga; draugiškais 
santykiais su galingais kai
mynais į Rytus ir Vakarus; 
ir stiprinančia sąjunga su 
Prancūzija ir Rumunija”. Į 
tai atsakė vėl Kurjer War
szawski savo vedamuoju 
„Penkių metų klaidos”:

„Tik žiauri iliuzija gali 
vaizduotis pagerintus santy
kius Lenkijos su Vokietija. 
Mūsų santykiai su Lietuva, 
kita kaimyne, yra blogi; tuo 
tarpu su Čekoslovakija, cen- 
tralinė ir rytų Europa rimtai 
susirūpinusi. Dėl santykių 
su Prancūzija, nė vienas 
prancūzų laikraštis neužgy- 
rė Gazetos Polskos siūlymo 
tvirtinti tolimesnius Lenki
jos santykius su Prancūzi
ja”.

Pilsudskis ligi savo mir
ties 1935 m. gegužės mėn. ir 
pulk. Bekas po jo mirties 
Stengėsi statyti kinų sieną 
tarp nacių Vokietijos ir bol
ševikų Rusijos, eidami į su
tartis su Pabaltijo valstybė-

Leninas pasakė: „Mes tu
rime statyti komunizmą ne- 
komunistų rankomis”. Tiesa, 
jei mūsų radijų vedėjai 
skelbtų, mūsų biznieriai 
sigarsintų, profesijonalai 
remtų komunistus, kur 
vargšai dėtųsi. Stačiai koktu 
klausytis radijo kai" kurių 
programų. Neseniai mūsų 

[ savaitraštis joms reagavo. 
> W sudimukr j^jkėitifių 

pozicijų atakos... Dabar pa
dėtis dar pablogėjo. Vedėjai 
už garsinimus pešasi... Imk 
komunistų laikraščius. Biz
nieriai ir profesijonalai duo
da sieksninius garsinimus. 
Nesinori tikėti, kad tik ko
munistai remia. Kai kurių 
garsinimų nematyti kitoj 
spaudoj. Aiški parama pa
stebima komunistų parengi
muose. Publikos dauguma 
nekomunistai. Programų gar
sinimai nekomunistų. Na, ir 

i artistai (geriausi) nekomu- 
! nistai... Štai „Laisvės” kon

certe dainavo p. E. Mickū- 
naitė, A. Banys, smuikavo 
V, Dvarackas, pasirodė V. 
Bekerio stygų sekstetas ir

. k. Kas'būtų, jei susiorgani
zuotų lietuviškas prieško- 
munistinis frontas? Ar ne mažumų pastangas jungtis į 
laikas atitraukti rankas nuol priešlenkišką frontą. Ar ne-laikas atitraukti rankas 
komunizmo rėmimo?

ne- 
ne- 
ne- 
tie

pa-

ši bendrovė negalinti gauti 
maisto produktų, nes jų ne
są Lietuvoj. Tačiau Prodex- 
Lit Corp, buvo laimingesnė.

Mūsų protestai prieš len
kus plačiai nuskambėjo ma
žumų spaudoje: baltgudžių, 
ukrainų ir žydų. Simpatin
gai parašė latviai, suomiai ir 
net amerikiečių spauda. 
Kiek buvo išsigandęs latvių 
konsulas, kadangi proteste 
buvo ir jie minėti prisidėję. 
Latviai nenori su lenkais dėl 
lietuvių pyktis. Lenkų dien
raštis Nowy Swiat baisiai 
pasipiktinęs. Lenkai mato

Lietuvos laikraščiuose 
skelbta, kad Jungt. Valsty
bėse veikianti „Lietuvos iš
eivių bendrovė” ProdexLit 
Corp, užsakiusi daug prekių 
Lietuvoje ir kad jos vicepir
mininkas ten dabar lankosi.

Visuomenei gali būti įdo
mu žinoti, kokie išeiviai ta 
bendrovę sudaro. Štai jų pil
nas sąstatas: Alexander Ro- čiai ir 
senberg, 42 metų, atvykęs iš 
Lietuvos prieš 3 metus; Kurt 
Benjamin, 33 m., atvykęs 
prieš 4 mėn. ir Alter Abel- 
8on, 60 m., atvykęs tik prieš 
kelis mėnesius, ši bendrovė 
suorganizuota šių metų rug- 
piūčio 11 d.

Daugeliui žinoma, kad šie
met suorganizuota bendrovė 
Amlit, Ine., kurios narių pa
vardės skamba, pavyzdžiui, 
šiaip: Garšva, Vilniškis, Vai
telis, Budraitis, Strumskis ir 
pan. Pažymėtina ir tai, kad

| pneslenkiską frontą. Ar 
būtų naudinga realizuoti to
kį frontą tveriant komitetą 
gelbėti Lenkijos mažumas: 
lietuvius, baltgudžius, ukrai- 
nus ir žydus? Toks komite
tas veikiau ir vaisingiau at
siektų tikslą, užtariant ma
žumų reikalus. Žymių žmo
nių protestas greičiau būtų 
išgirstas nei mūsų smulkūs 
protesto mitingai ar rezoliu
cijos. Minėtų tautų laikraš- 

Vilniaus lietuvių 
skausmus paskelbtų pasau
liui. Jie nuolat pasakotų vie
ni kitų skriaudas, iškeltų 
Lenkijos persekiojimus 16 
milijonų gyventojų. Vienų 
kitiems pagalba sėkmingai 
kovos Lenkijos despotizmą. 
Svarbu, kad šis sumanymas 
kyla iš žydų (National He
brew mėnraščio štabo). Mes 
dar atsimenam, kai žydų ra
binų delegacija prašė Wilso- 
no nepripažinti Lietuvos... 
Šiandien jau jie ieško bendrų 
reikalų ir sau draugų. 1

mis ir Rumunija. Bet keista, 
kad tuo pat momentu derasi 
su Vokietija ir pasirašo de
šimties metų sutartį ir su 
Rusija sueidami į draugiškus 
santykius. Kai kurie lenkai 
tai vadina „iškoneveikimu 
taikos”. Vidujiniai neramu
mai ir žliba užsieninė politi
ka kryžiuoja Lenkiją. Herald 
Tribune sako, kad rusų - vo
kiečių karas ar taika būtų 
Lenkijos nenaudai.
Penki nauji kardinolai

Gruodžio 13 d. Šv. Tėvas 
Pijus XI slaptoj konsistori- 

"f joj tvers penkis kardinolus.
Jais bus: Giuseppe Pizzardo, 
Vatikano valstybės pasekre- 
torius, Ermenegildo Pelle- 
grinetti, nuncijus Jugoslavi
jai, Giovanni Piazza, Vene
cijos patriarkas, Arthur 
Hinsley, Westminsterio arki
vyskupas Londone, Pierre 
Gerlier, Lyono arkivyskupas.

' Tada kardinolų kolegija tu- 
1 rėš 69 narius. Lietuva kar- 
' dinolo dar nesusilaukia. Jei 

valstybės ir Bažnyčios San-
• tykiai būtų normalūs, gali- 
1 me tikėti, Lietuva turėtų 
' kardinolą. Tas gelbėtų Lietu- 
' vai užsienio politikoj.
, Litvinovas „next”?

Jau ir Litvinovas pateko į
■ Stalino nemalonę. Trys am-
■ basadoriai, keturi pasiunti- 
i niai ir eilė kitų žymių užsie- 
. nio kpmisarijate valdininkai
areštuoti ir bus teisiami už 
kėsinimąsi nužudyti Stalini 
atskirti Ukrainą nuo Socia
listų Sovietų Respublikų 
Sąjungos, ir bendrai už 
trockizmą. Kom. Litvinovas, 
gabiausias Sovietų diploma
tas taipgi įveltas. Lapkr. 21 
d. slaptoji policija krėtė vi
są užsienio reikalų komisa- 
rijatą nuo 8 vai. ryto ligi 6 
vai. vakaro, ir išvežė šešis 
sunkvežimius dokumentų 
Litvinovas asmeniškai pro
testavo Stalinui, bet negel
bėjo. Litvinovas stengėsi 
Staliną įtikinti, kad GPU 
prasimaniusi sąmokslą ii 
nekaltai areštuoja diploma
tus. GPU viršininkas N. I 
Ježovas, artimiausias Stali
no draugas, tikrina diktato
riui, kad už Sov. Rusijos vi
daus stovį yra kaltos Vokie
tijos intrygos, prie kurių pri
sidėję areštuotieji. Dabar 
kimba prie Litvinovo. Vie
nas po- kito gabieji žmonės 
šaudomi. Rusija vėl pasiliki 
tamsi ir juoda.
Daugiau areštų

Sovietų pasiuntinys Latvi 
jai S. I. Brodovskis atšauk
tas į Maskvą. Jis ten areš
tuotas už sąmokslą. Areštuo
tas ir Ukrainos respublikos 
pirmininkas M. Bondarenko. 
Sovietų atstovybės Rygoje 
pirmasis sekretorius Bori
sas Pochvalinskis nusižudė, 
patyręs, kad jis kaltinamas 
sąmokslu prieš Staliną. At
mainos komisarijatuose, ku
rių daug įvyko šiomis dieno
mis, reiškia areštus. Ne vis
kas gera Rusijoj. Per pus
metį sušaudyti du tūkstan
čiai sąmokslininkų, daugu
moje aukšti valdininkai.
Galimas Rusų-Japonų karas

Maskva jau atsisakė rem-|tyti. Neurath kviečiamas į turto turėjo už 72,379,252 lt.

kariuomenė vyriausybei kontrolę darbo 
ir industrijos. AFL ir CIO 
ginčas poteko į kongresą. 
John L. Lewis pasisakė už 
aną bilių. Dabar renkami 
atstovų parašai, kad kongre
sas balsuotų dar šioj sesijoj 
darbo bilių, ir nuspręstų ar 
vienaip ar kitaip. William 
Green nori trumpesnių va
landų, trumpesnės darbo sa
vaitės — 30 valandų. Green 
ypatingai atakuoja National

Lig šiol dar buvo vilčių, 
kad kun. Charles E. Cough
lin, garsusis radi jos kalbėto
jas, greitu laiku vėl prabils 
į milijonus savo klausytojų. 
Bet dabar pats kunigas pa-

Vatika- 
užstojo arkivyskupą 

Mooney, kuris sudraudė 
kun. Coughliną dėl jo išsi
reiškimų apie valstybės pre
zidentą. Arkivyskupas nėra 
uždraudęs jam kalbėti.
Streiką bando likviduoti

Iš naujo pradėtas streikas 
automobilių gamyboj bando-

bernatorius pagrasino jėga 
pašalinti juos. Išsėdėjo pen 

I kias dienas. Virš 14,000 dar

Anglija Pripažįsta Vokietijai 
Kolonijas ?

Londoną tartis. Vokietija 
neatsisako ir klaipėdos.

Didžioji Britanija užkvie
tė Prancūzijos premjerą ir 
užsienio reik, ministerį tar
tis dėl Hitlerio reikalavimų 
laisvų rankų Europoj, ypač 
Austrijoj ir Čekoslovakijoj. 
Hitleris reikalauja nuo ang
lų grąžinti jiems kolonijas. 
Vokietija naudojasi pasaulio 
neramumais, kai valstybės 
ieško sąjungininkų. Viscount 
Halifax būdamas Berlyne 
kartu sužinojo vokiečių norą 
keturių valstybių paktui — 
anglų, prancūzų, vokiečių ir 
italų. Vokietija nemano grįž
ti Tautų Sąjungon, kol šie 
reikalavimai nebus pripažin
ti. Prancūzai linkę reikalavi
mus svarstyti. Kas bus su' 
Rusija ir paktais su britais' šiemet su 778,000 litų per- 
ir Prancūzija, sunku prama- teklium. Savivaldybė viso

STEBUKLINGAI IŠGIJO

Lapkr. 24 d. Dracut, Mass, 
katalikų šv. Teresės bažny
čioje įvyko stebuklas. Loret- 
te Frechette, 16 metų mer
gaitė, sirgusi 9 mėnesius už
degamuoju reumatizmu, taip 
kad negalėjo vaikščioti, stai
ga per šv. Teresės novenos 
pamaldas atsistojo ir be kitų 
pagalbos apleido bažnyčią. 
Jinai visiškai pasveiko.

— Kauno miesto savival- 
Idybė savo iždo metus baigė

ISPANIJOS KARAS EINA 
PRIE GALO

San Sebastian. — Ispani
jos sukilėlių vadas gen. 
Franco jau valdo du trečda
lius visos teritorijos. Specia
listų nuomone, sukilėliai tu
rės tikrai laimėti, nes lojalis- 
tų padėtis visai blogėjanti, 
ypač kai Rusija ištraukė sa
vo paramą, o Prancūzijoj ir
gi vidaus padėtis nėra rami. 
Užtai kai kurios valstybės 
jau skubinasi pripažinti 
gen. Franco vyriausybę. Tuo 
tarpu Anglija, kuriai rūpi, 
kad Ispanijos sukilėlių galu
tinas laimėjimas nesustip
rintų Italijos - Vokietijos po
zicijos, nori Ispanijoj palai
kyti dabartinę padėtį: Ang
lija pasiūlė abiem Ispanijos 
kariaujančiom pusėm pa
skelbti laikinas karo paliau
bas. Tačiau tokių paliaubų i 
nei patys lojalistai nenori, 
nes jie dar vis tikisi kovą 
laimėti, nes jie turi apie 
600,000 gerai išlavintų ka
rių.

jose. Anglai už tad pagrasi
no japonams. Ir Vokietija 
užprotestavo dviejų Vokieti
jos laivų konfiskavimą Šan
chajuje.

PRANCŪZIJOJ SUSEKTAS 
PERVERSMAS

KINAI TRAUKIASI

Nankingą japonai bombar
duoja. Briuselio konferenci
joms nesisekant, anglai pa 
sikviete Amerikos atstovą 
Norman H. Davis į Londoną 
tartis dėl tolimesnių taikos 
pasiūlymų Talimiems Ry
tams. Užėmę Šanchajų, japo
nai kibo prie anglų ir pran
cūzų stabdyti kiniečių agita
cijas tarptautinėse koncesi-

Paryžius. — Prancūzijos 
slaptoji policija susekė, kad 
visoj šalyj buvo suorgani
zuotos stiprios sukilėlių gru
pės, kurios turėjo įvykdyti 
perversmą prieš Prancūzijos 
liaudies kairiąją vyriausybę 
ir įvesti diktatūrą, su senos 
karalių giminės sostu. Suki
limo priruošimui vadovas 
garsus inžinerijos specialis
tas Eduard Deloncle, kuris 
šiuo metu, žmonos tvirtini
mu, esąs išvykęs Italijon. 
Sukilėliai turėję įsirengę net 
požemines tvirtoves, kurios 

J tęsėsi nuo Vokietijos ir Ispa
nijos. Suimti dokumentai ro- 

i do, kad sukilėliai ruošėsi 
Prancūzijoj įvesti diktatūrą 
Italijos pavyzdžiu. Oficialiai 
skelbiama, kad kunigaikštis 
Guise pareiškęs, jog jis esąs 
pasiryžęs atkariauti savo tė
vų Prancūzijos karališką so
stą.

Policija suėmusi daugvbę 
amunicijos, šautuvų, kulko
svaidžių, granatų, revolverių 
ir net armotų, kurie yra ne 
Prancūzijos, bet užsienio 
dirbtuvių gaminiai. Užtai 
Prancūzijos vyriausybė ir 
sako, kad šį sukilimą ruošė 
„užsienio valstybės”

LIETUVOS NAUJIENOS

joje 100 naujų ambulatorijų.
— Lapkr. 18 d. į Kauną

— Lapkr. 18 d. seimas pri-( atstovų visų politinių, kultū- 
ėmė pilietybes įstatymo pa- rinių ir ekonominių organi- 
pildymą. Einant juo, Lietu- zacijų. Suvažiavimas svars- 
vos pilietis, išgyvenęs užsie- tė suderinti visų lietuviškų 
ny per dvejis metus negalio-1 organizacijų veikimą.
jančiu pasu arba be užsienio — Vykdydama savo planą 
paso, nustoja pilietybės, iš- gyventojams teikti medici- 
skiriant, jei jo pasiteisini- nos pagelbą, valdžia ateinan- 
mus vidaus reik. m. pripa- čiais metais įsteigs provinci- 
žins ganėtinai svarbiais.

— Vyriausybė suteikė nau I
jas lengvatos nederliaus pa- atvyko ir iškilmingai sutik- 
liestiems ūkininkams baigt tas Jungt. Amer. Valstybių 
grąžinti paskolas. ministeris O. Norem su šei-

— Šiemet miestuose statė ma"
6,500 gyvenamų namų už 27,
mil. lt 120 pastatų pramo- NA™ PERSEKIOJIMAI 
nei už 4 mil. litų.

— Šiemet ūkininkai pirko 
71,200 tonų trąšų už 8 mil. 
lt. prieš 59,000 tonas už 6,- 
100,00 lt. pernai ir žemės 
ūkio mašinų už 2,800,000 lt 
vieton 1,600,000 1936 m.

— Lapkr. 16 — 18 d. Lie
tuvoje viešėjo švedų švieti
mo ministeris.

— Lapkr. 17 d. Rygoje į- 
vyko Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos spaudos konferenci
ja, kuri ryšium su spaudos

Vilnius. — Vilniuje bus 
teisiami 30 lietuvių už giedo
jimą himno „Lietuva, tėvyne 
mūsų”. Daromos kratos, ieš
komi ir atimami Prezidento 
A. Smetonos raštai ir kny
gos.

LATVIŲ NEPRIKLAUSO
MYBES MINĖJIMAS

Kaunas. — Lapkr. 18 d. 
Lietuvoje iškilmingai ap
vaikščiota Latvijos 19 metų 

santarvės 5 metų sukaktuvė- nepriklausomybės sukaktu- 
mis priėmė svarbias rezoliu- vės. Kaunas ir provincijos 
cijas tolimesnį tarpusavį miestai pasipuošė latvių ir 
bendradarbiavimą padaryti lietuvių vėliavomis. Į šventę 
dar glaudesniu. ’specialiai atvyko iš Rygos

— Lapkr. 17 d. įvyko vi- Latvijos švietimo ministeris. 
sų Klaipėdos krašto lietuviš-'šventei pritaikintas ir Kau- 
kųjų organizacijų komiteto ne latvių meno parodos ati- 
suvažiavimas. Dalyvavo 50 darymas,



AMERIKA
Lapkričio 26 d., 1937 m. Lapkričio 26 d., j

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Prenumeratos Kaina:
Jungi Valst. metams ................ $2.00
Jungt. Valst. pusmečiui ............ $1.10
Užsienyje metams .................. $$2.75
Užsienyje pusmečiui .................... $1.50

Skelbimų kainos pagal susitarimą

Subscription Rates:
in U. S. A. one year .................. $2.00
In U. S. A. six months .......... $1.10
Other Countries one year .... $2.75 
Other Countries six months .. $1.50

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, Inc.

KAS PENKTADIENIS

Advertising rates on application

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

ŽENGIA Į DVIDEŠIMTUOSIUS METUS

1918 m. lapkr. 23 d. yra laikoma Lietuvos kariuomenės 
kūrimosi diena. Bet tikros pradžios reikia ieškoti daug 
anksčiau. Ji gavo ją dar Rusijoj, iškilus ten revoliucijai. 
Rusuos prasidėjo pulkų organizavimas. Patys lietuviai 
kareiviai sudarė atskirą lietuvių batalijoną, atsiskyrė nuo 
lenkų divizijos, ir tarėsi grįžti Lietuvon jos nepriklauso
mybę ginti. Susidarė Lietuvių Kariškių Sąjungos Vydo- 
masis Komitetas, įsikūrė sudėtinė armijų komitetų Vyriau
sioji Komisija, ir pradėjo rūpintis kariškių grįžimu Lietu
von. Ėjo kariškių laikraštis „Laisvas Žodis”.

Rusų armija davė Lietuvai karininkų kadrą, pirmuo
sius savanorių organizatorius ir mokytojus. Pradedant 
1918 metus, gegužės mėnesį, po paliaubų vokiečių su bol
ševikais, kariškiai daugiau pradėjo grįžti Lietuvon. Nuo 
balandžio iki spalių mėn. Lietuvos Taryboj Vilniuje užsi
registravo 41 karininkas (jų tarpe 1 kareivių), kurie pa
reiškė norą tarnauti busimoj Lietuvos kariuomenėj.

Slaptai nuo vokiečių susidarė Apsaugos Komisija iš Ši
lingo, Aleknos, pulk. Kubiliaus ir Liudo Giros, kuriai Val
stybės Taryba spalių 9 d. įsakė pradėti organizuoti ka
riuomenę. Spalių 10 d. jau buvo paskirti kai kurie kari
ninkai.

Komisija padalino visą Lietuvą į sritis, nužiūrėjo žmo
nes į sričių viršininkus, kuriems pavesta ruošti dirvą ap
saugai, vesti propagandą.

Spalių 16 d. atvyko Vilniun pirmieji savanoriai — karei-, 
viai — iš viso 11.

Spalių 17 d. vakare pirmą kartą kareivinėse Vilniuje tais, o tik zlotais. Tiesa, gau- 
praskambėjo pirmųjų karių giedamas Lietuvos himnas.

Lapkričio 1 d. Vilniuje Valstybės Tarybai saugoti prie' V*U organizacijos Vilniuje tu

Kuo Buvo Kaltinamas K. Stasys
Lietuvoje leidžiamas dien-1 

raštis Lietuvos Žinios turėjo 
atsispausdinusios žinias, kuo 
kaltintas Vilniaus lietuvių 
komiteto pirmininkas K. Sta- 
šys. Čia tos žinios ir paduo
damos.

K. Stasio apkaltinimas su
trumpintai atrodo taip:

1. kad p. Stašys nuo 1936 
m. bal. 27 d. — 1936 m. spa
lių 23 d. yra gavęs arti pu
sės milijono zlotų įvairia va

liuta ir išmokėjęs Labdarių 
dr-jai Vilniuje 90,000, Vil
niaus šv. Kazimiero dr-jai 
16,000, Rytui 100,000, 
Ūkio dr-jai — 30,000, Mokslo 
dr-jai — 15,000 ir Švenčionių 
Rytui tiksliai nenustatytą 
sumą;

2. kažkokios „Elzės” nuro
dymais sumokėjęs įvairiems 
žmonėms 1,050 zlotų, kurių 
pakvitavimai buvę rasti re
vizijos metu pas p. Stašį;

3. be Devizų Kom. leidimo 
paskolinęs M. Biržiškai 100 
litų mokėti Razmukui;

4. be leidimo prekiavęs 
aukso rusų rubliais.

Visi tie veiksmai yra nusi
dėjimas prieš Devizų Dekre
tą ir pagal atitinkamus 
straipsnius turi būti bau
džiami. Toks yra kaltinimas, 
po kurio einą labai ilgas pa
aiškinimas visos tos bylos. 
P. Stašys kaltu neprisipaži
no. Aukso rubliais jis nepre
kiavo, o tik savo sutaupąs 
laikė aukso valiutoj. Taip 
pat ir paskolų nedavinėjo, 
nei sutarčių nedarydavo li-

Komiteto veikimas buvęs pa
matuotas tais pačiais tiks
lais ir vedęs ,,wywrotową 
dzialalnosc” (rausimasis po 
valstybės pamatais).

Tai esą matyti iš to, kad
1) net Lietuvos Konstitucijo
je yra pažymėta, kad Vil
nius yra Lietuvos sostinė,
2) kad Vilniui Vad. Sąjun
gos užduotis yra grąžinti

davo daug pinigų, nes lietu-

jos durų statomi pirmieji Lietuvos kariuomenės kareiviai 
savanoriai. >

Lietuvos Valstybės Tarybos prezidiumas 1918 m. lapkr.
5 d. ministerių pirmininku paskyrė prof. Aug. Voldemarą,

ri mažas pajamas ir gauna 
pašalpas iš Amerikos ir 
Kauno atskirų žmonių ir or
ganizacijų. Besiremiant tuo

kuris lapkr. 11 d. sudarė pirmąjį Ministerių Kabinetą. P; Stasio prisipažinimu, kal-
Patsai ministeris pirmininkas paėmė ir Krašto Apsaugos 
Ministerijos portfelį.

Itintojas tvirtina, kad visų 
lietuvių organizacijų Vilniu
je išlaidas per Laikinąjį Lie-

kyklas. Malkas gabenti lei
dimas buvo duotas.

Kaip šiandien atsimenu, 
kad, mano aiškinimą išklau
siusi, Krupskaja tarė:

„Jeigu Dievas mums pa
dės išsilaikyti valdžioj, ypa
tingą dėmesį kreipsiu į vai
kus. Aš pati vaikus labai 
myliu, ir vėliau būtinai pati 
užeisiu tamstos mokyklų ir 
prieglaudų aplankyti”. Ta
čiau neaplankė; po to jos jau 
daugiau ir nebemačiau. Ir 

i tas mūsų prieglaudas su mo
kyklomis netrukus uždarė; 
kažin kokiais stebuklais bu
vo palikta tik viena lietuviš
ka parapijinė mokykla; ji iš
silaikė net iki 1925 m. pra
džios. Tais metais dar tebe
sėdėjau Maskvos kalėjime, 
ir mokykla dėl įvairių sun
kumų buvo uždaryta. Pas
kum, žinoma, jau sunku be- 
atidaryti. O toj mokykloj ir 
tikybą dėstydavau, 
viskas vakarėlius 
vom, ir vasario 16 
davom. . *

Kartą buvo toks 
mas. Vaidino „Šv. Agnietę”. 
Per vaidinimą įgriūvą į salę 
kokie trys vyrai ir dvi pane
lės, kurie, pasirodė, visi buvo 
lietuviai komunistai. Ypač 
vyrai, matau, piktinasi, kad 
salė lietuviškomis vėliavikė
mis išpuošta, kad ant sienų 
Lietuvos kunigaikščių pa
veikiai kabo. O čia dar šven
to pobūdžio vaidinimas eina. 
Aš visus tuos svečius lie
piau pasodinti pirmoj eilėj, 
pradėjau kalbinti. Pasirodė, 
kad vienos iš tų lietuvaičių

Trinią

^VADINKITE
NO TĖVl

I. Dievas Ti
1. „Tik vienas 

tėvas, tai Dieva 
jardas šventas. T 
ir į Jį panašūs švei 
tai gali savintis tė

2. Tik tas gali i 
diotis tėvu, kuris tu 
Jeisingumo ir Meili 
bes. Bet kuris ieško

E, Valdžios ir Gari 
nasis jam prikl 

^klusnumo dėsniu, 1 
iai niekina tėvo var

DL Šeimynos „tėi
L Kai kurie šeimy 
ii" taip tvarko vis 
penimą, kad vaika 
i vieno atlikto da 
oti savu. Rodos, h 
ii neturi sielos, nes 
ima jiems jokios la 
2. „Taip”, kalba to 

E", „neleidom nu 
keti už jos mylimi 
m jai geresnį plan 

i Ji galės su garbinu 
ynos ponaičiu vesti 
i turtingu karčiami 
inkų. Jai ir mums 

Jau. Mergaitė jaune 
anta gyvenimo; 
eilės jai gera tr 
s koks gyvenimas 
?»
3. 0, „tėvai”! Koki 
mas vergijoje? Kc 
ūmas su tironu? K< 
ūmas be tikros i 
sate tikri tėvai. 1 
Ino, garbės; neparot 
)s tikros meilės, nei 

Ano.

Lietuvai Vilnių ir Vilnijos 
kraštą, 3) kad ir Amerikos 
lietuvių organizacijos turi 
tuos pačius tikslus, 4) kad 
Dr-ja Užsien. lietuviams reni 
ti, dirbanti drauge su Viln. 
Vad. Sąjunga, pirmame sa
vo kongrese priėmė tą pačią 
rezoliuciją dėl Vilniaus. 
Bendrai, visą Laik. Liet. 
Kom. veikimą esą galima 
apibūdinti kaipo „praca wy- 
wrotowa”: paruošti Vilnijos 
gyventojus būsimais Lietu
vos piliečiais, rengti juos iš
šaukti kovą su lenkų val
džia kontakte ir . kitomis tau
tų mažumomis, rinkti me
džiagą kovai su Lenkija 
tarptautinėj arenoj, lietu- 
vinti Vilnijos gyventojus lie- 
tuvinant jų pavardes, išpirk
ti namus ir žemes (1930 m. 
nutarimas), atstovauti Vil
niuje Lietuvos valdžią, pil
dyti konsuliarines funkcijas 
ir t.t. Tam visam įrodymas 
— 300 lietuvių nubaudimas 
už veikimą,- surištą su knygų 
gabenimu, nelegalės spaudos 
laikymą ir priešvalstybinį 
veikimą; tų visų nusikaltė
lių sąrašas esąs rastas pas 
Stašį; skaityklų ir mokyklų 
panaikinimas; Laik. L. K-to 
uždarymas; instrukcijos, ku
rias gaudavo L. L. Komite
tas; adv. Bagdžiūno straips
nis „L. Aide”.

Kad Lietuvos valdžia kon
troliuojanti L. L. Komiteto 
veikimą, 
Pranas 
činskas, 
tams už 
esąs atvažiavęs Vilniun pa
tikrinti, kaip Stašys pildo 
Kauno valdžios įsakymus.

Kaltinamas aktas baigia 
mas tuo, kad visi Stašio 
paaiškinimai neturi svarbos 
nes tarpininkauti dėl mokė 
jimo tarp svetimšalių drau
džiama. Pašaukti 17 liūdi-

— Lietuvoje viešėjo Latvi-

— Profesorių P. Avižonį, — Pernai įvykusio Jona- 
buvo užpuolusi ir norėjo nu-'voje traukinių susidūrimo 
šauti B. Tvarkūnaitė, kilusi. kaltininkais pripažinti iešmi- 
iš Naujamiesčio; jai profeso-lninkas ir budėtojas Blažiai, 
rius daręs operaciją, tačiau!kuriems paskirta po pusant- 
ji vistiek netekusi akies, to- rų metų kalėjimo ir geležin- 
del norėjusi atkeršyti. kelių valdybos naudai pri-

— Kaune įsteigta blaivi- teista 59,225 lt.
ninku ramovė, kurią pašven-' Šiemet Baltijos jūroje ir 
tino vysk. Matulionis. Kuršių įlankoje per pirmus

— Šiauliuose cirko tarnau- 9 mėnesius pagauta 2,409,- 
tojas Steponavičius varė į 000 svarų žuvų už 367,540 
narvą tigrą, kuris užpykęs litų. Pagauta tokių žuvų: 
šoko ant Steponavičiaus ir jį menkių, perplių, gegužuvių, 
užmušė. plekšnių, ešerių, karšių,

— Kaune bus pastatyta krepstuvių, mekšrų, mažųjų 
antra evangelikų bažnyčia, jūrinių stintų, strimelių, 
skiriama lietuviams evange- šprotų ir ungurių, 
likams.

— Kai tik ežerai apsi- jos vidaus reikalų ministeri- 
dengs stipresniu ledu, prof | jos revizoriai Paulius Kula ir 
Pakštas su grupe geografų!“ 
vyks matuoti Aukštaičių eže
rų gilumą.

— Kauno miesto taryba tvarkymu, 
nutarė miesto susisiekimo j — Lietuvos dhuku a. u abu 

reikalams pirkti 15 naujų fondas lapkričio 1 d. siekė 
autobusų; dabar miesto savi- 76,700,000 litų, užsienių va- 
valdybė turės 64 autobusus, liutos — 2,500,000 litų. Pini-

— Kelių žvejų rūpesčiu J gų apyvarta tą dieną siekė 
steigiama Lietuvos upių 122,550,000 litų, 
žvejų sąjunga, į kurią įeitų 
Nemuno, Neries, Nevėžio, choras pavasarį f----- -
Šventosios ir kitų upių žve- ’ koncertą kuriame nors užsie- 
jai. Tik prie Nemuno gyve- nio universitete, šiemet kon- 
na apie 2,500 žmonių, užsi- certavo Švedijoje ir Paryžiu- 
imančių žvejyba.

— Nuo lapkričio 1 d. V. ne choras — turi 174 choris- 
Uždavinys pasitraukė iš Vii-' 
niui Vaduoti sąjungos reika
lų vedėjo pareigų.

— Centralinėse geležinke
lių dirbtuvėse norima pasta- 

brolis buvęs kunigas Lietu- įyįį ^qq prekinių vagonų, iš 
voj; susiradom ir daugiau kurių 45 statomi šiemet.

ir lietu- 
ruošda- 

d. minė

minėj i-

Rudolfas Vanuška, kurie su
sipažino su Liet. vid. reik, 
min-jos kai kurių įstaigų su-

— Lietuvos Banko aukso

— Universiteto studentų 
pavasarį surengs

je. Tai bene didžiausias Kau

tus. Visos choristės turi tau
tinius drabužius.

— Aleksote, Kaune, polici
ja atrado slaptą dešrų dirb
tuvę, kurioje rasta sugedu 
sios mėsos, paruoštos deš
roms dirbti. Savininkas pa
trauktas į teismą.

— Šiuo metu Lietuvoje y 
ra per 800 medicinos gydy
tojų- l įkaičių neįskaito- “ 
mi Klaipėdos krašte gyveną 
gydytojai. Šiais metais iki 
šiol 117 asmenų gavo leidi
mus verstis gydytojo prakti
ka. Kaune yra apie 250 gy
dytojų.

— Šimonių. Alytaus, Kai
šiadorių ir Varviškės miš
kuose šiemet priviso laba’ 
daug šernų, kurie kartais pa
sirodo kaiminėmis po 15 — 
20.

— Liepos mėn. Lietuvoje 
užregistruotų bedarbių (pir
maeiliuose miestuose ir val
sčiuose) buvo 1,763, o pernai 
tuo laiku buvo 3,008; rugsė
jo mėn. bedarbių buvo 843, o 
pernai tuo laiku buvo 2,010.

— Šiemet spalių mėn. li
gonių kasų narių 102,873. 
Ligonių kasų nariais yra 
tarnautojai bei darbininkai, 
kurie įmoką dalį savo algos, 
o kitą dalį moka darbdaviai;

bendrų pažįstamų. Tie vyru
kai vis šnairuoja į visokius, 
jų išmanymu, „buržuazi
nius” ir priešrevoliucinius 
dalykus, ir niurna. Ypač jie 
pyko, kad salė pilnutėlė žmo
nių, tuo tarpu pas juos vos 
keli ateiną. Tačiau tiedvi pa
nelės juos galop nuramino. 
Vaidinimui pasibaigus visi 
jie buvo kviečiami pasilikti 
bendros vakarienės; lietuvai
tės jau buvo besutinkančios, 
tačiau anie vyrai patys ne
sutiko ir jų nepaliko.

Vyskupo gyventame dar
bininkų rajone revoliucinių 
perdėjimų nebuvo. Daugiau
sia tai bus buvę dėl to, kad 
didelė dauguma to rajono 
darbininkų turėjo savo nuo
savus namelius; kurie ir ne
turėjo, tai blaiviai ir taupiai 
gyvendami buvo susidėję 
vieną kitą šimtą rublių juo
dai dienai. Suprantamas 
daiktas, kad kokiems nors 
revoliuciniams sąjūdžiams 
tarp tokių žmonių sunkiau 
rasti dirvą. Jei kai kurie iš 
pradžių ir stojo į bolševikus, 
tai tik bendros nuotaikos pa
gauti; paskum patys to kra
tėsi. Užtat bolševikų akimis 
tai buvo atsilikėlių rajonas...

7 K Fabriko „tėvai 
L Kapitalistas kalba 
bininkams: „Skai 
p viduramžiuose da 
i su darbininkais gi 
yvendavo; ir mes g 
i pat sugyventi. Visi 
e kaip vienos šeim; 
ai Aš būsiu jūsų tė 
is būsite mano vai 
tarp savęs vieni šei 

ai viską sutvarkysi 
raa, kad svetimi, 

nerūpi šeimynos da 
kurie nesupranta mi 
o, nereikia, kad unij

esąs prisipažinęs 
Račinskas ar Ka- 
nubaustas 6 me- 
šnipavimą ir kuris

Lapkričio 23 d. buvo įsakyta tverti pirmą:jį pėstininkų Komitetą padengdavu- 
-............. - • ■ - ■ ■ i si Vilniui Vaduoti Sąjunga,

todėl Laik. L. Komitetas tu
rėjo klausyti Vilniui Vad. 
Sąjungos direktyvų. L.L. Ko
mitetas net iš Amerikos tie
siai pinigų negaudavęs, o 
viskas ėję per Vilniui vad. 
sąjungą, sako kaltinimas.

žinomas dalykas, kad Vil
niui Vad. Sąjungos tikslas y-
ra (atplėšti Vilnių nuo Len- ninku, kurių tarpe keletas 
kijos. Tuo būdu ir visas L. L. -valgybininkų.

pulką. Tai pirmasis įsakymas Lietuvos kariuomenei.
Pirmąjį pulką tverti pradėjo Alytuje. Vadu buvo pa

skirtas pulk. Galvydis - Bykauskas. Prie' Apsaugos Mi 
nisterio buvo sudaryta 3-jų žmonių Karo Taryba, kurią 
sudarė: pulk. Choleckis, pulk. Nastopka ir karo gydytojas 
Nagevičius. Pulk. Kubilius buvo paskirtas Krašto Apsau 
gos Ministerijos Štabo Viršininku. Pirmuoju Krašto Ap
saugos Viceministeriu buvo rusas generolas Kondratavi
čius, vėliau dingęs.

Ir tiktai gruodžio 29 d. Vilniuje Lietuvos vyriausybė pa
skelbė savanorių šaukimą į kariuomenę. Tada ministerių 

, pirmininku buvo Mykolas Sleževičius, kuris nuo pat pir
mos dienos dar Vilniuje, paėmęs valdžią (gruodžio 26 d.), 
kreipė daugiausia domės į kariuomenės sudarymą.

1919 m. sausio 1 d. Vilniaus komendantūros 10 savano
rių pirmąkart pakelia Lietuvos Valstybės vėliavą Gedimi
no pilies bokšte Vilniuje. Prie vėliavos pastatoma pirmo
ji lietuvių garbės sargyba iš 5 kareivių ir 1 karininko 
Lietuviai Vilnių apleidžia sausio 5 d. naktį. Kaune prasi
dėjo rimtas kariuomenės organizavimas ginti tėvynę nuo 
raudonarmiečių.

Sausio 25 d. steigiama Karo Mokykla. Pirmoji auka 
nepriklausomybės kautynėse — tai kareivio Povilo Lukšio, 
vasario 9 d. rytą ties Taučiūnų kaimo. Vas. 13 d. Alytuje 
žūna pirmasis karininkas A. Juozapavičius.

1919 m. kovo 5 d. paskelbta pirmoji naujokų mobilizaci
ja gimusių 1897 — 1898 m.

Taip prasidėjo ir augo Lietuvos kariuomenė, šiandien 
normalus kariuomenės skaičius siekia 60,000. 1937 me
tais valstybės biudžetas pramatoma savo 27,1 nuoš. išlaidų 
kariuomenės išlaikymui.

Kariuomenė turi 10 pėstininkų pulkų, 4 artilerijos bate
rijas, gusarų ir dragūnų pulkus, aviacijos, ryšių, auto ir 
pijonierių batalijonus. Dar yra ir gudų atskira kuopa.

Dabar žengia kariuomenė į savo dvidešimtuosius metus 
Garbingai tarnavo ir tarnauja jinai savo tėvynei. Nesi- 
duodama save užkrėsti politikavimu, tautos didvyriai už
sitarnavo gilią pagarbą visoj tautoj, kartu ir išeivijoj 
Šiandien mes jai šaukiam: Sveiki vyrai, Lietuvos kareiviai

Per visus karus žuvo 28 karininkai ir 524 kareiviai. Nuo 
įvairių ligų mirė arti 2000 karių. Šie krauju ir gyvybe at
pirko tautai nepriklausomybę. Mes išeiviai jiems lenkiam 
savo galvas. Tebūnie lengva atpirkta Lietuvos laisva že
melėj J. B.

Vysk. Matulionis kalbėjosi su Lenino žmona
amatų

Rusijos revoliucijos 20 
metų sukakties proga katali
kų dienraščio XX Amžiaus 
bendradarbiui J. E. vysk. T. 
Matulionis papasakojo savo 
atsiminimus iš revoliucijos 
laikų, kai vysk, gyveno Pet
rapily. Jis tada buvo klebo
nu už Nevos vartų parapijoj, 
kurioj turėjo per 6,000 para
pijiečių, veik išimtinai dar
bininkų, kurių trečdalį su
darė lietuviai. Savo pasaky
muose, vyskupas kankinys 
prisiminė, kad jam teko susi
tikti su Lenino žmona. Štai 
vyskupo pasakojimas:

Su Lenino žmona man pa
čiam yra tekę susitikti,'ir tą 
būdingą susitikimą atsimenu 
iki šiai dienai.

Buvo taip. Mano parapi
jiečiai lietuviai turėjo 4 
mokyklas ir 2 prieglaudas. 
Toms institucijoms 1917 m. 
rudenį buvau supirkęs nema
žą kiekį malku; jos buvo su
krautos sandėliuky, šalia ku
rio tą spalių m., tuo po per-

versmo, įsikūrė bolševikų 
štabas.

Mano užprašyti žmonės 
tas malkas ėmė išvežioti 
prieglaudoms ir mokykloms. 
Bolševikai susidomėjo: kieno 
tos malkos? Gi sužino, kad 
klebono. Jiems, suprantama, 
dar labiau parūpo, kur tos 
klebono malkos gabenamos. 
Liepia mane pakviesti, kad 
nueičiau pas juos į tą štabą.

Tada buvo vos kelios die
nos po perversmo. Nueinu. 
Iš štabo išeina vyresnio am
žiaus moteris, gana malo
nios išvaizdos, pasiteirauja, 
kokiais reikalais būsiu čia 
atvykęs, ir pasisako esanti 
Krupskaja. Tai ir buvo Leni
no žmona, sena jo bendra
darbė; pasakojama, kad ji 
dar caro laikais mano para
pijos rajone buvo buvus mo
kytoja; jos vardu buvo pa
vadinta viena mokykla. Tai
gi, dabar aš išdėstau jai, ko
kiu reikalu esu atvykęs, ir 
pranešu, kad malkos gabe-. 
narnos į prieglaudas ir mo-

(Tęsinys)

— Muzikos draugija buvo 
paskelbusi varžybas nau
joms dainoms parašyti. Tei
sėjų komisiją sudarė muzi
kai Martinonis, Dvarionas, 
Kačanauskas, Kaveckas 
Karnavičius ir Bendorius. 
Daugiausia dovanų laimėjo 
kompozitorius Gruodis. Gal 
ir amerikiečiai lietuviai grei
tai sulauks naujų dainų.

— Lietuvos žvejybos keli 
žinovai lankėsi Danijoj, Če
koslovakijoj ir Vokietijoj, 
kur susipažino su žuvies ap
dirbimo įmonėmis, prekybos 
rinkomis ir žvejų organiza
vimu.

— Vilniaus Geležinis Fon
das nuo įsikūrimo iki šiol 
turėjo 433,137 lt. pajamų.

— Vilijampolėje mirė Vin
cas Katkevičius, 97 metų se-

| niukas. Jis gyveno kaip koks 
atsiskyrėlis. Jjs turėjo il
giausią žilą barzdą iš visų 
Kauno gyventojų ir buvo ne
paprastai mandagus.

— Vaikams iš gatvių ati
traukti Lietuvos vaiko drau
gija Kaune įsteigė kelias 
skaityklas su žaidimų sky
riais.

— Vytauto D. universiteto 
studentų draugovės nutarė 
nupirkti kariuomenei įvai
rių ginklų, kuriuos įteikė 
lapkričio 21 d., kariuomenės 
šventės dienoje.

— Kauno miesto pradžios 
mokyklų inspektorius Anta
nas Vanagaitis sulaukė mo
kytojo darbo 40 metų sukak
ties.

— Marijampolės
mokykla turėjo savo dirbi
nių parodą, kurioje įspūdin
giausias buvo stadių skyrius.

— -Kaišiadorių apylinkėje 
gyvena bene gausingiausia
šeima iš 16 asmenų, šeimos ligonių kasos nariui susir- 
galva Zakarevičius yra ge-Į gus, jis aprūpinamas pašalpa 
ležinkelio tarnautojas, 40 
metų. Jo žmona 38 metų. 
Šiomis dienomis laukiama 
šeimos padidėjimo.

— Spalių mėnesį į Vil
niaus Geležinį Fondą įplaukė 
20,000 litų.

— Spalių 30 ir 31 d.d. Ro
kišky įvyko mokytojų suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 
per 300 mokytojų iš Rokiš
kio, Biržų, Panevėžio, Ute
nos ir Zarasų apskričių.

— Darbo Rūmai nori į- 
steigti darbininkų sporto są
jungą, kurios įstatai jau pa
ruošti.

— Lapkričio pradžioje Lie
tuva pasirašė prekybinius 
susitarimus su Vengrija ir 
Graikija.

— Biržų apskrities savi
valdybė pasistatydino lauko 
plytinę Kraitų dvare, Krinči
no valse.

ūiį stovykloje supos 
hiai. Užvirė karštas 
i Statė didelį paaukš-

ir gydymu.
— Dailininkas J. Macke

vičius paišo didelį paveikslą 
„Vytautas Didysis prie Nau- 
gardo vartų”. Paveiksle bus 
atvaizduota 100 žmonių, 
daug arklių ir įvairių pasta
tų.

— Prel. Al. Dambrauskas 
(A. Jakštas) buvo kiek su
sirgęs, bet dabar vėl svei
kesnis. Jam jau 77 metai. 
Tai vienas iš nedaugelio gar
bingų tautos veteranų, dar 
tebegyvenančių ir tebesi
džiaugiančių savo svajonių 
įsikūnijimu.

— Lapkričio pirmą savai
tę Kaune viešėjo švedų pro
fesorius Roosval ir skaitė 
paskaitą apie švedų meną.

Klaipėdoje prie konser
vatorijos sudarytas vyrų 
choras, kurį ves muz. Karo
sas.

ptatė didelį stalą ir 
Įl krėslų aplink jį. 
teo susėsti narsiau- 
hžygiai. Kurie gi nar- 
R — turėjo nuspręsti) 
liras teismas. Teisėjai) 
p raudona gelumbe 
Patalo. Teisėjų buvo 

dvylika: šeši kry- * 
mino riteriai ir šeši £

ja sugaudė trimitai. 
Baldys ir sušukom 
kbingi svečiai, tau 
piai ir visi karžygiai! 
italas paruoštas. Gar- 
teismas jau sėdi ir 
Ms pelnytos šlovės 
tt Eikite ir pasako- 
a žygdarbius.
i niekas nedrįso iš- 
M. Galiausiai vie-

kardu j kabojusį

g 
ai

ne

tas 
jis | 
šlov
nars
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no TĖVU”

lėt Baltijos jūroje į

n. Šeimynos „tėvai

apaštalavime, visuome-

Juozas Sužiedėlis

t ŽALGIRIS
(Tęsinys) — Sakykis,

V

— Puiku! Darykite kuo

grabą. Paskui grįžau tais pa- vieną prakeiktų 
1 P1Q1Q Izol i q i q Ir n-imrl o m • • i i

Seniūnas nusilenkė ir iš-

jūsų
Tėvo

Kun. Ignas Albavičius gi
mė Lazdijuose, 1890 m. lie
pos 31 d. Jo tėvas Juozas

Visas žmogaus gyvenimas 
yra didelis egzaminas, rim
tas kvotimas, kurio niekas 
neišlaiko, kas griebiasi nedo-

mūsų išeivijoje. Vargu ar pradžios tvirtai laikosi lietu-

I, Dievas Tėvas

1. „Tik vienas yra 
Tėvas, tai Dievas”, 
vardas šventas. Tik Dievas
ir į Jį panašūs šventieji ver
tai gali savintis tėvo vardą.

2. Tik tas gali vertai va
dintis tėvu, kuris turi Tiesos, 
feisingumo ir Meilės dory-

je vieno atlikto darbo va- 
iinti savu. Rodos, kad vai
ri neturi sielos, nes neduo-

as.

Mi, 19374,

Trumpi Pasikalbėjimai
Pernai jvfc,, IŠVADINKITE NĖ 
traukinių ’ 

liukais pripažinti^ 
s ir budėtojas 
ns paskirta po pu^ 
tą kalėjimo ir geležį | 
valdybos naudai pi -.

vie

spaudoje, nemokate savęs 
valdyti. Jūs esate dar vai- 

$ kai. Pasitikėkite manimi, aš 
būsiu jūsų geras „tėvas”. 
Kaip jūs suaugsite iki metų 
duosiu aš jums pilną laisvę. 
Bet kol kas dar turiu jus 
varžyti ir saugoti nuo viso
kių vidujinių ir išorinių prie-

osius pagauta 2,409,. 
arų žuvų už 367,540 J 
a^aU .}. .bes. Bet kuris ieško sau Pel-

į, pėręi ų, gegužuyių, valdžios ir Garbės, rem- 
ų, eserų, karšių, M|ama.sis jam priklausančiu 
ivių, me rų, mažųjų tįįugnumo dėsniu, tas žiau- 

m 8^me^i Ifiai niekina tėvo vardą.
ir ungunų. z' 
etuvoje viešėjo Latvi-
aus reikalų minister!- \ 1. Kai kurie šeimynos „tė- 
zoriai PauliusKulair !ri” taip tvarko visą vaikų 
is Vanuška, kurie su- genimą, kad vaikai negali 
) su Liet. vid. reik. bČ « 4-1 4 1^4-
kai kurių įstaigų su-

1U.
etuvos Banko aukso jiems jokios laisvės, 
lapkričio ! d. siekė i 2. nTai » kalba toks tg. 

10 litų, užsienių va- . - - -
- 2,500,000 litų. Pini- u* jos myiįm0j0 
’arta tą dieną siekė 
•00 litų.
iversiteto studentų |

pavasarį surengs i turtingu“ ka“rčiamos savi-l 
kuriame nors Jaj ir mums bus ge_

irsitete. šiemet ko» i į,u jjergait§ jauna> nesu- 
ivedijojeirParyiia gyvenimo; mes iš 
me didžiausias Kau-1 jgjjgg jaį gera trokštam, 
i — turi 174 chorinįK kokg gyvem^s be įur- 
3 choristės turi tau-
įbužius.
įsote, Kaune, polici- r 
.^slaptą dešrų dirb ? 
loję rasta sugedu . 
os, paruoštos deš- Į 
iti. Savininkas pa-1 
į teismą.
metu Lietuvoje y- 

0 medicinos gydy- 
skaičių neįskaito- 

dos krašte gyveną
Šiais metais iki |ribininkams :

įmenu gavo leidi- &p viduramžiuose darbda- 
s gydytojo prakti- Kai su darbininkais gražiai 
yra apie 250 gy-|įgyvendavo; ir mes galim 

tūp pat sugyventi. Visi bū
rių, Alytaus, Kai- | ime kaip vienos šeimynos 
r Varviškės miš- giriai. Aš būsiu jūsų tėvas, 
net priviso laba’ |jūs būsite mano vaikai. 
, kurie kartais pa- les tarp savęs vieni šeimy
ninėmis po 15 - I gkai viską sutvarkysime, 

tereikia, kad svetimi, ku
tins nerūpi šeimynos daly-! 
iii, kurie nesupranta mūsų i 
krbo, nereikia, kad unijis-1

- . H

„neleidom mergaitei 
i, nes 

larim jai geresnį planą sudari. Ji galės su garbingos šei
mynos ponaičiu vestis arba

j3. O, „tėvai”! Koks gyvė
jimas vergijoje? Koks gy- 
Inimas su tironu? Koks gy- 
|nimas be tikros meilės? 
Resate tikri tėvai. Ieškote 

‘lelno, garbės; neparodot jo- 
|ios tikros meilės, nei teisin

imo.

III. Fabriko „tėvai”
1. Kapitalistas kalba savo 

Skaitome

3 mėn. Lietuvoje 
;ų bedarbių (pir- 
miestuose ir vai- 
ro 1,763, o pernai 
ivo 3,008; rugsė- 
irbių buvo 843, o 
laiku buvo 2,010. 
c. spalių mėn. Ii- 
l narių 102,873. 
,sų nariais yra 
bei darbininkai, 

, dalį savo algos, 
noka darbdaviai; 
os nariui susir- 
įpinamas pašalpa

nkas J. Macke- 
didelį paveikslą 
idysis prie Nau- 
’. Paveiksle bus 

100 žmonių, 
ir įvairių pasta-

L Dambrauskas 
buvo kiek su- 

labar vėl svei- 
jau 77 metai, 

nedaugelio gar- 
veteranų, dar 

ių ir tebesi- 
savo svajonių

io pirmą savai- 
sėjo švedų pro- 
ival ir Skaitė 
švedų meną.

>je prie konser- 
idarytas vyrų 
res muz. Karo-

tai kištus į mūsų dalykus. 
Patys susitvarkysime. Juk 
aišku, kad noriu būti jums 
„tėvas”. Štai, ištaisiau salę 
šokiams, per pietus galėsite 
pasilinksminti. Įrengiam kny 
gyną, mokantieji galėsite Taigi, supraskite: jei lei- 
skaityti. Sudarysime „base- j^iu tik vienai partijai gy- 
ball” komandas ir 1.1. Būsi- ■ vuoti, jei cenzūruoju visus 
me kaip šeimynos nariai. Vi- laikraščius, jei neleidžiu į- 
siems bus malonu, linksma 
— jums ir man. Tik pasiti
kėkite manimi, leiskite man 
viską sutvarkyti”.

2. Gražiai, „tėviškai” 
skamba. Bet fabriko „tėve
liai” klaidingai supranta is
toriją. Viduramžiuose meis
tras batsiuvis su savo darbi
ninkais prie vieno stalo tą 
pačią sriubą srėbdavo, po 
vienu stogu darbininkai ir 
darbdaviai nakvodavo. Šių 
dienų darbdaviai turi šim
tus, net tūkstančius darbi
ninkų. Daugelis vargingai 
gyvena. Ar galėtų šių dienų 
darbdaviai priimti į'savo na
mus visus savo darbininkus, 
ir visiems duoti valgį ir guo
lį? Subankrutuotų. Taigi, jei 
darbdaviai šiandien kalba 
apie „tėviškumą”; tai tas 
žodis turi visai kitokią pras-| 
mę. Mat, fabriko „tėvas”1 
tvarkys vaikų užmokestį — 
algą. Geri vaikai priims su 
dėkingumu tiek, kiek jiems 
bus paskirta. Nebus unijų — 
nebus streikų. Juk vaikai 
prieš „tėvus” nestreikuoja. 
Ar rūgo j a kas, kad alga ma
ža? „Tėvas” tai supranta ir 
taip sutvarko, kad nebūtų 
iš ko pasigerti. Mat, jis žino, 
kad pinigas veda į nuodėmę. 
Žino, kad darbininkai, kaip 
maži vaikai, išleidžia pini
gus blizgučiams ir net gėri
mui. Gal sakote, kad alga 
per maža didelei šeimynai 
pavalgydinti ir aprėdyti? 
Taigi, taigi, jūsų „tėvelis” 
supranta, kad tai kita darbi
ninkų „nuodėmė” — jų šei
mynos perdidelės. Iš tiesų, 
„tėviškas” rūpestingumas!

steigti katalikiško universi
teto, tai visa darau jūsų ge
rovei. Tik pasitikėkite mani
mi.

2. Bet, „tėveli” prezidente, 
rodos, kad mūsų vyskupai ne 
vaikai, nei mūsų universite
to profesoriai, nei laikraščių 
redaktoriai? Kodėl jiems ne
duodi laisvės išsireikšti vi
sais tais svarbiais klausi
mais? Žadėjau paklausti, ko
dėl nesurengi laisvų rinki
mų, bet pagalvojau, kad 
Tamsta esi Lietuvos „tėvas”, 
o „tėvus” vaikai ne balsavi
mu renka, bet, turbūt, jie ge
ma tokiais.

3. „Tėviškas” Hitleris:

Šiomis dienomis Chicago  j e 
iškilmingai paminėta kun. 
Igno Albavičiaus kunigavi
mo 25 metų sukaktis, kurią 
ir mūsų laikraštis nori pami
nėti šiuo straipsniu.

Lazdijuose. Gimnazijos mok
slus ėjo pas savo dėdę Novo- 
rosijske, Rusijoje. 1907 m. 
iš Rusijos sugrįžęs į Lietuvą, 
Ignas įstojo į Seinų kunigų 
seminariją, kurią su pagyri
mais baigė 1912 metais; tais 
pačiais metais įšventintas 
dijakonu išvyko į Romą toli
mesnių studijų ir įstojo į

Į Z-M • • TF V • • f a

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Meilė yra verta visko, kiek 
ji kainuoja: ašarų, maldų, 
kančių, ilgesio, širdgėlos, ka
po... Meilė yra viso verta ir 
aš didžiuojuos, kad galėjau 
ją pajausti. — Robiusa.

Kitą dieną iš pat ryto 
deivių stovykloje supoš- 
įo kirviai. Užvirė karštas 
Mas. Statė didelį paaukš- 
jtimą. Aukščiausioje jo vie- 
įe pastatė didelį stalą ir

Miką krėslų aplink jį.
■fiaturėjo susėsti narsiau
si karžygiai. Kurie gi nar- 
thieji — turėjo nuspręsti 

JA tikras teismas. Teisėjai j 
nėdo už raudona gelumbe 
westo stalo. Teisėjų buvo 
O pat dvylika: šeši kry- 
Iprių ordino riteriai ir šeši

Albavičius ir motina Zofija, Gregorijonumo Universitetą. 
Maciunskaitė buvo pavyz-,^12 m. gr. 20 d., 4gavus Po- 
dingi katalikai ir Igną krik- piežiaus leidimą, ries turėda- 
ščioniškai išauklėjo. Ir pats mas 22 metus ir 4 mėne- 
Ignas buvo labai gabus mok- įšventintas kunigu. Į- 
sle. Pradinę mokyklą baigė šventino Jo Eminencija kar- 
__________________________ : dinolas Respighi šv. Jono 

Laterano bazilikoje.

Minėtam universitete kun. 
Albavičius gilinosi į filosofi
ją, o 1914 m., su atsižymėi’ 
mais baigęs mokslus, atvyko 
į Jungtines Valstybes. Prasi
dėjus pasauliniam karui, kun 
I. Albavičius buvo priverstas 
pasilikti Amerikoje.

Kun. Albavičius, atvykęs į 
Chicago, Ill. pas dekaną kun. 
M. Kriaučiūną, kai vikaras 
uoliai dabavosi šv. Jurgk Moterų Sąjungoje, Lietuvių 
parapijoje iki 1918 m. Para- Kunigų Vienybėje, spaudoje, 
pijiečiai labai džiaugėsi, tu- labdarybėje, katalikų veiki- 
rėdami nepaprastą šviesuoli mo 
ir plačių pažiūrų jauną kuni- r iškorę dirvoje, kūrybįnėje 
gą, kurį galėjo visada pama- 

' tyti, bičiulingai pasikalbėti 
ir gauti išganingų patarimų.

1918 m. kovo 4 d.. Jo Em. 
kardinolas Mundelein kun. 
Igną Albavičių paskyrė Die
vo Apvaizdos parapijos kle
bonu, kur iki šiol garbingai 
klebonauja, čia lietuviai ka
talikai nuo pat jų parapijos 
įkūrimo buvo daug nukentė
ję praeityje. Ir reikėjo uo- 
•aus darbo ir nenuilstančiai 
darbuotis, kad atgaivintų 
nusilpnėjusią parapiją ir ją 
atstatyti tvirtais pagrindais. 
Atvykęs į Dievo Apvaizdos 
par., kun. Albavičius įtempė 
visą savo energiją.

Dievo Apvaizdos par. plito ■

gėda, bet didelis pasididžia-" 
vimas. Tiesa, kai kurie mū
sų pirmiau ištikimi vaikai 
išdyko, ar tai gadino darbą, 
ar tai norėjo jūsų „tėvelį” 
užmušti. Teisme jie patys j 
prisipažino savo kaltėje. Tai
gi, nieko daugiau nebuvo 
daryti, tik „tėviška” ranka 
juos nušauti”.

6. Paklausk, jei toli esi
„Mūsų vokiečių tauta gar- nuo „tėviško” botago, ko- 
binga praeityje ir turi būti ūėl ūkininkai, kurie išaugino 
garbinga dabar. Niekam ne
buvom, niekam nebūsime ver 

Igai. Pasitikėkite tik manimi, 
1 nusikratysime nuo visų sun
kių naštų, Versalės sutar
ties ant mūsų užkrautų. Ne
mokėsime skolos, atvaduosi
me ir Klaipėdą ir kitas mū
sų žemės dalis. Tų pavogtų 
nuo mūsų kolonijų gyventojų

■ gyslose teka tas pats garbin- 
' gas vokiečių kraujas, kuris 

teka jūsų ir mano kūne. Mū- 
, sų šeimynos nariai nebus 
vergai — pasitikėkite ma-

' nim, mes juos išvaduosime”.

4. Ar tas pats „garbingas” 
' kraujas verčia tave, Hitleri, 
'persekioti žydus ir visus 
krikščionis? Turbūt, nieko 
kito neieškai, kaip visą val
džią į savo „tėviškas” ran
kas pavergti, kad valdytum 
ir žmonių sielas.

5. „Papa” Stalinas irgi no
ri išaiškinti savo darbus: 
„Rusija tai didelė šeimyna. 
Visi dirba ir kai kada sun
kiai dirba. Bet tai ne dėl ka
pitalistų pelno, bet dėl Sovie-

- ... . . i/ • • nii* kitose parapijose rasi drau-Kuil Ig. Albavičiaus Kunigavimo Sukaktis tokioje tarpusavyje 
________  (vienybėje gyvenant ir vei

kiant, kaip Dievo Apvaizdos 
parapijoje.

Kun. Albavičius išganingai 
darbavosi ne vien tik savo 
parapijoje, bet jam rūpėjo ir 
visa mūsų tauta. Kai tėvy
nainių darbuotasi Lietuvos 
nepriklausomybei atgauti, 
mes jį matome pirmose eilė
se tų kilnių darbuotojų. Jis 
energingai dirbo ir duosniai 
aukojo Tautos Fondui ir ki
toms organizacijoms, kurių rų priemonių. Ir per tą egza- 
tikslas buvo gelbėti nukentė- 
jusiems nuo Didžiojo karo 
lietuviams ir išgauti laisvę 
Lietuvai. Tuo reikalu su ki
tais tėvynainiais jis vyko į 
patį Vašingtoną.

Mes jį taip pat matome 
priešakyje mūsų išeivijos 
lietuviu organizacijų. Jis šel
pė visas lietuvių vienuolijas 
ir moks1o įstaigas. Mes jo 
nuopelnų matome Tautos Į 
Fonde, Tautos Taryboje, A. j 
L.R.K. Federacijoje, ALRK. j 
Susivienijime, Lietuvos Vy
čių organizacijoje, ALRK.

miną išeina aikštėn visi ap
gavimai, visos nedorybės, 
padarytos žmogaus, net tam
siame užkampyje, ir užmoka
ma už ištikimybę ir tvirtu
mą, su savo blogais 
palinkimais bekovojant — 
užmokama ne pinigais, ne iš
oriniais ženklais, bet širdies 
ramybe, »artimų pasitikėji
mu ir tuo džiaugsmingu 
jausmu, kad esame tvirti.

— Dr. F. Foerster.

IV. „Tėviški” valdininkai

1. „Tėviškas” prezidentas: 
„Lietuviai, pasitikėkite ma
nimi. Lietuva dar jauna vai- tų. Ir nebijom pavargti, nei 
stybė; jūs, lietuviai, tiek badą pakęsti dėl savo brolių 
metų išbuvę kitų tautų prie- gerovės. Toks badas tai ne

— Sakykis, taurus riteri, 
kas esi ir kodėl nori atsisės
ti į garbingą kėdę už šlovės 
stalo? — tarė teismo pirmi
ninkas.

— Aš — grapas Kolmar- 
kas, Bonšterno pilies valdo
vas Liutecijoje... Nesenai aš 
tik su vienu ginklanešiu rai
tas nuvykau į Šventąją Že
mę pagarbinti Išganytojo

Jaskui jau drąsiai ėjo kiti. 
Dažniausiai tai buvo tokie 
žmonės, kurie visą savo gy
venimą buvo maudęsi žmo
nių kraujuje, kurie pasižy
mėjo nepaprastu kraugėrin- 
gumu ir beširdiškumu. Jų 
tarpe buvo ir visai jaunų. 
Jie, tik atkeliavę į Marijen- 
burgą, išsiprašė vyriausiojo 
vado leidimo ir buvo nuvykę 
į Lietuvą užpuldinėti, ka
riauti ir plėšti.

Vienas pasakojo:
— Kai mes nuvykome į 

į žemaičių
čiais keliais, kovodamas su (kaimą, visi stabmeldžiai šo- 
visokiais pavojais ir vargu... ko ir linksminosi. Jie kėlė

— O kiek netikėlių užmu
šei šveidriuoju savo kardu?
— klausė pirmininkas.

— Išganytojas meile nu
galėjo pasaulį... Savo kardo 
aš nesukruvinau žmogaus 
krauju. Užtat penkiasdešimt 
krikščionių išpirkau iš turkų liai nesavo balsais kaukė, žū- 
nelaisvės išeikvodamas tam 
tikslui visus savo turtus...

■ Staiga sugaudė trimitai.
Ilty šauklys ir sušuko:

-Garbingi svečiai, tau 
^riteriai ir visi karžygiai! 
foės stalas paruoštas. Gar- 

teismas jau sėdi ir 
jums pelnytos šlovės

I Ąažinti. Eikite ir pasako-j Teisėjai susiraukė. Pasi
tarus, šalia grapo vardo di
džioje knygoje buvo parašy
tas vienas kryželis. Vadinasi 
i is g^ėjo tikėtis atsisėsęs už 
šlovės stalo, jei neatsiras 
narsesnių už jį.

Ipsavo žygdarbius.
g Dgokai niekas nedrįso iš- 
|p į teismą. Galiausiai vie
w’s riteris priėjo ir tris kar

iaudavę kardu į kabojusį 
Tpą.

kažkieno vestuves. Seniai 
žiūrėjo į bešokančius jaunuo
sius ir plojo rankomis. Mane 
bjauriai supurtė tokis pa
veikslas. Aš liepiau savo vy
rams pulti ir naikinti visus 
nesigailint. Išsigandę netikė-

darni nuo mano vyrų kardų 
ir iečių. Kiti užsidarė kluo
nuose ir buvo besiginą. Aš 
pats padegiau kluoną. O kai 
jie mėgino sprukti — štai 
šiuo kardu, prisiekiu, nuka
pojau kapą galvų.

Tokio ’’didvyrio” pavardė 
be ginčų tuoj aus buvo pažy-

kviečius, gyvulius, turėjo ba
dą pakęsti; o Maskvoje dyka
duoniai kareiviai sotūs ? Pa
klausk, kodėl žemiškame „ro 
juje” „tėvas’; prievarta turi 
paklusnumo reikalauti? Ko
dėl „tėvas” nėra toks teisin
gas, toks meilės pilnas, kad 
vaikai mylėtų jį, o nenorėtų 
nušauti kaip kokį tironą? 
Paklausk, kodėl užginta to
kie nekalti darbai, kaip mel
stis? Turbūt, kad „tėvas iš
mintingas” netiki „tokiems 
niekams”, tai ir vaikams už
draudžia. Pas tokį „tėvą” 
laisvės nėra.

srityje.

Reikia nepamiršti, kad ju- 
bilijatas ilgus metus atsida
vusiai veikė ALRK. Federa
cijoje ir ilgus metus buvo 
jos pirmininkas, dabar yra 
jos iždininkas. Jis taip pat 
eina iždininko pareigas ir 
T abdarių Sąjungoje, kuri pa
statė šv. Kryžiaus ligoninę 
ir dabar rengiasi statyti se
nelių prieglaudą. Nuo pat li
goninės įkūrimo, kun. Alba
vičius yra Jo Em. kardinolo 
Mundeleino paskirtas Egze- 
kutyvio Komiteto nariu.

Mūsų išeivijoje, kai ame- 
rikonizmas pradėjo grasinti 
pražūtimi lietuvybei, mes jį 
matome, kaip lietuvybės gy- 

ir augo. Dievui laiminant ir, nė ją ir apaštalą ne vien žo- 
geriems žmonėms padedant,!džiu, bet ir darbais, kad lie- 

, dabartinis jubilijatas 1926;tuvybė išsilaikytų ir tarptu 
(paternaliz-į_ 1027 m. pastatė naują Jis atsidavusiai rūpinasi lie-

Laikas pasakyti visiems 
tiems „tėveliams”, kad jau 
užaugę esame, kad nesame 
negyva medžiaga, kad turi-! 
me proto, kad norime lais
vai veikti. Laikas drąsiai iš
pažinti, kad „Tik vienas yra 
mūsų Tėvas, tai Dievas”.

Dažnai daugelio peršamas 
„tėviškumas”
mas) iš paviršiaus atrodo. mūrinę bažnyčią. Nūngi da^ tuvių spauda, ją palaiko ir 
gražiai, bet savyje slepią bartinė Dievo Apvaizdos baž-’ platina lietuvių šeimose. Jo 
žiaurumą ir būna meilės ka- nyčia yra ruiminga ir viena vadovaujamoje par. Dievo 
rikatūra. dailiausių lietuvių bažnyčių Apvaizdos mokykla nuo pat

Amerikonas. miisn išfriviioie Varpu ar nradžios tvirtai laikosi lietu

mėta trim kryžiukais. Jis nuogėmis šokėjomis. Jo pa
buvo priimtas į šlovės kar- vyzdžiu sekė ir kiti kryžei- 
žygius.

Kai teismas pasibaigė ir 
dvylika išrinktųjų susėdo už 
šlovės stalo, drąsiai galėjai 
sakyti, kad bjauresnių žmog
žudžių tuzino nė pragare ne
surinktum.

Bematant prasidėjo puota. 
Šlovės stalui tarnavo pats 
didysis magisteris su visa 
kryžeivių vyresnybe. Buvo 
išdalytos didvyriams gau
sios dovanos. Auksas ir vy
nas upėmis plaukė. Pietų me
tu trenkė triukšminga muzi
ka. Tam tyčia paruoštoj vie
toj šoko puošniai pasipuošu
sios pusnuogės šokėjos.

Staiga visą linksmybę su
drumstė baisūs armotų tren-' 
ksmai. Iš anksto suruoštas1 
Zolotirnės puolimas turėjo 
smaginti šlovės karžygius ir 
svečius žavimu reginiu. Mu
zika ir šokiai valandėlę nu
rimo, bet įkaušęs didysis ma
gisteris liepė muzikai griež
ti ir toliau šokti.

Apsiaustajame mieste žmo 
nės krito, kaip musės. Ten 
virė mirtina kova. Tuo tarpu 
čia pats didysis magisteris!
šoko šlykščius šokius su pus-tų nė žymės... O mes, mieli tas, į Vytautą atvyko tilto

viai. Puota virto bjauria 
šlykštyne.

Atkakliai gynėsi miestas. 
Šešis kartus atrėmė šimtą 
kartų galingesnį priešą. Ta
čiau išlaikyti negalėjo. Vo
kiečiai įsiveržė į miestą. Pra 
sidėjo ten neregėtos, negir
dėtos žudynės. Beginkliai 
gyventojai ir kariai buvo žu
domi be jokio pasigailėjimo. 
Net belaisvių neėmė...

Netrukus iš nugalėto mie- 
|sto išėjo ilga virtinė žmonių, 
j Kryžeiviai, giedodami per
galės giesmę, varėsi keletą 

j dešimtų belaisvių. Baisus, 
, šiurpulingas buvo reginys. 
Surištus, sukruvintus, nuka
muotus belaisvius atvarė 
prie paaukštinimo, kur šlyk
ščiai dūko kryžeivių vyres
nybė. Pamatęs belaisvius di
dysis magisteris sušuko:

— Šituos pakarti! — pa
rodė jis vyrus.

Pažiūrėjęs gi į moterų ir 
vaikų būrį iššvokštė:

— O šituos visus paskan
dinti! Prakeiktą jų gūžtą su
deginti, kad iki ryto nebelik-

Yra ilaikų, kad gyvenimas 
yra vos pakenčiamas. Visa 
laiką ant savo pečių nešam 
pasaulį ir turim pasakyti, 
kad tai gana varginantis 
darbas. — Napoleonas.

vybės dėsniais. Be to, jo pa
vyzdingoje par. puikiai gy
vuoja ir aukštesnioji komer
cinė mokykla, kur lietuvių 
kalba ir literatūra yra taip 
pat dėstoma. Jis, lietuvybės 
uolusis apaštalas, kataliky
bės prakilnus skleidėjas, ge
nialus inteligentas ir garbin
gas tėvynainis, nepamiršta 
ir mūsų moksleivijos parem
ti ir šelpti.

Kun. Ig. Albavičius gar
bingai minėjo savo kunigavi
mo sidabrinį jubiliejų šiais 
metais Padėkos dieną, lap
kričio 25 d. Jo nuopelnus į- 
vertino ir Lietuvos vyriau
sybė, apdovanodama jį Ge
dimino ordinu.

Ir iš širdies gilumos di
džiai garbingajam nusipel
niusiam jubilijatui iš Visa
galio Dievulio maldauju dar 
daug gražių ir nuopelningų 
metelių gyventi ir išganingai 
darbuotis mūsų Bažnyčiai iš
eivijoje ir Tėvynei Lietuvai.

Kun. A. T. (Samata).

meistrų seniūnas. Vytautas 
jį tuojau priėmė.

— Na, tiltas padarytas?— 
paklausė.

— Padarytas, jūsų didy
be! Bereikia sukloti grendi- 
nys ir gali keltis kariuome
nė. Mes valtis sukalėme ties 
Varšuva, šiąnakt ' išplukdė- 
me jas pavandeniui. Rytoj, 
jei liepsi, suklosime grendi-

i.
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i. 
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a-
a-
a- 
š-

broliai, džiaukimės ir links
minkimės!

Svečiai, pasipiktinę tokiu 
kryžeivių elgesiu, pasišalino. 
Kryžeiviai ūžė ir puotavo vi
są naktį. Puotavo už ’’šlovės 
stalo”. Tačiau buvo tai kry
žeivių gėdos puota...

V. Dievo teismas artinas...

Tuo tarpu ties Plocku pra
kaitavo Vytauto atkviesti1
Pskovo meistrai. Jie tiesė di- nL 
džiulį tiltą per plačią Vislos 
upę. Apylinkės gyventojai skubiausiai. Aš tuojau at-* 
stebėjosi nepaprastais jų vykstu su kariuomene, 
įnagiais. Jie su nepasitikėji
mu žiūrėjo į meistrų pastan- ėj0. 
gas. Vislos krantai buvo 
klampūs. Pati upė plati ir 
sriauni. Niekas netikėjo, kad 
kas iš to darbo išeitų. O lai
kas bėgo. Tilto vis nebuvo. 
Ordino žvalgai pranešė savo 
vadams, kad visas darbas i 
niekais nuėjęs. Kryžeiviai 
džiaugėsi ir ištiesė savo ka
riuomenę pasieniu. Jie tikė
josi susitikti su Vytauto ka
riuomene anksčiau, negu jis 
susitiks su Lenkų kariuome
ne.

Dviem parom prieš diena, 
kurią turėjo būti baigtas til-

Vytautas sukėlė pasilsėju
sią savo kariuomenę. Jis sku 
iriai ėmė traukti į Plocką. 
Tuo pačiu laiku į Červinską 
vyko Jogaila su šešiom de
šimtim tūkstančių lenkų ka
riuomenės. Jį dabar kamavo 
abejojimas dėl tilto. Tačiau 
Vytauto laiškas jį nuramino 
ir nudžiugino, kaip vaiką.

Vytauto ir Jogailos pul
kai kasdien didėjo. Pakeliui 
prisijungdavo būrių būriai 
savanorių ir pavėlavusių 
pulkų.

(Bus daugiau)
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j JAUNIMO BROADWAY
VYČIAI PAGERBĖ SAVO 

VADUS
i Programa tęsėsi viso pus

trečios valandos, bet susirin
kusiems nenusibodo. P. Vis
minas užsirekomendavo savo 
choru ir vaidintojais. Mas- 
pethiečiai lauks daugiau pa
našių teatrų. Žmoniij buvo 
kimština salė. Pirmu kartu 
buvo naudojama pastatyta 
estrada ir scenerijos. Gra
žiai atrodo naujoji uždanga 
kurioje atvaizduoti grafo 
Tiškevičiaus rūmai Palango
je. Šio vakaro pelnas buvo 
skiriamas įrengimams apmo
kėti.

Providence, R. I. — L. Vy
čių Naujosios Anglijos ap 
ikritis, organizacijos 25 me- 
'ų sukakties proga, pagerbė 
niūriuosius org-jos steigėjus 
:r garbės narius: Mykolą A. 
Norkūną, kun. Kazimierą 
Urbonavičių ir kun. Pranciš
kų Virmauskį. Pagerbimo 
nok y lis įvyko lapkričio 21 d 
?v. Kazimiero lietuviu nar. 
lalėję, Providence, R. I.

Pokylį pradėjo vietos kle
bonas, L. Vyčių org-jos dv. 
vadas, kun., J. Vaitekūnas, 
pasveikindamas kunigus Ur
bonavičių ir Virmauskį ir ap
gailestaudamas, kad org-jos 
steigėjas M. A. Norkūnas 
negalėjo atvykti dėl sunkios 
ligos. Programai vesti pa
kviestas southbostonietis Pr. 
RazvadauSkas.

Sveikinimo kalbas pasakė 
kun. Al. Bublys, M.I.C., A. 
Kerdukas (Hudson), Gudau
skas (Westfield), V. Kerei- 
šis (Worcester, apskrities 
pirm.), V. ’ Babilas (Nor
wood), A. Gaputis (So. Bos
ton), P. Zareckis (Law- . 
rence), J. Stanytė (Hudson), į 
J. Motuzaitė (Providence), , 
F. Grendelytė (So. Boston), 
M. švedas (Providence),kun. 
A. Švedas, M.I.C. ir J. B. 
Laučka (Brooklyn, laikraš
čio Amerikos ir Stud, ir 
prof, s-gos vardu). Centro 
pirm. inž. Mažeika prisiuntė 
sveikinimą telegrama.

Įvairių kuopų atstovai 
garbės nariams įteikė dova
nų. Ir kun. Virmauskis ir 
kun. Urbonavičius nuošir
džiai dėkojo jaunimui už pa
rodytą gražų žygį, prisiminė 
L. Vyčių pirmąsias dienas ir 
linkėjo stipriai žengti į prie
kį, į tolimesnius laimėjimus 
Katalikybei ir Lietuvybei.

Po vakarienės parapijos organizacijos jubiliejų ir pa- 
mokyklos salėje įvyko drau
giškas pasilinksminimas, ku
riame su jaunimu visą laiką 
dalyvavo vyčių nuoširdusis 
dv. vadas kun. Vaitekūnas.

Naujosios Anglijos vyčių 
veikla nuolat tvirtėja ir vis 
daugiau susilaukia jaunimo 
pritarimo. B. J.

ekskursija susidomavimas 
labai didelis.

Kuopos buvo kviečiamos 
jau dabar pradėti rengtis 
priimti 1939 metų seimą šio
je apskrityje. Taipgi buvo iš
kelta klausimas organizuoti 
vyčių choras.

Ateinantiems metams iš 
rinkta sekanti valdyba: pir i 
min. perrinktas L. Ketvirtis “’salėje,
(vienbalsiai); vicepirm. A 
Savickas ir J. Bartkus; rašt.
A. Baranauskaitė, i “ ’ 
rinktas (vienbalsiai) K. Ba
sanavičius iY koresponden
tais N. Mockutė ir A. J. Ma
žeika. Suvažiavimas baigtas tara skambino” p-lė Petrulio- 

atkalbėjus nyį^ vįsas pelnas buvo pa
rapijos naudai. Harrisonie-

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
Kongresui Posėdžiaujant

HARRISON, N. J.

Koncertas pavyko
— Lapkr. 21 d. vietinis 

choras, p. Hodelio vadovau
jamas, suruošė koncertą A. 

. Žmonių 
prisirinko pilna salė. Choras 
pasirodė labai gražiai. Ypač 

lzį įspūdingai padainavo Sa

snausko Karvelėlį, Tykiai, 
I ' vkiai Nemunėlis teka, Bro
leliai, eikime namo ir k. Gi-

šis, V. Matulaitis (jubilia 
pusbrolis iš St. Clair, Pa.), 
J. Čepukaitis ir J. Valančiū- 
nas.

Vakare koplyčioje buvo iš
kilmingos pamaldos. Kun. 
J. Balkūnas pasakė gražų 
pamokslą. Moksleivės po pa 
maldų suruošė gražią pramo 
gėlę.

Kun. M. Brundzos sukak
tis paminėta labai kukliai, 
linksmai ir smagiai.

„PIRŠLYBOS” PRAJUOKI 
NO MASPETHĄ

Lapkričio 21 d. vietinis 
choras vaidino dviejų veiks
mų komediją „Piršlybos”. 
Pusantros valandos publika 
negalėjo nustoti juoktis. Y- 
patingai gerai vaidino pirš
lės rolę p-lė O. Kainauskaitė, 
jaunikių — Pr. Kalibatas, V. 
Rokus ir A. Grunskis, ir ant
ro piršlio Pet. Kalibatas. Ne
mažiau prijuokino ir A. Mai- 
Jaitė, J. Baltaitienė, S. Gri- 
baitė ir A. Gudonis. Veikalas 
švarus. Vaidintojai turėjo 
aiškią lietuvišką tarmę. Jie 
gali visur savo gražiu teatru 
rodytis.

Koncerto dalį, išpildė cho
ras ir solistai: M. žemaitis 
M. Dapkevičiūtė, K. Hofma
nas. Smuiką solo pagriežė 
choristas Juozas žemgulys. 
Smuikininkas turi gražių ga
limumu. Be to, pasirodė vv- 
ru kvartetas savo onginalė- 
mis dainomis: V. Rokus ir 
Kalibatų trys broliai, šie 
trys broliai pasižymi chore 
savo veiklumu bei darbštu
mu.

L. VYČIŲ N. Y. IR N. J. 
APSKR. SUVAŽIAVIMAS

L. Vyčių New Yorko ir 
New Jersey apskrities meti 
nis suvažiavimas įvyko lap 
kričio 21 d. Aušros Vartų 
par. salėje, New Yorke.

Suvažiavimą atidarė aps. 
pirm. L. Ketvirtis, pakvies
damas kun. Lamb atkalbėti 
maldą. Suvažiavimą sveiki
no kun. Lamb, kun. Panie
kas, Centro pirm. A. J. Ma
žeika ir laikraščio Amerikos 
adm. D. Averka,

Rezoliucijų ir mandatų ko
misija, kurią sudarė A. Sa-, 
viekas, J.. Brajus ir M. Kše: 
naitytė, pranešė, jog suva
žiavime dalyvauja iš 8 kuo
pų 45 įgalioti atstovai ir dau 
gelis svečių. Iš įvairių prane
šimų paaiškėjo, jog naujai 
atgaivintos Elizabeth© ir 
Bayonnės kuopos puikiai vei
kia. Taipgi jau veikia ir Lin- 
deno kuopa, ir abelnai vyčių 
veikimas gerai išjudintas 
šioje apskrityje. Jau yra su
daryta apskrities „bowling” 
lyga ir neužilgo bus suorga
nizuota ir krepšinio (basket 
ball) lyga.

Dramos ratelis mokinasi 
dū veikalus ir laukia iš kuo 
pų kvietimo juos perstatyti. 
Apsvarstyta, kaip paminėti

gerbti veikėjus. Nutarta 
rengti didelius apskrities 
šokius jubiliejui paminėti va
sario mėnesį Bayonnėj, N. J. 
Išrinkta komisija: pirm. Že- 
maitaitė, Dambrauskas, A. 
Savickas. A. Vasiliauskas, Z. 
Mažeikienė, M. Kšenaitytė, 
L. Ketvirtis ir Ad. Baranau
skaitė.

Minėti L. Vyčių patrono 
šv. Kazimiero šventę, pasi- 
kietė Elizabetho 52-ra nau 
jai atgaivinta kuopa. 1938 m 
kovo 6 d., sekmadienį, visos 
apskrities kuopos šv. Petre 
ir Povilo bažnyčioje, Eliza 
bethe, eis bendrai prie Ko
munijos ir turės bendrus 
pusryčius. Po pietų įvyks ap
skrities suvažiavimas.

Pasmerkė lenkų žiaurumą

Platų pranešimą apie lie 
tuvių persekiojimus Vilniuj 3 
padarė A. J. Mažeika. Tuo 
reikalu išnešta griežta rezo
liucija prieš lenkų persekio
jimus. Kopijos bus pasiųsta 
atitinkamoms įstaigoms.

L. Vyčių ekskursijos rei
kalu padarė pranešimą A. J. 
Mažeika, kviesdamas visus 
vyčius tą progą išnaudoti ir 
vykti šį pavasarį aplankyti 
savo tėvų šalį Lietuvą. Su 
ekskursija yra organizuoja
ma ir choras, kuriame galės 
priklausai visi galinti dai
nuoti ekskimsiios dalyviai 
Iki šiol jau užsiregistravo 
važiuoti didelis skaičius vy- 
"ių ir pašabečių ir, abelnai,

kun.
maldą 6:30 vai. vakare.

Posėdžiui užsibaigus, vie- čiai gali didžiuotis savo cho- 
tinė New Yorko 12-ta kuopa ru. 
turėjo savo rudeninius šo
kius, kuriuose dalyvavo veik Protestas prieš lenkus 
visi suvažiavimo dalyviai.

A. J. M.

Svetys.

SO. BOSTON, MASS.

Pro adatos akį
Žiūrėdamas pro adatos 

akį, pastebėjau naują porelę 
Gaila, kad savotiškai pasi 
elgta. Turbūt, mūsų jauni
mas nepatenkintas senais į- 
pročiais, tad išranda naujus 
Gal dieną per šviesu. Ar 
žmonėm žinant per garsu? 
„What Price Love!”

»

Southbostoniečiai
rauskite iš gėdos! Nėra rei
kalo aiškinti, nes savo elge
siu įrodote. Kur buvo tie, 
kurie labiausiai šaukė, Pro 
vidence, tu paimk, tu daryk, 
o mes būsime. Taip buvo 
bet ne tie, kurie taip garsia 
šaukė ir žadėjo. Ką gi gali 
ma tikėtis, kad net patys 
svarbieji iš valdybos nedaly
vavo. Turbūt, vienas vedė 
v Ižmoną, kitas pirko karvę, o 
kitiems neužteko mėnesio 
’aiko apsvarstyti ar važiuoti 
ar ne ?

vyčiai

Lapkr. 22 d. WS skyrius 
suruošė prakalbas Vilniaus 
reikalais. A.L.P. klubo salė 
buvo apypilnė žmonių. Kal
bas . pasakė kun. L. Vaice
kauskas, adv. Paulauskas ir 
kun. J. Balkūnas iš Maspeth, 
L. I. Adv. Paulauskas per
skaitė angliškai ir lietuviš
kai protesto rezoliuciją prieš 
lenkų barbariškumą .Vilnijo
je ir teisimą p. Stašio, kun. 
Čibiro, kun. Butkevičiaus ir 
k. Aukų surinkta $13.70, 
kurie bus pasiųsti Vilniaus 
Geležiniam Fondui per Fede
racijos Centrą.

Pamėgo Ameriką
Harrisoniečiai pamėgo mū

sų savaitraštį Ameriką. Dau
gelis gauna į namus. Prie 
bažnyčios sekmadieniais par
siduoda kelios dešimtys egz. 
Visi myli rasti žinių iš savo 
kolonijos. Rašykite. Sv.

KEARNY, N. J.

Apskrities suvažiavimas
Moterų Sąjungos apskri 

ties suvažiavimas įvyks sek 
madienį, gruodžio 12 d., lie
tuvių par. salėje, 24 DavisIš Worcester girdėtis, kad

F. P. pirmą kartą pajuto St., Kearny. Suvažiavimas 
meilės jausmus. Ar tai gali- prasidės 2 vai. p.p., tad at- 
mas daiktas, kad to amžiaus stovų prašoma nesivėluoti. 
jaunikaitis galėjo taip ilgai 
ištverti? Koks tos laimingo
sios vardas Felixai?

Tenka pasveikinti ir palin
kėti viso geriausio J. ir M., 
southbostoniečiams, kurie 
laukiasi padidėjimo šeimos 
Linkime tikro pasitenkinime 
abiems.

Šis suvažiavimas yra me
tinis ir bus daug svarbių rei
kalų aptarti. Taip pat bus 
apskrities valdybos rinkimai.

r S. Subatienė,
Apskrities pirm

NEWTON, PA.

Lapkričio 17 d. į seserų
---------  j kazimieriečių vedamą aka

Lietuvos Vyčių dvidešimt dėmi ją atsilankė būrys sve 
penkių metų sukaktuvių ban- čių, atvykusių pagerbti sese 
kietas įvyko praeitą sekma- rų kapelioną kun. M. Brun 
dienį. Providence kuopa, va- dzą, kurs tą dieną sulaukė 
dovaujama garbingo vado kunigavimo 30 metų sukak 
kun. Vaitekūno, įspūdingai ties.
priėmė visus atsilankiusius. Jubiliatą pasveikinti atvy- 
Gaila, kad nebuvo dar antra ko jo brolis muz. J. Brundza 
tiek. Bet, tariant vieno kai- su žmona, kunigai J. Balkū- 
bėtojo žodžiais, „quality, o'nas, J. Aleksiūnas, P. Leke- 
ne quantity pasirodė”. Į vai-i__________________________ _

R kalbėtojai sveikino gerk. narįaį įurį pereiti per visą 
jubilijatus, įsteigėją M. A. eilę ceremonijų, kurias gal 
Norkūną, kuris, ligos pri-|kai kam ir nelabai malonios 
spaustas, negalėjo atvykti, atrodo, bet sukelia daug juQ_
Norkūną, kuris, ligos

kun. Urbonavičių ir kun. Vir- 
mauskį. Po bankieto visi 
linksmai praleido laiką nau- 
ioj salėj, pasišokdami ir pa 
dainuodami linksmas lietu
viškas daineles.

ko. Žinoma, nariai perėję šį 
išmėginimą, esti daug 
tvaresni ir užsigrūdinę.

pa

Antros vestuvės
Neperseniai apsivedė 

Sandaitė, duktė A. Sandos, 
gyvenančio Dorchestery, gi 

Parapijos didysis choras lapkričio 10 d. apsivedė ir 
smarkiai vekia. Vis daugiau kita duktė, Onytė su J. Ur- 
ir daugiau matyti naujų na- bonu iš So. Bostono. Jaunoji 
rių, kurie noriai lankosi i buvo veikli narė kelių jauni- 
praktikas ir įdomaujasi cho- rno organizacijų, kaip tai 
ro veikimu. Pereitą savaitę L. Vyčių, sodaliečių ir choro 

turėjo naujų naru Naujai porelei linkėtina daug 
nriėmimo vakarėlį. Nauji laimės. B.

Choro veikimas

M.

PATERSON, N. J.

Lošimo vakaras
Sekmadienį, lapkr. 14 

šv. Kazimiero par. auditori
joje įvyko šv. Veronikos klu
bo lošimo vakaras. Blogas 
oras sulaikė daug žmonių 
nuo atsilankymo, bet nepai
sant to, vakarėlis gerai pa
vyko.

d.,

Naujas vargonininkas
Patersono parapija susi 

laukė naujo vargonininko 
Lapkr. 21 d. vargonininko 
pareigas pradėjo eiti prof. 
Ant. Grigoraitis. Choras la
bai džiaugiasi susilaukęs 
naujo choro vedėjo. Linkime 
prof. Grigoraičiui geriausių 
sėkmių Patersone.

Misijos
Sekmadienį, lapkr. 28 

7:30 vai. vakare prasidės 
misijos ir baigsis gruodžio 7 
d. Visiems parapijiečiams 
svarbi pareiga ateiti į šias 
misijas. Misijas skelbs jau
nas misijonierius, neseniai 
atvykęs iš Lietuvos T. Juo
zas Stašaitis, salezietis.

d.

40 Valandų atlaidai 
prasidės sekmadienį, gruo
džio 5 d. ir baigsis antradie
nį, gruodžio 7 d. Kviečiami 
visi lietuviai šios kolonijos 
ir apylinkės pasinaudot 
Dievo malonėmis.

Patersonietis.

JERSEY CITY, N. J.

— Sodalietės, 
vienerių metų nuo 
steigimo sukaktį, turėjo eu
charistinius užkandžius, į 
kuriuos atsilankė kleb. kun. 
S. Stonis. Buvo pasakyta 
gražių kalbų bei išreikšta 
linkėjimų. Pabaigoj išrinkta 
nauja valdyba ateinantiems 
metams: pirm. M. Andriuš- 
kevičiūtė, ižd. M. Baziliūtė ir 
sekr. M. Vaitkevičiūtė. Ge
riausio pasisekimo naujajai 
valdybai.

— Šv. Onos parapijos baž
nyčioje novena prie Nekalto 
Prasidėjimo įvyksta gruo
džio 4 — 12 d. Noveną ves 
neseniai atvykęs iš Lietuvos 
vietoje Tėvo J. Bružiko jė
zuitas kun. J. Kidykas. Kvie
čiama visus lietuvius, kaip 
Jersey City, taip ir kitų ko
lonijų atsilankyti ir pasi
klausyti to įdomaus pamok
slininko pamokslų.

paminėti 
savo įsi-

BALTIMORE, MD.

— Sekmadienį, lapkr. 21 d 
parapijos naudai buvo su
ruošta moterų paskutinė šių 
metų vakarienė. Oras buvo 
šaltas, tad kai kas ir susir
go.

— Lapkričio 17 d. mirė 
p. Šileikis, linksmo
žmogus, bet apsileidęs tikė
jime. Staiga užklupusi mir 
tis nedavė progos pasiruošti

būdo

Į dabartinį nepaprastiems tuos sumanymus skubotai 
-- posėdžiams sušauktą kon- įgyvendinti. Ir tai dėl dviejų 

gresą suvažiavo atstovai iš'priežasčių: 
visų kampų. Jiems teks iš
gvildenti devynias galybes 
painių klausimų, kurie šauk
te šaukias išsprendimo. Jau 
1933 m. gana sunkus buvo 
kongreso uždavinys, o šiemet 
nė kiek lengvesnis. Prieš 4 
metus kongresas turėjo įves
ti naują gerovės programą; 
šiemet gi reikia jos griež
čiau laikytis, ar tiesti tvir
tesnes ekonomijos gaires.

Šiai nepaprastai sesijai 
prezidentas patieks visą eilę 
sumanymų. Ekonomijos at
žvilgiu, visų svarbiausi bene 
bus šiuodu pagrindiniai rei
kalai: išjudinti biznio gyvu
mą bei veiklumą, ir pertvar
kyti darbo valandas ir už 
darbą atlyginimą. Pastarasis) 
projektas vaidins ypač svar
bų vaidmenį darbininkų gy
venime.

Atstovai, turėdami prieš 
akis atliktinus darbus, be 
abejonės, įtemps visas jėgas

šalies gerovė 
vers juos rūpintis žmonių 
padėtimi — kaip ją gerinti. 
Antra, jie patys norės iš to 
pelnytis. Juk vyriausybėje 
nemaža yra neužimtų šiltų 
vietų. Tyčia ar netyčia prez. 
Roosevelto paskyrimai ligi 
šiol buvo vilkinami, bet at
stovai žino, kad šie priklau
sys nuo jų elgesio dabarti
nėje sesijoje. Kurie uoliai 
pritars prezidento planams, 
tie ir įgys pas jį daugiau 
įtakos, o šiltas vietas galu
tinai nuspręs atstovų įtakin- 
gumas.

Žinoma, prez. Roosevelto 
sumanymai iššauks daug 
karštų ginčų. Jiems berods 
pasipriešins ne vien respub
likonai, kurie vis dar laikosi į 
Hooverio senų pažiūrų, bet t 
ir neištikimi demokratai, 
kurie nepraleis progos kelti ) 
prieš prezidentą savo politi- j 
nius ragus. Gintaras.

amžinastin. Palaidotas kom- kas gi nenorės pasiklausyti 
panijos kapinėse.

— Siuvėjų darbai visose'tuviškų dainų, o antra, kad 
dirbtuvėse taip sumažėjo,' 
kad atrodo, kaip prieš kokią 
krizę.

— Ponia Gruškūnienė su
grįžus iš Lietuvos jaučiasi 
sustiprinus savo sveikatą. 
Jai Lietuvoje patiko. Išlaidų 
turėjo apie šešis šimtus do
lerių, su kelione — apie aš
tuonis. Nepatiko jai mote
rims rankų bučiavimas. Sa
ko, atrodo įžeidimu. Seniau 
moterys atrodė dievotesnės, ^rikos lietuviams išgirsti Lie- 
o dabar daug malonumo yrajtuvos operos artistę M. Ra-

taip meniškai išpildomų lie-

šio koncerto pelnas skiria
mas labdarybės tikslams, šv. 
Vincento Pauliečio dr-ji per 
keletą metų daug suvargusių 
šeimų sušelpė, daugeliui ne
laimingųjų nudžiovino aša
ras, įvairiomis progomis ap
rūpindama juos maistu ir 
drabužiais. Tad šioji draugi
ja besirūpindama koncerto 
surengimu, turi du svarbius 
tikslus: teikia progos Ame-

Lapkričio 26 j., 10

NUOSI

misą laikraščio 
mogoms, įjyknsioms Ap 

jtoiilnyfflo par., 1 
nes par, Brooklyn, N. Y. 
Ė, tariame didžiausio nu 

Dams: toli N. Pakalniui, 
smnui ir kun. K. Paulonii 
pramogų, jų pagelbininka

raščio Amerikos pramogo 
Dies lietuvių katalikų via 
Ii savo laikraštį Ameriką, 
tingumą ir pasiryžimą v 
tarnyboje ir sargyboje.

Amerikos

RAKAUSKAITĖS KON
CERTAS GRUODŽIO 12

Lietuvos operos artist 
Marijonos Rakauskaitės ko 
(ertas Brooklyne bus gru 
ho 12 d., sekmadienį, Lab 
yceum salėje, Willoughl

Koncertui ruošti komit 
tas paskutiniu laiku ėmei 
baigiamųjų ruošos darbi 
Paskutiniai du posėdžiai įvj 
io Amerikos redakcijos ps 
talpose ir pas kun. J. Balkii 
Dį.

M. Rakauskaitė dainavi 
Lietuvos operoje beveik 1! 
metų. Visą laiką ji buvo ii 
tebėra pirmaeilių' daininin 
by skaičiuje. Praėjusią va
sarą ji viešėjo savo gimtinė-

dabar vėl grįžta į Lietuvą 
įvairiose vietose jau įvyko 
jos koncertai, o Brooklyne 
bus jos atsisveikinimo kon 
certas, po kurio ji tuojau iš-

° J , ..... . .
kad vyrai gausingiau eina kauskaitę dainuojant ir liku- vyks į Lietuvį.- •,
prie Komunijos, negu mote-piuoju nuo parengimo pelnu M Rakauskaitė lietamy

Buomet buvo palanki įvai- 
JĮ organizacijų pramogoms, 
ariamoms aukštiems tiks
lais. Tokiose pramogose ji 
ada buvo maloni progra
ms dalyvė su gražiausiomis 
'Minis. Savo talento ji. 
pavydėjo ir nepavydime- 

visuomenei. i
I

15 metų Lietuvoje M. 
suskaitė buvo Lietuvos 

pirmaeilė artistė. Ne 
jai teko Lietuvos dai-06 

litstovauti ir užsieny. Vi- va 
■ P koncertavo didžiausiu CI^ 
pimu.

tiškais rūbais pasipuošiusios apylinkės lie- 
gražiai pašoko prie armoni11 geriausią progą 
kų muzikos, kurią atliko pa ® geriausią dainininkę, 

tys choristai.

Reikšmingas kalbas pas; 
kė vietos kleb. kun. I. Kelm<

sušelpti varginguosius šv.rys. Alvite į šv. Onos atlai
dus privažiuoja mažiau žmo- j Kalėdų švenčių proga, kad 
nių, negu būdavo. Mat, Mari-ir jiems šios šventės būtų 
jampolės didžiulė bažnyčia malonios, 
tūkstančius žmonių patrau
kia, nes ir ten yra dideli šv. 
Onos atlaidai. Vilkaviškis 
taip pat gyvas miestas, vi-' 
sur švaru. Nepatinka jai tik, šv. Jurgio par. choras 
kad kaimiečiai amerikiečius Brooklyn©, vadovaujant muz, 
kvailiais vadina užtat, kad J. Brundzai, koncertavo' 
parsivežę pinigų nemoka su- Newarke. Choras newarkiej 
naudoti, įsigyja įvairių biz- čius sužavėjo. Buvo vaidini-] 
nių ir, negalėdami tinkamai mų, monologų, tautiškų šo- 
sutvarkyti, palieka vargšais, kių ir gražių dainų. Geriau- 
o kiti šiaip prašvilpę pinigus, šiai patiko tautiški šokiai^ 
išstato save pajuokai.

SO. BOSTON, MASS.

„Darbininko’’ balius
Lapkričio 20 d. įvyko laik-

NEWARK, N. J.

B.

Sekmadienį, lapkr. 21 d.
iŠ L

nes jaunos lietuvaitės, tauj petį

kad 

bertas bus sekmadie- 
m 12 d. Bilietai ’ 
p 75 et. Yra bilietų ir J10’ 

Bilietų galima gau-i 08 rraščio „Darbininko” metinis lis ir šv Jurgio par kleb( 
balius. Tai buvo vienas iš ge- nas kun K pauiiOnis. 
riausiai nusisekusių parengi
mų, kurie kada nors buvo 
rengiami, nes iš anksto orga-, 
nizuotai prie to buvo ruošta-, ir kupini gražios nuotaikc _ 
si. Baliuje atstovauta bene linksmi - dainuodami, dvie 1 įstaiga prašo praJ^ 
visos aplinkinės kolonijos, dideliais autobusais, grį 
Daugiausiai dalyvavo jauni
mo, kuris įvertina spaudos,1 Šiuo parengimu brook 
reikšmę ir remia jos naudai, niečiai atsiteisė newark 
parengimus. Tai labai gražus į čiams, 
reiškinys. Žmonių priskaito-1 laiko turėjo

Brooklyniečiai išsivežė i 
newarkiečių gražių įspūdž

namon.

kurie prieš

SIUNTINIAI I
--  | Įvyks 

čio (N 
kalėdiniai siunti-j^mer^IC 

būtų išsiun-l^l klube 
J anksčiausiai. Jei

IR giminės ganI Bus 1

ma virš tūkstančio.

Koncertas labdarybei
Gruodžio 9 d., Municipal 

Building salėje rengiamas 
didžiulis koncertas, kuriame 
koncertuos Lietuvos operos 
žvaigždė M. Rakauskaitė, 
kuri yra davusi jau keletą 
koncertų didesniuose mies
tuose ir prieš išvažiuojant į 
Lietuvą turės koncertus So. 
Bostone ir Brooklyn, N. Y.

Brooklyne.

Toks chorų pasikeitim 
parengimais labai sveikin 
nas, nes iš to užsimezga da 
giau pažinčių, o pasekmės! 
to gali būti tos, kad gali 
sidaryti nauji 1 —
šeimos židiniai ir mažiapim^ 
mūsų gražaus jaunimo te“ 
svetimtaučiams.

mėn 1 dovanas, išsiųskite prie links 
parengiiy pra(iži0jft Į Bus ski

- - - - - - (kandžių p 
^PARAPIJOS mo.

Įėjimas
‘ ^dienio va- Labai ms

0 30 d. per de- svečius ir 1

< JtSt, Brook- minimą?
"i prieš šven-' ___

įėjimo. Ši lį ANGELŲ

PARi

Jei duosi skelbimą Am

Tautietis! k"4“

1C tat Chaa: 
.Į® a Brook'

Į šį koncertą tikimasi su , kai, — turėsi pageidaujarik brigams Prasidėjęs 1 
traukti daug žmonių, nes išdavų. l'H • ^aD^* ^arali 

žaras eina vis
i Ujį' Jieins 8U‘ Žmonės, ypač.

™ madienį, i*”’
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'AS

ilžiaiijaut

sumanymus skubotai 
dinti. Ir tai dėl dviejų 
čių: šalies gerovė 
los rūpintis žmonių 
oi — kaip ją gemų, 
jie patys norės iš to j 
s. Juk vyriausybėje 

yra neužimtų šiltį 
?yčia ar netyčia prez. 
šito paskyrimai ligi 
vo vilkinami, bet at- 
žino, kad šie priklau- 
) jų elgesio dabartį- 
sijoje. Kurie uoliai;

prezidento planams, 
gys pas jį daugiau 
o šiltas vietas galu- 
ispręs atstovų įtakin-

ta, prez. Roosevelto 
mai iššauks daug 
ginčų. Jiems berods 
sius ne vien respub- 
kurie vis dar laikosi 
o senų pažiūrų, bet 
štikimi demokratai, 
jpraleis progos kelti 
ezidentą savo politi- 
us. Gintaras.

gruodžio 8 d.

Praėjus mūsų laikraščio Amerikos naudai ruoštoms pra
mogoms, įvykusioms Apreiškimo par., Brooklyn, N. Y., 
V, J. Atsimainymo par., Maspeth, N. Y., Angelų Karalie
nes par., Brooklyn, N. Y. ir Šv. Jurgio par., Brooklyn, N. 
Y., tariame didžiausio nuoširdumo žodį parapijų klebo
nams: kun. N. Pakalniui, kun. J. Balkūnui, kun. J. Alek- 
siūnui ir kun. K. Pauloniui už rūpinimąsi surengimu šių 
pramogų, jų pagelbininkams vikarams, visiems darbuoto
jams ir visiems atsilankiusiems, kurie užtikrino, kad laik
raščio Amerikos pramogos buvo sėkmingos. Džiaugda
mies lietuvių katalikų vieninga parama ir supratimu rem
ti savo laikraštį Ameriką, reiškiame savo pakartotiną dė
kingumą ir pasiryžimą visados būti visuomenės reikalų 
tarnyboje ir sargyboje.

Amerikos Redakcija ir Administracija.

PADĖKA

Noriu išreikšti padėkos žo
dį visiems, kurie mane ap- 
'ankė laike ligos po operaci
jos ligoninėje, kurioje teko 
būti tris savaites. Reiškiu 
nuoširdžią padėką Maspetho 
par. Altoriaus dr-jai už už- 
prašymą šv. mišių, šv. Ro
žančiaus dr-jos ir Moterų 
s-gos 30 kp. už aplankymą 
manęs man besergant.

Ona Radzevičienė.

DĖL LIET. KALBOS CO
LUMBIA UNIVERSITETE

kais atvirukais. Na, o kaip 
su pažįstamais ir saviškiais 
Lietuvoj — juos pasveikin
kite pasiųsdami gražų lietu
višką atviruką ir kalendo
rių. Tuo jiems suteiksite di
delį džiaugsmą. Tuojau 
kreipkitės į Ameriką, 423 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2643 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 2910 Avenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. GIBBONS 
d-b-a Avenue D Tavern

2910 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2656 has been issued ' to the undesigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 451 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consume^ 
on the premises.

IGNAS SUTKUS 
d-b-a Republic Bar & Grill

461 Grand St., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
BEER, WINE. LIQUOR 
Wholesale and Retail

enorės pasiklausyti 
liškai išpildomų lie- 
dainų, o antra, kai 
erto pelnas skiria- 
arybės tikslams, k 
Pauliečio dr-ji pa 

tų daug suvarguaą 
šelpė, daugeliui ne- 
iį nudžiovino as
lomis progomis ap 
a juos maistu ii 
s. Tad šioji draugi- 
(pindama koncerto 
u, turi du svarbia 
teikia progos Ame- 
uviams išgirsti Lie- 
eros artistę M. Ra- 
ę dainuojant ir tiku- 
uo parengimo pelnu 

varginguosius šv. 
švenčių proga, kad 
šios šventės būtų 

i. B.

J. Balkū-

dainavo 
beveik 15

Ar norit nauji; vargonų?
Žinoma, visi atsakys, kad 

taip. Tad nepamirškit šį sek
madienį ateit į parapijos sa
lę, 207 York St., o ten rasit 
visų įdomybių. Kas išsigalit, 
paaukokit kokių geresnių 
daiktų, nes bus duodamos 
dovanos laimėjusiems. Pra
džia 7 vai. vakare. Bus už
kandžių ir įvairių gėrimų. 
Laiką visi praleisit labai 
smagiai. Visas pelnas naujų 
vargonų fondui.

ROMUVOS VEIKLA

Lapkr. 23 d. Romuvos klu
bas turėjo mėn. susirinkimą 
pas ponus Barziliauskus, 
Woodhaven, L. I. Vakaras 
praleistas vaišėms viešniai 
poniai Yarrow iš Plymouth, 
Pa. P. Yarrow yra žinoma

JWARK, N. J.

.dienį, lapkr. 21 i 
gio par. choras iš 
io, vadovaujant muz. j 
mdzai, koncertavo 
i. Choras newarkie- 
avėjo. Buvo vaidini- 
aologų, tautiškų šo 
ražių dainų. Geriau- 
ko tautiški šokiai, 
los lietuvaitės, tau- 
ūbais pasipuošiusios. 
pašoko prie armoni
kos, kurią atliko pa
istai.

mingas kalbas pasa
is kleb. kun. L Kelme- 
v. Jurgio par. klebo- 
i. K. Paulionis.

dyniečiai išsivežė iš 
iečių gražių įspūdžių 
ii gražios nuotaikos, 
- dainuodami, dviem 
s. autobusais, grįžo

RAKAUSKAITĖS KON- todėl visi kviečiami išklausy- 
CERTAS GRUODŽIO 12 D. ti šių pamokslų. Pamaldos 

--------  kiekvieną vakarą 7:30 vai.
Lietuvos operos artistės Novena baigsis trečiadienį, 

Marijonos Rakauskaitės kon
certas Brooklyne bus gruo
džio 12 d., sekmadienį, Labor 
Lyceum salėje, Willoughby 
Ave.

Koncertui ruošti komite
tas paskutiniu laiku ėmėsi 
baigiamųjų ruošos darbų. 
Paskutiniai du posėdžiai įvy
ko Amerikos redakcijos pa
talpose ir pas kun. 
ną.

M. Rakauskaitė 
Lietuvos operoje
metų. Visą laiką ji buvo ir 
tebėra pirmaeilių daininin
kių skaičiuje. Praėjusią va
sarą ji viešėjo savo gimtinė
je, Chicagos apylinkėje, o 
dabar vėl grįžta į Lietuvą 
Įvairiose vietose jau įvyko 
jos koncertai, o Brooklyne 
bus jos atsisveikinimo kon 
certas, po kurio ji tuojau iš
vyks į Lietuvą.

M. Rakauskaitė Lietuvoje
visuomet buvo palanki įvai- dainininkė Wyoming klonyje 
rių organizacijų pramogoms, ir mėgiama ten radijo artis- 
ruošiamoms aukštiems tiks- tė. Ji romuviečiams daug 
lams. Tokiose pramogose ji dainų padainavo. Romuvie- 
visada buvo maloni progra- čiai ruošiasi sausio 29 d. va
rnos dalyvė su gražiausiomis karienei Hotel Granada, 
dainomis. Savo talento ji Brooklyne. 
nepavydėjo ir nepavydi lie
tuvių visuomenei.

Per 15 metų Lietuvoje M. 
Rakauskaitė buvo Lietuvos 
operos pirmaeilė artistė. Ne 
kartą jai teko Lietuvos dai
nai atstovauti ir užsieny. Vi
sur ji koncertavo didžiausiu 
pasisekimu.

New Yorko apylinkės lie
tuviai turi geriausią progą 
išgirsti geriausią dainininkę. 
Jos koncertas bus sekmadie
nį, gruodžio 12 d. Bilietai 
po 50 ir 75 et. Yra bilietų ir 
po 1 dol. Bilietų galima gau-' 
ti Amerikos administracijo
je.

KOMITETAS RŪPINASI

Lietuvos operos artistės 
p-lės M. Rakauskaitės kon
certo posėdžiai praeitą sa
vaitę įvyko Amerikos redak
cijos patalpose, ir šią savai
tę pas kun. J. Balkūną Mas- 
pethe. Komitetui rūpi išpla
tinti daug koncerto tikietų, 
kad būtų šis koncertas pa
sekmingas. Kas norėtų prisi
dėti prie koncerto pasiseki- 

prašome kreiptis Ameri- 
redakcijon.

mo, 
kos

DĖKŲ DIENOS 
UŽBAIGTUVĖS!

PAŠTO SIUNTINIAI

Lietuvos operos artistė p-lė Marijona Rakaus
kaitė, kuri koncertuos gruodžio 12 d., Labor Ly
ceum salėje, Brooklyn, N. Y.

Abu džiaugėsi Amerikos pa
žanga.

— Lietuvių kalbos mokyk
loje vaikų skaičius auga. Tu
rėtų būti daug daugiau. Se
sutės pradės lankyti hamus

šiai. Žmonės ypač susidomė
ję visokiomis įvairenybėmis, 
kurių šiame bazare netrūk
sta.

Atsilankiusių į bazarą dė
mesį ypač traukia gražiai
aprėdytos būdos: parapijos ir asmeniniai prašyti tėvų 
24 Moterų s-gos kp. ir Ro-| leisti vaikučius lietuviškai 
žančiaus dr-jos, taip pat pasimokyti. Mokoma Lietu- 
134 LRKSA. kp. ir par. cho- vos geografijos ir istorijos, 
ro didysis ratas. Čia bazaro'lietuviškų dainų ir giesmių, 
lankytojai spiečiasi, kaip j — Pirmais mėnesio penk- 
bitės apie avilį. Tai antro. tadieniais Maspetho bažny- 
aukšto salė. Trečiam aukšte čioje būna gražios pamaldos 
.— sodaliečių būda ir šokiam j vakarais šv. Valanda. Jos pa
vietą ir gražų reginį rodo, jsižymi tuo, kad visa bažny-

Bazaras aprūpinamas vy-jčia gieda lietuviškas gies- 
rų, gi moterėlės atsilankiu-'mes, kaip „Prieš taip didį
sius aprūpina visokios rū
šies valgiais — kiekvieną 
dieną kas nors naujo ir ska
nesnio.

Taigi, kurie norite tas į- 
vairenybes pamatyti, būtinai 
ateikite į bazarą, nes jis 
baigsis sekmadienio vakare.

— Lapkr. 25 d. susituokė 
Pranas Gordon su Alicija 
Digriūtė; lapkr. 21 d. Eduar-

Sakramentą”, „Jėzau prie 
manęs ateiki”, „Šventas Die
ve” ir k. Žmonės myli ben
drą giedojimą. Mūsų lietu
viškos giesmės yra gražios 
ir mėgiamos net kitataučų.

DABAR MASPETHIEČIAI
LAIMĖJO

Maspetho lietuvių basket- 
bolo komanda lapkr. 17 d.

parengimu brookly* 
atsiteisė newarkie- 

kurie prieš mėnesį 
turėjo parengimą 

jįe.

chorų pasikeitimas 
imais labai sveikinti- 
s iš to užsimezga dau- 
ažinčių, o pasekmės S 
būti tos, kad gali » 

:i nauji lietuvi^5 
židiniai ir in^u 

gražaus jaunimo^ 
taučiams.

Tautietis.

Įvyks šį šeštadienį, lapkri
čio (Nov.) 27 d. vakare, 
Amerikos Lietuvių Tautiniu 
kų klube, 35 Stagg Street 
Brooklyn, N. Y.

Bus linksmas vakarėlis 
prie linksmos muzikos!

Į Bus skanių kalakutų už
kandžių prie gardaus gėri- 

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS mo.
Įėjimas nemokamas.
Labai maloniai kviečiame

Pašto įstaiga prašo pra
nešti, kad kalėdiniai siunti
niai į Lietuvą būtų išsiun
čiami ko, anksčiausiai. Jei 
norite, kad jūsų giminės gau 
tų laiku dovanas, išsiųskite 
gruodžio pradžioje.

Pradedant antradienio va
kare, lapkričio 30 d. per de- svečius ir klubo narius atsi
vytas dienas šv. Jurgio baž- lankyti į šį malonų pasilinks- 
nyčioje, 207 York St., Brook- minimą! 
lyne, bus novena prieš šven- 
tę Nekalto Prasidėjimo, ši Iš ANGELŲ KARALIENĖS 
novena bus vedama anglų 
kalboje jėzuito kun. Chas.
Connor, kuris 1936 m. Brook 
lyno dijocezijos kunigams
davė rekolekcijas. Kadangi Angelų Karalienės par. ba
si novena ypatingai taikoma žaras eina visu smarkumu, 
lietuvių jaunimui, jiems su- žmonės, ypač pereitą sek- 
prantamoje anglų kalboje, madienį, lankėsi labai gau-

PARAPIJOS

Bazaras 
Prasidėjęs lapkričio 20 d.

duosi skelbimą Ameri- 
- turėsi pageidaujant

NOTICE is hereby (riven thst License No. 
EB 1358 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Bevernge Control Law at 
85 Johnson St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed on the premises.

WILLIAM HEMPE
85 Johnson St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 10752 has been issued to the undersi<med 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1776 Ocean Ave., Borough of Brooklyn County 
of Kings, to he consumed off the premises.

DAVID HELLER.
1776 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hcrehv given th-if I icense No. 
GB 10120 has been issued to the undersigned 
to sell boor at retail under Sc-tinn 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Lnw at
261 Reid Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to ho consumed off the premises.

PATRICK J. HESTER
262 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RI. ?A7 o has been issued to the undersigned 
to soli boor, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I aw at 3501 Surf Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM McLEAN
3501 Surf Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2591 has been issued to the undersigmed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2707-09-11 Beverly Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN JOSEPH FILAND 
d-b-a Beverly Bar & Grill 

2707-09-11 Beverly Rd., Brooklyn, N. Y.

Nežiūrint, kad jau antri 
metai dėstoma lietuvių kal
ba vienam garsiausių univer
sitetų — Columbijoj, mūsų 
jaunimas tuo nesidomi: šie
met esama vos 4 klausytojų. 
Kode1 taip yra sunku atsa
kyti. Gal todėl, kad kursas 
yra daugiau teoretinis, negu 
praktiškas; gal todėl, kad 
Columbia universitetas ran
dasi toli nuo lietuvių gyvena
mų vietų ir yra nepatogus 
susisiekimas; gal mūsų stu
dijuojantis jaunimas neturi

i _ i _• • • . t , RL 2461 has been issued to the undersignedpakankamai pinigų, ir lietu- to sell beer, wine and liquor at retail under
. , ln i v i j • Section 132A of the Alcoholic Beverage Con-Vių kalbą laikantieji, salutl-.trol Law at 245 Monitor St., Borough of
, , I Brooklyn, County of Kings, to be consumed

das Lencevičius su Leonora j žaidė su Harrisono Lietuvos
vyčiais. Maspethiečiai lai
mėjo 48:29 taškais. Aiškus 
buvo Harrisono komandos 
silpnumas prieš lietuvius. 
Tiesa, yra gerų žaidikų har- 
risoniečiuose. Šią savaitę 
maspethiečiams nebus taip 
lengva apsidirbti su water- 
buriečiais. Skaitytojai teat
simena, kad žaidimai įvyks 

.Klasčiaus salėje ne trečiadie- 
MASPETHO ŽINIOS > niais, bet penktadieniais 

--------  (Kalėdų ir Naujų Metų išva-
— Altoriaus vaikų bunco karėse žaidimų nebus). Įžan- 

bus šį sekmadienį, lapkr. 28 pa dabar tik 35 et. Visada 
d. 8 vai. vakare. Altoriaus 
vaikai neužilgo pasirodys 
basketbolo žaidimuose.

— Lapkr. 27 d., šeštadie
nio ryte 9 vai. bus apvaikš
čiojama Stebuklingo Medalio 
Panos Švč. šventė iškilmin
gomis mišiomis su asista. 
pamokslu ir Palaiminimu.

— Transfiguration C. C. 
basketbolo komanda žais ne 
trečiadienio vakarais, bet 
penktadienio vakarais Klas
čiaus salėje, pradedant gruo
džio 3 d. Įžanga bus tik 35; 
et. Padėkos Denoje žaidė su 
Waterburio vyčiais. Kartu 
žaidė ir Great Necko vyčiai 
su Waterburio 
komanda.

— Lapkr. 22 
Maspethe kun. 
jus ir marijonų 
las kun. J. Jakaitis, M.I.C.

Remeskevičiūte.
— Sodalicija gyvuoja. Se

sutės pranciškonės lanko su
sirinkimus. Visos mergaitės 
bus surašytos.

— Vaikučių basketbolo 
komanda lavinasi ir neužil
go Klasčiaus salėje žais 
penktadieniais.

niu dalyku, nenori mokėti už 
kursą?

Dvi iš šių kliūčių galėtų 
būti lengvai pašalinamos. 
Katalikų profesijonalų Ro
muvos klubas, Brooklyno 
Liet. Profesijonalų dr-ja ir 
Liet. Studentų Alumnų klu
bas rengia vakarienę 1938 
m. sausio 29 d., šeštadienį, 
Granada Hotel, Brooklyne, 
kurios visas pelnas skiria
mas lietuvių kalbos stipendi
joms (scholarships) Colum- 
bijoj. Taigi mūsų visuomenė 
turėtų paremti šį parengi
mą; tuomi mes suteiksime 
progą mūsų jaunimui moky
tis lietuvių kalbos. Turėda
mos stipendijų fondą, minė
tos draugijos gal galės rei
kalą taip sutvarkyti, kad lie
tuvių kalbos lektorius iš Co- 
lumbijos galėtų atvykti su 
paskaitomis ir į Brooklyną, 
kur lietuviams būtų patogu 
susirinkti. Mūsų jaunimui 
tada beliks nugalėti paskuti
nė kliūtis: atsikratyt tingi
nystės ir pamilti lietuvių 
kalbą.

Tuo tarpu visi ruoškimės 
minėtai vakarienei sausio 29 
d. Granada viešbutyj. Bilie
tas $3 asmeniui. Paulius.

LIETUVIŠKŲ KALĖDINIŲ 
ATVIRUKŲ IR KALEN

DORIŲ

vra šokiai.

Šiemet Amerikos adminis
tracijoj yra didžiausias pasi
rinkimas lietuviškų kalėdi
nių atvirukų ir kalendorių. 
Todėl nusistatykite, kad šie
met visus savo draugus ir 
gimines sveikinsite lietuviš-

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

jaunamečių

d. lankėsi
J. VaJantie-

Provincijo-

TRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2601 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 4011 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN BUCKLEY 
d b-a Four Leaf Shamrock

4011 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2363 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol La,w at 137 Court St. & 212 Atlantic 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

MAX MEYERSON 
d-b-a Court-Atlantic Bar & Grill

137 Court St.,
& 212 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
RL 2373 has been issued to the undersigmed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 48 Sands St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SERRAGO 
d-b-a Bridge Bar & Grill

48 Sands St., Brooklyn, N. Y.

on the premises.
STANISLAUS SENDZIAK

245 Monitor St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7358 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 49 Ten Eyck St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on 

49

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 230 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 101 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

UNITED UKRAINIAN SOCIAL 
ORGANIZATION, INC.

Grand St., Brooklyn, N. Y.

the premises.
JOSEPH MOKOLA

Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

101

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5007 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 1751 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES J. HENNESSY
1751 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2525 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 396 Hamilton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. BEHAN
306 Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given .that License No. 
RL 2522 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 137 Schenectady Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENZO POLICANO
137 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y. ___ ■______
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2496 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 5506 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IDA SWIFT 
d-b-a Ed Swift’s Bar & Grill

5505 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 2495 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 869 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS FITZGERALD
869 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2492 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 262 DeKalb Ave. & 238 Grand 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

WILLIAM POULOS 
362 DeKalb Ave.,
& 238 Grand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 6321 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 588 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COSMOPOLITAN TAVERN. INC.
588 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

STn"g 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2399 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 80 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALBERT BOIM 
d-b-a Home Rule Cafe & Rest.

80 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2455 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 62 Vanderbilt Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER SCUDERO 
d-b-a Pete’s Bar & Grill

62 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 340 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1063 Flushing Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHELE LISCHIO 
d-b-a Michael’s Italian and American Rest. 
1053 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5192 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 60 St. 
Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed Off the premises.

THOMAS RUSSO
60 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4966 has been issued to the undersigmed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1698 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN TURNER
1698 Fulton St., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10797 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 389 Nos
trand Ave.. Borough of Brooklyn. County of 
Kings, to be consumed off the premises.

ADOLF MOLLER
389 Nostrand Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2450 has been issued to the undersigmed 
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 undersigmed 
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. 
CL 00095 has been Issued to the undersigmed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
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 
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.

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4915

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 AvefiUe.
=___........ -..... ■ ——sa.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

|219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y/1 

(AVilliamsburgh Bridge Plaza't
•I

1-
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REDAKTORIUS IŠVYKO

Amerikos redaktorius pra
rytos savaitės gale išvyko į 
Uaująją Angliją, kur dalyva- 

o Parbininko metinėje pra
mogoje, Cambridge, ir L. Vy- 

< ių org-jos pirmųjų steigėjų, 
’ unigų K. Urbonavičiaus ir 
nr. Virmauskio ir M. A. Nor
kūno pagerbimo puotoje, 
Providence, R. I. Turime ži- 

:ų, kad redaktorius ilgesnį 
-/iiką praleidžia Providence 
nas kun. J. Vaitekūną ir Ma- 

■ ianapolio kolegijoje.
Išvykusį redaktorių pava

duoja kun. J. Balkūnas.

BROOKLYNO IR APYLIN
KĖS ŽINIOS

Eina kalbos, kad garsios 
Coney Island maudynės su 
visais namais nuo 1938 m. 
sausio 1 d. pereis į New 
Yorko miesto valdžios ran
kas. Biznio savininkai susi
rūpinę laukia, kas įvyks.

Didžiojo New Yorko Civil 
Service parėdymu, visos mie
sto ligoninių slaugytojos 
skaičiuje 3,000, turės palai
kymui dabartinio savo dar
bo, išlaikyti atitinkamus 
kvotimus.

Queens apskrities namų 
savininkai, kurie turi namų 
„mortgičius”, siunčia prašy
mus į Albany, valstybės le- 
gislatūrą, pailginimui.

Williamsburg© naujuose 
namuose jau gyvena 12,000 
šeimynų. Kiekvieną dieną 
susikrausto apie 35 šeimy
nos.

New Yorko Jefferson 
High School įvesta šokių pa
mokos. Mokiniai noriai mo
kosi tos „mokslo” šakos. Tik 
viena „bėda”, kad mažai pa
mokų duodama.

Brooklyn© moterys orga
nizuojasi kovai su pieno 
aukšta kaina. Tai kampani
jai, kad pieno kaina būtų 
sumažinta, vadovauja gydy
toja Whitney.

Brooklynas visame duos- 
nus. Štai šiais metais suau- 
kavo net $126.785 vietos li
goninėms. O kur kiti labda
rybės, darbai ir aukos.

NEW YORK, N. Y.

Devyniadienis (novena) 
Švč. Panelės Marijos pagar
binimui Aušros Vartų para
pijos bažnyčioje prasidės 
lapkričio mėn. 29 d., 8 vai 
vakare ir tęsis iki gruodžio 
7 d. (ne 8 d.) imtinai. Pa
maldos bus tiktai vakarais.

Pamaldas ves kun. Alfon
sas J. Paniekas, C.S.S R.

Visi newyorkieciai nuošir
džiai kviečiami.

Aušros Vartų lietuvių pa
rapijos likimu susirūpinę 
newyorkieciai šaukia visų 
parapijai priklausančių lie
tuvių susirinkimą, kuris į- 
vyks lapkričio (Nov.) 26 d. 
penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chester Palace salėj, 1930 
Boston Road, Bronxe. Arti
miausia stotis — I.R.T. 177th 
Street.

Visi lietuviai, kuriems rū
pi Aušros Vartų parapijos 
gyvybė, jos lietuviški papro
čiai. prašomi atsilankyti į šį 
susirinkimą. Visi, kuriems 
svarbu garbinti Dievą savo 
prigimta tautine kalba, lau
kiami šiame susirinkime.

Kvietimo Komitetas.

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

Bazaras
Praeitą šeštadienį prasidė

jo šios parapijos bazaras- 
karnavalas, kuris yra gau
siai lankomas. Čia randasi į- 
vairiausių lošimų bei žaidi
mų, teikiančių galimybę lai
mėti vertingų. dovanų. Kiek
vienam patartina atsilankyti 
ir išbandyti savo laimę. Čia 
ir jaunimas linksmai laiką 
praleidžia, nes bazaro metu 
įvyksta ir šokiai.

Ši pramoga baigsis sekma
dienį, lapkr. 28 d., tad kvie
čiame neapleisti nei vieno 
vakaro. Vyzy.

LIGONINĖJE

Agnietė Okienė, gyv. 19 
Chestnut St., Brooklyne, ran
dasi šv. Katrynos ligoninėje, 
kuriai praeitą savaitę pada
ryta operacija. Girdėti, kad 
ligonė sveiksta. Linkime grei 
to sugrįžimo į namus.

Draugas.

Iš Visur
FORDO STREIKAS 

PRASIDĖJO

Automobilių darbininkų 
unija, CIO šaka, išėjo į strei
ką prieš Fordo kompaniją, 
St. Louis. Fordas vistiek 
laiko dirbtuves atdaras. Sa
ko, dauguma darbininkų sto
jo darban. Eilė darbininkų 
pikietavo vartus, bet sunkve
žimių atvežti darbininkai 
gamybą nenutraukė. Fordas 
užsikirtęs neleist CIO orga
nizuoti darbininkus dirbtu
vėse. Moka aukštas algas, 
duoda geras valandas, bet 
nenori tartis su CIO. Darbi
ninkai seniai grasino Fordą 
priversti skaitytis su CIO. 
Dabar tik* kovos pradžia. 
Anksčiau ar vėliau Fordas 
bus priverstas skaitytis su 
darbininkų , organizacijomis.

ATSISAKO MOKESČIUS 
ATŠAUKTI

Respublikonai reikalauja 
kongreso dabartinėj sesijoj 
atšaukti „corporate surplus 
tax”, nes, sako, kenkiąs biz
niui. Bet administracijos va
dai nori atidėti reformą bū
siančiai sesijai sausio mėne
sį. Vyriausybė žada nuo 
smulkių daiktų mokesčius 
nuimti, nes jai rūpi padėti 
mažam bizniui. Tik neat- 
atšauks gąsdino, automobi
lių reikmenų, radijų, šaldy
tuvų ir k. Šie atneša didžiau
sius mokesčius.

PENKIAS VALANDAS 
VANDENYNE

Lapkr. 24 d. Pan-American 
orlaivis su 8 keliauninkais 
nusileido į jūrą ties Vene- 
zuelos krantais. Orlaivis ap
leidęs Port of Spain miestą, 
tik dvidešimt minučių palė
kęs, dėl motoro pagedimo 
turėjo ųusileisti. Po penkių 
valandų pludūriavimo buvo 
išgelbėti. Ėmė devynias va
landas juos laiveliais atgal 
vežti per siaučiančias jūras.

UŽSIENIO KONSULATAI
UŽSIDARO RUSIJOJE

Neseniai užsidarė vokiečiu 
konsulatai Leningrade, Tifli
se, Charkove, Odesoj ir Vla
divostoke. Dabar paskelbta, 
kad sausio 20 d. užsidarys 
italų konsulatai Kijeve, Le

ningrade, Tiflise, Novoro- 
sijske ir Batume. Taipgi po 
tris konsulatus uždarys Ja
ponija ir Lenkija. Ką tai 
reiškia? Ne ką kitą tik nepa
kenčiamą GPU agentų se
kiojimą. Gera būtų, kad rusų 
konsulatus uždarinėtų visur, 
nes tai agitatorių lizdynai.

— Šiemet visoje Lietuvoje 
įvairios organizacijos pasta
tė 40 Vilniaus kryžių. Atei
nantį pavasarį numatyta pa
statyti tokių kryžių apie 
120.

— Lietuvos nepriklauso
mybės 20 metų sukakčiai mi
nėti sudarytas garbės komi
tetas iš 67 žmonių, kurių 
skaičiuje nepriklausomybės 
paskelbimo dokumentą pasi
rašę Valstybės Tarybos na 
na i, vyriausybės žmonės ir 
šiaip įžymūs asmenys. Dar
bo prezidiumą sudaro 12 na
rių, kurie paruoš plačią pro
gramą sukakčiai minėti.

VILNIUI VADUOTI SĄ
JUNGOS SUVAŽIAVIMAS

Kaune įvyko dvi dienas 
užtrukęs Vilniui Vaduoti są
jungos skyrių atstovų suva
žiavimas. Jį atidarydamas 
dr. Juška sveikino Vilniaus 
krašto lietuvius, radijo ban
gomis siųsdamas jiems už
uojautą dėl persekiojimų. 
Šiuo metu nepriklausomoj 
Lietuvoj ir už jos ribų yra 
683 Vilniaus vadavimo sky
riai.

Prof. Kemėšis pranešė apie 
Vilniaus Geležinį Fondą. 
Šiais metais sausio 31 d. 
Fonde buvo 269,286 lt., nuo 
vasario mėn. iki spalių 15 d. 
dar gauta 59,192 lt., o per tą 
laiką išleista 123,393 lt. Spa
lių 15 d. Fonde buvo 205,- 
080 lt.

Apie Vilniaus vadavimo 
darbą tarp Amerikos lietu
vių pranešė V. Uždavinys, 
neseniai grįžęs iš Amerikos. 
Jis pažymėjo, kad labiausiai 
Vilniaus vadavimą remia 
lietuviai katalikai.

Po pranešimų įvyko disku
sijos dėl Sąjungos veikimo.

Ateinančių metų sąmata 
priimta 158,200 sumoje. Iš
rinkta nauji centro ir gele
žinio Fondo komitetai, gar
bės teismas ir reviz. komisi
ja.

Suvažiavimas priėmė kele
tą rezoliucijų.

Suvažiavime dalyvavo iš 
viso 405 atstovai ir 100 sve- 
v» Olų.

Į naują centro komitetą 
išrinkti: dr. A. Juška, P. Ba
bickas, V. Alseika, kan. F. 
Kemėšis, M. Kubiliūtė, J. 
Papečkys, doc. B. Vitkus, dr. 
D. Zaunius ir dr. J. Nava
kas; į Vilniaus geležinio fon
do komitetą — P. Brazaitis, 
J. Kalnėnas ir kan. F. Kemė
šis; į revizijos komisiją — 
M. Kviklys, A. Mažonis, P. 
Petronis, A. Rondomanskis 
ir B. Žygelis ir į s-gos garbės 
teismą — inž. Aukštikalnis, 
O. Beleckienė ir K. Lapinas. 
Suvažiavimas pasveikino 
Respublikos Prezidentą, vy
riausybę, kariuomenės vado
vybę ir užsienio lietuvius. Be 
to, priėmė eilę nutarimų, pa
reiškė protestą prieš Vil
niaus lietuvybės naikinimą 
ir pasveikino pavergtus vil
niečius.

LIETUVIŲ NAMAS 
ŠVENTOJE ŽEMĖJE

Kun. D. Mikšiui paaiški
nus tikslą ir reikalą lietuvių 
namo šventoje Žemėje, kurį 

mūsų tauta bus atstovauja
ma, atsiranda naujų aukoto
ju-

A. Sikorskis, Pittsburgh, 
Pa. aukojo $125; A. Adomai
tis — $1; Philadelphia, Pa.: 
J. Žukauskaitė $30, O. Suba- 
tienė — $1, J. Biekša $2, A. 
Siedlevičienė — $5, A. Pavi
lionienė — $1, J. Bridikienė 
— 5, O. Dūdonienė — $5, K. 
Žemaitis — $5, T. Velža — 
$10, J. Vilkas — $10, B. Se
nulis — $1, S. Volčinskis — 
$1. Aiškinant Šventos Žemės 
paveikslus, sudėta $10.75, O. 
Bobilienė — $1, J. Atkočiū- 
nienė — $6, E. Moizienė — 
$1, K. Baičaitė — $5, Treti
ninkų dr-ja — $5, P. Rono- 
nienė — $1, O. Kybartienė — 
$15, J. Tūbelis — $2.

Visi prašomi prisidėti au
komis, kad greičiau būtų į- 
steigtas lietuvių budėtojų 
namas prie Kristaus Kančių 
vietos Šventoje Žemėje.

Aukotojams dėkojame.
Kun. A. Linkus,

12259 Emerald Ave., 
Chicago, Ill.

Kalėdinė Ekskursija
Į LIETUVA

Per Gothenburgą, Švediją 
Išplaukia iš New Yorko

GRIPSHOLM — — gruodžio 8

DROTTNINGHOLM — sausio 22

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivakortę ten ir atgal

Ekskursijų brošiūrėlė Ir kainoraš
tis gaunama nemokamai pas visus 
autorizuotus laivakorčių agentus, 
arba

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

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5048 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 555 
Throop Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

PHILIPP LAUBEN
555 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5077 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1796 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

THE BETTER DAIRY, INC.
1796 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5363 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 89 
Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN BRUNO
89 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4516 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1739 
Broadway, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH DE BARBIERI
1739 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 677 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 161 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DIEGO AIELLO 
Pizzeria Bell’ Vedere

161 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4998 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 727 Wythe Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIAN O'CONNOR
727 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5029 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 1894-96 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOROTHY V. BRESTLIN 
1891-96 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2490 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 1081-1083 Hnlsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SCOCA 
Evergreen Grill 

1081-1083 Halsey St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1201 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 1556 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES REIMANN 
Reiman’s Bar & Grill

1556 Myrtle Ave.. Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1200 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liqtior at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1402-1 AvcnUe H, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.Dennis j. Horgan
4402-4 Avenue II Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3773 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 1660 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BaNiEl CARDONE 
Belvidere Griij

1660 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5729 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 3333 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SCOCA & JOSEPH De NICOLA 
d-b-a J. & J. Bar & Grill

3333 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1213 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 35 So. 3rd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MEYER FREEMAN
35 S. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6592 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 170 Stuyvesant Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO PROCE & WM. LOMU SCIO. 
Stuyvesant Bar & Grill

170 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 1070 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 535 Fifth Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARK SLOPE TAVERN, INC.
535 Fifth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1092 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6004 — 8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH KERR
6004 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 746 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 311 Sheffield Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACK N. RACHMELER
311 Sheffield Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1451 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 29 
Morrell St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HYMAN CHARNEY
29 Morrell St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1344 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1274 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

THOMAS J. SHIELDS
1274 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3244 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1165 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WILLIAM LAWLOR
(d-b-a Last Chance Bar & Grill) 

1165 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
El? 3769 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 889 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PAUL FUTERMAN 
(Crown Delicatessen)

889 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1330 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 215 
Sutter Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BELLE WEISS
215 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1073 has been issued to the undersigned , 
to sell beer at retail under Section 132 A 
of • the Alcoholic Beverage Control Law at 
1762 E. New York Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

SANTO MESSINEO
1762 E. New York Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1106 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 456 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER POULOS 
(d-b-a Pete’s Restaurant)

456 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1191 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 119 Belmont Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS ABRAMOWITZ
119 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 975 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 138 Fort Green Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALICE E. WILLS
138 Fort Green Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1255 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retąįį under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 291-3 Kent Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM SAPEGA
291-3 Kent Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1233 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 346 East Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD MILLER 
(Wallabout Market)

346 East Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License "No. 
RL 1144 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 127 Livingston St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH TRINDER 
d-b-a Livingston Restaurant, Bar & Grill 

127 Livingston St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 979 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 161-3 — 43rd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY KANE
161-3 — 43rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1036 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 287-289 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PIETRO DELAROCCA 
287-289 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. I 

NOTICE is hereby given that License No. 
L 446 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol! Law at 185 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
AVENUE U WINE & LIQUOR STORE, INC. 
185 Avenue U Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6072 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 238 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH STEFANDE
238 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL5767 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 527 Bushwick Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MILLIE BROOKS 
(Bushwick Bar & Grill)

527 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW00344 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at rentil under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 228 Carroll St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTICO FELICE
228 Carroll St., Brooklyn, N. Y.

BR00KLYN0 LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

IU4 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO 4th STREET

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
___ l

3 Tel. EVergreen 7-1312

Dr. H. MENDLOWITZ
Persikėlė naujon vieton, tai yra:

522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.|
VALANDOS: |

1 iki 3 lx nuo . Sekmadieni: |
7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. ryV

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J. 8,

Si

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Ine.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

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

Praeitą savaitę voj 
beta Marianapolio k< 
rektoriaus, kun. dr. 
vieko, lietuviškoji širc 
skubus gydytojo atvj 
sulaikė jos mirties pav 
Jau ne pirmą sykį , 

įlysis lietuvybės sargas 
tinka su mirties pai 
rimtu šešėliu, o jo g 
taip brangi visiems

Tel. STagg 2-2303

SALDAINIU PALOCIUS 
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Krelpkltes:
J. GINKUS

495 Grand Street,

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
54-41—72nd Street,

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKAS)
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)

šimtinių. Sumažinkimt
1 dr. Navickui rūpesčius 

leisime jam ilgiau 
Itil

Tel. Elizabeth 2-8661

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

Pilnas patarnavimas- 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

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

‘ 4

^Tel. EVergreen 7-4335

| STEPHEN AROMISKIS ?
| (ARMAKAUSKAS) |

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garhoriai - Balsamuotojai

^Graborius - Balzamuoto jas į 402 Metropolitan Avenue,
į MODERNIŠKA KOPLYČIA Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) (

> Duodu automobilius vestuvėms,
423 Metropolitan Avė.. krikštynoms ir visokiems

Brooklyn, N. Y. * ; pasivažinėjimams.

Lapkričio 26 d., 1937 m.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1312 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 667—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JULIAN MACH 
Waterfront Bar & Grill

667 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

ĮTAIKI

0 vis dėlto... 
Savųjų skriauda. 
Leiskit jam gyve 
Juokdarių netruk 
ftdorumo Legijo

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7399 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 38 Bogart St., Borough ol 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BOGART STREET TAVERN. INC.
38 Bogart St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4981 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 168 Avenue O, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARMELLA STANZELLA 
d-b-a L. & S. Bar & Grill

169 Avenue O. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4925 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 145 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES GILDEA
145 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

0 vis dėlto ne 
nios iš Lietuvos. 
apie naujo Vytaut 
universiteto statu 
mą seime, kai i 
reikšti džiaugsmo, 
likų teisės liko m 
Tačiau tikrovė kit 
Apie Lietuvos k 
gresiančią skriaudą 
skaitytojai plačiai 
iš Kunigy Vienybė 
įlinko viešo pareisi 
spausdinto vedamoj 
snio vietoje.

Labai skaudu, ka< 
kelti balsas prieš 
kurie šiuo metu laik 
vos vairą savo rank 
dar skaudžiau, kad L 
didžioji gyventojų d 
gali susilaukti garbiu 
teisių pripažinimo. 
Lietuvos vyskupai noi 
savo tėvynei, jei jie 
vyriausybės palikti u 
tete bent mažą skyri 
galėtų ruošti mokyto' 
talikiškoje pasaulėžii 
auklėtus?

šiuo metu prieš 
niršta ir vokietis ii 
Vokietis negali nui 
Klaipėdos, o lenkas 
nerti lietuvio kak] 
Vilnijoje. Bet šie pai 
išmoko lietuvio nes 
savo brolio.

Brooklyn, N. Y.

Maspeth, N. Y.

riams. Juk tai lietuvis, 
. i savo tautos gyvybė 
b jokių kompromisų, 
'ai lietuvis, kurio įtaka 
riekia visą lietuvių kati 
iomenę.
M dr. J. Navicko s 

įla turėtų pagerėti, jei 
brauktų nuo atšaki 
Figą, jei jo nekamu 
ta rūpesčiai. Jis sauj 
pi negyvena. Jis gyve 
falai ir Lietuvių Taut 
1'klima drąsiai teigti, k; 
piai gali sutvirtinti sai 
r silpnėjančią širdį. Šta 

užbaigti Marianapoli 
įjos naujų rūmų statj 

/ l?sją! Rodos, trūksta tii

Res. Tel. Elizabeth 2-8537

I
 juoką mėgstantieji 
ali džiaugtis, nesi 
I lietuvių visuome- 
ūksta. Pavyzdžiui, 
■K.Jurgėla. Broo 
enybes puslapiuose!] 
a visus lietuvius L 
Vilniaus kovos rei-L 
dindamas K. Fede-iį 
dų ligšiolinę takti- L 
isinama ir net no- & 
-niaukti ją „mažiau vi 
.°^ugiau sąmo-ta

Winties ir tak- ną 

^Hnga, kad pami- kio 

geriausia pra 
^pareiškėjui? tvai 

advokato su- Lebi 
ir*8 ir išmintis ir j

W asmenį kas i 
° po to kvie-l kokis


