
10 26 Mfr m

ŠTAI KAIP

V. D. UNIVERSITETO
BIBLIOTEKA 

KAUNAS, LITHUANIA.

JULIAN MA® 
terfront Bar A k,, Z jko ’ 
įereby g|ven

issued to tl» JA 
and hquor at ZSd

J ot Kingą, to 

^KKET TAVERN, HfC 
'__________ Brooklyn, J(, j |

sreby given that Licėjų v 
issued to the undersirau

STANZELLA 
L 4 S. Bar ft ghh

Brooklyn, N. y.

reby given that License 
en issued to the uXind

|vtuA?l,lolic Beverage Cob. 5V Mesnyle Ave., floroj 
ty of Kings, to be

kMES GILDEA

/e- Brooklyn, N, Y,

0 vis dėlto...
Savųjų skriauda.
Leiskit jam gyventi!
Juokdarių netrūksta. 
Padorumo Legijonas.

A. MET. KATALIKŲ VTSUO. 
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRASTIS 

ETNA KAS PENKTADIENĮ.

PUBLISHED B f LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, INO. 

423 GRAND STREET, 
BROOKLYN, N. Y. 
Tel. STagg 2-2183

ŪDYTOJAI

ILANDO8: 
rte
P.

late mudtanu
peen 8-9229

LANDOS:

sutarti 
field 6-6787

LANDOS; 
e 
S.
ate uždaryta 

green 7-0100

Brooklyn, N. Y,
Sekmadieni:

10 (H 12 vai. rytr 
e J.

KATA
Igo tikrą Lletumą 
į. dnaną, telksiu 

.jUama

Brooklyn, N. Y.

x>late
aslas pasirinkimas
ALUS ifi geriausių 
relpkltčs:

Brooklyn, N. Y.i

)TARY PUBLIC

IER
IRANCE

Vlaspeth, N. Y.

AS 

kambariai duodama 
uos labai prieinamos 

rooklyn, N. Y.

abeth 2-8537
IS

•lie

rnavimas- 
■audos ir 
eikaluose 
patarnavimą

STagg 2-4409

Entered aa Second - Class matter March 16, 1934 at the Poet 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 187S METAI V PENKTADIENIS, GRUODŽIO 3 D., 1937 M. Nr. 49 (197) Kaina 5c.

O vis dėlto ne mielos ži
nios iš Lietuvos. Sužinojus 
apie naujo Vytauto Didžiojo 
universiteto statuto priėmi
mą seime, kai kas bandė 
reikšti džiaugsmo, kad kata
likų teisės liko nepažeistos. 

| Tačiau tikrovė kitką sako. 
I Apie Lietuvos katalikams 

gresiančią skriaudą malonūs 
skaitytojai plačiau sužinos 
iš Kunigų Vienybės pirmi
ninko viešo pareiškimo, at
spausdinto vedamojo straip
snio vietoje.

Labai skaudu, kad reikia 
kelti balsas prieš žmones, 

I kurie šiuo metu laiko Lietu- 
I vos vairą savo rankose, bet 
I dar skaudžiau, kad Lietuvoje 
I didžioji gyventojų dalis ne- 
I gali susilaukti garbingo savo 
Į teisių pripažinimo. Nejau 

J Lietuvos vyskupai nori blogo 
savo tėvynei, jei jie prašo 
vyriausybės palikti universi
tete bent mažą skyrių, kurs 
galėtų ruošti mokytojus, ka
talikiškoje pasaulėžiūroje iš
auklėtus ?

Šiuo metu prieš lietuvį 
niršta ir vokietis ir lenkas. 
Vokietis negali nurimti dėl 
Klaipėdos, o lenkas baigia 
nerti lietuvio kaklui virvę 
Vilnijoje. Bet šie pavojai ne
išmoko lietuvio neskriausti 
savo brolio.
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Praeitą savaitę vos išgel
bėta Marianapolio kolegijos 
rektoriaus, kun. dr. J. Na
vicko, lietuviškoji širdis. Tik 
skubus gydytojo atvykimas 
sulaikė jos mirties pavojų.

Jau ne pirmą sykį šis di
dysis lietuvybės sargas susi
tinka su mirties pavojaus 
rimtu šešėliu, o jo gyvybė 
taip brangi visiems lietu
viams. Juk tai lietuvis, kurs 
dėl savo tautos gyvybės ne
daro jokių kompromisų. Juk 
tai lietuvis, kurio įtaka pa
siekia visą lietuvių katalikų 
visuomenę.

Kun. dr. J. Navicko svei
kata turėtų pagerėti, jei jis 
pasitrauktų nuo atsakingų 
pareigų, jei jo nekamuotų 
sunkūs rūpesčiai. Jis sau jau 
seniai negyvena. Jis gyvena 
Bažnyčiai ir Lietuvių Tautai.

Galima drąsiai teigti, kad 
lietuviai gali sutvirtinti savo 
vado silpnėjančią širdį. Štai, 
reikia užbaigti Marianapolio 
kolegijos naujų rūmų staty
bos vajų! Rodos, trūksta tik 
20 šimtinių. Sumažinkime 
kun. dr. Navickui rūpesčius 
ir tuomi leisime jam ilgiau 
gyventi!

Vyskupų žodis

Į Washingtoną buvo suva
žiavę šios šalies katalikų, vo visai liūdna. Pralaimėji 
vyskupai, kurie po posėdžių mas sekė pralaimėjimą. Ja- 
išleido bendrą pareiškimą, I ponai grobė jų žemes, o Bl iu 
kuriame labai jautriai kalba1 pely posėdžiavę 19-kos va1 s 
apie darbininkų būklę, ap-'tybių atstovai nutarė išsi 
gailestauja, kad vyksta kova1 skirstyti, neištiesę Kinijai 
tarp dviejų darbo organiza-1 pagalbos rankos. Briuselio 
cijų, nurodo, kad darbininkų konferencija protestavo prieš 

Japoniją ir pageidavo, kad 
karo žygiai būtų sustabdyti; 
prieš šį pareiškimą pasisakė 
tik Italija. Konferencija išsi 
skirstė, o japonai ir toliau 
žygiuoja.
Pripažino Mandžūriją

Italijos vyriausybė nutarė 
pripažinti Mandžiūrijos val
stybę, kurią japonai sudarė 
prieš 6 metus iš užgrobtų ki
nų žemių. Po šio pripažini
mo Japonijos vyriausybė pa
reiškė, kad ji pripažins Ispa
nijos generolo Franco vy
riausybę.
16 bilijonų statybai

Prezidentas Roosevelt pa
siuntė kongresui siūlymą iš
leisti įstatymą, kurs namų 
statybai per sekantį penk
metį paskirtų nuo 12 iki 16 
bilijonų dolerių. Siūlyme nu
matoma pakeisti dabartinį 
namų statybos įstatymą, už
tikrinant pigesnę namų sta
tybą.
Atima vaikus

Vokiečių teismas iš vienos 
šeimos nutarė atimti vaikus 
nes tėvai atrasti netinka
mais auklėtojais, kadangi 
jie nepripažįsta nacių moks
lo. Vokietijoj tėvams nepa
liekama jokių teisių į savo 
vaikus. Naciai sako, kad tė
vai tik vaikams gimdyti, bet 
ne auklėti.
Protestai Japonijai

Jungtinių Valstybių amba
sadorius Japonijai ]_ 
japonų vyriausybei protestą ieškodami, matyti, geresnės škaplieriai, 
ryšium su jos paskelbimu, 
kad Šanchajaus uosto muiti
nės reikalus tvarkys tik ja
ponai be jokio atsiklausimo. 
Japonų elgesys Šanchajuje 
labai paliečia Jungt. Valsty
bes, Prancūziją ir Angliją. 
Gruodžio 1 d. Šanchajaus 
uosto prieplaukoje japonai 
paėmė vieną amerikiečių lai-, 
vą, dėl ko irgi pareikštas 
protestas.

Kinija pralaimi
Praeita savaitė kinams bu-

geriausias ir ištikimiausias | 
draugas yra Popiežius. Pa
reiškime nurodoma komunis
tų pavojus ir pasakoma, kad 
jokio bendro fronto su jais 
negali būti. Be to, vyskupai 
pareiškia, kad šios šalies de
mokratinė santvarka reikia 
saugoti, nes Europos dikta
tūrinės valstybės gresia 
žmonijai nauja vergija.
Kongreso darbai

Nepaprastų posėdžių susi
rinkęs kongresas iki šiol dar 
nepriėmė nė vieno svarbes
nio įstatymo valstybės būk
lei pagerinti. Atstovai pra
leidžia daug laiko kalboms. 
Prezidentas atsiuntė naują 
siūlymą, kuriame jis nori su
mažinti valstybės iždo duo
damą paramą viešiesiems ke
liams statyti ir taisyti. Pre
zidentas iš keliams taisyti 
fondo nori sutaupyti iždui 
per 100 mil. dol., kad grei
čiau galėtų sulyginti valsty
bės išlaidas su pajamomis. 
Šiam pasiūlymui labai pasi
priešino dalis senatorių.
Hitlerio rūpesčiai

Vokietijos diktatorius Hit
leris praeitą savaitę Augs
burge pareiškė, kad iš vokie
čių atimtos kolonijos turės 
būti jiems sugrąžintos 5 ar 6 
metų laikotarpy. Hitleris pa
sakė, kad Vokietija turi būti 
„didelė imperija” kaip Ang
lija, Prancūzija ir Rusija. 
Panašius „pageidavimus” 
Hitleris pareiškęs ir Angli
jos lordui Halifaxui, kurs 
buvo atvykęs į Vokietiją ne
va medžioklės parodos apžiū
rėti.

si jį ar ją į bendrą darbą. 
Tačiau nevertėtų užmiršti, 
kad, keliantis į kitą upės 
krantą, nevisada sudegina
mas pereinamas tiltas...

Gruodžio 8 d., Nekalto 
Prasidėjimo šventėje, ameri
kiečių katalikų bažnyčiose 
bus atnaujinti pasižadėjimai 
nelankyti teatrų, kai juose 
rodomi nepadorūs paveikslai. 
Šie pasižadėjimai turi nepa
prastos reikšmės, nes jie pri
verčia paveikslų gamintojus 
būti atsargesniais ir neduoti 
žmonėms šlykštynių.

Vyskupų priežiūroje vei
kiąs Padorumo Legijonas pa
siekė gražiausių vaisių. Jo 
vadovybei paveikslų gamin
tojai leidžia peržiūrėti pa
veikslus pirm nei jie išsiun
čiami teatrams. Nuo 1936 m. 
vasario iki šių metų vasario 
Padorumo Legijonas tik vie
ną paveikslą rado visai ne
tinkamą. Ši sąjunga nėra jo
kios cenzūros įstaiga, ji tik

Lenkijos Advokatai Gynė 
Konstantą Staši

Generolas Silvestras Žukauskas, buvęs Lietuvos 
kariuomenes vyriausias vadas, miręs lapkričio 23 d. 
Kaune. Jo kūnas iškilmingai palaidotas lapkričio 28 
d. Lietuvos Vyčių organizacija 1927 m., pavasarinin
kų 15 metų sukakties proga, gen. Žukauskui įteikė 
auksinį kardą, kurį generolas vėliau perdavė Karo 
Muziejui.

Lenkai Vėl Pagrobė Vieną 
Lietuvos Policininką

Kaunas. — Lenkai admi-.VILNIAUS KRAŠTE KRA- 
nistraeijos linijos pasieny TOS IR SUĖMIMAI 
pagrobė Lietuvos policininką 
Kazį Maleckį, nusigabeno 
savo pusėn ir uždarė į kalėji
mą. Pagrobtas policininkas 
dar tebelaikomas kalėjime. 
Šiemet lenkai jau antrą Lie-

Vilnius. — Lapkričio 16 d. 
lenkų kareivių 16 kuopa ir 
policininkų būrys apsupo Gi
raitės ir Motuizų kaimų gy
ventojus lietuvius ir darė

pareiškė! tuvos policininką pagrobia, smulkią kratą. Ardyti net 
protestą ieškodami, matyti, geresnės škaplieriai, kuriuose irgi
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ilitan Avenue, 
m, N. Y. 
eišklmo bažnyčią) 

įblllus vestuvėms, 

i ir visokiems 

nčjlmams.

Sveiką juoką mėgstantieji 
tikrai gali džiaugtis, nes 
juokdarių lietuvių visuome
nėje netrūksta. Pavyzdžiui, 
kad ir adv. K. Jurgėla. Broo 
klyno Vienybės puslapiuose 
jis kviečia visus lietuvius 
rūpintis Vilniaus kovos rei
kalais, vadindamas K. Fede
racijos vadų ligšiolinę takti
ką nepateisinama ir net no
rėdamas sulaukti jų „mažiau 
siaurumo ir daugiau sąmo
ningumo, išminties ir tak
to...”

Ar nejuokinga, kad pami
nėti pageidavimai geriausia prašo paveikslų gamintojų 
tinka pačiam jų pareiškėjui? 
Matyti, minėto advokato su
pratimu taktas ir išmintis 
bus tada, kai išplūsi asmenį 
ar organizaciją, o po to kvie-

tvarkyti savo gamybą, kad 
nebūtų pažeidžiama dorovė 
ir nenuodytų jaunimo; ji 
kas savaitė skelbia spaudoje, 
kokie paveikslai remtini.

— Apskaičiuota, kad lais
voje Lietuvoje yra 67,500 
hektarų durpynų su 230 mi
lijonų tonų orasausių durpių. 
Didžiausi durpynai yra Ma
rijampolės, Mažeikių ir Šiau
lių apskrityse. Durpių ištek
liaus Lietuvai pakaktų net 
2,000 metų. Durpės vis dau
giau vartojamos kurui vietoj 
malkų.

— Blaivybės draugija per 
Kalėdų atostogas šauks me
tinį suvažiavimą.

— Klaipėdiškis Grumblis 
nubaustas 6 mėn. kalėti už 
išleidimą plakatų, kuriuose 
šmeižiama Lietuva, o žemai
čiai vadinami negryna rase

— Iš Lazdijų gimnazijos 
moksleiviai VI. Balutis ir J 
Mažeika pašalinti neva už 
slaptą ateitininkų veikimą, o 
daugeliui sumažintas elgesio 
pažymys.

ieškota „priešvalstybinės” 
medžiagos.

Per kratą rasta tik 2 lietu
viškos knygos, tačiau suim
ta 10 lietuvių, kurie uždary
ti kalėjime. Vlniaus krašto 
lietuviai dabar pergyvena 
senuosius spaudos draudimo 
laikus.

LONDONAS IR PARYŽIUS
VIENINGOS NUOMONES

Londonas. — Lapkrčio 29 
ir 30 d. Londone viešėjo

priežasties sukelti pasieny 
didesnių neramumų. Lietuva 
reikalauja grąžinti pagrobtą 
policininką.

— Klaipėdos seimelio po
sėdis lapkričio 26 d. praėjo 
labai ramiai. Karštagalviams 
agitatoriams šį sykį nepavy
ko sudrumsti ramybės ir sei
melio dauguma pripažino, 
kad Lietuvos vyriausybė tu
ri teisę išpirkti Klaipėdoje 
žemę būtiniesiems viešosios 
gerovės reikalams. Tačiau 
Vokietija nesiliauja kursčiu
si klaipėdiečių prieš Lietuvą.'Prancūzijos premjeras Chau-

— Seimo posėdy lapkr. 27įtemps ir užsienio reik. min. 
d. ministeris pirm. J. Tūbelis Delbo, kurie turėjo svarbių 
pristatė 1938 metų valstybės'pasitarimų su Anglijos vy

riausybe. Prancūzams išvyk 
tant, išleistas viešas pareiš
kimas, kuriame nurodoma 
kad abiejų valstybių vyriau
sybės yra artimiausiame su
tarime svarbiausiais klausi
mais.

Anglų ir prancūzų vyriau
sybės dabar pareiškė, kad 
kolonijų klausimas liečia 
daugelį valstybių, o ne tik 
Vokietiją, Angliją ir Pran
cūziją, todėl jos nedaro jokių 
pažadėjimų.

biudžeto projektą ir savo 
kalboje pažymėjo, kad kraš
to ekonominė būklė tiek pa
gerėjo, kad leido padidinti 
išlaidas svarbiems valsty
bės reikalams.

— Lapkričio 28 d. iškil
mingai palaidotas gen. Silv. 
Žukauskas, dalyvaujant Pre
zidentui, vyriausybės na
riams, kariuomenės vadovy
bei ir minioms žmonių.

— Maisto bendrovė savo 
darbininkams pastatydins 30
gyvenamų namų su darže-j Netrukus prancūzų min. 
liais ilgamečiam išsimokėji-. Delbos vyks į Čekoslovakiją 
mui. Panašiai darbininkų rei- ir kitas Europos valstybes, 
kalais rūpinas ir kitos įmo- kur stengsis sudaryti palan- 

] nės. kesnę nuotaiką taikai.

Vilnius. — Vilniaus apy- Kowalski priešinasi ir tvirti 
gardos teisme Konst. Stašį na, kad visi vilniečiai lenkai 
gynė 3 lenkai advokatai kenčia dėl tų nenormalumų. 
(Engiel, Kowalski ir Ne- Adv. Kowalski iškelia toliau 
dzielski) ir 1 lietuvis (Juk- p. Stašio nuopelnus, padary
ne vičius). ,tus marš. J. Pilsudskio mo

stą ši kaltino du prokuro-tinos palaikus pervežant, gel- 
rai — Popow ir Krzyszton. bint Lietuvoj lenkų dvarus, 
Abu jie reikalavo Stašį bau- palengvinant Lietuvon įva- 
sti ko griežčiausiai. | žiavimą net gen. Želigowskio

Čia paduosime advokatų aukštiesiems karinink. (pulk, 
ka’bų trumpas santraukas.

Adv. Engiel
Adv. Engiel kalba apie lie

tuviams spaudos uždraudi
mą, lietuvių persekiojimus ir 
pereina prie dabartinių lai
kų. Sakoma, kad Tautinis 
Komitetas ir p. Stašys dirbęs 
priešvalstybinį darbą, o ligi, 
1935 m. gruodžio 5 d., kol 
vaivadijoje nebuvę p. Beuer-i 
mano, visi tylėjo. Buv. vaiva-' 
dos su T. Komitetu ir p. Sta- gališku keliu,. per Anglijos 
šių palaikydavę ryšių.

Adv. stengiasi nugriauti 
visus devizinius k«**v****-| 
mus. Kaltinamasis aktas mi-l P- Stašys aukso rubliais 
ni, kad iš Amerikos ėjusios nesiyertęs. To nė vienas liu- 
milžiniškos sumos, o p. Beu- dytojas neįrodęs, neišvardi- 
ermanas ir prokurorai, tie vienos pavardės ir nė 
patys, kurie rašė kalt, aktą, 
dabar tvirtina, kad ameri
kiečiai pinigų nesiųsdavę.

Kaltinamoji šalis stengiasi, 
sako adv. Engiel, įrodyti, 
kad p. Stašys ir kominter- 
nas turėję tarj5tfsavtO ryšių 
ir kaip įrodymą patiekia, kad ką; apie tai paliudijęs ir dr. 
iš Dansko M. Kazlauskas at-'- - -
siuntęs pinigų. Na. Gerbia- kiluSi iš labai garsios Iatvių 

šeimos. Tėvas buvęs žymus 
veikėjas, brolėnas esąs Lat- 

pazĮsiame ivi. aaziausKą, KU-|Vijoa vįceprezidentas. Adv. 
pia 1Q1Q m Hntrn knlapvilm ' _ . . .. _
Vilniuje komisaras. Tas M.1 
Kazlauskas jau yra miręs

igalėjęklsi'g^’turi^ 
mą turtą. Adv. Juknevičius 
kalbėjo dar apie p. Stašio 
Gdynėje bylą, kurioje jis gy
nęs ir kaltinamasis buvęs iš
teisintas.

Adv. Niedzielski
Po pietų pertraukos kalbė

jo vienas žymiausių Varšu-

Prystoras, major, dr. Narke
vičius). Atremia darytus 
opozicijos priekaištus ir kal
ba apie kaltintojų pastangas 
p. Stašį padaryti kominter- 
,no bendradarbiu. „Ar ne juo
kinga — klausia — p. Stašys 
tokiu daryti, kai jis net li
berališkai, socializuojančiai 

i „Kultūros” draugijai nedavė 
! nė surūdijusios kapeikos!
I Pinigai buvę siunčiami le-

bankus todėl, kad Amerikos 
bankai neturį Lenkijoje savo 

kaltini?^-

vieno atsitikimo. Adv. Ko
walskis kalbėjo 75 min.

Adv. Juknevičius
Adv. Juknevičius įrodinė

ja, kad tiek p. Stašys, tiek

iš Dansko M. Kazlauskas at-iLegeika p stašieng esanti 

mieji — pakeltu balsu sako 
adv. Engiel — visi vilniškiai
pažįstame M. Kazlauską, ku-* —os vįceprezidentas. Adv.
ris J11, k.uv° Juknevičius didžiuojasi prie

p.p. Stašių giminės. P. Sta- 
I šys turėjęs tiek pinigų, kad

ski, didžiuokis savo žvalgy
ba, nes ji stebukladarė. Ji 
ne tik turi žinių apie M. Kaz
lauską, bet ji ir iš numiru
sių prikėlė. Numirėliai siun
čia p. Stašiui pinigus. (Salė 
juokiasi).

Toliau kalba apie Vilniaus 
lietuvių gyvenimą, skaito 
Lenkijos konstitucija. „Prok.! vos, o gal ir Lenkijos, adv. 
Krzyszton remiasi — tęsia Niedzielski. Jo kalbos pasi- 
adv. Engiel — marš. J. Pil-' klausyti susirinko pilna pil- 
sudskiu. Man rodos, kad Di-.nutėlė salė. Daug buvo sto- 
dysis Maršalas kitaip žiūrėjo 
į Lietuvos — Lenkijos san
tykius, negu prok. Krzysz
ton”. Skaito adv. Engiel 
marš. J. Pilsudskio 
kimą, kuriuo žada Vilniaus 
krašto gyventojams, taigi ir 
lietuviams, laisvę, žada duo
ti vietos gyventojams tarny
bas ir t.t.

Adv. Engiel kalbėjo iy2 
vai. Kalba buvo labai karšta. 
Rodėsi, kad jis ja gyvena.

Adv. Kovalski
Adv. Kowalski, remdama

sis dokumentais, stengiasi 
nugriauti 300 nubaustų as
menų sąrašą. Paduoda visą 
eilę teismo sprendimų, ku
riais virtinė nubaustųjų yra 
išteisinta ir klausia, ar tuo 
sąrašu ir p. Beuermano pa
rodymais galima pasitikėti?

Dėl prok. Krzyszt. pasaky
mo, kad lenkams su Lietuva 
santykiai nereikalingi, adv.

atsišau-

vinčių. Daug teisėjų, proku
rorų ir advokatų klausėsi jo 
kalbos stovėdami, nes sėdėti 
jau nebuvo vietų.

Aukštasis Teisme! ar rei
kia man įrodinėti — pradeda 
adv. Niedzielski — kokia čia 
menkutė devizinė byla. Kal
tintojų šalis vieną tepadavė 
liudytoją, tai p. Beuermaną. 
Šis XX amžiaus genijus, pui
kus kalbėtojas ir nepapras
tos atminties žmogus pasky
rė visą savo jaunystės amžių 
p. Stašio reikalams. Tiesą 
sakant, vakar turėjome ne 
vieną, bet du liudytoju. Tai 
p. Beurmaną ir jo bloknotą, 
kuriame surašyta visa išmin
tis. Jeigu neklystu, blokno
tas įrištas krokodilo odon. 
Aš dabar galvoju, kas atsi
tiktų su mano vargše tėvyne, 
jeigu p. Beuermanas pames
tų kur šį bloknotą? (Salė

(Užbaiga 5 psl.)
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iš tėvų žemės Didesnės i
Nusikaltėliai bei įvairaus 

plauko „gengsteriai” papras
tai piešiami kaip dideli drą
suoliai, tačiau ne vieno kin
kos dreba, ,,G-Men” vejant 
jų pėdomis. „G-Men” ne kas 
kita, o valstybės sekliai, ty
rinėtojai, kurių tikslas yra: 
sumedžioti didesnio masto 
plėšikus. Dillinger, Karpis ir 
eilė kitų visuomenės priešų 
pakliuvo į jų tinklus, kas 
sudavė gengsteriams sunkų

tikslui

tapti 
reikia

ir laikomi

valstybės 
išlaikyti

katalikai Vis Dėlto Nuskriausti i smJ,lgi'

(Iš garsaus rasyl 
laire Moc straipsr 
katalikų laikrašty r 
verse).

— Prof. Vacį. Biržiška de-
Įsrutyje posėdžiavo Isto

riška rytų ir vakarų prūsų 
tyrinėjimo komisija. Semėnų 
dr-jos pirm. dr. Grunertas 
skaitė paskaitą ir apie Įsrū- 
tės gyventojų sudėtį. Jis pa
brėžė, kad vokiečių ordinas 
Įsručio rajone prūsų neišnai
kinęs, ir dar XV amžiuje 
daug gyventojų čia turėję 
prūsiškas pavardes, bet ordi
nui padėdavę žygiuose į Ry
tus. Lietuviai prieš 350 metų 
Įsručio apylinkėse, esą, retai 
pasitaikydavę.

Tačiau prieš dr. Grunerto 
nuomonę Rytprūsių istorija 
liudija, kad tais laikas Įsru
čio apylinkėje gyveno vien 
tik lietuviai. Taip sako ir dr. 
Fr. Tetzneris savo knygoje 
„Pastabos apie prūsų lietu
vių ir latvių tautas”. (Braun
schweig 1902). Kalbėdamas 
apie Rytprūsių sritis prie 
Įsrutės, dr. Tetzner sako: 
„Prieš 300 metų niekur ap
link neskambėdavo joks vo
kiškas garsas, dar prieš 200 
metų Karaliaučiaus kraštas, 
Fischhausenas, Vėluna, Gir- 
duva, Darkiemis, Gumbinė 
priklausė lietuviškai kalban
čioms sritims”. »

fabri-

Klaipė- 
sklypą,

šią lietuvių katalikų spaudi
nį ; manoma, kad tai Kanisi- 
jaus katekizmo lietuviškas 
vertimas, apie kurį minima 
1589 metų laiške, rastame 
Karaliaučiaus archyvuose.

— Gruodžio 1 — 4 dieno
mis Kaune įvyks Katalikų 
Veikimo Centro kursai ir 
konferencija. Paskaitas skai
tys dr. L. Bistras, dr. Pakš
tas, kan. dr. Kemėšis, dr. 
Dielininkaitis, vysk. Matu
lionis, vysk. Reinys, dr. 
Ivinskis, dr. Maceina, vysk. 
Būčys ir kiti.

— Šiemet į Lietuvą iki 
šiol įvežta 88,000 tonų ce
mento. Manoma įvežti dar 
apie 5,000 tonų. Kitais me
tais tikimasi pradėti savo 
cemento fabriko statybą. Ce
mento gamybos studijuoti į 
Vokietiją yra išvykęs inž. 
Ad. Domaševičius, universi
teto asistentas.

— Bukonyse dėl žmonos 
neištikimybės vienas darbi
ninkas tris kartus žudėsi 
kardamasis, nuodydamasis ir 
piaudamasis, bet visus 3 kar
tus laiku pastebėtas ir išgel
bėtas.

— Kitais metais šaulių 
sąjunga numato tinkamai 
paženklinti tas vietas, ku
riose Lietuvos savanoriai, 
partizanai ir šauliai savo 
krauju garbingai apgynė 
Lietuvos laisvę. Kovų vieto
se numatyta pastatyti ku
klius paminklus su žuvusių 
pavardėmis ir trumpais kau

tynių aprašymais.
— Vienintelis lietuviškas 

brolių Sadauskų alaus bra
voras Mažeikiuose minėjo 
savo veiklos penkmetį. Fa
brike dirba 73 darbininkai.

— Abu cukraus fabrikai, 
Marijampolėj ir Pavenčiuose, 
iki lapkričio pradžios paga
mino apie 100,000 maišų 
šviežio cukraus. Iš viso abie
juose fabrikuose šiemet bus 
pagaminta apie 64 milijonai 
svarų cukraus.

— Vilniui Vaduoti sąjun
ga turi 20 apygardų 612 sky-

-'t.'4;.'•••*

Didžiojo karo p 
sąjungininką kariui

— Nauja lietuvių bendro
vė „Lietuvos linas” Alekso- da pastangų surasti seniau 
te, šalia stiklo fabriko, stato 
naują linų apdirbimo 
ką.

— Paštų valdyba 
doje nupirko didelį
kuriame bus praplėsti pašto 
rūmai.

— Krekenavos valsčiuje 
gyvenanti ūkininkė Dilkienė, 
53 m., su medine kūle užmu
šė savo vyrą ir vaikų pade
dama lavoną paskandino Ne
vėžy. žmogžudžius teismas 
nubaudė 10 metų sunkių dar
bų kalėjimo.

— Per spaliij mėnesį iš 
Lietuvos šiemet išvežta 2,- 
589,120 kiaušinių.

— Šiaulių šv. Petro ir Po
vilo bažnyčios šventoriuje 
nežinomi piktadariai nupjo
vė ąžuolinį kryžių, kurį kat. 
org-jos buvo pastačiusios ti
kybiniam jubilėjui paminėti. 
Kryžius supiaustytas į dalis 
ir kažkur paslėptas.

— Šiais metais Kauno mie
sto pradžios mokyklas lanko 
12,450 mokinių.

— Vytauto D. universite
to knygynas iš amerikiečių 
Carnegie fondo gavo 386 
knygas, kurios įkainojamos 
keliolika tūkstančių litų.

— Katalikų- dienraštis XX 
Amžius iškėlė mintį 1938 
metus paskelbti tautinės kul
tūros metais; minint nepri
klausomybės paskelbimo 20 
metų sukaktį, esą geriausia 
ką nors reikšmingo atlikti 
mažai, bet gerai.

•— Alytaus apylinkėje bu
vo pasirodę jūrų ereliai. Vie-j 
nas alkanas jūrų erelis smar
kiai apdraskęs vieną čigo
niuką.

— Lietuvos miškuose esą 
tiek žvėrių: 226 briedžiai, 
92 elniai, 30 danielių, 23,332 
stirnos, 625 šernai, 2,357 i 
barsukai, 93,063 pilkieji kiš- : 
kiai, 2,873 balt, kiškiai, 577 
kiaunės, 126 vilkai, 8,911 la
pių, 22,055 voverės; paukš
čių esą: 386 kurtiniai, 21,170 
tetervinų, 433 juod. gandrai, 
20 fazanų, 386 gervės, 1,965 
slankos, 6,133 jerubiai.

— Užpaliuose mirė felče- rių. Per praeitus metus nau-. 
ris J. Ubarevičius, Stalino jų skyrių įsisteigė 42. Nario 
agentų sušaudyto generolo 
Ubarevičiaus brolis. Po bro
lio sušaudymo Ubarevičius 
jautęsis blogai, vis buvo nu
siminęs.

— Lapkričio 13 d. pas ar
kivyskupą Skvirecką lankėsi 
ministerial Lozoraitis ir 
Čaplikas.

— Latvių tautos šventės 
proga lapkr. 18 d. Kaune 
lankėsi Latvijos darbininkų 
choras ir turėjo kelis kon
certus.

— Tauragės apylinkėje ap
sukri čigonė iš vieno ameri
kiečio lietuvio pavogė 30,000 
litų. Čigonė suimta ir prisi
pažino vagystėje, tačiau pi
nigų negrąžino.

— Atitinkamose įstaigose 
ruošiamas senatvės ir inva
lidumo draudimo įstatymo 
projektas, pagal kurį numa
toma, kad darbininkas, ne
galįs dėl senatvės (60 m.) ar 
invalidumo dirbti, galės gau
ti pašalpą ligi gyvos galvos.

— Tautinė sporto didžiulė 
šventė nutarta atidaryti ki
tų metų liepos 10 d. šventės 
programa tęsis 2 savaites 
Kaune ir Klaipėdoje.

— Kun. Alf. Sušinskas pa
rašė entuziazmo, džiaugsmo, 
darbo meilės, meno ir mokslo 
propagandos knygą „Maršas 
Jaunystei”.

tai naudinga. Kad ir baigia 
mokslus, vis dėlto jie kas 
mėnesį turi pratintis šaudy
me; tam 
kvotimai.

Norinti 
„agentu”,
rimtus egzaminus. Apskritai, 
juos laimingai išlaiko tik 
vienas iš šimto kandidatų. 
Tik tokie kviečiami, kuriems 
yra nuo 25 ligi 35 metų am
žiaus. Iš pradžių jie algos 
gauna $3,200 į metus, bet 
kas pasižymi, to alga ir pa
keliama. Dabartiniais laikais 
..G-Men” skaičius yra per 
600.

Tenka pastebėti, kad vy
riausio vado J. Edgar Hoo
ver sistema sėkmingai vei
kia. Prieš du metus valsty
bės sekliai susekė Amerikos 
grobikus ir suėmė per 38 mi
lijonus dolerių, kai tuo tarpu 
jų išlaidos siekė 4 milijonus 
dolerių. Iš 100 iškviestųjų 
teisman, 94 lieka nubausti. 
Toksai jų rekordas, kuriam

I Buvo tai 1924 m., kai J.
A . ' . u , _7~ . _ . ,T i Edgar Hoover stojo prie vai-S. m. lapkričio 4 d. Lietuvos seimas pneme naują Vy-, r , . _ ,7 . , , _ mX 4. TA-J v . ... x x x . , . m ro ir sutvarkė Valstybes Ty-. -auto Didz. universiteto statutą, pagal kurį Teologijos f ilo- .... /

sofijos fakultete paliktas ir filosofijos skyrius. Vyriausy-1 rine^Tn_° e sui
u- . lx 4.., , . _/ ga, kad politikieriai į jo rei-bes projekte filosofijos Skyrius nebuvo paminėtas. Bet ° , .,.vx M f ’

. seimo komisija padarė pataisą ir teologijos-filosofijos fa-1. a US .ne^ .lsv!į . a ’ J1S ? 
r b J J j juos juodai žiuri, nes anot

jo: „Kai viskas eina, kaip iš 
pypkės, jie labai prietelingi, 
nes tikisi tave išnaudoti, 
bet, tau nesisekant, jie tavi
mi nusikrato. Toki nepasto
vūs žmonės man nereikalin
gi”.

„G-Men” ypatingai pagar
sėję šautuvų vartojimu. Jie neprilygsta jokia kita polici- 
moka pasinaudoti visokiais ninku organizacija.
šautuvais, nes jų amate visa

kultete vieton vieno teologijos skyriaus paliekami du sky
riai: filosofijos ir teologijos, kaip lig šiol būta. Toks es
minis statuto projekto pakeitimas, arba palikimas filoso
fijos skyriaus, padarytas dėl to, kad teologams, klausant- 
teologiją, „dar reikalinga kai kurių ir pedagogikos daly
kų, nes jiems tenka būti ir mokytojais mokyklose. Klau
syti tų dalykų Humanitariniame fakultete jiems nelei- 

x džianti jų pasaulėžiūra. Taigi dėl šių motyvų ir buvo ši 
pataisa įdėta”. Taip rašo Lietuvos laikraščiai, švietimo 
ministeris p. Tonkūnas pareiškė: „priimtoji pataisa 8 str., 
man atrodo, yra priimtina. Priėmus šią pataisą nesudaro
mas galimumas ar pavojus išplėsti Teologijos - Filoso
fijos fakultetą, įnešant tam tikrų lygiagretumų su Huma
nitarinių mokslų fakultetu”.

Ryšium su p. ministerio pareiškimais, labai aišku, kad 
katalikams nėra ko džiūgauti dėl filosofijos skyriaus pali
kimo, ar jo „legalizavimo”, kaip nayviai paskelbė atstovy
bė. Katalikų organizuotos visuomenės pareiškimas dėl šio 
skyriaus reikalavimo įgyja didesnės svarbos, kai jau sta- 
tūtas mums plačiau žinomas. Katalikai naujuoju statutu, 
bei p. švietimo ministerio aiškinimu vis dėlto labai nu- 
skriausti. i

1931 m. rugp. 14 d. vienšališkai (be susitarimo su Šv. 
Sostu) įvykdyta fakulteto reforma buvo jį labai sužaloju- \ 
si, bet dar vis galėjo jis ruošti gimnazijai mokytojų, ypač 
istorijos ir literatūros bei kalbų. Tas 1931 m. reformuo
tas statutas buvo neaiškiai suredaguotas: jame nėbuvo 
pažymėti skyriai, bet fakulteto dvilypis pavadinimas buvo 
paliktas. Penkių neteologinių katedrų jame palikimas re
aliai reiškčyįad či^i nėra tik teologams iširtas fakultetas. 
Faktinai tad fakultete iki šiol buvo ir filosofijos skyrius 
su specialybėmis: filosofijos, pedagogikos, istorijos, kalbų 
ir literatūrų, kaip lietuvių, klasikinių, lotynų, graikų, pran-, 
cūzų ir Vokiečių.

Bet jau šių metų pradžioje, kovo mėnesį, švietimo minis-
teris pradėjo žygius ligšioliniam fakulteto darbui trukdyti, am^ną ^ven7m7

įsteigė Bažnyčią, kuri 
per didžiausias pasaulio aud
ras ir persekiojimus žengia

Gintaras.

ĮVAIRIOS PASTABOS
Kiekviena pasaulyje tauta 

turi didvyrių ir žymių asme
nų, kuriuos labai myli, ger
bia ir jiems net paminklus 
stato ir garbina juos, kaipo 
didžiai savo šaliai ar tautai 
nusipelniusius asmenis.

■ Katalikai taip pat pager
bia visus tuos asmenis, kurie 
kokiu nors būdu nusipelnė 
Katalikybei ir Bažnyčiai, pa
statė bažnyčiose ar kur nors 
aikštėse jų statulas. Kuo 
daugiau kuris nusipelnęs, 
tuo labiau jis gerbiamas.

Jeigu paprasti žmonės su
silaukia aukštos pagarbos, 
tai ką jau bekalbėti apie to
kią asmenybę, kaip Kristus. 
Jis nurodė žmonijai Tiesos

Toks darbininkų išnaudoji
mas subūrė darbininkus į 
tvirtas unijas kovai už savo 
teises. Darbdaviai nenoromis 
dabar turi su darbininkų rei
kalavimais skaitytis ir jiems 
žmoniškesnes algas mokėti. 
Darbdaviai, negalėdami uni
jų darbininkams algų mažin
ti, sugalvojo kitą būdą sau 
pelną padidinti. Jie per kokį | Mūsų Artojaus ir Aušrelės

i pusmetį kas savaitė palei
džia vienai savaitei iš darbo 
tam tikrąekiekį darbininkų; 
kai šie sugrįžta, paleidžia 
kitus ir stengiasi su kuo ma
žiausia darbininkų apsieiti. 
Čia turima dėmesy tik tos 
dirbtuvės, kuriose darbas 
per ištisus metus be per
traukos eina maždaug vieno
du dydžiu. Vadinasi, darbda- 
vis suranda būdus, kaip dar
bininkus skriausti, kad pa
didintu savo pelną.

vasaros atostogas, pareiškęs, kad pagal statutą negalį bū
ti dviejų skyrių. Iš čia ėjo išvada, kad tas fakultetas tė- 

, lieto ii puiocmujiiiiuo žengia
ra skirtas tik teologams. Pries tokį aiškinimą stovėjo ne pirmyn ir rodo paklydusiai 
tik fakultetas, bet ir Lietuvos episkopatas. (žmonijai kelią į Amžinastį,

Švietimo ministeris naujo statuto projekte jau neįrase kur nėra nei vargų nei ne
sąmoningai, kad teol. - filosofijos fakultete yra 2 skyriai. I laimių nei karų nei jokių 
Bet aukštesnes instancijos nulėmė, kad seimo komisijoje persekiojimų
buvo įdėtas į statuto projektą skyrių sužymėjimas ir taip Sekdami kitų pavyzdžiais, kalėjimą ir renkabuvo įdėtas į statuto projektą skyrių sužymėjimas ir taip

Jungtinėse Valstybėse ko
munistai užjaučia kiekvieną 
komunistą, kuris patenka į 

aukas
seĮBio lapkr, 4 d. buvo priimtas.. Tik tame seimo posėdyje , Brooklyno Angelų Karalie- tiems „nelaimingiesiems” iš- 

.............. _ ___ . _ ; nes parapijos šv. Vardo drau pirkti, bet kai Rusijoje jų 
„caras” Stalinas šimtus ge
riausių savo draugų komu
nistų visai nekaltai be teis
mo sušaudo, tai mūsų komu
nistai tyli, it musę prariję, 
o apie jų iš Stalino kalėjimų 
išpirkimą bijo ir prasitarti 
ar tam tikslui aukas rinkti. 
Aš manau, kad bijote Stali
no, kad jis ir jūsų nesušau- 
dytų!

švietimo ministeris aiškino, kad filosofijos skyrius neturi;
turėti to turimo, kurį iki tol turėjo, būtent, kad jis gali ‘gijos vyrai nutarė Kristui
ruošti specialistus iš filosofijos ir pedagogikos, bet ne iš 
istorijos ir iš literatūrų (anksčiau minėtų). Tokiu būdu 
duotas kiaušinis, bet jau išimtas iš jo veik visas trynys, o 
paliktas kaip ir tik lukštas. Mat, gyvenimui, apmokamam 
darbui gimnazijose, turi prasmės tik istorija ir literatūros.
Iš filosofijos ir pedagogikos specialybių gi duonos neval- Į taus Karaliaus statulą, kuri 
gysi. Tai tik buvo kaip ir priedas, studijuojant istoriją nakties metu būtų apšviesta, 
ar literatūras. kad žmOnės iš toli ją maty-

Karaliui pagerbti ateinan
čiais metais pastatyti ant 
Angelų Karalienės bažnyčios 
stogo (So. 4th ir Roebling 
gatvių kampas) didelę Kris-

ar literatūras.
Tokiu būdu, tuo aiškinimu, kurį seime pareiškė švieti- tų. Tam sumanymui įvykdyti 

mo ministeris, faktinai filosofijos skyriui kaip ir nukerta- nutarta auginti fondą ir 
mos abi kojos, kuriomis galėjo būti naudingas mokytojų kviesti visus prisidėti, 
ruošime. Kad taip yra, galima paskaityti Lietuvos Aido --------
lapkr. 5 d. rytinę laidą ir lapkr. 12 d. rytinę laidą ir lapkr.
8 d.vedamąjį straipsnį; Tuose numeriuose plačiau išdės- tus dirbtuvėse darbai pagy- 
tvtas švietimo ministerio ir valdžios nusistatymas fakul-jvėjo, bet dauguma darbda- 
teto reikalu. įvių nenori savo darbinin-

Neatitinka realybę tenai, tarp kitko, šie teigimai: 1. kadrams didesnių algų mokėti, 
vyskupai nieko neturi prieš Humanitarinį fakultetą: 2., Jie nori, kad darbininkai ir 
kad perdaug būtų prigaminta kandidatų į mokytojus, jei
gu juos ruoštų ir Teologijos - Filosofijos fakultetas; 3. 
kandidatų į profesūrą nesą pakankamai, bet jų netrūksta, 
kad tik būtų vietų (etatų). Užmirštama, kad naujų kandi
datų į mokytojus neatsirastų, kad žymi dalis tų, kurie pri
versti studijuoti Humanitariniame fakultete, jei būtų ga
lima, studijuotų Teologijos - Filosofijos fakultete.

Vyskupai, susirinkę savo nepapraston konferencijon 
lapkr. 16 d., vėl kreipėsi į vyriausybę (poną Prezidentą ir 
p. Ministerį Pirmininką), pareikšdami, kad negali sutikti 
su tokia filosofijos skyriaus interpretacija, kurią seime 
patiekė švietimo ministeris, nesutikdamas pripažinti filo- boję”. 
Sofijos skyriui teisės ruošti gimnazijoms istorijos ir lite-

- ratūrų (klasikinių, lietuvių, vokiečių, graikų, prancūzų)

Nors per šiuos kelis me-

toliau jiems už mažą atlygi
nimą ilgas valandas dirbtų.

Šiais laikais dauguma dar
bininkų per savaitę vis dar 
uždirba nedaugiau 15 ar 25 
dol., bet nuomos paskutiniais 
laikais už kambarius pasida
rė tokios aukštos, kad darbi
ninkai, turį dideles šeimas, 
jokiu būdu neįstengia už pa
togesnius kambarius mokėti

mokytojus, kuriuos iki šiol fakultetas ruošė.
Lietuvos vyskupams negali būti priimtinas toks statuto 

aiškinimas. Todėl episkopatas ir toliau kovos prieš kata
likų teisių siaurinimą universitete ir prieš prievartą kata
likams studentams studijuoti pas ateistus profesorius. 
Anaiptol nėra patenkinta ir mūsų išeivija. Todėl organi
zuotoji katalikų visuomenė paantrina savo jau paskelbtą 
spaudoje pareiškimą „Budėsime Lietuvos Garbės Sargy-

Kun. Jonas Balkonas, 
Kunigų Vienybės Pirmininkas.

KIEK DAR LIETUVIŠKŲ 
LAIKRAŠČIŲ YRA 

VILNIUJE

Kaip žinome, neseniai len
kai uždarė didžiausį ir la
biausiai praplitusį Vilniaus 
kr. lietuviij katalikiškos ir 
tautinės minties laikraštį 
Vilniaus Rytojų, kuris ėjo su

priedais. Prieš kiek laiko bu 
vo uždarytas ir jaunimo lai
kraštis Jaunimo Draugas. 
Be to, per metus išleidžiama 
keletas vienkartinių laikraš
tinio pobūdžio leidinių.

Vilniaus Žodis Nr. 49 apie 
uždarytąjį V. R. parašė: 
„Dažnai tekdavo su juo ko
voti, kartais net ir labai 
griežtai, tačiau negalime ne
pripažinti, kad Vilniaus kra
šte seniausias ir dažniausiai 
einąs lietuvių laikraštis (V. 
R.) turėjo didelės reikšmės, 
ir todėl jo sulaikymas bus 
visos lietuvių visuomenės 
skaudžiai atjaustas.

PAIEŠKOMI

34. Venckus, Juozas, 
Mt. Carmel, Pa., arba 
Burbas, gyv. Summerlee, 
kuris jį pažino.

35. &eimys, Povilas, s. Igno 
pasivadinęs Paul Sheimys, atva
žiavęs Amerikon 1915 m. ir tar
navęs ant laivų.

36. Žemantauskaitė, Petronėlė, 
apie 1911 — 12 m. gyvenusi Wor
cester, Mass.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti adre
su:
Consulate General of Lithuania
16 W. 75th St., New York, N. Y 
Lietuvos Generalinis Konsulatas

gyvenęs
Petras

W. Va.

ir yra priversti trijuose ar 
keturiuose kambariukuose 
susikimšus gyventi. Daugu
ma namų savininkų be jokio 
reikalo, vien tik pasipiniga
vimo tikslu, pradėjo nuomas 
už kambarius kelti. Į tai tu
rėtų miesto ar krašto valdžia 
atsižvelgti ir nuomų reika
lus sutvarkyti, kad kai ku
rie gobšūs namų savininkai 
darbininkų neskriaustų ir jų 
neišnaudotų.

S. Lukas.

mokesčių šiais metais su
rinkta 27,230 lt., aukų — 
40,414 lt. Iš viso į sąjungos 
kasą 
lt.

šiemet įplaukė 150,000

Vienas klumpių meist- 
užėjo Rokišky į vieno

nas mobilizuotas 1 
kurs tarnavo ir karo 
tūlėse dienose. Bevei 
laiką jis išbuvo į 
fronte. Nepasižymėji 
mais ir apsukrumu.

Vieną naktį išėjo 
su kitais kareiviais į: 
Būryje buvo ir ser 
Ten begirtuokliaujant 
moteriškė buvo nušau 
visos aplinkybės rot 
nužudymą atliko tas 
vis. Jis atiduotas kai 
mui, kuris jam pasky 
nėją, karininką. Kari 
pažino kareivį, o k 
pažino karininką, kur 
nai kareiviams skaityt

Apkaltintasis kareiv 
bilo į karininką m: 
šiais žodžiais: „Tams 
paskirtas ginti mane, 
prieš prasidėsiant t 
aš noriu Tamstai ps 
vieną dalyką. Tamsta 
turi prisiekti, kad niel 
pasakysi nė vieno 
pirm, nei praeis atitii 
mėty skaičius po mai 
ties.”

Karininkas prisiekė 
da kareivis taip pi 
„Aš nenužudžiau tos 
ries. Aš tik buvau grupi 
nieku neprisidėjau pi 
darbo, žmogus, kurs j 
mušė, yra seržantas. A 
žįstu seržantą seniai. A 
rau jo draugas prieš į 
mą į kariuomenę ir aš j 
gau taip, kaip aš mi 
kiekvieną. Aš buvau iša 
tas be tikybos ir niek 
jokios tikybos neprakl 
no. Bet vieną dieną, 
Tamsta mums skaitei, aš 
pidau vieną sakinį, kun 
smego mano atminty ir nt 
syko. Aš neatsimenu, ; 
tas jj, nei apie ką pasai 
p jo mintis buvo tokia: n 
h didesnio drąsos ar ger 
b darbo, kaip atiduoti si 

> gyvybę už savo draugi

!

ZALC
ras 
restorano atskirą kambarį 
su nepažįstama panele pasi
vaišinti. Po „vaišių” klumpi
ninkas nerado savo kišenėse 
turėtų 800 litų.

— Širvintų valsčiuje, Dru- 
blionių 
muose 
vas ir -------- „
sūnus. Vidury kambario bu- gauti nurodymų, 
vo krūva suplėšytų pinigų.

— Yra sumanymas už
tvenkti Neries upę prie Jo
navos, kur tada pakiltų 
Šventosios upės vanduo ligi 
Anykščių ir visi Kauno gar
laiviai galėtų Nerim, o pas
kui šventąja nuplaukti ligi 
pat Ukmergės. Kitais metais 
būsią daromi tyrinėjimai.

— Pasvalio gydykloje šie
met gydėsi 500 ligonių, sir
gusių reumatu, nervų, odos 
ir panašiomis ligomis. Pa
svaly rastas nemažas sieros 
šaltinis.

— Lapkrčio 27 d. Jungti
nių Am. Valstybiii atstovas 
Norem įteikė Valstybės Pre
zidentui savo įgaliojimo raš
tus.

kaime, Pažūrių na- 
rastas pasikoręs tė- ■ 
sudaužytas negyvas.

(Tęsinys) ( 
Otonas Saladinas traukė 

nuo Vytauto kariuo-’ 
p Jam reikėjo plačių!

kur galėjo išmai-£ 
Skeliąs dešimtis tūkstan- 
®vo arklių. Kasdien iš 
•pykdavo pas Vytautą #.... S£ 

. H -I
ii kur traukti. ^nt
dusiai Vytautas su sa- /a 
povais iš tolo pama-

Per ją buvo nuties- ^ai
Smagiai pasispau- įr 1 

gautas žirgą, užjojo JUOi 
k pats pirmasis 2 

per plačią upę.
atvykstant Vy- aP^ 

i Jogaila išjojo jo pa- 
r Nuoširdžiai juodu 
Hm Vytautas tą ^Iai 
n tikrai pamiršęs vi- tikrai 
Puodas, patirtas iš 1° sai 
r8, Dabar juodu sto- mirgė 
luošais vieną garbingą Apž. 
t^iruošę sutriuškin- tautas 
P abiejų kraštų prie- stovyk 
L . t mijai. i
L’jitie, kuriuos aš nuėjo 
V18 Lietuvos ir gu- pasimel;



Gruodžio 3 d., 1937 m.

Jonas Kmitas KORESPONDENCIJOSEMES Didesnes meiles neturi žmogus
ROCHESTER, N. Y.

Berlyno Įsakymai Pildomi

įvežti

po mano mir-

WATERBURY, CONN.

J. Žeguniškis.

zve-

Į

s

kraštas neat-

1/

prekės 
kortos,

prisiekė ir ta- 
taip prabilo:

Rašytojų grupė nutarė 
naują literatūros žur- 
,,Arimai”, kurį reda- 
prof. Mykolaitis-Puti-

parodė akimi
kariuomenės

de- 
pa- 
pa-

e 
s 
i-
i-

i-
L"

■ 
i

ir geležinkelio 
Vokiečiai ragino 

mieste svetimus 
tos demonstraci-

ŠVČ. MARIJOS ŠVENTEI 
(Nekalto Prasidėjimo Dienos proga)

leisti
nalą
guos
nas, A. Vaičiulaitis, B. Braz
džionis, P. Cvirka ir J. Šim
kus.

(Iš garsaus rašytojo Hil-lnes tai esanti didžiausia 
laire Belloc straipsnio anglų Į meilė, 
katalikų laikrašty The Uni
verse) .

ė-
14 
j- 
e- 
ti.
a- 
n. 
di 
y-

U-,
;a-
>a-
cš-

Juozas Sužiedėlis

ŽALGIRIS

įstangų sur^i gefliai) 
etuviy kata^w 
anoma, kad hj Kanigį. 
katekizmo li^ j 
įas, apie kurį Į 
metų laiške, rastame’' 
aučiaus archyvuose, 1 
Gruodžio 1 - 4 dieno, 
'aune įvyks Kataliku, 
io Centro kursai in 
encija. Paskaitas skai-J 
. L. Bistras, dr. pakj.: 
:an. dr. Kemėšis, į. . 
nkaitis, vysk. Matt| 

vysk. Reinys, dj 
s, dr. Maceina, vysk! 
ir kiti.
iemet į Lietuvą iki T, 
ižta 88,000 tonų ce- j 

Manoma įvežti dar
)00 tonų. Kitais me- 
.imasi pradėti savo
) fabriko statybą. Ce-j 
gamybos studijuoti įį 
ą yra išvykęs inž. 
laševičius, universi- 
itentas.
konyse dėl žmonos 
lybės vienas darbi- 
tris kartus žudėsi 
sis, nuodydamasis ir 1 
įsis, bet visus 3 kar- 
pastebėtas ir išgel-

ris metais šaulių 
numato tinkamai j 

ti tas „vietas, ku- I 
jtuvos savanoriai, | 

ir šauliai savo 
garbingai apgynė i 
aisvę. Kovų vieto- i 
yta pastatyti ku- 
linkius su žuvusių 
s ir trumpais kau- 
LŠymais. | 
intelis lietuviškas 
auskų alaus bra- 
žeikiuose minėjo 
is penkmetį. Fa- 
i 73 darbininkai, 
mkraus fabrikai, 
ėj ir Pavenčiuose, 
io pradžios paga- 

100,000 maišų 
’aus. Iš viso abie
juose šiemet bus 
apie 64 milijonai 
ius.
i Vaduoti sąjun- 
pygardų 612 sky- 
eitus metus nau-. 
įsteigė 42. Nario 
iais metais su- 
30 lt., aukų - 
viso į sąjungos 
įplaukė 150,000

„Aš visada galvojau apie 
tą sakinį, o dabar noriu jį 
įvykdyti. Moteriškę nužudęs 
seržantas yra vedęs, turi 
tris jaunus vaikučius, kurie 
laukia jo. Kai ginsi mane 
teisme, gali kalbėti, ką tik 
nori, bet tik ne tai, ką aš da
bar pasakiau. Jie negali iš
teisinti manęs ir aš eisiu

I mirti”.
Teisme karininkas gynė 

kaltinamąjį, tačiau teismas 
pasmerkė jį miriop, o mir
ties bausmė turėjo būti įvyk- 

Jdyta rytui auštant.
Pilko rudenio rytą pa

smerktasis stovėjo nurodyto
je vietoje. Šalia jo buvo jį 
gynęs karininkas, nes to rei
kalavo taisyklės. Pasmerkta- 

užrišimui

Didžiojo karo pradžioje 
sąjungininkų kariuomenėje, 
pėstininkų dalyje, buvo vie
nas mobilizuotas kareivis, 
kurs tarnavo ir karo pasku
tinėse dienose. Beveik visą 
laiką jis išbuvo pačiame 
fronte. Nepasižymėjo gabu
mais ir apsukrumu.

Vieną naktį išėjo drauge 
su kitais kareiviais į miestą. 
Būryje buvo ir seržantas.! 
Ten begirtuokliaujant vienai 
moteriškė buvo nušauta. Ir 
visos aplinkybės rodė, kad 
nužudymą atliko tas karei
vis. Jis atiduotas karo teis
mui, kuris jam paskyrė gy
nėją, karininką. Karininkas I sis pasipriešino 
pažino kareivį, o kareivis akių.
pažino karininką, kurs daž- Atvyko baugmgs vykdyto. 
nai kareiviams skaitydavo. jų būryg> kuriam vadovavo

Apkaltintasis kareivis pra- ne karininkas, bet seržan- 
bilo į karininką maždaug tas. Tas pats seržantas, kurs 
šiais žodžiais: „Tamsta esi nužudė moteriškę, dėl kurio 
paskirtas ginti mane, todėl, kaltės kareivis ruošėsi mirti, 
prieš prasidėsiant teismui, į Seržantas davė ženklą šū- 
aš noriu Tamstai pasakyti 
vieną dalyką. Tamsta tačiau 
turi prisiekti, kad niekam ne 
pasakysi nė vieno žodžio 
pirm, nei praeis atitinkamas 
metų skaičius 
ties.”

Karininkas 
da kareivis 
„Aš nenužudžiau tos mote
ries. Aš tik buvau grupėje ir 
nieku neprisųdėjau prie to 
darbo. Žmogus, kurs ją už
mušė, yra seržantas. Aš pa
žįstu seržantą seniai. Aš bu
vau jo draugas prieš įstoji
mą į kariuomenę ir aš jį mė
gau taip, kaip aš mėgstu 
kiekvieną. Aš buvau išauklė
tas be tikybos ir niekados 
jokios tikybos nepraktika
vau. Bet vieną dieną, kai 
Tamsta mums skaitei, aš iš
girdau vieną sakinį, kurs į- 
smego mano atminty ir neiš
nyko. Aš neatsimenu, nei 
kas jį, nei apie ką pasakė, 
bet jo mintis buvo tokia: nė
ra didesnio drąsos ar geru
mo darbo, kaip atiduoti sa
vo gyvybę už savo draugo

Švenčiausios Panelės brangioji diena 
Paskatina mus prie dorybių, 
Ir kyla siela, įspūdžių kupina, 
Į aukštį siekimų beribių.
Kas sielą paverš, kas mintis sustabdys, 
Kad jos nesikreiptų į Kristų, 
Kad nusikamavusi žemėj širdis 
Atgal į padanges neskristų?
Jei žemės purvai suterliojo jausmus, 
Širdis kietoms kerpėms apaugus, 
Į Motiną Dievo nukreipki šauksmus, 
Ji sielą išgydys, apsaugos.
Juk tam ir Marijos brangioji diena 
Štai švęsti mums yra duota, 
Kad mūsų siela suvargus, alkana 
Ateitų į dangišką puotą!

Naujos poros
Lapkričio 20 d. apsivedė 

M. Sorochty su M. Poškaite. 
Sušliūbavo kun. J. M. Bak
šys, o mišias atlaikė kitatau
tis kunigas. Liudininkų buvo 
7 poros.

Tą pačią dieną 10 vai. ap
sivedė J. Basamania su A. 
Lukiene. Apeigas atliko ir 
mišių auką atnašavo pats 
klebonas. Bažnyčia buvo gra
žiai gėlėmis išpuošta.

suteikta teisė finansų mi- 
nisteriui įleisti be muito ir 
naujus daiktus, siunčiamus 

Buvo svečias dainininkas —tik dovanoms.
akordionistas Pranas Šimkus Lig šiol dėl aukštų muitų 
iš Worcester, Mass. ! siuntinių gavėjai negalėdavo

Suvaidinta du labai links- siuntinių išpirkti. Siuntiniai 
mi veikalai: „Kas namų gal- grįždavo atgal. Ta aplinkybe 
va?” ir „Gavo žmoną”. Ga- buvo nepatenkinti ir siunti- 
biai vaidino M. Adomaitytė, nių gavėjai ir siuntėjai.
J. Jokubauskas, M. Andriky-' Dabar dovanoms siunčia
te, C. Karinauskas, J. Marce • mi, nors ir nauji, daiktai y- 
lynas, A. Jerusevičius, V. ra įleidžiami be muito. Čia 
Klimas, N. Plangytė, A. Mar- nustatyta tokia tvarka. Kai 
kevičius ir A. Bukauskas, dovanų siuntinio gavėjas iš

viams ir jo draugas krito 
negyvas.

Pagal taisykles, būrio va
das turėjo prieiti prie sušau
dyto kūno ir paleisti šūvį iš 
revolverio į sušaudyto gal
vą, kad mirties bausmė būtų 
tikrai įvykdyta. Seržantas 
priėjo tvirtu žingsniu ir pa
leido šūvį. Po to jis sugrįžo 
prie būrio ir nužygiavo.

Štai ir visa istorija. Tai 
tikras įvykis. Jo pamoka la
bai aiški, žodis yra sėkla ir 
sėkla nenueina niekais. Ką 
Viešpaties Žodis padarė ir' 
gali padaryti tarp žmonių y- 
ra didesnė jėga nei visos po
litinės kombinacijos, filosofi
nės teorijos, baimės ir puiky
bės...

tai tarnauja Klaipėdos uos
tui ir kraštui. Klaipėdos ra
dio stotis, teatras, muzikos, 
amatų mokyklos, pedagogi
nis ir prekybos institutai, 
Vytauto Didžiojo gimnazija 
Klaipėdoje, gimnazijos Šilu-Į 
tėję ir buvusiam kaime, o 
nuo susijungimo su Lietuva 
virtusiam miestu, Pagėgiuo
se, didžiuliai kelių aukštų 
sandėliai uoste ir įvairūs 
fabrikai, duoda darbo dešim
čiai tūkstančių darbininkų ir 
jų šeimoms; pagaliau, daug 
reiškia augantis Lietuvos 
prekybinis laivynas. Tai vis 
Lietuvos vyriausybės darbų 
liudininkai.

Praėjo jau tie laikai, kai 
prieš protestus tų nelojaliij 
ir trumparegių politikų, Lie
tuva stovėjo su tuščiomis 
rankomis; šiandien Lietuvos 
vyriausybė tokiam protestui 
gali tik nusišypsoti ir, ne tik 
užsienio žurnalistams, bet ir 
plačiam pasauliui parodyti į 
savo liudininkus — nuveik
tus darbus! Darbai — ne 
tušti protestai nusvers!

Klaipėda. —Krašto seime-pėda plento statyba — visa 
lis ruošėsi priimti protestą 
prieš žemės išpirkimą uosto, 
aerodromo 
reikalams.
Klaipėdos 
žurnalistus
jos per seimelio posėdį pasi
klausyti

Jau nekartą yra konsta
tuota, kad kai kuriems kai
mynams ir esantiems jos įta
koje nelojaliems elementams 
krašte, Klaipėdos uosto ir 
miesto augimas ir viso kraš
to progresas nepatinka. Jie 
mieliau norėtų matyti ūkiš
ką smukimą ir patys sten
giasi, kiek tas nuo jų pri
klauso, tą pažangą sustab
dyti, trukdydami centro val
džios daromus žygius krašto 
gerovei pakelti. Veltui! Lie
tuva įrodė, kad ji, nežiūrint 
įvairių sunkumų, per 15 me
tų žymiai pakėlė kraštą, uo- 

i stą ir miestą. Be tų milijonų, 
kuriuos vyriausybė duoda 
Klaipėdos autonominiam iž
dui ir kurie neproduktyviai 
išnaudojami aukštomis algo
mis visokiems „Krašto pata
rėjams” išlaikyti, investuoja 
savo noru dešimtis milijonų 
kitiems naudingiems dar
bams, kurie už save kalba! 
Uosto gilinimas ir kelis kar
tus praplėtimas, Klaipėdos 
geležinkelių mazgo, naujos 
geležinkelių linijos per Že- 

imaitiją Šiauliai — Kretinga 
I pastatymas, Kaunas — Klai- sumas skiria Žemės bankas.

Pirmą kartą scenoje girdėta 
dvi smagios naujos dainos 
„Jaunos mintys” (žižiūno) 
ir „Berneli mūsų” (vėliausia 
kompozicija Aleksio), kurias 
publika labai mėgo. Vakaras 
baigėsi įvairiais linksmais 
šokiais.

Gausingas visuomenės da
lyvavimas aiškiai parodė, 
kad Waterburio lietuviai yra 
aiškioje daugumoje katali
kai, o ne „tautininkai”, kaip 
kažkoks asmuo klaidingai 
Vienybėje šiomis dienomis 
.rašė. Kad tik visi katalikai 

Jon^Tbrolius :susiE,rast’* vieningiau dirbti 
ir pamirštų visokios rūsies 
„bendrus frontus”.

25 metai
Lapkr. 21 d. 8 vai. rytą 

mišiomis minėjo savo sidab
rinį moterystės jubiliejų 
Petras ir Pranciška Kazake
vičiai. Laimingo gyvenimo 
ateityje!

— Šventosios uosto 
jams vyriausybė stato mūri
nius namus, atiduodama 
jiems išsimokė j imui ilgiems 
metams. Žvejų uostui atei
nantiems metams paskirta 
569,55*8 litai; be to, dideles

Mirė
Lapkr. 27 d. mirė Jonas 

Bubnis, palikęs nuliūdime 
žmoną Tillie, dukterį Matil-I 
dą, sūnų .
Antaną Brooklyne, Jurgį ir į 
Juozapą Baltimorėje, seserį 
Marijoną Lietuvoje. Laidotas 
iš šv. Jurgio bažnyčios lapkr. 
30 d. Holy Sepulchre kapinė
se. Tegul ilsisi ramybėje!

Sėkmingas bazaras
Rudeninis bazaras, kuris 

tęsėsi per 4 vakarus, davė 
gražių pasekmių. Nors galu
tinė sąskaita dar nesuvesta, 
bet pelno numatoma apie 
500 ir 600 dol. Klebonas yra 
dėkingas aukotojams, dar
buotojams ir visiems daly
viams, kurie gausingai lan
kėsi per visus vakarus, steng 
damiesi įsigyti gražių dova
nų ir paukščių.

Vyturys.

pašto gauna pakvietimą, ku
riame nurodyta, kad už nau
jus daiktus reikia sumokėti 
tam tikra muito suma, ir jei 
jos neišgali mokėti, tai tada 
jis gali parašyti finansų mi- 
nisteriui prašymą, kad nuo 
muito jį atleistų. Prašymą 
siųsti per atitinkamą muiti
nę. Per kurią muitinę siųsti, 
apie tai visuomet paaiškins 
paštas.

Nuo muito neatleidžiama, 
nors ir dovanoms siunčiama:

1/Akcizuotos prekės (ar
bata, tabakas, cigarai, papi
rosai, gilzės, svaig. gėrimai, 
įvairūs vynai, mielės).

2. Monopolizuotos 
(degtinė, spiritas, 
degtukai).

3. Draudžiamos 
(šaunamieji ginklai, rūkoma
sis opiumas, svetimųjų šalių 
loterijos bilietai).

4. Kosmetikos prekės (kve
palai, odekolonas, eleksirai, 
muilas).

5. Konditerijos prekės 
(saldainiai, šokoladas, ka
kao, pyragaičiai ir pan.).

6. Susisiekimo priemonės 
(dviračiai, motociklai, auto
mobiliai ir kt.).

7. Prabangos prekės (bran
giųjų mėtalų (aukso, sidab-

Lyra. ro) ir brangiųjų akmenų dir- 
----------'biniai, balinės suknelės, 

KOKIAS DOVANAS ĮLEI- brangieji kailiai, brang, kai- 
DŽIAMA BE MUITO

Rakauskaitės koncertas
Sekmadienį, gruodžio 5 d./ 

par. Auditoriume įvyksta 
Lietuvos artistės Marijonos 
Rakauskaitės koncertas. Ži
noma, kad visi dainos mėgė
jai bei kiekvienas susipratęs 
lietuvis dalyvaus šiame pa
rengime. Labai nuoširdžiai 
kviečiame Waterburio ir apy 
linkės lietuvių visuomenę 
pasinaudoti šia nepaprasta 
proga išgirsti Kauno operos 
pažibos, dainininkėj M. Ra
kauskaitės, žavingą balsą, 
pasigėrėti jos artistiškumu. 
Lai būna mums tikra „Dai
nos šventė”!

liniai).
8. Visos kitos prekės — 

Iki šių metų Lietuvoje vei-! daiktai, siunčiami prekybos 
kusiais įstatymais tik varto- tikslams.
ti drabužiai, avalinė ir kiti į -------------
daiktai buvo įleidžiami be; — Vyriausybė priėmė se- 
muito, o už naujus daiktus, kančių metų valstybės biu-

ir siunčiamus dova-džeto projektą 3'l078A744

Šių dienų koncertai
Lapkr. 14 d. įvyko šaunus 

šv. Juozapo par. choro meti
nis lietuviškas koncertas, 
vad. komp. A. Aleksiui. Kon
certinę programos dalį išpil
dė jaunamečių ir vyresniųjų .nors ir siunčiamus dova- džeto projektą 3/10784 744 
chorai bei solistai, pagarsė-, noms, reikėjo mokėti atitin- litų sumoje. Projektas nar- 
ję akordionistai E. Digimas karnas muitas. Naujų daiktų duotas seimui. Tai reko^di- 
ir V. Markevičius ir lietuvių negalėjo įleisti be muito nė 'nis biudžetas nuo pat valsty- 
Little Symphony orkestras, finansų ministeris. Šiemet , bes įsikūrimo laikų.

klumpių meist- 
Rokišky į vieno 
tskirą kambarį 
ma panele pasi- 
,vaišių” klumpi- 
o savo kišenėse 
ių<
į valsčiuje, Dru- 
le, Pažūrių na- 
s pasikoręs tė- 
įžytas negyvas 
y kambario bu- 
lėšytų pinigų, 
manymas už- 
s upę prie Jo- 
tada pakiltų 
ės vanduo ligi 
isi Kauno gar- 
Nerim, o pas- 
miplaukti ligi 
Kitais metais 

tyrinėjimai, 
gydykloje šie- 

10 ligonių, sir- 
i, nervų, odos 

ligomis. Pa- 
emažas sieros

karo tarybą.
Vytautas pasiūlė tuojau 

traukti į Marijenburgą ir ne
tikėtai užklupti riterius. Vi
si vadai pritarė. Tik vienas 
Jogaila tylėjo. Jis ir dabar 
dar tikėjosi, kad priešas su
sipras ir pasiūlys garbingą 
taiką. Jis buvo išsiuntęs net 
pasiuntinį į kryžeivius. Tad 

Pamatysi. Net Mozūrų kuni-|kol jis sugrįš, nesutiko nė 
"--------------_x_.-_.-x- judiiitis iš Červinsko.

Galiausiai atėjo liepos 
vintoji diena. Baigėsi 
liaubų metas. Jogailos 
siuntinys vis dar negrįžo. Tą 
dieną Vytautui pavyko įkal
bėti Jogailą išžygiuoti. Že
maičių ir totorių būriai pir
mieji ugnimi nušlavė keletą 
pasienio pilių.

Jungtinė kariuomenė žy
giavo į priekį, taikydama pa- se ūmai juos nustebino. Žado 
tekti į Marijenburgą. Atėjusi 
betgi iki Drevencos upės 
krantų, rado juos sustiprin
tus ir pavojingus pereiti. Ta
da Vytautas pasuko į šiaurę. 
Kai kryžeivių žvalgai prane
šė savo vyresnybei, kad Vy
tautas nebeina pradėtu eiti 

į“ karaliaus" koplytėlę keliu; iie džiūgauto džiū-

(Tęsinys) į Vytautas. Ir
n ,, o , - neaprėpiamasSultonas Saladinas trauke r i eilestoliau nuo Vytauto karino-1 

menės. Jam reikėjo plačių Ir man0
ganyklų, kur galėjo išmai-slllko: V,si stojo į pulkus, 
tinti kelias dešimtis tūkstan- kas t'k ginklą pakelti gali, 
ėių savo arklių. Kasdien iš ’ .
jo atvykdavo pas Vytautą 
siųsliai gauti nurodymų 
kaip ir kur traukti.

Galiausiai Vytautas su sa
vo palydovais iš tolo pama
tė Vislą. Per ją buvo nuties
tas tiltas. Smagiai pasispau
dę Vytautas žirgą, užjojo 
ant tilto ir pats pirmasis 
persikėlė per plačią upę.

Išgirdęs atvykstant Vy
tautą, Jogaila išjojo jo pa
sitikti. Nuoširdžiai juodu 
pasisveikino. Vytautas tą 
valandą tikrai pamiršęs vi
sas skriaudas, patirtas iš 
Jogailos. Dabar juodu sto
vėjo priešais vieną garbingą 
tikslą, pasiruošę sutriuškin
ti amžiną abiejų kraštų prie- 
v są.

— Štai visi tie, kuriuos aš 
suspiečiau iš Lietuvos ir gu-, 
dų bei rusų žemių — tarė

savo pulkus, štai pats jo sū
nus Aleksandras atvyko, — 

'pasakojosi Jogaila.
Paskui Jogaila parodė Vy

tautui visus savo karžygius 
ir riterius. Vytautas visus 
juos maloniai pasveikino. Po 
to abu valdovai sėdo ant 
žirgų. Jie nujojo į Červinską 
apžiūrėti lenkų kariuomenės. 
Ji visa buvo jau išsirikiavu
si ir laukė įsakymo traukti 
toliau. Iš tolo buvo matyti 
tikras miškas vėliavų. Iš to
lo saulėje žvilgėjo šarvai ir 
mirgėjo tūkstančiai iečių.

Apžiūrėję kariuomenę Vy
tautas ir Jogaila paskyrė 
stovyklos vietą Lietuvos ar
mijai. Po to abudu valdovai! 
nuėjo j 
pasimelsti.

ga jie vėl iškėlė didžią puo
tą.

Tuo tarpu Vytautas ir Jo
gaila traukė savo jėgas ne
sustodami.

Kryžeiviams bepuotaujant, 
staiga atvyko žvalgai. Jie 
pranešė, kad priešas trau
kiąs pirmyn su visa kariuo
mene ordino žemėmis ir vis
ką pakeliui naikinąs. Didy
sis magisteris supyko. Jis 
manė juos meluojant. Todėl 
liepė jiems pasvilinti padus. 
Tačiau jie, kaukdami iš 
skausmo, vis tebetvirtino, 
kad priešas nebetoli. r" 
didysis magisteris sušuko:

— Pakarkite 
gius! — Ir pats 
liau puotauti.

Tačiau neilgai 
ūžė. Raudoni gaisai padangė-

landos laiko ilga kirbynė ge
ležinių raitelių jau traukė 
gaisų kryptimi.

Tai patyrę, Vytautas ir 
Jogaila, jau niekur nebesu
stodami, traukė toliau. Vy
tautui buvo svarbu sustoti 
tokioje vietoje, kur būtų už
vis patogiau susiremti. Vy
tautas jau seniai galvojo 
apie Žalgirio slėnį, kaip pa
togiausią vietą kautynėms. 
Ten iš vieno šono tivuliavo 
platus ežeras, iš kitos pusės 
buvo tanki giria. Jos prie- 

I dangoje galima buvo slėptis 
Tada nuo žvalių priešo akių ir gin

tis nuo saulės kaitros. Erd
vioje gi lygumoje — patogu 
grumtis. Į šį slėnį ir traukė 
dabar jungtinė kariuomenė, 
skubėdama pirma nuvykti ir 
užimti geresnę sau vietą.

Liepos penkioliktąją, apie 
vidudienį, kariuomenės su
stojo šimtamečių ąžuolų gi
rios pavėsyje. Lietuviai, 
kaip ėję, taip ir pasiliko de
šiniajame sparne. Lenkų ka
riuomenė sustojo kairiaja
me. Totoriams Vytautas lie
pė traukti į ežerą. Jo van
dens blizgėjo girios dešinėje, 
paliai Eglėkalnio kaimą. 
Tuojau buvo išsiųsti žvalgai

ro- 
tai 
at- 
LUO 
inę 
am

jie ramiai

tas

juos, mela-
nuėjo to-

ii

vo-
Pa-

27 d. Jungti
nių atstovas 
ralstybės Pre- 
galiojimo raš-

netekę žiūrėjo jie į gaisus ir 
savo akimis nenorėjo tikėti. 
Tuo pat akimirksniu įsidžio- 
vė į riterių tarpą kiti žval
gai. Puolę kniūpsti prieš di
dįjį magisterį — sušuko:

— Nelaimė! Priešas eina, 
kaip viesulas. Jis nebetoli!

Kryžeivių stovykloje kilo 
Pasimeldę su- gauti. Jie pamanė priešą pa- triukšmas. Visi skubiai ruo- 

kvietė abiejų kariuomenių būgus ir atsitraukus. Ta pro- sėsi, pulkai rikiavosi. Po va

patikrinti, kur bežygiuoja 
priešas. Jo nebuvo matyti, 
bet buvo juste justi jis arti 
esant.

Kryžeiviai taip pat netru
ko atvykti. Jie iš karto labai 
nudžiugo pamatę pagiryje 
knibždant visą lietuvių ir 
lenkų kariuomenę. Kryžei
viai neabejojo, kad mūšis 
bus laimėtas jųjų naudai... 
Tuk jųjų eilėse buvo rinkti
niai ne tik vokiečių, bet vi
sos Europos kariai!..

VI. Nuogieji kardai
Ilgomis eilėmis slinko 

kiečiai į Žalgirio slėnį,
matę pagiry jungtinę Lietu
vos ir Lenkijos kariuomenę, 
sustojo ir pradėjo rikiuotis 
puolimui. Vytautas su savo 
palydovais, garsiausiais kar
žygiais, sustojo aukštėlesnė
je vietoje. Jis iš ten žiūrėjo 
ir stebėjo kiekvieną priešo 
judesį. Kryžeiviai buvo taip 
arti, jog ne vieną galėjai pa
žinti iš veido. Beveik ties 
pačiu išsirikiavusios vokie
čių kariuomenės viduriu ple
vėsavo didžiulė balta vėliava 
su juodu kryžiumi. Po ta vė
liava Vytautas pažino sto
vint Markvardą Zalcbachą ir

pikčiausį savo priešą, jojo 
sūnų žudytoją, Zonenbergą. 
Išblyško Vytautui veidas, o 
akyse sužaibavo rūsčios ug
nys.

— Žiūrėkite, vyručiai, — 
tarė jis savo palydovams, — 
kas paims aną rudąjį kryžei
vį, gyvą ar nebegyvą, tam aš 
amžinai būsiu dėkingas...

— Ar tą su povo plunks
na, kunigaikšti? — paklausė 
Vytauto ginklanešys Kar- 
maltas, jo mylimas bajoras.

— Taigi... Paimk jį ir pra
šyk tada, ko tik norėsi...

— Nepasigailėsiu savo gy
vybės, kad tik jo galvą galė
čiau padėti po tavo didybės 
kojomis, — karštai atsakė 
jaunas karžygys.

Vytautas nujojo dar tvar
kyti savo pulkų. Visus ap
skriejo, visieins davė pasku
tinius nurodymus. Liepė 
laukti ženklo puolimui pra
dėti. Kariuomenė nekantra
vo. Matydama priešakyje 
priešą, ji veržte veržėsi į ko
vą. Ypač nesulaikomi buvo 
žemaičiai. Jų krūtinės labiau 
šiai liepsnojo kerštu.

(Bus daugiau)
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JAUNIMO BROADWAY
ANGLŲ KALBA LIETUVIŲ 

SPAUDOJE
jos rektoriui, kun. dr. J. Na
vickui, M.I.C.

Draugo dienraščio ben
dradarbis parašė įdomų 
straipsnį apie anglų kalbos 
artojimą amerikiečių lietu- 

■ ių laikraščiuose. Čia tą 
straipsnį persispausdiname, 
letaisydami jo kalbos:

„Veik visa Amerikos lie- 
uvių spauda, it susitarus, 

pradėjo savo puslapius ang- 
’ų kalba raižyti. Pasak jos, 
mat tai vienintelis būdas da 
!ikęs daugiau skaitytojų, o 
ypač jaunimą prie sau atšau

ti. Ar ištikrųjų? Vargiai 
Kadangi patsai užsimojimas 
mažiausio pagrindo neturi. 

Jei skaitytojai mažėjau tai 
mažėja ne tiek dėl to, kad 
ietuvių kalbos jau nemoka, 

o tik daugiausiai dėl to, kad 
toje spaudoje nėra to, ko 
skaitytojas ieško. Ši taisyklė 
taip aiški, kad nelieka su 
kuo ginčų užvedžioti. Laik
raščiai sumaniau vedami, 
skaitytojų bado da nemato. 
O tai geriausias įrodymas, 
jog ir lietuvių spaudą da bū
tų kam skaityti, jei tik ji su
gebėtų būti prieinamesnė. 
Gi tuo tarpu prasčiau tvar
koma, baigia gelsti, kai ru
dens lapas. Kitaip sakant, 
jai ne anglų kalbos, o tik 
daugiau ir geresnių smege
nų reikia. Antraip vertus, ne 
vien lietuvių prastai vedama 
spauda be skaitytojų alpsta, 
taikosi tokios ir anglų kal
boje. Pavyzdžiui, įžymi Hear 
sto spauda. Kol Brisbane 
kai kūdikį už rankos laikė, 
— viskas gerai. Pamirus 
jam, o silpnesnei rankai ves
ti pradėjus, kai matai viskas 
ant šlampų eina, žodžiu, bi
le kokią spaudą išgarsina ne 
tiek kalba, kiek turinys.

Ko ko, betgi Amerikoje 
jaunimo anglų kalba nesu
meškeriosi. Tai viena. Jei 
jaunimas jau taip mažai lie
tuvių reikalais įdomauja, 
kad net ir kalbą numeta, 
vargiai svetimų kalboje ji 
kuomet nors atsišauksi, žo
džiu, jei patsai brangiausis 
lietuvio turtas — kalba — o 
jam nieko nereiškia, tai pi
gesniu pinigu prie jo nei tiek 
neprieisi. Ypač jaunimas 
Mokosi ir išmoksta kur kas 
sunkesnių ir keblesnių daly
kų, išmoktų ir kalbą, jei tik 
panorėtų. Užsimiršti sun
kiau, kai išmokti. Jei neno
ri, nepriversi.

Pagaliau, jei ištikrųjų, tai
kosi jaunimo tokio, ką savo 
eiga įdomauja, o gerai lietu
vių kalboje neišsireiškia, to
kiam jaunimui vietos anglų 
spauda koplačiausiai atvira. 
Jei jau taip gerai moka, te
gu tik rašo; rasim gerus' jų 
norus ir ten. Bet, kai jau vi
si tai gerai žino, tokis jauni
mas, ką lietuvių spaudą ang
lų kalba peckelioja, lietuviš
kai užsimiršo, o angliškai da 
neišmoko. Kelk mėšlą 
šakių, j ei. drimba...”

WATERBURIECIAI 
NUGALĖTI

Abi komandos pralaimėjo
Lapkr. 25 d. maspethie- 

čiai Klasčiaus salėje nugalė
jo Waterburio vyčių koman
dą 50:36 taškų santykių. 
Waterburieciai turėjo gerą 
komandą ir neatrodė, kad 
maspethiečiai galėtų viršyti. 
Bet rungtynių bėgyje pasi
rodė vietinių gerumas. Pasi
žymėjo Kepežinskas, Augus
tinas, Laukaitis ir Krygeris. 
Dabar vietiniai vyks artimoj 
ateity į Waterburj vėl žaisti.

Jaunesniųjų Waterburio 
komanda žaidė su Great 
Necko vyčiais. Ir čia Water
buris pralaimėjo. Great 
Neckas turi gerų žaidikų. 
Juk jie buvo Brooklyn Liths 
supliekę. Kun. Balkūnas di
džiuojasi turįs parapijoj dvi 
smarkias komandas. Bravo!

Maspethe organizuojamos 
dvi jaunųjų komandos, ku
rios netrukus pasirodys. 
Kun. J. Laurynaitis suorga
nizavo lietuviškų parapijų 
krepšinio lygą. Komandos 
žais penktadienių vakarais 
Klasčiaus salėje prieš di
džiųjų žaidimus.

JERSEY CITY, N. J.

JAUNIMAS REMIA 
KOLEGIJĄ

kultūrinio darbo. Tai yra 
darbas, kuris dirbamas ne 
vietinių lietuvių garbei, bet 
visos mūsų tautos šioje išei
vių žemėje.

Pavieniai asmenys prašo-

Kunigas Mendelis tuomet ap-1 ir organizacijas, prašydami1 
siėmęs patarnauti p. Grėb- parėmimo šio mūsų didelio 
liauckui turto dalinime.

P. Grėbliaucko tokia pro
grama yra pavyzdinga vi
siems mums. Labai dažnai 
pasitaiko, kad miršta asmuo 
be testamento ir be valdyto
jo. Tuomet įvyksta aršiau- skirti savo auką, draugi- 
sios rungtynės tarp giminių Jos, organizacijos, klubai, 
ir kitų paveldėtojų. Šiuo me- rateliai prašomi paskirti ke
tu Baltimorėje esama keletos Us dolerius iš savo iždo arba 
teismo bylų, kur lietuviai surinkti iš savo narių laike 
varžosi dėl palaikų. ‘ !

Visi baltimoriečiai linki p.i Sav0 pinigines^ 
Jonui Grėbliauckui geros siuskite L. K. Darželio finan- 
sveikatos. Tačiau, anot ligo- 
nio, jeigu Dievas norės, jis 
pilnai pasiruošęs mirti, ir 
nieko nebijo. Deja, dar nesi
nori jam linkėti „Amžiną at-

susirinkimo ir prisiųsti.
s dovanas

Mary Mischik, 9820 Marah 
Ave., Cleveland, Ohio.

Clevelando Lietuvių Kul
tūrinio Darželio Valdyba.

Valentas Matelis. LINDEN, N. J.

Lindeno lietuvių katalikų

apylinkes kat 
SEIMELIS SAUSI!

K. Federacijos T 
ko apskrities valdyl 

New Yorko apylinki 
kų seimelį šaukti s 
d., paskutinį sausi* 
dienį. Seimeliui viet 
tyta šv. Jurgio par.

I York St., Brooklyne 
Visos katalikų d 

prašomos išrinkti i 
iš anksto.

Federacijos apskr. i 
susirinkimas įvyks g. 
29 d., paskutinį trečiai

ŠVENTADIENI!
PAMALDOS

Maspetho lietuvių parapijos krepšinio komanda, kuri kiekvieną savaitę žai
džia Klasčiaus salėje prieš stipriausias komandas. Šiomis dienomis ši koman
da priimta į Long Island Professional Basketball League.

Sėdi: Bielecky, Ant. Kepežinskas, J. Augustinas, J. Laukaitis. Stovi: Mei
ną, Jonas Blieka, Jurgis Blieka (komandos vedėjas), Ant. Krygeris ir R. Val- 
vana.

tokios puikios puotos. Pasi-, 
baigus visi apsistojo „Dairy- 
lands” vietoje. O iš „Dairy- 
lands”, norime žinoti, kur 
pražuvo J. L.-A. L., „S”-M 
ir dar šešios poros?

Matyt, kad jau mūsų „V.” 
į neberūpi viena iš kito tolimo— Lapkričio 24 d. vietinė 

Vyčių kp. turėjo maskaradą i . t ,
.. , . t • miesto. Dabar jau kita sau-parapijos naudai. Jaunimas ,, , . ... ., . įle leidžias ir menulis kylalabai uoliai pasidarbavo, su-' . , .. • , . , v. i Kiek tiesos yra tame sakiny:kviesdami daug svečių, gra- . .................  .

V* • *V V n • 1 • ! 1_  —.. w - - .-----

ziai ispuosdami salę ir pa-i 
darydami šiaip sau įvairių 
pamarginimų. Matėsi nema
žas būrelis apsirengusių įvai
riais kostiumais. Už gra
žiausius ir įdomiausius kos
tiumus gavo dovanas: Joze- 
fina Sabulytė, Liuda Kepa- 
lienė ir Kazys Kaštas. Gar-, 
bė vyčiams už taip gražų pa
rengimą ir parapijos parė 
mimą.

NEWARK, N. J.

ant

MARIANAPOLIO KOLEGI
JOS VAJUS AUGA

— Lapkričio 28 d. 4 vai.
popiet įvyko lietuviškai Ste- parapijos fondo rėmėjai tu- 
buklingo Medalikėlio novena.
Kun. L. J. Mendelis perskaitė 
keletą laiškų, kuriuose žmo
nės dėkoja Švč. Marijai už 
išklausymą jų maldų. Vienas 
net šimtą dolerių auką at
siuntė; jis buvo netekęs dar
bo, todėl buvo 
šimtinę Marijos garbei pa
aukoti, jei grįš į darbą. Tas 
asmuo buvo pašauktas atgal 
į darbą ir savo pažadą išpil
dė. Kun. Mendelis dar pareiš
kė, kad, laikraštį Ameriką 
skaitydamas, užtiko, kad ir 
kun. J. Balkūnas Maspethe 
turi Stebuklingo Medalikėlio 
novenas. Mūsų bažnyčioje 
pirmadieniais aštuonis sy
kius bus laikomos novenos 
per visą dieną, nes daug viški tautiški šokiai ir daly- 
žmonių myli Mariją, jie ne-(vaus iš Kearny, N. J. vyrų 
sutelpa į bažnyčią per sep-i choras, 
tynis sykius.

— Lapkričio 25 d. vėl va-'dol. 31 et. šis susirinkimas 
giliai įsiveržė per langą į V. reiškia padėką muz. p. A. 
Draigino siuvyklą, bet sar- Stanšauskui ir šv. Cecilijos 
gas Jenkūnas dar buvo neiš
ėjęs. Išgirdęs, kad langą iš
mušė, pradėjo šaudyti; va
gys suskubo nusileisti ug
nies laiptais ir, palikę pa
vogtus apsiaustus, pabėgo.

— Jonas Bubnis mirė Ro- 
chestery, N. Y. lapkr. 26 d.i 
Velionis buvo A. ' 
Brooklyno siuvėjų agento, 
brolis; seniau gyvenęs Balti
morėje, visiems pažįstamas, 
baltimoriečiai reiškia gilios 
užuojautos jo nuliūdusiai šei
mai. Giminės nuvažiavo į 
laidotuves, kurios įvyko lap
kričio 30 d.

— Lapkr. 28 d. ponios M. 
Čižauskienės suorganizuotas 
moterų choras suėjo praty
boms; p. Kaprešūnas, naujas 
muzikas, jas rengs koncer
tui.

— Federacijos valdyba
atsisakė rengti jubiliejinę] 
parodą gruodžio mėn., nes 
lietuviai neįvertina tokių1 r 
dalykų. J. K. I.

Šį trečiadienį, gruo 
d., yra Švč. Panelės N 
Prasidėjimo šventė. Tą 
visose lietuvių bažn 
mišios bus 6,7,8 ir 9’

re j o savo nepaprastą susirin
kimą, kuriame susirinko di
delis būrelis rėmėjų. Aptar
ta daug svarbių dalykų. Nu
tarta apmokėti banko „notą” 
3 mėnesių 100 dol. ir pro
centus iš 3000 dol. paskolos 

pažadėjęs par. fondo žemei; beliko mo
kėti 550 dol. Gal netrukus 
šios kolonijos lietuviai kata
likai turės tikrą savo nuosa
vybę.

Mūsų komitetas pranešė 
apie rengiamą mūsų miesto 
tarptautinę programą, kuri 
įvyks gruodžio 2 d. didžiulėj 
Junior High School. Aiškino, 
kad viskas prirengta, 10 
jaunų mergaičių bus pasi
puošę lietuviškai. Bus lietu-

ĮVAIRIOS ŽINIO

Brooklyno piliečiai! 
saugoti nuo visokių 
vagilių, kurie prieš K 
tyko pagauti ką nt 
perkančių krautuvės! 
met bus pastatytai 
policijos apsauga ir i 
žiūrėti vagiliai ar v 
bus vejami lauk iš vii 
sčio.žymėjimą tų man brangių 

sukaktuvių.
Labiausiai gi dėkoju gerb. 

motinai Marijai, g. motinai 
Angelai ir Lietuvos sese
lėms kazimierietėms Pažais
lyje ir gerb. Vilos seselėms 
už malonius sveikinimus ir 
maldas, kurios mane labiau
siai stiprina. Ypač Vilos se
selėms už gražų manęs pa
gerbimą toje dienoje ir aka-

R. N. Sabaurin iš 
Island City ir J. A. J 
iš Jamaica buvo sumai 
daktarauti”; kiek laike 
tai vyko, bet neilgai. V 
juos sučiupo ir laukia 
tą žmonių prigaudin 
bausmė.

Marianapolio kolegijos 
naujų rūmų statybos vajus 
artinasi paskirtos sumos. 

’* Rektorius kun. dr. J. Navic- 
ir iš minties”. Kad kas 5™ kreipęsis » visuome- 

nę, prašydamas sudaryti 
110,000 dolerių pagrindą, kad 
būtų galima pradėti kolegijai 
būtinai reikalingų naujų rū
mų statybą. Iki šiol jau su-' demikėms už gerai atliktą ir 
sirado 77 aukotojai, kurie gražią vakarėlio programą, 
paskyrė po šimtinę. Dar rei-i Gerasai Dievas visiems te
kia 24 ir vajus bus užbaig- atpildo!... Ačiū, ačiū!... 
tas.

Amerikos puslapiuose jau 
buvo skelbtas aukotojų sąra
šas, kuris dabar čia papildo
mas tokiu „priedu”:

68. Providence šv. Kazi
miero parapija (jau davė 
100 dol.); 69. M. Leonaitė, 
Worcester, Mass.; 70. Alek
sandras ir Karolina Dzekevi- 
čiai, Providence; 71. New 
Britain Kolegijos rėmėjų 
skyrius; 72. Ant. Jankaus
kas, Ansonia, Conn, (jau da
vė 100 dol.); 73. Adomas Ka
šėta, Worcester, Mass.; 74. 
St. Jankauskas, Worcester, 
Mass.; 75. Al. ir Vincenta 
Andriuškai, Worcester; 76. 
So. Boston Kolegijos rėmėjų 
skyrius (jau davė 100 dol.);
77. Connecticut liet. kat. jau
nimas (jau davė 100 dol.).

'neužmirštum, Jonai, atsi
mink Daytone vasaros vaka
rėlį, tą pilną mėnulį ir tuos 
prižadus, duotus „kitiems 
metams Chicagoje”.

Kodėl A. nebesilanko 
A. Norwoode? Manėme, 

i neužilgo kas nors bus, o da
bar abejojame. Kelionė 
trumpesnė dabar, tik Forest 
Hills.

L. Vyčių 29 kp. smarkiai 
ruošiasi žiemos karnavalui ir 
šokiams sausio 15 d. Komisi
ja pakvietė Bob Macey ir jo 
Caldenont orkestrą, tad gera 
muzika užtikrinta. Visi do
misi šia pramoga ir jos lau
kia.

Connecticut Lietuvių Ka
talikų jaunimo (CLC) meti
nis suvažiavimas, įvykęs 
Bristol, Conn., nuoširdžiai 
parėmė Marianapolio kolegi
jos naujų rūmų statybą, ku
riems reikalams suvažiavi
mas paskyrė 100 dolerių.

Auka jau nusiųsta kolegi-

Iš operetės pelno liko 28

pas 
kad

choristams iš Newarko. Tą 
vakarą, lapkr. 7 d., buvo at
silankius ir art. Jonė Žu
kauskaitė.

Kun. M. Brundza, 
Kazimieriečių kapelionas.

Juozapo Marijos Vila, 
Newtown, Pa.

Sveikinimai ir geriausi 
linkėjimai Onai ir Juozui 
Antanėliams, kurių vestuvių 
jau seniai laukėm. Dabar jie 
jau „honey moon” kelionėje.

Vyčių „bowling” komanda 
gerai laikosi ir jau laimėjo 
prieš Jersey City ir Kearney 
vyčius. Šį sekmad., gruodžio 
5 d., įvyks žaidimas Eliza- 
bethe. Įdomu, kuo baigsis 
susitikimas su elizabethie- 
čiais.

Einant Broadway, pama
tyta einant seniai pražuvus 
S. B. panelė, apie kurios pra
žuvimą buvo pirmiau rašyta. 
Puikiai buvo pasirėdžius ir 
dvasia turtų tartum sekė ją. 
Gal ir iš tiesų žolė sveti
muose klonyse yra žalesnė. 
Pasakyk ir mum, P., kur ga
lėtumėm ir mes važiuoti žie
mai.

BALTIMORE, MD.

Sekantis kuopos susirinki
mas bus gruodžio 13 d. Jame 
bus renkama valdyba ki
tiems metams. Narys.

SO. BOSTON, MASS.

Pro adatos akį
Žiūrint pro adatos akį, šią 

savaitę matėm didelį jauni
mo suvažiavimą Worcesterio 
mieste. Vyčių buvo iš visų 
kuopų, išskyrus keletą, ku
rios jau pasirodė neištiki
mos. Jau ne pirmas sykis 
jos atsiskiria ir nedalyvauja 
kitų kuopų parengimuose, 
bet nerimauja, jeigu jų ne
remia. Šį kartą Worcesterio 
kuopa turime pagerbti dėl jų 
pasidarbavimo- ir iškėlimo

BROOKLYN LITHS 
LAIMĖJO

Lapkričio 26 d. Brooklyn
Liths krepšinio komanda nu
galėjo Mt. Carmel katalikų 
klubą 12:11 taškų santykiu.

Brooklyn Liths komando
je žaidė V. Zelinskas, G. Ma
yer, R. Pečkaitis, J. ir G. Kai
riai. Geriausiai pasirodė V. mane tą dieną aplankiu- 
Zelinskas, padarydamas 6 ^iems: 
taškus.

Pasaulinio karo vetei 
nori Pasaulinėj parodoj, 
m. New Yorke, paste 
Taikos maldnamį. Num 
na, kad toks maldnamis. 
ouotų apie 500,000 dol. j 
ne būtų parodomi visi k. 
Siaurumai ir jo pasekm 
iad tuo būdu nubaidy 
hones, trokštančius tų b; 
iy skerdynių.

Am. lietuvių pašalpos ir 
politikos klubas savo prieš- 
metiniame susirinkime mita- 

Bubnio rengti 10 metų paminėji
mo vakarą vasario 6 d. Iš
rinkti J. J. Liudvinaitis, A. 
Perevičius, Adelė Iršiūtė ir 
J. Rauba. Po plataus apkal
bėjimo suprasta visų klubo 
narių noras rengti Lietuvos 
nepriklausomybės 20 metų 
sukaktį. Nutarė kviesti visas 
vietines lietuvių organizacijų 
kuopas, klubus, draugijas į 
bendrą komitetą. Tas darbas 
paliktas minėtam klubo iš
rinktam komitetui.

Vijurkas.

Vietiniai lietuviai jau 
lintą savaitę pasigenda vie
šose sueigose mūsų pirmo ir 
žymiausio graboriaus, p. Jo
no Grėbliaucko. Prieš kokį 
mėnesį buvo net bažnyčioje 
pranešta, kad jis serga.

Gerbiamo ir mylimo mūsų 
parapijiečio pasigedau ir aš. 
Nugirdęs, kad jis nuvežtas į I 
universiteto ligoninę, krei
piausi į ją, ieškodamas ser
gančio, bet jo nebebuvo. Nu
vykau tat pas jį.

Patyriau, kad p. Grėb- 
liauckas tikrai ir skaudžiai 
susirgęs. Dabartiniu laiku jį 
gydo dr. Milinauskas. Ligo
nis pats mano sergąs vėžiu. 
Sako, būk jam nors ir nesa
ko, bet pats jaučiąs nuolat 
plintantį graužimą savo vidų 
riuose.

Kaip ten bebūtų, ligonio 
išvaizda dar gražiai atrodo. 
Jis pilno veido, rausvų 
skruostų, kaip visuomet. Ta
čiau, sako rengiasi rimtai į 
amžinybę.

Prie progos minėjo, kad 
jau savo testamentą yra pa
ruošęs. Prašęs kun. Liudą 
Mendelį būti jo valios vyk
dytoju po jo mirties. P. Grė- 

• bliauckas kun. dr. Mendelį į- 
, kyriai prašęs, aiškindamas, 

Draugo ir Saulės redakci- kad kito tokio asmens, jam 
j joms už gražų spaudoje pa- patikimo, negalėjęs rasti.

PADĖKA

Visiems mane sveikinu
siems telegramomis ir laiš
kais taip man reikšmingais, 
30 metų kunigystės, sukak
ties proga tariu nuoširdžiai 
ačiū.

Ypač nuoširdžiai dėkoju

— Lapkričio 26 d. penki 
Amerikos lietuviai studentai 
per radio kalbėjo apie Ame
rikos lietuvius. Išėję moks
lus ir grįžę Amerikon jie ža
dėjo aktingai pasidarbuoti 
,ypač jaunimo tarpe.

mylimam broliui 
muz. Jonui ir brolienei iš 
Brooklyn, N. Y., kunigams 
J. Balkūnui, J. Aleksiūnui, 
V. Matulaičiui, J. čepukai- 
čiui, Ign. Valančiūnui ir P. 
Lekešiui.

Nuoširdžiai dėkoju Ameri
kos, Darbininko, Garso,

ke-

JERSEY CITY, N. J.

ffoodhaveno ir Richmond 
dar nėn 

vakarinių pradžios 
turi progos pabaig- 
tikslui mokyklose 

visų mokslo j
kuriuos išklausę ga- 

į bet kurią miesto 
fitesniųjų mokyklų (high *

mokoma

— Novena prie Nekalto 
Prasidėjimo šv. Onos parapi
jos bažnyčioje prasideda 
gruodžio 4 d., šeštad., 7:30 
vai. va. ir tęsiasi per 9 d., ir 
užsibaigs gruodžio 12 d., sek- 

.madienį. Per visas novenos 
I dienas vakarais pamaldos 

Clevelando mieste yra iš-j bus 7:30 ir rytais mišioi 
statytas mūsų tautos dailės 8:30 v. No veną ves žinomai 
ir kultūros monumentas —'pamokslininkas kun. J. Bal 
Clevelando Lietuvių Kultūri- kūnas. Kviečiama visi lietu 
nis Darželis. Darbas beveik vįaį( kaip iš Jersey City, tai] 
baigtas, bet kai kurie daly- lygiai ir iš kitų kolonijų at 
kai negalima baigti. Stoka silankyti.
lėšų sulaiko užbaigimą ir _ Gruodžio 12 d. 7:30 va] 
baigimą mokėti už tam tik- p p. parapijos salėje įvyksti 
ras reikmenis, kurias mes į didelis kozyriavimo vakaras 
Darželį būtinai turėjome įdė- visi subruskite ir ruoškite 
ti.

Todėl šiuomi, skelbiant 
Lietuvių Kultūrinio Darželio 
kalėdinių dovanų vajų, atsi- ris skelbiasi „Amerikoje, 
kreipiame į visus Amerikos vertas mūsų skaitytojų pa 
lietuvius, kaip pavienius, taip ramos.

CLEVELAND, O.

CIevelandiečiai prašo visuo
menės pagalbos

iš anksto į tą vakarą.

Kiekvienas biznierius, k

_ _ _ _  . IB _w į

bš 20 metų šią savaitę ji 
oilyno anglių aruodai įd 
° visai tušti — namai, 
^vės, mokyklos laukė 

dienų. Visi geležinke- sol 
Bvo užkimšti valgiais iri rei 

'riai
mui 

sp 10 metų šią savaitę! V 
Movas, Sovietų atsto-|kim(

NAUJI KALEN
biriausias pasirinkimas gr

Puiki dovana į Lie 

PATOGIAUSIAS LAIK 

hmto Kalėte

^iMnk savo pažįstamus ir c 
Naujų Metų proga. Pasii 
gražią Lietuvišką Atvii

ų Kreipkitės į "AMERIK
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Izacijas, prašydami' 
• šio mūsų didelio 
' darbo. Tai yra 
uria dirbamas ne 
ietuvių garbei, bet 
ų tautos šioje išei- 
e.
ii asmenys prak- 
savo auką, draugi- . 
mizacijos, klubai, 
'ašomi paskirti ke- 
s iš savo iždo arba j 
š savo narių laike j 
io ir prisiųsti, 
įmiginės dovanu 
i. K. Darželio finan- 
linkės vardu: Mrs, 
chik, 9820 Marah 
reland, Ohio.
indo Lietuvių Kul- 
»Darželio Valdyba.

VIETOS ŽINIOS K

APYLINKĖS KATALIKŲ vas Tautų Sąjungoje taikos 
SEIMELIS SAUSIO 30 D. konferencijoje pasakė kal- 

--------  bą, kurioje pažadėjo, kad

5 ir Havemeyer St., Brook
lyne, šeštadienį ir sekmadie
nį 7:30 vai. vak. gruodžio 18 
ir 19 d. Visas pelnas parapi
jai. Bilietus jau galima gauti 
pas Apr. choro narius ir kle
bonijoje.

Šermukšnines Pabiros
DĖDEI GROMATA stą tai nelabajai jubiliejušų 

epidemijai išgydyti. Bet ar 
pavyks rasti, nežinau, čia

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale and Retail

H)EN, N, J.

i lietuvių katalikų 
fondo rėmėjai tu- 
nepaprastą susirin- 
iame susirinko di
lia rėmėjų. Aptar- 
garbių dalykų. Nu
akėti banko „notą" 
100 dol. ir pro- 

3000 dol. paskolos 
žemei; belikomo- 

ai. Gal netrukus 
jos lietuviai kata- 
tikrą savo nuosa-

?mitetas prats 
imą mūsų miesto

programą, kori 
džio 2 d. didžiulėj 
h School. Aiškino, 
is prirengta, U 
jrgaičių bus pas- 
aviškai. Bus lieto- 
tški šokiai ir daly- 
iearny, N. J. vyrą

etės pelno liko 28 
. Šis susirinkimas 
>adėką muz. p. A. 
:ui ir šv. Cecilijos 
ls iš Newarko. Tą 
ipkr. 7 d., buvo at- 

ir art. Jonėžu-

ietuvių pašalpos ir 
klubas savo prieš- 
e susirinkime auta- i
10 metų paminėji- 

rą vasario 6 i &
J. Liudvinaitis, 1 

s, Adelė Iršiūtė ir 
k Po plataus apkal- 
įprasta visų klubo 
ras rengti Lietuvos 
įsomybės 20 metų 
Nutarė kviesti visas 
lietuvių organizacijų 

klubus, draugijas į 
Lomitetą. Tas darbas 

minėtam klubo iš- 
komitetui.

Vijurkas.

SEI CITY, N. J.

)vena prie Nekalto 
jimo šv. Onos parapi- 
įžnyčioje prasideda 
j 4 d., šeštai, UO 
ir tęsiasi per 9 d., ir 

;s gruodžio 12 d., sek- 
. Per visas novenos 
vakarais pamaldos 

0 ir rytais mišios 
Noveną ves žinomas 
liniukas kun. J. Bal- 
Kviečiama visi lietu- 
ip iš Jersey City, taip 
r iš kitų kolonijų li
ti.
ruodžio 12 d. 7:30 vai 
rapijoš salėje įvyksta 
kozyriavimo vakaras, 
įbruskite ir ruoškitės 
įto į tą vakarą.
—- - - - - - - - —- - - - - - -
vienas biznierius, to 
relbiasi „Amerikoje,1 
mūsų skaitytojų pa

K. Federacijos New Yor- Rusija: panaikins kariuome- 
ko apskrities valdyba nutarė 
New Yorko apylinkės katali
kų seimelį šaukti sausio 30 
d., paskutinį sausio sekma
dienį. Seimeliui vieta numa
tyta šv. Jurgio par. salė, 207 
York St., Brooklyne.

Visos katalikų draugijos 
prašomos išrinkti atstovus 
iš anksto.

Federacijos apskr. svarbus 
susirinkimas įvyks gruodžio 
29 d., paskutinį trečiadienį.

nę ir oro laivyną, sugriaus 
tvirtoves, sudaužys armotas, 
paleis jūrininkus ir išmes 
laukan visus chemikalus. 
Praėjo 10 metų ir kur Rusi
ja nužengė?

PADĖKA IR PASKATINI
MAS VISIEMS 
LIETUVIAMS

ŠVENTADIENIO 
PAMALDOS

Šį trečiadienį, gruodžio 
d., yra Švč. Panelės Nekalto 
Prasidėjimo šventė. Tą dieną 
visose lietuvių bažnyčiose 
mišios bus 6, 7, 8 ir 9 vai.

8

Pereitą antradienį Brook
lyne buvo paradas. Jį vedė 
senis, užsėdęs ant arklio ir 
apsikabinęs krepšiais su į- 
vairiais vaistais. Paskui j 
sekė vieno arklio vežimėlis, 
paskui jį jau geresnis veži
mas ir galop 1938 metų auto
mobilis. Paradas parodys, 
kaip nuo senovės laikų gydy
tojo pagalba buvo teikiama 
šios šalies piliečiams.

ABC.

DALYVAUKIME 
KONCERTE

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Brooklyno piliečiams ap-
Kitą sekmadienį, gruodžio

12 d., 7 vai. vak., Labor Ly-
saugoti nuo visokių gatvių ceum salėje įvyks gražusis 
vagilių, kurie prieš Kalėdas Lietuvos operos žvaigždės, 
tyko pagauti ką nors iš 
perkančių krautuvėse, šie
met bus pastatyta speciali 
policijos apsauga ir visi nu
žiūrėti vagiliai ar valkatos 
bus vejami lauk iš vidurmie- 
sčio.

R. N. Sabaurin iš Long 
Island City ir J. A. Jackson; 
iš Jamaica buvo sumanę „pa- j 
daktarauti”; kiek laiko jiems i 
tai vyko, bet neilgai. Valdžia 
juos sučiupo ir laukia jų už 
tą žmonių prigaudinėjimą 
bausmė.

artistės Marijonos Rakaus
kaitės, koncertas, kuriuo 
Brooklyno ir apylinkės lietu
vių domėjimasis nuolat didė
ja.

Art. Rakauskaitė Lietuvoj 
gyveno apie 15 metų ir visą 
laiką vaidino valstybės ope
roje, kurioje turėjo svar
biausius vaidmenis. Praeitą 

I vasarą ji atvyko į savo gim
tinę paviešėti, o dabar grįž
ta atgal į Lietuvą, kur jos 
laukia pamylėtasis darbas 
operoje.

Art. Rakauskaitė išvyk
sta iš New Yorko į Lietuvą 
gruodžio 15 d., tad šis kon
certas bus jos išleistuvių ir 
atsisveikinimo koncertas 
Kas domisi lietuviška daina 
jos įdomiomis meliodijomis 
turėtų atsilankyti į šį kon
certą ir išgirsti aukšto laips
nio artistę, dainuojančią lie
tuviškas dainas ir kitus me-

Pasaulinio karo veteranai 
nori Pasaulinėj parodoj, 1939 
m. New Yorke, pastatyti 
Taikos maldnamį. Numato
ma, kad toks maldnamis kai
nuoti} apie 500,000 dol. Na
me būtų parodomi visi karo 
žiaurumai ir jo pasekmės, 
kad tuo būdu nubaidytų
žmones, trokštančius tų bai-‘n0 kūrinius, 
šių skerdynių. Koncerto bilietų galima

--------  gauti Amerikos administra
cijoje. Jų kaina po 50 ir 75 
et.; geresnės vietos po 1 dol. 
Labor Lyceum salė yra 949 
Willoughby Ave., Brooklyne

Woodhaveno ir Richmondo 
gyventojai, kurie dar nėra 
baigę vakarinių pradžios 
mokyklų, turi progos pabaig
ti. Tam tikslui mokyklose 
bus mokoma visų mokslo 
dalykų, kuriuos išklausę ga
lės įstoti į bet kurią miesto 
aukštesniųjų mokyklų (high 
school).

Prieš 20 metų šią savaitę 
Brooklyno anglių aruodai 
buvo visai tušti — namai, 
dirbtuvės, mokyklos laukė 
šaltų dienų. Visi geležinke
liai buvo užkimšti valgiais ir 
angliais.

Prieš 10 metų šią savaitę 
M. Litvinovas, Sovietų atsto-

„ŠVENTOJI NAKTIS

Tokio vardo operetė bus 
suvaidinta Brooklyne. Ši tri
jų aktų operetė vaizduoja 
Kristaus užgimimą Betlie
jaus stainelėje. Jos turinys 
įdomus su įvairiomis sceno
mis bei kostiumais ir gražio
mis giesmėmis. Ją suvaidins 
solistai - vaidintojai ir Ap
reiškimo par. choras, prita
riant orkestrui; vadovauja 
muz. Jonas Jankus.

Vaidinimas įvyks Apreiš
kimo par. auditoriume, No.

New Yorko miesto rinki
muose šiemet pirmą kartą 
Am. Darbo Partija išstatė 
savo • kandidatus. Mūsų 
džiaugsmui, visuomenė pra
dėjo įvertinti programą nau
jos ir būsimos vienos iš di
džiųjų šios šalies partijų. To 
įvertinimo rezultatą turime 
tokį: išrinkta net keliolika 
Am. Darbo partijos kandi
datų į įvairias miesto vietas. 
Į miesto tarybą iš Brooklyną 
atstovaujančių 9 narių 2 iš
rinkti iš Am. Darbo partijos 
(kandidatavo 3). Reikia 
džiaugtis, kad Brooklyno 
lietuvių skyrius stropiausiai 
darbavosi rinkimų kampani
joj ir daugumą balsų atida
vė už šios partijos kandida
tus, kurių priešakyj stovėjo 
per metų metus lietuviams 
draugingas New Yorko siu
vėjų unijos administrato
rius Louis Hollanderis.

Brooklyno lietuvių organi
zuotumas rinkimų metu bu
vo pastebėtas ir įvertintas 
American Labor Party of 
Kings County valdybos ir 
ypač išrinktojo miesto tary
bos nario Louis Hollander!©, 
kuris asmeniškai ir laišku 
mane įprašė padėkoti lietu
viams už parodytą nuoširdu
mą ir pasidarbavimą šių rin
kimų metu. Mūsų lietuviškų 
laikraščių malonumu, šia 
proga ir noriu pareikšti dė
kingumą visiems, kurie kuo 
nors prisidėjo prie Am. Dar
bo Partijos pasisekimo ir 
kurie savo balsus atidavė už 
šios partijos kandidatus. 
Ypatingai norėčiau padėko
ti: J. Stankevičiui, V. Za- 
veckui, J. Augūnui, A. Bu
bniui, Wm. Goldbergui, A. 
Matuliui, P. Atkočaičiui, F. 
Stanaičiui, V. Lapšiui, A. 
Linkui, J. Steponaičiui, V. 
Matusevičiui, V. Bukšnaičiui, 
C. Kondrotai, M. Mėšliui, G. 
Sadauskui, Chas. P. Vilniš
kiu! ir adv. J. Andziulaičiui.

Amerikos Darbo Partija 
yra mūsų, darbo žmonių par
tija. Ji iššaukta senųjų par
tijų korupcinės politikos, dėl 
kurios daug nukentėjo ir da
bar kenčia smulkesnioji pra
monė, prekyba ir ypač darbo 
žmonės. Užtai nuo šiol mes 
turime imtis aktyvaus darbo, 
ugdydami ir stiprindami 
Amerikos Darbo Partiją, ku
rios sustiprėjimas galės už
tikrinti ir mums geresnę at-

Charles Kuzmiskas, 
A.D.P. Rinkimų kampani

jos vedėjas.

DABAR PATOGIAUSIAS LAIKAS JUOS ĮSIGYTI

Įvairiausias pasirinkimas gražių kalendorių. 
Puiki dovana į Lietuvą.

DEMOKRATAI LAIMĖJO 
MIESTO TARYBOS 

RINKIMUS

Šaunusis dėdele:
Vos atsipeikėjau iš parių. gal geriausia būtų pasimo- 

Parė vakar, parė šiandien ir kyti iš mūsų Roosevelto New 
pare kitą nedėlią. Tikietas Deal: nori turėti darbą ar 
doleris, tikietas pusantro do- gerą biznį daryti, atsisakyk 
lerio, na ir du doleriai... Tik savojo ir išleisk visus pini- 
spėk krapštyt dolerius iš ki- gus, kad kiti galėtų dirbti ir 
senių. Viena kūma dvide- pinigų turėti; tada jie nebe- 
šimts metų ženota, kita dvi- prašys darbo, švaistys pini- 
dešimts penki, giminė tris- gus, o pats galėsi tuo mo- 
dešimts ir kaimynas trisde- mentu naudotis. Užtai dabar 
šimts penki meteliai ženotas. visi, kuriems jau įkyrėjo ju- 
Reikia eiti pas visus. Užpyks biliejušai, turėtų į juos nesi- 
ir gab mano dvidešimts pen- lankyti; tada rengėjai nu- 
kių metų jubilėjušą neatlan- stos jubiliejušus apvaikščioti 
kyti Nagi reikia ir dresių ir pasidarys ramu, nelygi- 
pirk'is ir prezentais aprū- nant „vakarų fronte”. Ir 
pint'.
šas arti, ir man duos...

S( kyk tad dėduli, kaip ju- šimtus dolerių leido ju- 
biiėjušus užbaigti? Mes visi biliejušų garbės puotoms, 
senstam, žilas plaukas jau 
čia, ir pakaušis plinka. Se
niau niekas nesirūpino kiek 
tu metų su pačiute gyveni, 
niekas neprimindavo, siur- 
praizparių nerengdavo. O 
dabar nėra laiko ir pinigo 
kitiems reikalams, draugi
joms, laikraščiams, parapi
joms ar labdaringiems tiks
lams. Tik parės ir pares. Bi-

ir prezentais aprū- nant
Jau ir mano jubilėju- žmonės atsipeikėję pamatys, 

koki jie buvo paklydėliai,

pamiršdami būtiniausius rei
kalus. Dėdė.

LENKIJOS ADVOKATAI 
SMARKIAI GYNĖ 

KONST. STAŠĮ

(Pradžia 1 psl.)

juokiasi). Tas bloknotas per
eis istorijon. Nuo tiek metų 

jau neiti, o sergu nuėjęs. I P- Stašys ir T. Komitetas 
Kalbos, pagyros, šnapsas, dirba priešvalstybinį darbą, 
alus, kopūstai, kilbasos, do- P- Beuermanas žino, referuo- 
vanos, polka... Tik sukasi, Ja sav0 viršininkams, o tie 
sukasi, anot Vanagaičio, ir Visi lig"
kojos ir galva... Na, sakyk, ,šioliniai vaivados bendra- 

darbiau  j a su p. Stašiu (leidi
mai Lietuvon). Ir prokura
tūra, užuot sudariusi politinę 
bylą, rašo kaltinamąjį aktą 
už devizinius nusikaltimus.

Sulaikytas Tautinis Komi
tetas ne už politinius nusi- 

' kaitimus, bet už tai, kad ne- 
IClip JLJL1CH O/ ^JLCLXX VCLAkJJ XkQXAjkJ , • •

margas yra ir mūsų kasdie- j buvęs patvirtintas jo statu- 
nis gyvenimas. Tikrai, dau- tas. Kviečia adv. Niedzielski 
gelis rūpinasi rasti gerą vai- pakilti visus į stratosferą, 
----------------------------------  kur nėra p. Beuermano ir jo 
niams reikalams būtinus į- bloknoto, kur viešpatauja 
statymus, rūpintis vieša teisingumas, 
sveikata, gyventojų saugu-Į . , AT. , . . , . . „ _.m , . x-l Adv. Niedzielski kalbėjomu. Taryba gales tikrinti
visus miesto departamentus, Per va^and^- Visa kalba bu- 
jų veiklą ir kviesti atsakin- vo įdomi, įvairi ir sąmojinga 
gus asmenis viešam pasiaiš- Drauge su kitais gynėjais 
kinimui. prašė p. Stašį išteisinti.

dėduliuk, ar ilgai, kaip rašė 
vienas, ši epidemija tęsis?

Tavo pakarnas
Jurgvaikis.

Pakarnas Prieteli,
Dėkoju už gromatą, kuri 

taip marga _faktais, kaip

NOTICE is hereby given that License No. 
E B 1358 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
85 Johnson St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be 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 undersigned 
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 be consumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 10125 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at
261 Reid Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2410 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 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. 
RL 2461 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 245 Monitor St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANISLAUS SENDZTAK
245 Monitor St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7358 has been issued to the undersigned 
to sei) 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 the premises.

JOSEPH MOKOLA
'49 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

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.

101 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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
396 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 5505 — 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 
to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1346 has been issued to the undersigned 
io sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182 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 undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Lat at Foot of Bay 82nd 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.Kings, to be consumed off the premises.

JACOB ALEXANDER
& JOSEPH ALEXANDER

d-b-a Sunlite Dairy
Lincoln Rd., Brooklyn, N. Y.29

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2543 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 2556 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 451 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

, IGNAS SUTKUS 
d-b-a Republic Bar & Grill

451 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2591 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Reverave 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.-U Beverly Rd., Brooklyn, N. Y.

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 Law 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 undersigned 
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.

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., 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

ALBERT BOIM 
d-b-a Home Rule Cafe

Fulton St.,

Borough of 
be consumed

& Rest. 
Brooklyn, N. Y.

*,icense No. 
____—idersigned 

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 1053 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.

80

NOTICE is hereby given that Lic< 
RL 2455 has been issued to the tin.

Kings,
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LIETUVOS OPEROS ŽVAIGŽDĖS

Marijonos RakauskaitėsKONCERTAS 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 Gatos Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

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

■iNOTICE 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 Nd. 
RL 4966 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 1698 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10797 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail tinder Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 889 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 7465 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and-liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Law 
at 1054 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY FITSCHEN 
Broadway Bar & Grill

1054 Broadway, Brooklyn, N. Y.
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Lietuviai, skaitykite rim
čiausią Tautiškai katalikiš
kos minties savaitraštį —

SEKMADIENĮ,
GRUODŽIO - DEC. 12 d., 1937

LABOR LYCEUM SALĖJE,
949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7 vai. vakaro.
Lietuvos operos žvaigždė, įžymi artistė MARIJONA RA

KAUSKAITĖ, paviešėjusi savo gimtinėje, vėl grįžta į Lie
tuvą. Tai bus jos atsisveikinimo koncertas.

Artistei akompanuos pianistas Tadas Sadlauskas. Keletą 
žodžių pasakys Lietuvos generalinis konsulas Jonas Bud
rys ir menininkas Juozas Žilevičius.

Art. M. RAKAUSKAITĖ, išgyvenusi Lietuvoj 14 metų 
ir visą laiką vaidinusi valstybės operos svarbiausias roles, 
yra gerai žinoma Europoj, nes Lietuvos opera skaitoma 
tarp gerųjų Europos operų, šiemet vasarą ir rudenį artis
tė koncertavo įvairiose lietuvių amerikiečių kolonijose, o 
dabar jau grįžta į Lietuvą ir New Yorko ir New Jersey 
lietuviams bus garbė atsilankyti į jos išleistuvių koncertą.

Kviečiame visus lietuvius gausingiausiai atsilankyti. 
Kviečiame visą visuomenę, o ypač jaunimą, chorų narius. 
Ateikite visi, pamatykit ir išgirskit nepaprastai aukšto 
laipsnio Artistę M. Rakauskaitę.

Programa bus labai įdomi. Artistė dainuos visai naujus 
kūrinius, kurių Lietuvoje daug, o mums čia jų dar negirdė
ti. Visiems bus malonu laiką praleisti lietuviškai meniško
je nuotaikoje.

Bilietų kainos: 50 ir 75 et. Geresnės vietos po $1.00
KONCERTO RENGIMO KOMITETAS

EVergrcen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

Phone ’ Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4915

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

V

o- 
ai 
it- 
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nę 
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b

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

Tel. STagg 2-7177

Lietuviškos Kalėdinės Atvirutes

as.660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Į

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y."<1
(Williamsburgh Bridge Plaza'£

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas
Pasveikink savo pažįstamus ir draugus Kalėdų 

ir Naujų Metų proga. Pasiųsk jiems 
gražią Lietuvišką Atvirutę.

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

STagg 2-5043 Notary Public

NAUJI KALENDORIAI

Kreipkitės į ’’AMERIKA”
423 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

New Yorko miesto tarybos 
narių rinkimuose paduoti 
balsai jau suskaityti. Išrink
ti 26 nariai, kurių 14 demo
kratų, 5 darbiečiai, 3 respub
likonai, 3 fusionistai ir 1 ne
priklausomas demokratas 
Kaip matome, į tarybą nepa
teko nė vienas komunistas, 
nors komunistai nepaprastai 
daug dirbo, kad pravestų sa
vo kandidatus Brooklyne ir 
kitose apskrityse.

Miesto tarybos uždavinys 
bus leisti New Yorko vieti-
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Gruodžio 3 d., 1937 m.
ŠTAI M

%

s-gos 29 kp. narei ir

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAIŠV. JURGIO PARAPIJA

NAUDINGAS DARBAS

3

APREIŠKIMO PARAPIJA

MASPETHO ŽINIOS
3

Tel. EVergreen 8-702?
MIRĖ VILNIŠKIS

Brooklyn, N. Y.

Tel.

Union

PADĖKOSGREAT NECK, L. I.

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

PAGERBIMO VAKARAIBazaro Gembleris.
Telefonas: STagg 2-4409Tel. EVergreen 7-4335

dalyviams.

Mar.

Į pokylį atvykę ir jų 
miginės iš tolimesnių

ir J. Dragunaičiai
29 kp. sąjungietėms

Brooklyno Vieny 
džiari, kad katalike

beizienei, pirm. Dobrovols- 
kienei ir visoms dalyvėms. Diplomatiškai tyl 

Jaunimo „balsav 
Motinos kalba. 
Pasaulio Lietuvi:

Ir pagal sutarti
Tel,: MAnafleld 6-8787

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

423 Metropolitan Avė..
Brooklyn, N. Y.

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

į
> 
į

402 Metropolitan Avenue,; 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią!
Duodu automobilius vestuvėms] 

krlkštvnoms ir visokiems | 

pasivažinėjimams.

VALANDOS: 
i—2 P. P.DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

104 FOSTER AVENUE

LIETUVIŠKŲ KALĖDINIŲ 
ATVIRUKŲ IR KALEN

DORIŲ

Bazaras pasisekė
Užsibaigus bazarui teko

^Brooklyn, N. Y. ji

Par.
\;anas
50 dol.
sodalietė (nr. 246), gyv. 222
Rodney St.; 20 dol. — A. Te-

Laimėjo
bazaro pinigines do- 
laimėjo šie asmenys: 
— EI. Maskolaitytė,

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

daug sveikinimų iš įvairių 
vietų, 
artimi 
vietų.

ALEKS. RADZEVIČIUS
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotoją

VALANDOS:
9—12 ryte
1—. 8 vak_

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9106

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALS.A’MUOTOJAS

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

(Prie FOREST PARKWAY) . j

j pamokslus ang- 
Ą priekaištą.

F? svarstyti, jei jį 
butų patys

L "kodėl anglų kal- 
iJ %bę, Dirvą, 
į į? Artėtų mesti 
L kfy kai paties 

Svari?

Gal galėtumėt patiekti kon- tikintieji jas ir išlaikys, ne- 
krečių faktų.

— Prašau.
Apkainuoja, parduoda 

nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

ir žodžio varžymą. Įdomu ži- nyčios statomos

Savininkas — A. SHRUPSKIS 
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

68 So. 2nd Street,
lietuvių amerikiečių jaunime 
gilesni nusiteikimai. Aišku, 
Adelėje daugumoje mūsiškis 
jumimas tikybiniai nusitei- 
k tačiau ne visi X Dievo 

ų ir jam brangūs.
stovių jaunimas vis ma-l 

 

ir mažiau rodo pagarbos/1 

 

tėvams, atsisakydamas// 
prigimtos kalbos. Įvairio
pose jaunimas ruošia/f 

 

savo motinoms irPJ 
pagerbti, tačiau kra- 

i motinėlės lietuviškų žo- 
biriais ji prakalbėjo į

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

Pilnas patarnavimas
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

PS sąjungos/^iamas 2 
O° leisti laikai redaguoj 
Ej^etuvį. Laik-kr- J- Leim 
O^ako, kadras. Leidėja 
kpto rūpės vi- lietuvių visu

H • p™as nuj 
k įsitiki-/žiai atrodo. L
ta įvai-lčių numerių.

lie- viau suprasti 
tos lei-|skirtį ir jo

įvairi muzi-
Sukaktinin-
labai įdo- dėkoja

Tel. STagg 2-2303

SALDAINIU PALOCIUS 
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
I PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALŪS Iš geriausių 
bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Krelpkltes:

J. GINKUS
495 Grand Street

^Tel. EVergreen 7-1312

3 Dr. H. MENDLOWITZ
3 Persikėlė naujon vieton, tai yra:
$522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
į VALANDOS:
5 1 Iki 3 ir nuo Sekmadienį:
5 7-8 vai. vakaro 10 Iki 12 vai. ryV p,
5 FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

New Yorko Lietuvių Parapijos Reikalu
ką, paskui galėsiu kalbėti su 
jumis. Pasakykit dabar, 
kaip jums atrodo, ar ne per- 
didelis varžymas. Negaliu aš 
kalbėti su žmonėmis jų rei
kalais, tuo pačiu negaliu jų 
lankyti, juk atsilankius ne
tylėsi.

— Tiesa, prie tokio varžy
mo veikimas neįmanomas — 
pritariau.

— Palaukit, dar daugiau 
faktų. Atvažiavo pas mane 
vieną dieną pažįstamas ku
nigas su savo broliu. Su jais 
draugiškai patys vieni kam
bary kalbėjome tarp kitko ir 
apie New Yorko Aušros 
Vartų parapijos lietuvių 
vargus. Kalba buvo pilnai 
privataus pobūdžio, štai tą 
patį vakarą kun. administra
torius man dar aštriau iš
metinėjo, kaip aš drįsau kal
bėti su svečiais apie parapi
jos padėtį. Vadinasi, nevalia 
man bet su kuo kalbėti apie 
parapiją bet kuriuo atžvil
giu. Logiškai galvojant apie 
tokį draudimą, savaime seka 
ši išvada: jeigu nevalia ką 
kalbėti, tai nevalia tą ir gal
voti, nes mintis, ar idėja, ko
kia pirma kyla galvoje, vė
liau pasireiškia žodžiais. Iš
eina, lyg kalba apie parapija 
būtų savo esme kokia blogy-’ 
bė, apie kurią nevalia nei 
galvoti, nei kalbėti. Aš ma
nau, kad toks draudimas yra 
nesąmonė, jis yra ne žmo
gaus kompetencijoj, bet To
jo, Kuris mūsų mintis ir 
mūsų sąžinę teisia. Atleiskit 
už tai, kad įsileidžiau į filo
sofavimą; tai vertė mane

New Yorko lietuvių bažny
čios likimas šiandien Ameri
kos lietuviams itin parūpo. 
Kilo klausimas, liks ta baž
nyčia lietuviams ar kitaįau- 
“iams. Tuo tarpu tos bažny- 
ios administratorium esant 
e lietuviui, kunigui gi Pr. 
’asiliauskui iš jos pasišali- 
us, mums įdomu ir svarbu 
inoti, kodėl lietuvis kunigas 

oasitraukė ir kaip Aušros 
’artų bažnyčios New Yorke 
Alykai stovi. Kadangi tiks- 
’ ausiu žinių galima tikėtis iš 

naties kun. Pr. Vasiliausko, 
ai aš, kaipo Amerikos ko- 
espondentas, nuvykau į Eli- 
abethą, kur kun. Vasiliaus- 

' as gyvena. Pas jį gavau 
“inių, kurias Amerikos skal
yto jams ir perduodu.

— Kodėl — klausiu — ku- 
ūge, palikai New Yorko 
Aušros Vartų bažnyčią, te- 
lai išbuvęs vos pustrečio 
mėnesio, kai lietuvis kunigas 
tenai būtinai reikalingas lie
tuvių dvasios reikalams ap- 
ūpinti?
— Kad tai parapijai rei

kalingas lietuvis kunigas, 
kas to nemato, tačiau ilgiau 
tenai būti man negalima bu
vo ir tai dėl dviejų priežas
čių. Viena, užimti vietą, ir 
tai svarbią vietą, ir nieko 
neveikti, ar atlikti tik pusė
tiną darbą man neleidžia są
žinė.

— Kaip tai ?
— Matote — toliau tęsė — 

kunigas šioj vietoj turi rū
pintis ne vien religiniais rei
kalais, bet ir bendra lietuvių 
kultūra, privalo apsaugoti 
dvasios savybes nuo svetimų padaryti reikalas pagrįsti 
įtakos. Lietuviai turi savuo
sius, girtinus papročius ir 
tikybos srityje. Jie reikia 
palaikyti. Aš suprantu ir 
pripažįstu, kad pirmoj vietoj 
kunigui turi rūpėti Bažny
čios reikalai, paskui tauty
bės, ar kiti koki, tačiau tie 
kiti negali būti pamiršti. 
Taigi, tas svarbus ir sunkus 
pastoracijos darbas prie esa
mųjų Aušros Vartų parapi
jos sąlygų neįmanoma, kai 
tos parapijos administrato
rium yra ne lietuvis, kuris 
imasi vadovauti visoms lie
tuvių organizacijoms, tuo 
pačiu lietuvį kunigą nuo tų 
organizacijų izoliuoja. Su
prantama, dviem ir tai skir
tingų tautybių asmenims 
vadovauti toj. pačioj organi
zacijoj ko mažiausiai nepa
togu.

Antras dalykas, parapijos 
dabartinis administratorius 
varžo lietuvio kunigo veiklą 
ir jo žodžius, štai dėl tų 
priežasčių buvau priverstas 
palikti New Yorką, kad vė
liau lietuvių nebūčiau kalti
namas: ve, užėmė vietą ir 
nieko nedaro.

— — Priminėt apie veiklos tuomet jie pralaimės. Baž- su klebonu, kurs pa- 
tikintie- reiškė, kad nors ir mažai

noti, kokiu būdu varžoma, siems ir tikybos reikalams; parapijiečių bazare,
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mano tartą gan aštrų užme
timo žodį „nesąmonė”. Na
tūraliai toks administrato
riaus elgesys mane stipriai 
ir jaudinančiai erzino, taip 
kad nebegalėdamas toHau 
pakęsti esamos padėties, pa
sišalinau. Dabar, manau, 
tamstai aišku, kodėl palikau 
■taip svarbią lietuviams New 
Yorko mieste poziciją.

— Norėčiau žinoti kunigo 
nuomonės apie mūsų New 
Yorko bylos galą, būtent, 
kas galutinai laimės — lie
tuviai, ar kitataučiai?

— Sunku pasakyti katego
riškai. Turėtų laimėti lietu
viai, nes tam jie turi daugiau 
teisės. Antra, Jo Eminencija 
kardinolas yra pareiškęs, 
kad lietuvių buvusi bažnyčia 
lietuviams ir liks. Užtat yra 
garantijos mums laimėti, ta
čiau tas lemiančiai pareis 
nuo pačių lietuvių. Taip, nuo 
pačių lietuvių. Jeigu lietu
viams rūpės vien tautybė, 
dvasios gi reikalai jų bus 
pamiršti, jeigu jie bažnyčios 
nelankys, katalikiškų parei- 

,gų nepildys, Bažnyčios ne- 
'rems dvasia ir medžiagiškai.

tikintieji gi pasitrauks. Jei- 
Administrato- gtf lietuviai snaus ir nieko 

rius man išmetinėjo už kai neveiks savo teisėms ginti, 
kuriuos pasikalbėjimus su1 tuomet jie pralaimės. Jeigu 
lietuviais ir sakė: tamsta lietuviai liks ištikimi Bažny-i 
neturi tiesos kalbėti su žmo-^iai, savo tikybinei nuotai- 
nėmis bet kokiais parapijie- kai ir budės, tuomet jie tu- 
čių reikalais, ar apie kunigų rėš laimėti ir laimės atgau- 
sugyvenimą, pirma manęs nant jiems tinkamą, normalę 
neatsiklausęs. Vadinasi, jei- padėtį. Tokia tai mano nuo
gu lietuviai tartųsi, šaky- monė. Nuoširdžiai linkėju 
sim, lietuvių reikalais para- lietuviams laimėti ir būti iš- 
pijoj ir klaustų mano pata-tikimais Dievui ir Tėvynei, 
rimo, aš turiu būti nebylys — Ačiū, tėveli, už suteik-

Marijona Rakaus
kaitė, Lietuvos operos 
pirmaeilė artistė, šiuo 
metu koncertuojanti į- 
vairiose lietuvių kolo
nijose. Brooklyne jos 
koncertas bus sekma
dienį, gruodžio 12 d,, 
Labor Lyceum salėje.

Mot.
jos vyrui M. ir J. Dragunai- 
čiams, jų vedybinio gyveni
mo 25 metų sukakties proga, 
pagerbti surengė netikėtą 
puotą, kurią vedė kp. pirm. 
Dobrovolskienė. Pasakyta 
sveikinimo kalbų, įteikta do
vanų. Dragunaičiai, giliai 
sujaudinti, visiems dėkojo.

Aguona.

29 kp. sąjungietės O. Ba- 
levičienė, V. Gaigalienė ir 
Katilienė nuoširdžiai dėkoja 
kuopai už gražias išleistuves 
Lietuvon ir už malonią suti
kimo puotą bei dovanas. Jos 
kviečia visas moteris būti 
sąjungietėmis, nes tai ge
riausia moterims organiza
cija.

Sąjungietėms
Moterų s-gos 35 kp. meti

nis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, gruodžio 5 d., 4 
vai. popiet. Visos narės pra
šomos ateiti ir pakviesti sa
vo drauges atsilankyti ir įsi
rašyti į mūsų kuopą, kad li
goje galėtumėm joms išties
ti pagalbos ranką. Moterų 
sąjunga geriausia pašalpinė 
organizacija mūsų moterims.

Šiame susirinkime bus 
renkama nauja valdyba, to
dėl visos dalyvaukime.

Kp. Pirmininkė.

Iškilmės
Praėjusį sekmadienį, 

vai. popiet Apreiškimo baž
nyčioje įvyko pašventinimas 
Panelės Švč. Stebuklingo 
Medaliko koplytėlės ir šv. 
Bernadetos grotto ir atida
rymas didžiojo altoriaus, 
jau padidinto ir pagražinto. 
Nors buvo smarkus lietus, 
vienok žmonių prisirinko 
pilnutėlė bažnyčia. Pritaikin
tą iškilmei pamokslą pasakė 
kun. Pakalnis, mišparus at
laikė kun. J. Kartavičius. 
Prieš pamokslą pirmą kartą 
paleistos visos altoriaus 
šviesos. Nepaprastas įspū
dis! Rodos, lyg gyva Marija 
dangaus grožybėse, apsupta 
angelais!

Klebonas dėkojo visiems 
už aukas. Pranešė, kad svar
biausias ir didžiausias pa
gražinimo darbas jau atlik
tas. Dabar tik pagal reikalą 
bus šis bei tas pagerinta. 
Pilnos šviesos altoriaus bus 
vartojamos tik per noveną, 
šeštadienio rytais 9 vai. ir 
svarbesnėse Panelės Švč. 
šventėse.

Parapijiečiai vis dar gau
siai aukoja altoriams pagra
žinti. Buvęs.

bet tie, kurie lankėsi, buvo 
duosnūs ir kad bazaras pa
sisekė geriau nei pernai. 
Gryno pelno parapijai liksią 
per du tūkstančiu (2,000) 
dolerių.

Yasus (nr. 4669), 227 Grove 
St.; P. Makackas (nr. 1435), 
8030 — 88th Avė.; Jr. Pū
kas (nr. 9699), gyv. 8726 — 
92 St., Woodhaven ir B. Lo- 
vinikaitis (nr. 9533), 146 So. 
1st St.

Vyrų dėmesiui
Šv. Vardo vyrų dr-jos svar 

bus sus-mas įvyks šį sekm., 
gruodžio 5 d., par. salėje 
tuoj po sumos. Visi nariai 
turi būtinai dalyvauti. Rink
sime naują valdybą.

Svarbu atsiminti, kad 
gruodžio 12 d. per 8 vai. mi
šias bus vyrų bendra Komu
nija. Laukiami visi par. vy
rai. Sekr. J. Butkus.

— Lapkr. 24 d. automobi- 
liaus sunkiai sužeistas A. 
Ciplis. Guli šv. Jono ligoni
nėje, Long Island City. Per
laužta koja.

— Nekalto Prasidėjimo 
šventėje gruodžio 8 d. Mas
petho lietuvių bažnyčioje 
mišios bus 6, 7, 8 ir 9 vai. 
Vakare pamaldos 7:30 vai.

— Vyčių susirinkimas į- 
vyksta kiekvieną pirmą mė
nesio pirmadienį klubo salė
je (Remsen PI.).

— Gruodžio 4 — 12 dieno
mis kun. J. Balkūnas ves 
Nekalto Prasidėjimo noveną 
šv. Onos bažnyčioje Jersey 
City.

— Basketbolo komanda 
ateity žais dar su šiomis lie
tuvių komandomis: Water
bury, Hartford, Baltimore ir 
gal iš Pennsylvanijos. žaidi
mai dabar būna penktadie
nių vakarais Klasčiaus salė
je.

— Gruodžio 17 d. (ne 18 
d.) Kasmočiaus salėje bus 
rodomi paveikslai — Jaunoji 
Lietuva. Šie paveikslai yra 
garsiniai, aiškūs ir gražūs. 
Pradžia 8 vai. vak. Visi iš 
Long Island lietuviai yra 
kviečiami šiuos paveikslus 
pamatyti.

I — Great Necko vyčių bas- 
ketbolo komanda nugalėjo 
Waterburio jaunąją koman
dą lapkr. 25 d. Klasčiaus sa
lėje, Maspethe.

Lapkričio 28 d. Mikalaus
ko salėje pagerbti Marg. ir 
Juozas Sagiai jų vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukakties 
proga. Puotą vedė dr. B. 
Vencius. Buvo 
kos pragrama.

i11*8 (nr- 3628), gyv. 1450 — kams įteiktas
ir tiek tegalėčiau pasakyti: tas žinias; jas paskleisiu per 48 St.; 10 dol. 
palaukit, aš pirma pakalbę- Ameriką lietuvių žiniai.
siu su klebonu apie tą daly-' Meškuitis,

Lapkričio 27 d. Maspetho 
par. salėje Rožančiaus dr. 
narės savo buv. pirm-kei ir 
jos vyrui R. ir K. Nedzins
kams pagerbti surengė vaka
rėlį, kurį vedė F. Kurienė. 
Svarbiausia rengėja buvo O. 
Laukaitienė. Buvo kalbų, 
dainų, dovanų. P. Nedzinskai 
yra veiklūs parapijiečiai, 
Amerikos skaitytojai ir rė
mėjai. O. P.

Lietuvių kalbos kursų Co
lumbia universitete rėmimu 
susirūpino net trys Brookly
no organizacijos: Liet. Pro
fesionalų Draugija, Studentų 
bei Alumnų klubas ir Ro
muvos klubas. Kursų naudai 
sausio 29 d. ruošiama Grana
da viešbutyj bankietas su 
šokiais.

Rengėjai tikisi visuomenės 
paramos šiam kilniam dar
bui. Bilietų kaina $3.00 as
meniui. Apė.

Jurgis Vilniškis, 62 metų 
amžiaus, gyvenęs 272x/2 Rut
ledge St., Brooklyne, mirė 
lapkričio 23 d. Kings County 
ligoninėj. Palaidotas lapkri
čio 27 d. su bažnytinėmis 
apeigomis iš Angelų Kara
lienės bažnyčios į Trejybės 
kapines. Nuliūdime liko žmo
na Rozalija, sūnūs Povilas ir 
Pranas ir vedusi duktė p. 
Meinken.

Mykolas Plepys, 40 metų 
amžiaus, gyvenęs 22 Seigel 
St., Brooklyne, mirė lapkri
čio 24 d. Kings County ligo
ninėj. Palaidotas lapkr. 29 d. 
Alyvų Kalno kapinėse.

Abiejų laidotuves prižiūrė
jo graborius J. LeVanda, ku
rio įstaiga yra 337 
Avė., Brooklyne.

Ap. ir Pr. Juocai dėkoja 
visiems jų pagerbimo vaka
rienės rengėjams ir daly
viams, ypač Kivytams, Ku- 
rams, M. Zamblauskienei, V. 
Vyšniauskienei, M. Zabiels- 
kienei, O. Liziūnienei, M. 
Januškaitienei, Meškienei, 
Brigaičiui.

Roz. ir Konst. Nedzinskai 
dėkoja kunigams Balkūnui ir 
Lekešiui, Rožančiaus dr-jai 
(už dvasinį bukietą, mišių 
intencijas ir kitas dovanas), 
pagerbimo puotos rengėjoms 
O. Laukaitienei ir jos dukre
lėms, Zemblauskienei, Kurie- 
nei, Liziūnienei, Juocienei, 
Zabielskienei, Kunckienei, 
Černiauskienei, Petrulienei ir 
visiems

— EI. Volke- mus sveikinimo lakštas, ku- už surengtą pagerbimo puo- 
viciūtė (nr. 4371), gyv. 184 rį pasirašė puotos dalyviai, tą, dovanas, sveikinimus, 
Grand St.; po 5 dol. — Mrs. Tą dieną p. Sagiai susilaukė ypač M. Kivytienei, J. Tere-

Įprotis matyti visame tik
tai juokingą pusę yra tikrų 
tikriausias pažymys menkos 
sielos, nes, kas juokinga, vi
suomet esti paviršiuje.

— Aristotelis.

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
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.

komunistų „bendro
I veiklos, Toks V-bės 

mas yra labai drąsu 
be pagrindo, nes 
laikraščiai visai z 
rašė apie tą „frontą’ 
dinami tautiški lai!

I Antra, „bendras i 
katalikų visuomenėj

I neturi pasisekimo ir i 
na katalikų draugija 
įstojusi į tą,frontą”, 
kitaip yra su tautiški 
vienijimo kuopomis, 
ne viena yra nusiuntus 
atstovus pas „bendrai 
rinkus”.

New Yorko universi 
jaunuomenė buvo pak 
pasisakyti balsavimu, 
pritaria Dešimčiai Diei 
kymų, ar jie tinką m( 
niems laikams. Didel 
guma „nubalsavo” už, 

| buvo ir priešingų 
„Opozicionieriams” d: 
šia nepatinka pirmie 
įsakymai, šeštas ir de 
Net buvo keli balsai 
ketvirtą įsakymą.

Nors ir nedidelis ski 
studentų pasisakė prii 
Dievo Įsakymų, tačiau ii 
mažas nuošimtis liudija 
menką mokyklų auklėji 
Kopgali valstybė tiki 
iktohii jaunuolių, kurie 
neatrodo bloga negerbti 
vų, vogti, meluoti, paleist 

vauti!
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Ji 
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• • - v syi
unui dažnai sakoma, 

reikia žinoti lietuviy Į 
1 todėl, kad ji gražiau- 
toty, bet ar nebūtų I toD' 
^esnis tokis- patari- ĮŽini< 

žinoti ir naudo- gmc 
Ml kalbą, nes tai mū-M°^£ 

 

lelios, mūsų protėvių (1.31C 
čių. 1 
rinkti 

<ysiOs spaudos pusią-1915,54 
'lytotai užtinki prie- sylvan 
| ^lalikų kunigams / ir Ne^ 
r vienur ar kitur skai-1 dol.

Brazi 
’Idiktator 
sakymą, 
jos uždai 
partija u 
?as, spėji 
politinę 
bus gryna


