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nėta kariuomenės 19 m. su
kaktuvės.
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Washington. — Jungtinių 
Am. Valstybių ambasadorius 
Vokietijai William E. Dodd 
atsistatydino, o į jo vietą 
skiriamas Hugh R. Wilson,
ilgus metus išbuvęs diploma- Į ninę kasos nariams sanato 
tinėje tarnyboje. riją.
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Brooklyno Vienybė skun 
džiasi, kad katalikų laikraš
čiai „diplomatiškai tyli” dėl 
komunistų „bendro fronto” 
veiklos. Toks V-bės tvirtini
mas yra labai drąsus ir visai 
be pagrindo, nes katalikų 
laikraščiai visai nemažiau 
rašė apie tą „frontą” nei va
dinami tautiški laikraščiai. 
Antra, „bendras frontas” 
katalikų visuomenėje visai 
neturi pasisekimo ir nei vie
na katalikų draugija 
įstojusi į tą „frontą”, 
kitaip yra su tautiško 
vienijimo kuopomis,
ne viena yra nusiuntusi savo 
atstovus pas „bendrafrenti
ninkus”.

Entered as Second - Class matter March 16, 1034 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 METAI V

nėra 
Visai 
Susi
kuriu

New Yorko universitetinė 
jaunuomenė buvo paklausta 
pasisakyti balsavimu, ar ji 
pritaria Dešimčiai Dievo Įsa
kymų, ar jie tinką moderni- 
niems laikams. Didelė dau
guma „nubalsavo” už, tačiau 
buvo ir priešingų balsų. 
„Opozicionieriams” daugiau
sia nepatinka pirmieji trys 
įsakymai, šeštas ir devintas. 
Net buvo keli balsai prieš 
ketvirtą įsakymą.

Nors ir nedidelis skaičius 
studentų pasisakė prieš 10 
Dievo Įsakymų, tačiau ir tas 
mažas nuošimtis liudija apie 
menką mokyklų auklėjimą. 
Ko gera gali valstybė tikėtis 
iš tokių jaunuolių, kuriems 
neatrodo bloga negerbti tė
vų, vogti, meluoti, paleistu
vauti?

Tikrai būtų įdorniF*patirfi 
lietuvių amerikiečių jaunimo 
gilesni nusiteikimai. Aišku, 
didelėje daugumoje mūsiškis 
jaunimas tikybiniai nusitei
kęs, tačiau ne visi X Dievo 
Įsakymų ir jam brangūs. 
Lietuvių jaunimas vis ma
žiau ir mažiau rodo pagarbos 
savo tėvams, atsisakydamas 
jų prigimtos kalbos. Įvairio
se vietose jaunimas ruošia 
vakarus savo motinoms ir 
tėvams pagerbti, tačiau kra
tosi motinėlės lietuviškų žo
džių, kuriais ji prakalbėjo į 
savo kūdikį

Jaunimui dažnai sakoma, 
kad reikia žinoti lietuvių 
kalba todėl, kad ji gražiau
sia pasauly, bet ar nebūtų 
sėkmingesnis tokis patari
mas: turime žinoti ir naudo
ti lietuvių kalbą, nes tai mū
sų motinos, mūsų protėvių 
kalba.

Tautiškos spaudos pusla
piuose neretai užtinki prie
kaištų katalikų kunigams 
kam jie vienur ar kitur skai
tą evangeliją ir angliškai, o 
kai kur net pamokslus ang
liškai saką. Tą priekaištą 
būtų galima svarstyti, jei jį 
pareiškiantieji būtų patys 
„švarūs”. O kodėl anglų kal
ba įvesta į Vienybę, Dirvą, 
Margutį? Ar nevertėtų mesti 
akmenį tik tada, kai paties 
sąžinė bus visai švari?

Sovietų rinkimai
Šį sekmadienį, gr. 12 d., 

Sovietų Rusijoj bus „rinki
mai” į šalies vyriausią tary
bą. Skelbiama, kad „rinki
mai” bus slapti, tačiau pa
skutiniu laiku komunistų 
laikraščiuose paskelbta, kad | paskirtas gen. Gort, 51 m. 
balsavimo lapelius galima ir “ ” ’ * ’ ' ’
pasirašyti. Be to, daugely 
rinkimų apylinkių bus tik po 
vieną kandidatą. 

/

Grįžo Lindbergh
Gruodžio 5 d. iš Anglijos 

atvyko pulk. Lindbergh su 
žmona. Abu savo krašte ne
buvo beveik 2 metus. Jų 2 
sūnūs palikti Anglijoje. 
Lindbergh apsistojo savo 
uošvės namuose Englewood, 
N. J. Į Angliją jie grįšią už 
4 ar 5 savaičių.
Leviathan parduotas

Buvęs Jungt. Valstybių 
prekybos laivyno didžiau
sias laivas Leviathan par
duotas anglų bendrovei už 
800,000 dolerių. Anglai laivą 
suardys ir metalą suvartos 
ginklų dirbtuvės. Leviathan 
buvo atimtas iš vokiečių. 
Karo metu Leviathan daug 
amerikiečių karių nuvežė į 
Prancūziją.
Darbo fronte

Darbo federacijos ir CIO 
vadai, Green ir Lewis, buvo 
susitikę taikos deryboms; 
jie posėdžiavo 2 dienas ir iš
siskyrė, nepasiekę susitari
mo. Darbo feder ir CIO ir 
toliau bus nedraugiškuose 
santykiuose.
3 bilijonai WPA darbams

Darbų pažangos adminis
tracija (WPA) jau įvykdė 
103,980 projektų įvairiose 
šalies vietose. Naujiems sta
tybos bei taisymo darbams 
išleista 3,265,361,272 dole
riai. Daugiausia išleista nau- 

, jiems keliams tiesti ir se
niems taisyti. Statybos srity 
daugiausia išleista mokyk
loms; naujiems rūmams 
200 mil. dol., o seniems 
syti — per 275 mil. dol. 
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Gėrimų mokesčiai
Praeitą savaitę Washing

tone surinktos ir paskelbtos 
žinios rodo, kad nuo 1933 m. 
gruodžio 5 d. iki šiol už al
koholinius gėrimus surinkta 
1,310,000,000 dolerių mokes
čių. Daugiausia mokesčių su
rinkta Illinois valst. — 280,- 
915,549 dol., po to seka Penn
sylvania — 243,374,332 dol 
ir New York — 222,802,129 
dol.
Brazilija be partijų

Brazilijos prezidentas — 
diktatorius Vargas išleido į- 
sakymą, kuriuo visos parti
jos uždaromos. Net ir fašistų 
partija uždaryta. Prez. Var
gas, spėjama, sudarys vieną 
politinę organizaciją, kuri 
bus grynai jo kontrolėje.

Jaunesnė vadovybė
Anglijos karo ministeris 

Leslie Hore - Belisha, 44 me
tų, atleido keliasdešimt žy
mių kariuomenės vadų, ku
rie buvo sulaukę 60 metų; 

Į Generalinio štabo viršininku

Šiomis dienomis Kaune, 
gatvių sankryžoje, motocik
lo buvo užmušta EI. Bara- 
nauskaitė-Paškauskienė, vie 
no Šančių darbininko žmona. 
Universitete buvo daryta jos 
kūno matavimai ir paskui iš
imti ir pasverti smegenys.

Smegenys svėrė 2 kg., tuo 
tarpu kai vidutiniškai mote
rų smegenys sveria 1245 gr., 
o vyrų 1357 gr. Sunkiausi 
vyro smegenys yra rasti 2 
kg. 20 gr. Taigi toji lietuvė 
moteris turėjo sunkiausius 
smegenis pasauly. Tuo susi
domėjo ir užsienio moksli
ninkai. Moteriškė buvusi ge
ra, darbšti ir! sumani šeimi
ninkė, niekuomet nebuvo nu
liūdusi, visuomet patenkinta, 
negerdavusi degtinės.

Amerikos kalėdinis nume
ris bus spausdinamas gruo
džio 20 d., todėl tam nume
riui skiriamus raštus bei 
šiaip žinias prašome prisiųs- 

iki gruodžio 17 d.

Lietuvos Studentai Nupirko 
Kariuomenei Ginklų

■

Pasaulio lietuvių sąjungos 
valdyba pradėjo leisti laik
raštį, Pasaulio Lietuvį. Laik
raščio leidėjai pasisako, kad 
naujam laikraščiui rūpės vi
si lietuviai, kad jis jungs į- 
vairių nusistatymų ir įsitiki
nimų žmones, stengsis įvai
riai padėti viso pasaulio lie
tuviams. Laikraštis bus lei-

Ateity karininkų pakėlimai į 
aukštesnį laipsnį bus daromi 
ne pagal ištarnautų metų 
kiekį, bet pagal pasižymėji
mą, nuopelnus ir gabumą.
Italams neramu

Etiopai vis dėlto neduoda 
italams ramybės. Kaip tik 
pasitaiko proga, jų ginkluoti 
būriai užpuola italų karius. 
Šiomis dienomis net 113 ka
ro orlaivių buvo paleista į 
darbą etiopams malšinti. Or
laiviai pristatė italų kariuo
menės dalims ginklų ir bom
bardavo etiopus. Kiekvieną 
mėnesį žūsta apie 30 ir 40 
italų kareivių, kaip prisipa
žįsta pati Italija.
610 mil. mokesčių

Anglijos iždo sekretorius 
atstovų rūmuose ]

^.'kad Vokietija yra sumokėjų-] 
si Anglijai karo atlyginimo 
mokesčių 610 milijonų dole
rių. Tų mokesčių Anglija, 
kaip ir kitos karą laimėju
sios valstybės, turėjo gauti 
daug daugiau, tačiau Vokie
tija nebemoka.
Darbo partija

Amr^darbtr-partijer strsior-- 4uri būti užtikrintas tam 
ganizavo ir New Jersey val
stybėje. Steigiamajame par
tijos suvažiavime atstovauta 
150,000 darbininkų.
Parašai už taiką

Užsienio karų veteranų są
junga pradėjo rinkti para
šus viešam pareiškimui už 
taiką. Pareiškimui norima 
surinkti 25 mil. parašų ir į- 
teikti kongresui ir preziden
tui.
Kelionės išlaidoms

Kongreso nariai nutarė 
paskirti 225,000 dol. savo na
rių kelionei Kalėdų atstogų 
proga į savo namus ir atgal 
į Washingtoną. Kongreso ne
paprasti posėdžiai turės už
sibaigti prieš Kalėdas, o pa
prastų posėdžių susirinks 
tuoj po N. Metų. Iki šiol da
bartiniuose posėdžiuose dar 
jokio svarbesnio įstatymo 
nepriimta.
Kun. Coughlin kalbės

Iš Detroito pranešta, kad 
kun. Charles E. Coughlin po 
N. Metų vėl pradės savo kal
bas per radio. Jo arkivysku
pas tą pranešimą patvirtino.
Grįžo prezidentas

Prezidentas Roosevelt grį
žo į Washingtoną iš žuvavi- 
mo kelionės. Jo sugrįžimas 
paskubintas dėl žando skau
smų, kurie susidarė nuo dan
ties ištraukimo. Bijota žando 
uždegimo, tačiau dabar žaiz
da gyjanti.
Vaikų mirtys

Chicagoje paslaptinga, gy
dytojams nežinoma, liga šio
mis dienomis mirė 11 vaikų. 
Sergančių yra dar apie 10, 
kurių gyvybėms išgelbėti gy
dytojai deda visas pastan
gas.

Washington. — Paskuti- 
v_ niuoju laiku stambiosios pra- 
° i monės atstovai rado daugiau 

palankumo Washingtone. 
Prezidentui ir kongreso va
dams pareiškus noro arti
miau bendradarbiauti su 
pramonininkais, pradėta reik 
šti - pageidavimai kapitalo 
naudai. Pramonininkai vie
šai nurodo, kad turi būti su
mažinti pelno mokesčiai, kad

džiamas 2 kartu per mėnesį. 
Jį redaguoja adv. R. Skipitis, 
dr. J. Leimonas ir J. Kalnė
nas. Leidėjai prašo užsienio 
lietuvių visuomenės talkos.

Pirmas numeris labai gra
žiai atrodo. Lauksime sekan
čių numerių. Tada bus leng
viau suprasti laikraščio pa
skirtį ir jo naudingumą.

Varšuva. — Lenkijos stu
dentų savišalpos draugija 
Varšuvoje paskelbė atsišau
kimą, kuriame labai griežtai 
pasisakoma prieš Vokietiją. 
Atsišaukime, tarp kitko, ra
šoma:

„Ties Lenkija kabo dvigu
bas pavojus. Jos rytų sienai 
gresia komunizmas, o vaka
rų sienai — Vokietija, kuri 
tik ir gyvena atkeršijimo 
troškimu ir kuri nepai1 šta
mai palaiko savo šūkį „Drang 
nach Osten”. Atsišaukimo 
gale pažymima, kad dabar, 
visuotinio pakrikimo išvaka
rėse, įvairios tautos dalyvau
ja pamišėliškose lenktynėse 
į apsiginklavimą.

Tas atsišaukimas Varšu- 
vos vokiečių sluoksniuose 
sukėlė gyvą pasipiktinimą, 
nes, kaip žinoma, neseniai 
Lenkijoje ir Vokietijoje buvo

1 padaryta viešų pareiškimu 
.mažumų klausimais ir lenkų- 
1 vokiečių santykiai laikomi 
labai gerais.

Gen. J. Černius yra pirma
sis generolas, baigęs pirmuo
sius karo mokslus Liet, ka
ro mokykloje, o gen Gustai
tis yra pirmasis Lietuvos 
karo aviacijos mokyklos ge
nerolas. Gen. St. Raštikis 
pirmuosius karo mokslus yra 
ėjęs Tiflise, Rusijoj. Visi 
naujieji generolai yra pasi
žymėję Lietuvos nepuikiau 
somybės kovose.

Šventės proga dar visa ei
lė karininkų yra pakelti j 
aukštesnius laipsnius.

Taip pat ir visuomenės 
šventės proga daugiau auko
ja Ginklų Fondui. Gražų pa
vyzdį čia yra parodę dauge
lio Lietuvos pradžios mo
kyklų vaikučiai, kurie bran
giais savo centais remia 
Ginklų Fondą. Dabar Ginklu 
Fonde jau yra susidarę 2

Ši šventė labai iškilmingai 
buvo švenčiama Kaune/ o 
taip pat ir kitose Lietuvos 
vietose.

Šventės proga pareiškė sa
vo pagarbą ir meilę kariuo
menei Lietuvos studentai. 
Kauno studentų organizaci
jos ir profesoriai’ Dotnuvos 
ir Klaipėdos studentija nu
pirko apie 40 šautuvų, kurie 
iškilmių metu Karo muzieju
je buvo įteikti karo mokyk
lai. I

Respublikos Prezident. ka
riuomenės šventės proga pa
kėlė į brigados generolo 
laipsnį: kariuomenės vadą 
gen. št. pulk. St. Raštikį, ka
riuomenės št. viršininką gen. j milijonai litų. Tai jau nema- 
št. pulk. J. Černių ir karo ža parama kariuomenei, nes 
aviacijos viršininką inž. pik. už juos galima nupirkti apie 
Gustaitį. 15,000 šautuvų.

tikras bizniui pastovumas.
Milijonierius Lammot du 

Pont pareiškė, kad privati
nės bendrovės galėtų inves
tuoti apie 25 bilijonus dole-l 
rių į naujas pramonės sritis,1 
kas duotų darbo trims mili
jonams bedarbių, bet tam 
reikia užtikrinti atitinkamą 
sąlygų pastovumą.

— Jau keli metai Lietuvoj 
, organizuojama vargšams žie- 
i mos pagalba. Iš surinktu au
kų reikalingiesiems teikia
mas kuras, maistas, šilti 
drabužiai. Auku ir drabužiu 
rinkime aktyviai dalvvauja 
ir kariuomenės dalvs. Šiemet 
žiemos pagalbos komitetas, 
poniai Smetonienei pirmi
ninkaujant, gruodžio 6 d. 
pradės šiemetini vaju.

Paryžius. — Sovietų Ru- Stalino „demokratiškiau- 
sijos komunistų revoliucijos šioji konstitucija” sugalvota 
20 metų sukaktis čia nepa- tik tam, kad jis galėtų lega- 
minėta taip, kaip komunistai lizuoti autoritetizmą. Lauk- 
troško. Norsk pasauliui atro- damas, kol konstitucija pa
do, kad Prar 
artimuose

r-

Nankingas. — Japonų ka
riuomenė prisiartino prie 
Kinijos sostinės Nankingo, 
iš kur jau pasišalino vyriau
sias kinų valstybės ir karo 
vadas Chiang Kai-shek, kurs 
drauge su savo žmona išlėkė 
orlaiviu į saugesnes vietas. 
Jų orlaivį vijo japonų 6 or
laiviai, tačiau japonų orlai
viams nepavyko pašauti ki
nų vado orlaivio. 
Kai-shek išvykimas 
mas tuo, kad kinai 
ginti Nankingo.

Nankinge gruodžio 8 d. 
tačiau buvo pasilikęs kinų 
kariuomenės vyr. štabas su 
žymiaisiais generolais, kurie 
dar svarstą apie galimumus 
pasipriešinti Japonijai.

Nankingo gynimo vadovy- u x ___r
bė įsakė visiems civiliems nei kitų vietų. Pirmieji japo-

jėgos gali atlaikyti japonų 
puolimą pirmose eilėse bent 
vieną savaitę.

Nankingo vidury ir pakra
ščiuose dabar nuolat liepsno
ja gaisrai; įvairius namus 
padega patys kinai. Prie 
svarbiųjų kelių ir tiltų pa
dėta sprogstamosios medžia
gos, daugely vietų užstatytos 
tvirtos užtvaros. Visi miesto 
vartai užversti smėlio mai
šais.

Nankingo pakraščiuose 
vykdomi gaisrai tikslu pri
versti civilius gyventojus pa
sitraukti iš svarbesnių vietų. 
Be to, gyventojus nuolat gąs
dina, kad visas miestas bus 
padegtas.

Kinų žiniomis, Nankingą 
gins 300,000 kariuomenės, 
kuri esanti geriau aprūpinta,

ią dcuttmas jes-aur. 
santykiuose su torių viltis, režimas lieka 

So v. Rusija, tačiau prancūzų silpnas ir masių nepriimtas, 
spauda apie Rusijos revoliu- o todėl ir labai trapus, šitas 
cijos sukaktį ne su džiaugs- j trapumas ir tas faktas, kad 
mu paminėjo.

Štai, įtakingas, didysis 
prancūzų dienraštis Le 
Temps apie bolševikų revo
liucijos minėjimą taip rašė:

„Kokią iš tikrųjų Krem
liaus vyriausybė šventė su
kaktį? Komunistų valdžios 
paėmimo? Bet juk Sovietų 
Rusijoje komunizmas tėra 
tuščias žodis. Ten žmonės 
gauna tokį skirtingą atlygi
nimą, kokio niekad ir nė jo
kioje griežčiausio režimo ie- 
rarchijoje negavo. Gal mini 
kelių asmenų patekimo į val
džią sukaktį? Bet juk tų 
žmonių dauguma yra iš
tremti, sukišti į kalėjimus 
arba sunaikinti. O gal caris- 
tinio despotizmo laidotuves 
mini? Bet juk Rusijoje da
bar viešpatauja dar didesnis1 
ir dar kruvinesnis despotiz-1 
mas. Tai gal Kremlius šven-' 
te 20 metų sukaktį nuo to1 
laiko, kai buvo nutraukta vi-1 
si ryšiai su negarbinga pra-' 
eitimi? Bet juk dabartiniuo
se mokyklų vadovėliuose vėl 
garbinama šventosios Rusi
jos garbinga istorija. Darbo 
klasių išsilaisvinimo sukak
tis? Bet juk dabartinėje Ru
sijoje darbininkai net negali 
streikuoti, ten darbininkas 
ilgiau ir sunkiau dirba, negu 
Europos vakaruose, o kol
chozas žemės ūkio darbinin
ką apaugino velėnomis. Kra-

būsimas karas Rusijoje iš
šauktų naują revoliucija, ir 
yra staliniškosios užsienių 
politikos paslapties raktas.

Tik sunkiosios pramonės 
ir raudonosios armijos jėgos 
dėka galima galvoti apie to
limesnę egzistenciją tos eros, 
kurios 20 metų sukaktį šio
mis dienomis atšventė Mas
kva”.

Vokiečių vyskupų žodis
Vokietijos katalikų vysku

pai vėl atkreipė tikinčiųjų 
dėmesį į nacių partijos ir 
vyriausybės daromas skriau
das tikintiesiems vokiečiams 
ir visai vokiečių tautai. Vys
kupų vardu išleido laišką 
Berlyno vyskupas Preysing, 
kurs nurodė nacių vėliausius 
prieštikybinius darbus: su
naikinta 12 spaustuvių, ku- 

; rios spausdino popiežiaus en
cikliką; 4-iose vyskupijose 
uždarytos katalikų jaunimo 
organizacijos; keliolika kat. 
laikraščių uždaryta neribo
tam laikui; vyskupų ganyto
jiški laiškai konfiskuojami; 
net vyskupo namuose pada
ryta krata ir atimtas laikra
štis, kuriame atspausdinta 
popiežiaus enciklika apie ro
žančių; parapijų mokyklos 
uždarytos; spaudoje atremti 
priekaištus neleidžiama.

gyventojams persikelti į 
tarptautines saugumo vie
tas ; jiems draudžiamas vaik
ščiojimas miesto gatvėse. Ki
nų vadovybė mano, kad jų

nų pasikėsinimai prasiveržti 
pro Nankingo sienas dviejo
se vietose buvo sėkmingai 
atremti. Tame susirėmime 
žuvę per 1000 japonų.

što supramoninimo sukak- j Sprogimas krautuvėje 
tis? Tiesa, nes ten per žmo-] Gloversville, N. Y., vaikų 
nių kančias tikrai pasiekta drabužių krautuvėje įvyko 
aukštas pramonės lygis. Ta- didelis sprogimas, kuriame 
čiau argi tai čia charakte- žuvo 5 žmonės, keli sužeisti, 
ringasis revoliucinio laimė- Sprogimas įvykęs iš aliejaus 
jimo bruožas? pečiaus atsarginės vietos.
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Bažnyčios priešai, ypač komunistai, labai sąmoningai 
skelbia melą, kad Bažnyčia remia fašizmą, kad ji esanti už 
fašizmą. Tokie tvirtinimai yra visai be pamato. Bažny
čia niekada ir niekur nepasisakė už fašizmo principus, nie
kada nepadarė jokios sutarties su fašistine partija. Tarp 
dviejų griežtų priešingumų, tarp dviejų žmonijai gėdą da
rančių politinių sistemų — fašizmo ir komunizmo — Baž
nyčia aiškiai pasirenka kitą kryptį. Bažnyčia yra už žmo
nišką valdymosi santvarką, už krikščionišką demokratiją.

Bažnyčios priešai nurodo, kad Bažnyčia pareiškusi savo 
pritarimą fašizmui, kai prieš kelis metus sudarė konkor
datą su Italijos vyriausybe. Tačiau tokia išvada labai 
keista. Juk tai buvo sutartis tarp Šv. Sosto ir Italijos, 
bet ne tarp šv. Sosto ir fašistų partijos. Juk reikia skirti 
partiją nuo valstybės.

Bažnyčia, kaip ir valstybė, gali pripažinti bet kurią val
stybę ar vyriausybę, bet tai nereiškia, kad tuo pačiu pri
pažįstami ir principai, kuriais vadovaujasi pripažintoji vy
riausybė. Jei Jungtinės Amerikos Valstybės pripažino So
vietų Rusiją, tai dar nereiškia, kad mūsų valstybė išreiškė 
savo pritarimą komunistų partijos programai bei komu
nistinei valstybės santvarkai.

Jei Bažnyčia paskutiniu laiku labai dažnai pasisako prieš 
komunizmą, tas nereiškia, kad Bažnyčia eina su fašizmu. 
Prieš fašizmo principus Bažnyčia yra ne sykį pasisakiusi. 
Popiežiaus eniciklikose yra ištisos vietos, kuriose nurody
tos diktatūrinių rėžimų blogybės ne tik Bažnyčiai, bet ir 
valstybei, ir atskiro asmens gerovei.

Niekas gryna intencija negalėjo ir negali padaryti Baž
nyčiai priekaišto, kad ji palanki fašizmui bei įvairiems 
diktatūriniams rėžimams.

Japonijos imperijos įsteigėjas, imperatorius Jimmu, 
prieš 2600 metų savo viename dekrete taip rašė ir skelbė: 
„Mes pastatysime savo sostinę virš viso pasaulio ir visą 
pasaulį padarysime mūsų dominija”. Ir nuo to laiko nė 
vienas japonų imperatorius neatsisakė nuo šio pasakymo, 
nė vienas neatsisakė pasiryžimo pasiekti viso pasaulio 
žmoniją.

Japonai tiki, kad jie iš dangaus yra nuskirti visam pa
sauliui išgelbėti; tą mintį jie laiko sau nepaprasta garbe. 
Tai yra pastebėjęs 16-to šimtmečio didysis misijonierius 
šv. Pranciškus Ksaveras, kurs nurodė, kad japonai nepa
prastai nori garbės, kuri jiems yra virš visko.

Japonų imperatoriai per 2000 metų neieškojo naudos tik 
sau, jie rūpinosi visa valstybe, todėl jie tebesinaudoja tau
tos pasitikėjimu, nors jų sostas ir apsuptas militaristų 
grupės. Kitose valstybėse dėl karaliaus sosto buvo šei
myninių vaidų, net karų, o japonų imperatorių dinastijoje 
dėl sosto nebuvo nė mažiausio nesusipratimo;

Japonų imperatoriaus tikras titulas yra „Dangiškasis
Karalius”. Imperatorius laikomas nužengusiu iš dangaus šiuo metu darbininkų ištiki- 
ir nepaprastai šventu. Be to, japonai tiki, kad jie, kaip miausias draugas yra Popie- 
salų gyventojai, yra skirtingi iš kitų tautų, kad jie yra 
žmonijos rinktiniai.

Japonai savo imperatorių supa nepaprasta pagarba, o jų 
vienas rašytojas net taip pasakė: „Jei visa žmonija atsi
žvelgtų į mūsų imperatorių ir gyventų jo įtakoje, tada 
žmonijos ateitis būtų šviesi ir tuo pasaulis galėtų būti iš
gelbėtas nuo sunaikinimo”.

Nors japonai ir tiki į savo „dangišką” paskyrimą, ta
čiau jie vartoja kariuomenę savo siekiams vykdyti. Jie 
siunčia savo kareivius į Kinijos gelmes, kad pasauliui tiks
liau paaiškėtų, kad japonų tikrieji tikslai yra toki: paro
dyti visiems, kad pasaulio centras yra Japonija, kuriai 
turi priklausyti visos tautos...

tuvoje lenkai visai suvaržy- Organizacijų tarpe pir- 
ti, kad jiems suduodami di- niauja Lietuvos lenkų svieti- 
džiausi smūgiai ir t.t.

Štai ką lenkai nepriklau
somoje Lietuvoje turi:

N. Lietuvoj vienuolika 
lenkų ekonominių organiza
cijų, kurių biudžetai milijo
niniai.

Pvz., Kauno lenkų Kredito 
dr-ja. Balanso suma 6,954,- 
578 litai. Išduota paskolų 
4,866,836 litai. Turtas 674,- 
631 litas.

Kauno Žemės Ūkio Koop. 
„Sindikat” balanso suma 1,- 
232,415 litų. Turtas 679,942 
litai.

Akc. b-vės „Dompol” ba
lanso suma 1,653,989 litai. 
Turtas 1,516,219 litų, ir t.t. 
Nepatiekiame dėl stokos vie
tos skaičių apie Ūkio savi
ninkų draudėjų dr-ją, Jona
vos, Antnemunio, Kėdainių, kų prieglaudos dr-ja Pane- 
Ūkmergės, Zarasų smulkaus ■ vėžy; Kauno lenkų R. kata- 
kredito bankus, Panevėžio likų labdarybės dr-ja, Lenkų 
savitarp. paskolos dr-ją, ku-( kultūringų pramogų mėgėjų 
ri išdavusi paskolų 1,798,-!klubas Kaune; Lietuvos len- 
549 litų. Į čia dar įskaityti-.kų studentų s-ga; Lietuvos 
nas Žemės ūkio koop. „Žem-, lenkų mokyklų mokytojų są- 
dirbys”. Kaip matome, tikrai junga, Bendrosios Lietuvos 
N. Lietuvos lenkų padėtis lenkų darbo žmonių profesi- 
įsidėmėtina. Būdinga ir tai,'nė sąjunga, Kauno 
kad, pvz., „Dompol” b-vės ūkio gamintojų s-ga, 
akcinį kapitalą 1,000,000 litų katalikų darbininkių 
sudaro 10,000 akcijų po 100 
litų kiekviena. Visuotinam 
akcininkų suvažiavime 1936 
m. birželio 30 d. dalyvavo tik 
16 akcininkų, atstovaudami 
5,387 akcijas.

Kad būtų ryškesnė lenkų 
mažumos būklė N. Lietuvoj, 
atkreipiame dėmesį į šiuo 
metu veikiančias N. Lietu
voj lenkų organizacijas.

mo ir kultūros dr-ja „Po- 
chodnia”, kurios centras 
Kaune, Ožeškienės g. 12. Ji 
turi skyrius Radvilišky, Če
kiškės v., Betygaloj, Kalva
rijoj, Babtuose, Alytuj, Bie
liūnuos, Merkinėj (skaityk
la ), Vilkavišky (bilioteka). 
Toliau eina dr-ja „Ošwiata” 
kuri Panevėžy tūri Sekcijos 
knygyną, svielicą, d jos sky
rių yra Viešintuose, Biržuo
se, Kėdainiuose, Miškų - Va
daktuos, Skauraduos; Liet, 
lenkų sporto klubas „Spar
ta” su skyriais Biržuose, Pa
nevėžy, Jonavoj, Čekiškėj, 
Kėdainiuose; Ukmergės len
kų Švietimo dr-ja, Raseinių 
„Jutrzenka”, dr-ja vid. lenkų 
mokyklos Ukmergėj netur
tingiems moksl. šelpti, Len-

naičių dr-ja, vardu
Motinos Globa”, Zarasų len
kų dr-ja „Oswiata”; Lietu
vos sėklų gamintojų s-ga 
„Sėkla”, Vyt. Didž. Univer
siteto studentų lenkų -susi
vienijimas, Studentų korpo
racija „Liauda”, Sąjunga 
„Znicz”, Vytauto Didž. U-te 
Kaune (motTrų inteligen
čių).

Jungtinių Am. Valstybių universitetų studentai nėra 
priešingi nei tikybai, nei bažnyčioms. Tai parodė neseniai 
pravestas tyrinėjimas tarp 1171 aukštojo mokslo įstaigos 
studentų. Truputį daugiau nei 88 nuošimčiai studentų 
pasisakė už tikybą ir nurodė, kuriai tikybai jie priklauso. 
Tik 6 nuošimčiai pasisakė esą be tikybos, o kiti 6 nuošim
čiai nesuteikė žinių.

Apie šį įdomų tyrinėjimą praneša dienraštis Boston 
Evening Transcript, kurio puslapiuose nurodyta, kad bu
vo kreiptasi į 1458 kolegijas bei universitetus, iš kurių 
1171 prisiuntė tikslius atsakymus. Klaustųjų mokyklų 
skaičiuje buvo valstybinės, savivaldybinės, nepriklauso
mos, katalikiškos ir protestantiškos mokyklos, kurios taip,
suskirstytos: 351 valstybinės bei savivaldybinės, 153 ne- jaunimas neišsižada didžiausio valstybės gerovės pagrin- 
priklausomos, 493 protestantiškos ir 174 katalikiškos. 24 do — tikybos.| S?;
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Prieš pora savaičių Wa
shingtone posėdžiavo šios ša
lies katalikų vyskupai, kurie 
pasisakė daugeliu klausimų. 
Jie išleido ir bendrą pareiš
kimą ekonominiu klausimu, 
iškeldami esamą visuomeni
nį neteisingumą, nurodydami 
darbininkų teises ir primin
dami Popiežiaus nurodymus, 
kaip galima susilaukti ge
resnės valstybinės santvar
kos. Savo bendrame pareiš
kime vyskupai nurodo, kad

žius Pijus XI, kurs reikalau
ja darbininkams teisės orga
nizuotis, geresnių darbo są
lygų ir teisingesnio atlygini
mo, kad būtų užtikrinta dar
bininko ir jo šeimos ateitis.

Čia paduodame vyskupų 
bendro pareiškimo kai kurių 
dalių santrauką, kuri, tiki
me, bus įdomi visiems skai
tytojams.

naudiškumas. Vyriausybę, 
finansus, gamybą ir darbo 
sąlygas kontroliavo sava
naudiški asmens, o ne visuo
menės reikalai. Visuomeni
niame gyvenime įsivyravo 
kraštutinis individualizmas.

Beveik prieš 50 metų Po
piežius Leonas XIII kreipėsi 
į vyriausybes, į kapitalą, 
gamybą, prašydamas panai 
kinti ekonominį neteisingu
mą ir sudaryti gamyboje to
kias darbo sąlygas, kurios 
tiktų žmogaus vertei ir duo
tų pakenčiamą darbininkui 
atlyginimą, kurio užtektų jo 
šeimai ir senatvei apdrausti.

Po didžiojo karo ekonomi
nės blogybės dar padidėjo. 
Socialinis neteisingumas pa
lietė milijonus bedarbių ir 
beturčių visame pasauly. 
Daugely vietų bedarbiai su
kėlė pasipriešinimo ir revo
liucijos dvasią.

Neatsakingi agitatoriai 
pasinaudojo pasauliniu ne
pasitenkinimu ir nori suda
ryti didesnių neramumų, ne- 
apykantų. Tie agitatoriai 
skelbia daugelį Kristaus 
Evangelijos dėsnių, tartum

jie būtų pirmieji jų išradė
jai. Jie smerkia blogybes, 
kurias pasmerkė Kristus ir 
kurias Bažnyčia smerkia jau 
per 19 šimtmečių. Tačiau ko
munistai skelbia tai savo 
tikslu ir turi Savo priemo
nės. Komunizmo apgaulingi 
pažadai sukelia kovojančių 
dvasią, iššaukia net pasiau
kojimo ir pagauna jaunimo 
dvasią. Komunistai skelbiasi 
darbo klasių ir prispaustųjų 
išgelbėtojais.;.

Mūsų valstybėje komunis
tų vadai mato savo naudai 
tris reiškinius: pirmas, ne
mažas skaičius propagandis
tų tarp kairiojo sparno pro
fesorių, mokytojų ir šiaip 
proto žmonių; antras, tikri 
pavojai mūsų finansinei ir 
ekonominei santvarkai; tre
čias, didėjantis nepasitenki
nimas tarp žmonių masių. 
Komunistai atsargiai ruošia
si savo tikslams. Jie nepaiso 
jokios dorovės dėsnių. Tra
dicinė ir konstitucinė Ame
rika jiems nieko nereiškia. 
Jie naudojasi esama laisve 
steigti naujai valstybinei 
santvarkai, kuri visai panai
kintų laisvę, kuri dabar nau
dojama piktam.

Komunizmo agentais šioje 
šalyje yra daugelis organiza
cijų, kurios vadinasi taikos 
ir jaunimo judėjimais, ku
rios skelbiasi „demokratijos” 
gynėjais, kurios remia ko
munizmą Ispanijoje, kurios 
atsisako pasmerkti bolševiz
mą Rusijoje. Tos organiza
cijos sudaro dalį „jungtinio 
bendro fronto”. Komunistų 
suktybė nežino ribų. Jie mė
gina įsiskverbti net tarp ka
talikų ir jų tikybinių drau
gijų.

Popiežius Pijus XI yra at
kreipęs visų dėmesį dėl esan
čio socialinio neteisingumo. 
Jis neskelbia nei kairios, nei 
dešinios diktatūros. Jis ne
siekia valdžios biurokratijos. 
Jis nori matyti atsteigtą gil
dijų santvarką, pritaikintą 
šių laikų reikalams ir sąly
goms. Nei nesuvaržyta kon
kurencija, nei monopolizmas 
nei klasių konfliktai, nei vi
suotinė valdžios kontrolė ne
užtikrina išsigelbėjimo. Vi
suomeninė gerovė geriausiai 
gali būti atsiekta per profe
sines grupes, tvarkančias sa
vo ekonominį gyvenimą vy
riausybės vadovybėje ir pa
skatinime. Neteisinga ekono
minė santvarka, nurodė Po
piežius, daug kalta, kad stai
giai prasiplėtė pasaulio so
cialinis vėžys — bedieviškas 
komunizmas.

Popiežius yra už taiką, o 
ne už kovą tarp darbo ir ka
pitalo. Darbininkams Popie
žius reikalauja teisės organi
zuotis, teisingo atlyginimo, 
sveikų ir žmoniškų darbo są
lygų ir apdraudos ligai ir se
natvei. Šiandie neturtingųjų 
ir darbininkų ištikimiausias 
draugas yra Popiežius Pijus 
XI.

Darbininkai 
turėtų
steigti savo 
bendrai tartis 
viais, laisvai pasirinkti savo 
atstovus. Darbininkams pri
klauso tinkama pragyveni
mui alga, sveikos darbo sąly
gos, darbo teisės apsauga be 
jokios skriaudos. Darbininkai 
gali įvykdyti savo teisėtus 
reikalavimus atitinkamomis 
priemonėmis, kurios tačiau 
turi derinti su kitų teisėmis, 
sąžinės balsu ir Dievo įstaty
mais.

sdamas Ramiam vandenyne. 
Anglų oro laivas ZR-2 taip 
pat Susmuko; žuvusių buvo 
42.

Pagaliau, gali ir audros 
juos naikinti. Argi audroje 
nekrito Amerikos Shenan
doah ir Akron? Pirmoj ne
laimėj žuvo 14 keleivių; ant
roj — 73. Iš visų Amerikos 
OrO milžinų belieka tik Los 
Angeles, ir tas kuone sudu
žo, nepalankiems vėjams pu
čianti

Kiekvienam, kaip ant del
no aišku, kad cepelinai kai
nuoja labai daug — taip pi
nigų, taip gyvybių. Neveltui 
jie ir vadinami „oro kars
tais”. Tačiau jais pasitiki 
vien Vokietija, o visos didės 
nio masto valstybės laikosi 
nuomonės, kad be jų galima 
apseiti ir karo ir taikos me
tu.

Mūsų vyriausybė jau daug 
pinigų ir gyvybių paaukojo 
oro milžinų tyrinėjimams 
Jei laivyno atstovai vis dar

Kartą nusidegęs savo pirš
tus, žmogus ateityje būna at
sargus su ugnimi. Tačiau kai 
kurie Amerikos laivyno at
stovai jau ne sykį nudegė 
savo pirštus, bet iš to nepa- 
gudrėjo. Juk šiemet, kaip ir 
kiekvienais metais, vėl kelia 
savo balsus, prašydami vy
riausybės lėšų oro milži
nams — cepelinams pastaty
dinti. Kartoja jie vis tą patį 
nudėvėtą sakinį, girdi: „Nie 
kas nežino, ką gali nuveikti 
toki orlaiviai. Taigi, vienin
telis būdas tai sužinoti yra: 
jų daugiau pastatydinkim”.

Be abejonės, dauguma 
žmonių jau iš anksto žino, 
kaip jie gali veikti. Gi praei
ties įvykiai aiškiai liudija 
juos esant netinkamus nė 
karo, nė pramonės tikslams. 
Pažvelkime į faktus:

Jie gali susprogti, kaip 
kad sprogo šiemet orlaivis 
Hindenburg. Toj nelaimėj 
žuvo 35 žmonės. Italų oro 
milžinas Roma 1922 m. irgi ■ nepatenkinti, tai tegul pa 
sprogo, kapuosna nunešda- žvelgia į liūdną oro laivų is

toriją. Nemalonūs faktai ten 
už save kalba.

Gintaras.

mokyklos pranešė, kad pagal jų valstybių įstatymus nega
lima studentų klausti apie jų tikybines pažiūras.

Apklaustieji studentai pasisakė esą: metodistai, katali
kai, baptistai, presbyterijonai, kongregacionistai, episko- 
palai, liuteronai, žydai, Kristaus mokiniai ir krikščionys 
mokslininkai.

Šis tyrinėjimas parodė, kad universitetinis jaunimas 
aiškiausioje daugumoje yra tikintys jaunuoliai, kurie su 
laiku savo rankose turės valstybės vairą ir ves valstybę į 
šviesią ateitį, kuri turėtų būti tikrai šviesi, nes dabarties

— Lietuvos nepriklauso
mybės 20 metų sukakčiai 
minėti komiteto valdybą su
daro: pirm. kun. VI. Miro
nas, nariai — dr. Janavičius, 
L. Gira, pulk. Gužas, V. Lo
zoraitienė, dr. J. Leimonas ir 
kiti.

— Gruodžio gale sukanka 
20 metų nuo pirmo Kaukazo 
lietuvių org-jų suvažiavimo. 
Šiai sukakčiai prisiminti ruo
šiamas atitinkamas minėji
mas.

— Prienuose pašventinta 
Kęstučio paminklas ir nau
jos kaireivinės. Į iškilmes 
buvo atvykęs kariuomenės 
vadas, gen. Raštikis.

— Vidaus reikalų ministe
rijos draugijų skyriuje ligi 
šiol įrašytos 5943 draugijos. 
Draugijoms, norinčioms vei
kti, įsiregistruoti laikas 
baigsis 1938 m. sausio 1 d.

— Biržietė Regina Laba- 
navičiūtė, gimusi 1920 m., 
Argentijo išgarsėjo kaip ki
no artistė vardu Tita-Toy. 
Į Argentiną ji išvyko su sa
vo tėveliais 1925 m.

— Kauno kapinėse baigia
mas statyti antkapinis pa
minklas jaunam rašytojui 
šauliui VI. Andriukaičiui.

— Londono lietuviai spor
tininkai galvoja kitais me
tais atvykti į Lietuvą dvira
čiais.

— Šiemet per pirmus 9 
mėnesius Lietuvoje buvo 14, 
142 jungtuvės, gimė 43,148 
kūdikiai, mirė 25,354 asmens 
ir priaugo 17,794 asm. Pa
lyginus su praėjusių 2 metų 
tuo laiku, gyventojų prieaug
es sumažėjo 9 nuošimčiais.

— Lietuvoje yra kilusi 
mintis pravesti smarkią agi
taciją, kad kitąmet visi na
mai būtų nudažyti jau prigi- 
jusiomis spalvomis.

— Maisto bendrovė ren
gianti gaminti arklienos kon
servus ir juos siųsti Prancū- 
zijon, kur arklienos mėsai 
esanti gera rinka.

— Praeitais mokslo me
tais Romoje studijavo 18 lie-

— Vilkaviškio apylinkės 
teismas dviem jauniem ark
lių uodegų pjaustytojams 
paskyrė po 6 mėn. kalėjimo. 
Teisme paaiškėjo, kad jauni 
nusikaltėliai nupjaustė 39 
arklių uodegas.

— Respublikos Prezidento 
asmens adjutantu paskirtas 
gen. štabo majoras St. žu- 
kaitis.

— Kauno priemiesty Vili
jampolėje gyvena apie 17,000 
darbininkų, kurių dauguma 
yra fabrikų darb-kai ir ama
tininkai. Visi jie pasigenda 
geros pirties, kurios nekan
triai vilijampoliečiai laukia

— Lapkričio mėnesį Aly 
taus apylinkėse daugelio 
daržuose užaugęs antras ko
pūstų derlius ir pradėjo 
sprogti medžiai, o žemaičių 
krašte, tarp Telšių ir Taura
gės, daug kur išplaukę ru
giai.

— Lietuvos karo atstovu i 
Paryžių paskirtas pulk. Lan 
skoronskis,

— Naujai įsteigtos Lietu 
vos elektros akcinės bendro
vės pirmininku išrinktas 
inž. Birutavičius, o valdybos 
nariais inž. Avižonis, inž. 
Barzda - Bradauskas, inž 
Janavičius ir VI. Kličmanas. 
Daugiausia bendrovės įstei
gimo reikalams nusipelnęs 
prof. St. Kolupaila neišrink
tas,■ nes jo nesiūlė vyriausy
bės atstovas. Akcijų didesnę j 
dalį turi vyriausybė.

— Lapkričio 23 d. Lietu
voje iškilmingai paminėta 
kariuomenės šventė. Studen- j 
tai, profesoriai ir mokslei-l 
viai padovanojo Karo Mo-į 
kyklai šautuvų. Šventės pro- ] 
ga kariuomenės vadas, gene-1 
ralinio štabo viršininkas iri 
karo aviacijos viršininkas! 
generalinio štabo pulkinin-1 
kai Raštikis, Černius ir Gus-1 
taitis pakelti į brigados ge-| 
nerolus.

Kariuomenė ir visuomenė 
su ] 
pakėlimą, nes visi trys ka
riai yra aukštų kvalifikacijų 
baigę su j^-^— -- 
akademijas užsienyje ir visi

Pirmiausia reikia s 
kad piene yra bakter 
rios jokio blogo neda 

bakterijos yra pieno 
bakterijos, kurioms b 

ginant pienas surū 
tuomi duoda pienui 
skonį. Bet ?piene t 
kartais yra blogų ba 
ypatingai apkrečiam 
Kadangi piene šios 1 
jos labai greit veisia 
nas tada atlieka apki 
ligų nešiotojo vaidinei 

Piene gali turėti sa 
lininkių” bakterijos i 
gos: karštligė, galviji 
va, difteritas, ška 
gerklės liga, vidurių 
(vaikų ir užaugusių) 
karčiais vaikų parai 
liga.

Kada karvės nebuvc 
pijamos nuo džiovos 
pavojus gauti ne tik g 
bet ir žmonių džiov 
ūkių darbininkai neb 
peržiūrėti ir dažnai i 
mukai darbininkai a 
davo pieną.

Ligoti darbininkai 
minėtas ligas, gali a] 
pieną bakterijomis iš 
burnos, rankų ir rūbų, 
gotos karvės bakterijc 
nan gali pakliūti iš i 
seilių, tešmens, limfos 
lių ar žaizdų. Musės ir 
lai, pelės ir kiti maži 
liai gali irgi prikrėsti j 
Nešvarūs indai, neš 
plaunamasis vanduo, d 
ir žemės irgi pavojų gal 
didinti.

New Yorko valstyb 
New Yorko miestas aps< 
pieną sekančiai.

L Žmonės, prižiūrį ka 
turi būti sveiki, laisvi 
jokių apkrečiamų ligų, 
džiova, difteritu, škarla 
gerkline, karštlige, vid 
bei venerinių ligų.

2. Karvės turi būti la 
mos švarioje ir sveikoje 
toje.

3. Karvės turi būti šei 
mos sveiku maistu. '

4. Pienas, skirtas pardi 
ti, turi būti laikomas vi 
tik švariuose induose.

5. Negalima parduoti n

(Tęsinys)
Rūvo be galo karšta. Lie- 

kariuomenė jau kelin- 
I ralandą stovėjo pasiruo- 
r mūšiui. Tiktai lenkai 1 
r ramiausiai tebesilsėjo\ 
Riame ąžuolų pavėsyje, k 
Ri karalius meldėsi kil- ž 
pmoje koplyčioje. Jis š( 
r8® šv. mišių ir kalbėjo m 
P®- Vytautas norėjo pa- vo 
H kartą pasitarti su / 
f aPie mūšio reikalą. Bet šit 

P nepavyko Jogailos iš- kai 
p koplyčios. Lie 
pdo ne tik lietu- dan 
. ^ikti mūšio praside- tarp 
' Nusibodo ir vokie- mele 
į Tačiau pulti priešas Visi, 

. buvo visai ne- tarėj 
Aaištinga. Reikėjo lojus

i lygumą. Šar-kiu n* i lygumą, sar- kiu m 
! . ^ePti saulėje buvo dingu; 

pasitenkinimu priėmė tą f Menčiama. To-nedrįs 
ėlimą, nes visi trys ka- susirinko pa-' Gali 
— -ukštų kvalifikacijų J1

te* p0 *«*« 'm*
tuvių; iš jų 4 pasaulininkai daUg pasidarbavę karinome .D?
į — 1 b Vytautui ir tautą j

t nuogą ka-( šnabžde!
ir 14 dvasininkų. nes jėgų tvirtinime

j. nuogą Ka- 
būsiąs aiškus
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SVEIKATOS KAMPELIS
PIENAS IR BAKTERIJOS-s Rainių 

oro laivas taip 
*^1 tovo 

iliau, gali ir 
tikinti Argi audroje į 
1 Amerikos Shew J 
‘ Akron? pirmoj ne- Į 
žuvo 14 keleivių; SdV | 

73. Iš visų Amerikos J 
žinif belieka tik Log 'j 
b ir tas kuone sodu- 
blankiems vėjams pu

renam, kaip ant del- 1 
u, kad cepelinai kai- | 
įbai daug — taip pi- / 
iip gyvybių. Neveltui 1 
vadinami „oro kars- l 

'ačiau jais pasitiki t 
kietija, o visos didės 
to valstybės lakos 
ės, kad be jų galima || 
r karo ir taikos me- |

'A® r

vyriausybė jau daug j 
■ gyvybių paaukojo ■ 
žinų tyrinėjimams j 
no atstovai vis dar į 
inti, tai tegul pa į 
liūdną oro laivų is į 
malonūs faktai ten j 
:alba.

Gintaras.
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» 6 mėn. kalėjimo, | 
tiškėjo, kad jauni 
ii nupjaustė 39 
igas.
ublikos Prezidento 
Ijutantu paskirtas 

majoras St. Žu-
*«•
o priemiesty Vili- I 
gyvena apie 17,000 

kurių dauguma 
į darb-kai ir ama- 
Zisi jie pasigenda 
?s, kurios nekan- 
npoliečiai laukia 
•ičio mėnesį Aly 
linkėse daugelio 
augęs antras kū
lius ir pradėjo į 
ižiai, d žemaičių 
Teisių ir Taura- 

nir išplaukę ru-';.j I ' • '• j
)s karo atstovu i 
rirtas pulk. Lan f

įsteigtos Lietu 
akcinės bendro- 

linku išrinktas 
ičius, o valdybos 
. Avižonis, inž. 
radauskas, inž. 
r VI. Kličmanas. 
bendrovės įstei- 

ams nusipelnęs 
lupaila neišrink- 
lesiūle vyriausy- 

Akcijų didesnę 
iausybė.
5io 23 d. Lietu- 
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Černius ir Gus- 
į brigados ge-

ir visuomenė 
imu priėmė tą 
visi trys ka- 

į kvalifikacijų 
ymėjimu karo 
sienyje ir visi 
iavę karinome 
inime

kaitinimo karvės, duodan
čios šį pieną, turi būti vete-1 
rinarijos gydytojų peržiūrė
tos syki į metus.

Geriausias pienas yra „už- 
tikrintas sveikos karvės pie
nas” (Certified Milk), šis 
pienas gaminamas pagal Pie
no komisijos gydytojų nuro
dymus. šių komisijų Jungt. 
Valstybėse yra per 90.

1907 m. šios visos komisi
jos susijungė, kad galėtų 
gauti aukštos rūšies pieno 
kūdikiams, vaikams, nėš
čioms motinoms, įvairiems 
ligoniams, štai yra dalis nu
rodymų, kaip „certified” pie
ną gamina.

1. Sterilizavimo aparatas 
turi būti tokios formos, kad 
išvirintos bonkos ir kiti 
įrankiai, vartojami prie pie
no, būtų švarūs.

Termometrai turi būti pa
tikrinti kiekvieną savaitę.

3. Vandens sandėlis turi 
būti švarus, be bakterijų.

4. Melžimo tvartai laikomi 
kaip operacijos kambaria 
ligoninėje ir karvės nepa 
prastai švariai prižiūrėtos.

5. Kontroliuojami net ii 
svečiai bei lankytojai, mat, 
bijoma, kad neapkrėstų pie
no.

6. Karvėms duodamas pa
šaras, kurio vitaminai ir mi
neralai yra tiksliai apskai
čiuoti.

7. Karves, kurios apkrės
tos, neleidžiamos į bendrą 
ganyklą.

8. Veterinarai dažnai pa
tikrina karvių sveikatą ir 
jei randa nesveiką karvę, 
tuojau ją atskiria nuo kitų 
karvių.

9. Visi gamintojai pieno 
turi būti gydytojo peržiūrėti.

10. Užrašai apie kiekvieną 
darbininką ir kiekvieną kar
vę laikomi Pieno komisijos 
laboratorijoje ir kiekvieną 
savaitę ūkio tvartai ir pienas 
turi būti peržiūrėti.

11. Karvės melžiamos ma- 
jšinomis ir pienas tiesiog į-

gaunamas iš karvių, kurios 'leidžiamas atšaldytas į bute- 
yra peržiūrėtos veterinarijos (iįug 
gydytojų ir apsaugotos 
užkrečiamų ligų. Visi 
mintojai pieno turi būti 
žiūrėti gydytojo.

r
Misijos Kinijoje ir Japonijoje MINČIŲ ŽIUPSNELIS 

Surinko
Eleonora Bartkevičiūte

Tie, kurie niekada neturi 
drąsos elgtis taip, kaip jų 
•sitikinimas jiems liepia, bet 
visada, ką darydami, ką sa
kydami, klauso ką žmonės 
pasakys ir ar kas jų neiš
juoks, nemato, kad žmonės 
visada turi ką nors išjuokti 
ir iš ko nors tyčiotis, nors 
kažin kaip darytumei. Tik 
tas įsigyja palengva pagar
bos, kas visai žmonėmis ne
sirūpina, tvirtai ir ramiai 
darydamas tą, ką liepia jo 
širdis ir protas.

— Dr. F. Foersteris.

teisingai įvardintą pieną, ne- 1 
galima vienam gamintojui 
pieno vartoti kito butelius 
ir t.t.

6. Pieno 15 dienų prieš ir 
5 d. po karvės apsiteliavimo 
negalima parduoti.

7. Negalima nugriebti rie
balus nuo pieno ar maišyti 
su vandeniu.

8. Griežtai draudžiama 
vartoti „Formaldehyde” ar
ba kitų cheminių prezerva- 
tų.

Bakterijų skaičiui suma 
žinti arba visai joms panai
kinti, reikia pieną pasteri
zuoti arba įkaitinti sekan
čiai: pasiekus 142 laipsnių 
Fahrenheito karščio, palai
kyti pieną pusę valandos, ir 
tada greitai atšaldyti iki 
50 laipsnių. Pienininkai sten
giasi palaikyti pieną apie 50 
laipsnių iki jis pristatomas 
rytą. Nuo tokio šildymo dau
guma nereikalingų bakterijų 
išnyksta ir pasilieka tik ma
žas skaičius pieno rūgimo 
bakterijų.

Pienas yra dviejų rūšių — 
žalias (šviežias) ir kaitintas.

Abi šios rūšys yra laips
niškai padidintos pagal fizi
nę, cheminę, bakteriologinę 
ir sanitarinę būklę. Priima
mas pienas neturi turėti ma
žiau 12 nuošimčių tirštumo, 
kuriame neturi būti mažiau 
kaip 3y4 nuoš. riebumo. Likę 
83/4 nuoš. turi būti iš protei
nų, cukraus ir neorganiškų 
druskų.

Paprastai bakteriologinis 
pieno stovis yra: A rūšies — 
Grade A.

Žalias neturi turėti dau
giau 10,000 bakterijų vie
nam kūbiškam centimetre.

Kaitintas A rūšies—grade 
A pasterizuotas — nedau
giau 200,000 bakterijų prieš 
kaitinimą ir ne daugiau 18, 
000 po kaitinimo.

A rūšies pienas turi būti

Pirmiausia reikia suprasti, 
kad piene yra bakterijų, ku
rios jokio blogo nedaro. Šios 
bakterijos yra pieno rūgimo 
bakterijos, kurioms besidau
ginant pienas surūgsta ir 
tuomi duoda pienui kitokį 
skonį. Bet piene taip pat 
kartais yra blogų bakterijų, 
ypatingai apkrečiamų ligų. 
Kadangi piene šios bakteri
jos labai greit veisiasi, pie
nas tada atlieka apkrečiamų 
ligų nešiotojo vaidmenį.

Piene gali turėti savo „ša
lininkių” bakterijos šios li
gos: karštligė, galvijų džio
va, difteritas, škarletina, 
gerklės liga, vidurių ligos, 
(vaikų ir užaugusių) ir ret
karčiais 
liga.

Kada 
pijamos 
pavojus gauti ne tik galvijų, 
bet ir žmonių džiovą, nes 
ūkių darbininkai nebūdavo 
peržiūrėti ir dažnai džiovi
ninkai darbininkai apkrės
davo pieną.

Ligoti darbininkai, turį 
minėtas ligas, gali apkrėsti 
pieną bakterijomis iš savo 
burnos, rankų ir rūbų. Iš li
gotos karvės bakterijos pie- 
nan gali pakliūti iš mėšlo,' 
seilių, tešmens, limfos gūže
lių ar žaizdų. Musės ir vaba
lai, pelės ir kiti maži gyvu
liai gali irgi prikrėsti pieną 
Nešvarūs indai, nešvarus 
plaunamasis vanduo, dulkės 
ir žemės irgi pavojų gali pa
didinti.

New Yorko valstybė ir 
New Yorko miestas apsaugo 
pieną sekančiai.

1. Žmonės, prižiūrį karves 
turi būti sveiki, laisvi nuo 
jokių apkrečiamų ligų, kaip 
džiova, difteritu, škarlatina, 
gerkline, karštlige, vidurių 
bei venerinių ligų.

2. Karvės turi būti laiko
mos švarioje ir sveikoje vie
toje.

3. 
mos

4. Pienas, skirtas parduo/ 
ti, turi būti laikomas vien B rūšies pienas turi 
tik švariuose induose. įkaitintas ir neturi

vaikų paralyžiaus

karvės nebuvo skie- 
nuo džiovos, buvo

Karvės turi būti šeria- 
sveiku maistu.

nuc
ga-

Nors karas šėlsta visu bai-ima 389. Pradžios mokyklų y- 
sumu Kinijos žemėje, tačiau ra 3905 su 141,000 mokinių; 
krikščionių misijonieriai ne-Į aukštesnių mokyklų 319 su 
sitraukia iš savo vietų, nors 
pavojaus ir netrūksta. Iš mi
sijų vietų iškeliami tik ligo- 
nys, paliegėliai ir moterys., 
Ypatingai ištikimai laikosi 
gydytojai, kurie gelbsti savo 
bendradarbiams.

Katalikų misijonierių Ki
nijoje yra tokis skaičius: 2,- 
272 kunigai užsieniečiai ir 
1,555 kunigai kinai, 336 bro
liai ir 1,774 seserys. Protes- 
tantų misijonierių yra 5,816. 
Protest, misijonieriai atvyk
sta septyniems metams, o 
katalikai — iki gyvos gal
vos.

Katalikų misijos Kinijoje 
yra seniausios ir didžiau
sios. 1933 m. kinų katalikų 
buvo 2,630,415, kuriems pa
tarnavo 2,272 užsieniečiai ir 
1,555 vietiniai kunigai. Šiems 
kunigams ligonines, mokyk
las, našlaitynus ir kitas įstai 
gas tvarkyti pagelbsti 336 
užsieniečiai ir 408 kinai bro
liai ir 1,774 užsienietės ir 3,- 
142 kinės vienuolės. Taigi, 
katalikų misijose dirbo 4,382 
užsieniečiai ir 5,105 vietiniai 
apaštalai. /

Kinijoje šiuo laiku yra 79 
apaštališki vikarijatai, 28 
prefektūros ir 11 nepriklau-

. somų misijų. Visam misijų

18,000 mokinių. Mokytojų se
minarijų 25 su 1,173 studen
tais; mažųjų kunigams se- 
.minarijų 111 su 4,302 klieri
kais ir 23 didžiųjų seminari
jų su 1,185 klierikais.

Protestantų kinų esą be
veik milijc«as, kurs yra pa
dalintas tarp įvairių sektų. 
Protestantai turi 7,280 baž
nyčių, 252 ligonines su 16,000 
lovų, 15 vietų raupsuotie
siems, 9 universitetus, su 
4,679 studentais, 12 kolegijų 
su 1200 studentų, 382 pra
džios mokyklas, apie 4,000 
vidurinių mokyklų, 114 kny
gynų.

Tas, kuris laikosi to, ko 
jis žino gerai, nesivargina 
dalykais, apie kuriuos mažai 
supranta — turi daug tvir
tesnę protinę galią ir tame 
jau glūdi atlyginimas jam.

— Louis de Coute.

Kuo didesnis žmogus, tuo 
didesnis jo ir mandagumas.

— Tennyson.

Moteris galvoja širdimi, o _____
vyras myli galva. - T. S. K.( Kaip mirtia galinga

--------  meilė. — Sigma.1

Yra ir kitų rūšių pieno:
1. Vitamin D Certified — 

Per" šiam pienui pagaminti, kar
ves šeria mielėmis; pirm šė- 

būti rimo laikoma po ultra-viole-
turėtiutiniais spinduliai tam tikrą 

5. Negalima parduoti ne- daugiau 50,000 bakterijų po iaiką< gis pienas duoda 430

Juozas Sužiedėlis

ŽALGIRIS
(Tęsinys)

Buvo be galo karšta. Lie
tuvos kariuomenė jau kelin
tą valandą stovėjo pasiruo
šusi mūšiui. Tiktai lenkai 
dar ramiausiai tebesilsėjo 
maloniame ąžuolų pavėsyje. 
Patsai karalius meldėsi kil
nojamoje koplyčioje. Jis 
klausė šv. mišių ir kalbėjo 
maldas. Vytautas norėjo pa
skutinį kartą pasitarti su 
juo apie mūšio reikalą. Bet 
nė jam nepavyko Jogailos iš
vadinti iš koplyčios.

Nusibodo ne tik lietu
viams laukti mūšio praside
dant. Nusibodo ir vokie
čiams. Tačiau pulti priešas 
miške jiems buvo visai ne
patogu,pragaištinga. Reikėjo 
jis išvilioti į lygumą. Šar
vuotiems kepti saulėje buvo 
taip pat nepakenčiama. To
dėl karo vadai susirinko pa
sitarti.

Po ilgų tarybų, po karštų 
ginčų, kryžeivių vadai nu
sprendė nusiųsti Vytautui ir 
Jogailai po vieną nuogą ka
laviją. Tatai būsiąs aiškus

iššaukimas į karą, nuo kurio 
nė vienas jų neatsisakysiąs

Po valandėlės imperato
riaus Zigmanto ir Štetino 
kunigaikščio šaukliai, lydimi 
vieno vėliauninko, išjojo iš 
kryžeivių stovyklos. Jie ėmė 
Žalgirio slėniu artintis į prie
šo kariuomenės eiles, nešda
mi nuogus kalavijus Lietu
vos ir Lenkijos valdovams.

Vytautas, negalėdamas pa 
sitarti su Jogaila, didžiai ne
kantravo. Nerimo ir visa 
Lietuvos kariuomenė, maty
dama taip arti priešą. Tuo 
tarpu Jogaila vis dar tebesi- 
meldė užsidaręs koplyčioje. 
Visi, net pats karaliaus pa
tarėjas ir kapelionas Mika
lojus Trombą, stebėjosi to
kiu nepaprastu Jogailos mal
dingumu. Vis dėlto niekas 
nedrįso trukdyti jo maldų. 

' Galiausiai Vytautas pri
trūko kantrvbės. Jis įėjo į 
koplyčią. Karalius žvilgtelė
jo į atėjusįjį. Pamatęs Vy
tautą jis vėl betgi ėmėsi 
šnabždėti poterius.

— Karaliau, — griežtai i

tarė Vytautas, prieidamas 
prie Jogailos, — laikas slen
ka, nebetoli vakaras. Kariuo-
menės nebegalima sulaiky
ti... Pradėkime mūšį.

Karalius nė nepakrutėjo, 
įsmeigęs akis į aukuro pa
veikslą, jis dar uoliau mel
dėsi;

— Broli, — maldaute mal
davo Vytautas, — dabar 
pats patogusis metas... Prie
šas išvargęs... Pulsime ir 
nugalėsime... Kam laukti 
nakties?

Jogaila pašoko. Jis pra
skleidė palapinės uždangą ir 
pasižiūrėjo į saulę.

— Sakai, kad nebetoli va
karas? O, vakaras dar toli..

— Tai ko belaukiame? Ko
dėl nesinaudojame patogiu 
metu?

Jogaila nieko neatsakė. Jis 
tiktai žiūrėjo į judantį kry
žeivių skruzdėlyną. Staiga jo 
akys nušvito. Jis džiaugs
mingai sušuko:

— Štai, štai! — jis parodė 
ranka besiartinantį trijų rai
telių būrelį su balta vėliavi
ke. — Aš žinojau, kad jie su
sipras... Jie dabar nori tai
kos. Ačiū Visagaliui!..

Japonijoje
Pirmutinis žinomas Japo

nijos misijonierius buvo šv. 
Pranciškus Ksaveras, jėzui
tas, atvykęs 1549 m. Per 300 
metų misijų darbas buvo la
bai sunkus, o vieną šimtme
tį užsieniečiams misijonie- 
riams buvo visai uždrausta 
įvažiuoti. 1868 m. įstatymas 
leido misijonieriams vėl įva
žiuoti į Japoniją ir nuo to 
laiko katalikybė Japonijoje 
smarkiai plinta.

Japonijoj katalikų misijų 
i darbas padalintas į dvi da
lis: pačioj Japoųijoj ir Kini- 

darbui svarbiausių nurody 'joje. Japonijoje yra Tokio

Laimingas tas, kas pamė
go dainą, muziką, nes tuo 
jis papuošia savo buitį vienu 
gražiausiųjų rūbų; jam atvi
ras kelias į pačias aukščiau
sias bei žavingiausias groxic 
pasaulio sferas. — Aistis.

Likimas nežino atsitiktinų 
įvykių; greičiau galima sa
kyti, kad žmogus pats suku
ria, negu kad sutinka savo 
likimą. — Vilmen.

mų duoda Popiežiaus misijų 
komisija.

Katalikai Kinijoje išlaiko 
107 ligonines su 8,234 lovo
mis. Be to, yra 804 šiaip gy
dyklos ir 7 vietos raupsuo
tiesiems. Našlaitynų užlaiko-

dalių vitamino D. Jį vartoja 
kūdikiams apsaugoti nuo ra- 
chito, geriems dantims ir 
kaulams.

2. „Vitamin D grade A” — 
prideda prie pieno 400 dalių 
vitamino D.

3. „Vitamin D—Irradiated 
Milk” — pienas padėtas po 
ultra-violetiniais spinduliais, 
turi tik 135 dalis vitamino

Neužmirškite, kad reikia 
išgerti pieno visą kvortą į 
dieną. '

Dr. Ed. Žukauskas.

Raiteliai pūstelėjo trimi
tus.

— Greičiau siųskite žmo
gų. Tevedie brangius pa
siuntinius į mane! Taika, 
taika!..

Vytautas paliko lyg stabo 
ištiktas. Jam buvo nesmagu 
matyti tokis Jogailos bailu
mas. Tad, kai karaliaus 
šaukliai išjojo pasitikti pa
siuntinių, jis nepastebimai 
pasišalino. Jojo į savo ka
riuomenę. Pakeliui susitiko 
kunigaikštį Dovydą, Smolen 
sko būrių vadą, šio veidas 
buvo baltas, kaip drobė.

— Valdove kunigaikšti, — 
sušuko jis Vytautui, — argi 
vėl turėsime be kovos pasi
traukti iš šio lauko. Mačiau, 
atvyko kažkokie vokiečių 
pasiuntiniai.

— Nieko nežinau!.. Jok 
pats į karalių ir viską pa
tirsi... Man skaudu žiūrėti į 
tokius dalykus.

— Kažin kam tie pasiunti
niai atvyko su dviem plikais 
kalavijais, viešpatie?—klau
sė kunigaikštis Dovydas.

Vytautas nušvito.
— Ką sakai? Ką? — klau

sė pralinksmėjęs. — Kalavi
jai be makštų? Puiku! Vadi

ir 139 užs. kunigai, 42 vie 
nuoliai, 295 seserys vienuo
lės, 280 klierikų, 1 mergaičių 
aukst. mokykla su 730 moki
nių, 163 pradinės mokyklos 
su 22,109 mokinių, 11 vaikų 
darželių su 672 vaikučiais, 3 
ligoninės ir 3 spaustuvės.

Protestantų pirmoji baž
nyčia Japonijoje įsteigta 
1859 m. Dabar jie turi 986 
užsieniečius misijonierius, 
1,865 bažnyčias, 11 seminari
jų su 500 studentų, 51 vidu
rinę mokyklą su 28,940 mo
kinių, 12 -ligoninių, 4 prie
glaudas raupsuotiems, 127 
vietinius gydytojus, 1,689 
dvasininkus (jų skaičiuje 
220 moterų). Iš viso iki 500,- 
000. Protestantų misijos pa
skutiniu laiku rodo silpnėji-

Aš didžiuojuos dėlto, kad 
aš mylėjau; drįsau reikalauti 
meilės; drįsau rizikuoti visa 
ant meilės aukuro; drįsau 
mylėti kad ir suklupus po 
gyvenimo našta; drįsau ženg
ti pirmyn su šypsena, nors ir , 
netekau to, kurį mylėjau!

— E. Robinson.

Nėra ribų jaunystei, nėra 
jai įstatymų. Jai visa — 
jausmas. Ei, jaunyste, tu 
galinga, tu linksma, šviesi, 
audringa, kaip žaibai dausų.

— Putinas.

Namas ant moters, bet ne 
ant žemės stovi. T. S. K.

arkivyskupija su 4 vyskupi
jomis, 2 apašt. vikarijatai, 4 
prefektūros ir 1 neprikl. mi
sija. Korėja turi 3 apašt. vi- 
karijatus ir 3 prefektūras. '

1936 m. Japonijos katali
kai skaičiais taip atrodė: 
108,934 tikintieji, 12 vysku
pų, 95 japonai kunigai, 283 
užsieniečiai kunigai, 112 jap. 
vienuolių, 110 užs. vienuolių, 
441 jap. sesuo, 471 užs. se
suo, 120 teologijos studentų, 
274 jaun. klierikai, 1 univer
sitetas su 506 studentais, 34 
vidurinės mokyklos su 41,900 
mokinių, 8 pradinės mokyk- rialistinė valstybės politika, ley). Yra tai žemiausia Jung
les su 7,879 mokiniais, 24 j Tačiau, 
našlaitynai, 16 ligoninių su kliūčių, krikščionybė

AUKŠČIAUSIA IR ŽE
MIAUSIA VIETA

Aukščiausia Jungtinėsemo žymių: mažėja sekma-1
dienio mokyklos lankytojų ir,Valstybėse žemes paviršiaus 
krikštų skaičius. 1936 m.'vieta yra kalnas Whitney, 
krikštų buvo 17,791, o 1935 California valstybėje. Jo vir- 
m. tik 8 452. šunė visuomet apklota snie-

_ TT............  _ .. . gu, nes jo aukštumas siekiair Japonijoj^* į
knkscionims nelengva misi- r
jų darbą plėsti. Kinijoj ne-1 80 mylių nuo kalno Whit- 
mažai kenkia komunistinė ney Yra klonis, vadinamas 
įtaka, o Japonijoje — impe- Mirties kloniu (Death Val-

didelių tinėse Valstybėse vieta, nes 
____________skina turi net 276 pėdas žemiau 

480 lovų, 3 raupsuotų prie-į kelią ir neša šviesą milijo- jūrų vandens paviršiaus.

nežiūrint

glaudos su 232 ligoniais ir 5 nams kinų ir japonų.
(Naudotasi žurnalu Cur- tas naujas kelias, kur lanky- 

Tais metais Korėjoje: 166,-urent History)
spaustuvės.

Tarp kalno ir klonio išves-

035 katalikai, 102 vietiniai Vab. J.
tojai turi progos pamatyti 
šios šalies įdomybes.

nasi, karas, neišvengiamas 
karas! Na, tai atgal! Grei
čiau į karalių — šūkavo Vy
tautas. Jis apgręžė žirgą ir, 
kaip viesulas, nuskrido į 
Lenkijos valdovo palapinę.

Kunigaikštis žinojo, kad 
riterių paprotys buvo siųsti 
priešo vadams nuogus kar
dus tais atvejais, kada kitu 
būdu negalėjo sulaukti mū
šio pradžios.

Jogaila sėdėjo aukštajame 
krėsle, po gražiu baldakimu.

la suprato, kad tai ne taikos 
pasiuntiniai.

— Išversk, ką jie sakė, — 
tarė Jogaila vienam savo ba
jorui.

Kai karalius išgirdo pa
siuntinių kalbą, nusiminė ir 
prabilo:

— Tuojau pašaukite mano 
brolį, didįjį Lietuvos kuni
gaikštį.

— Aš čia! — atsiliepė Vy
tautas. Jis, Jogailos nepaste
bėtas, jau buvo atsistojęs ša-

Paskui kreipėsi į Vytautą:
— Skubėk, broli, į kariuo

menę. Ruoškis galutinai. Iš
girdęs rago balsą, vesk, Die
vo padedamas, į mūšį savo 
jėgas... Aš ateisiu, kai būsiu 
reikalingas... Duok, Dieve, 
susitikti sveikiems po laimė
tos kovos!..

— Amen! — atsakė Vy
tautas ir, kaip strėlė, nuūžė 
į savo pulkus.

Dabar sukruto ir lenkai ri
kiuotis ir ruoštis mūšiui.

Jis laukė pasiuntinių. Ap
link jį buvo susispietę visi 
Lenkijos kariuomenės svar
biausieji karo vadai ir didi
kai. Šaukliai ėjo į karalių ir 
nešė nuogus kardus. Kara
lius kardų nė pastebėti nepa
stebėjo, nors juos matė visi 
kiti. Kai šaukliai priėjo ir 
žemai nusilenkė, karalius at
sistojo ir liepė jiems kalbėti.

— Didysis ordino magis- 
teris, Ulrikas von Junginge- 
nas, siunčia tau, karaliau ir 
tavo broliui Vytautui, kurio 
čia nematyti, šiuodu kalavi
ju...

Tik dabar, pamatęs nuo
gus kalavijus ir pastebėjęs 
šauklius išdidžiai kalbant bei 
nemandagiai elgiantis, Jogai-

lia Jogailos.
Jogailai liepus, šaukliai 

vėl pakartojo savo kalbą. Jie 
dar pridūrė, kad ordino ma- 
gisteris leidžiąs Vytautui ir 
Jogailai pasirinkti mūšio vie
tą ir reikalaująs negaišti ir 
nesislapstyti girioje.

Vytautas buvo įširdęs. Jis 
norėjo kažką pasakyti, bet 
susivaldė. Tuo tarpu kara
lius atsakė:

— Pagelbos viliamės tiktai 
iš Dievo. Kardus priimame ir 
tuojau stosime grumtis... 
Mūšio vietos nenurodysime. 
Viešpats jau seniai ją pasky
rė ir mums, ir jums...

Jogailos balsas skambėjo 
liūdnai. Jis vos galėjo sulai
kyti betrykštančias ašaras.

Vokiečių stovykloje suai
dėjo trimitų garsai. Jie visu 
ruožu greitai pasitraukė at
gal. Iš karto sunku buvo su
prasti, ką tatai reiškia. Ne
ilgai betgi laukus, jie susto
jo, iš naujo susirikiavo ir 
tvarkingai grįžo. Visos ge
ležinės raitelių eilės, iškėlu- 
sios ietis, sustojo vienoje li
nijoje, ant paties kalnelio 
skardžiaus.

— Gudrūs prakeiktieji! — 
kalbėjo lenkų kariuomenės 
vadas Zindramas: — sustojo 
ant kalniuko! Pulkite, girdi, 
mes laukiame! Kiekvienas 
kvailys nuo kalno mokės 
spausti. Arkliai patys veršis 
į priekį.

(Bus daugiau)
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j LIETUVIAI ĮSTOJO Į
| KREPŠINIO PROFESI-

JONALŲ LYGĄ IŠ TOLIAU IR 1$ TOLI
siu jos tvarkytoju yra kun. 
Jonas Laurynaitis.

Lygą sudaro Angelų Kara
lienės, Apreiškimo, šv. Jur
gio ir V. J. Atsimainymo 
parapijų berniukų ir vaikinų 
komandos, kurios žais tarp 
savęs ir su'kitomis ' lietuvių 

• kitataučių komandomis. 
Lygoje bus du skyriai — 
jaunesnių ir vyresniųjų ko
mandos.

I Žaidimai įvyks įvairiose 
1 vietose. Manoma, kad dau- 

gerai susipažinti su daugeliu ^aus^a žaidžiama^ Klas- 
iietuvių, ir senesnių ir jau
nesnių. Ir su vienais ir su 
kitais man buvo brangu ir 
malonu susipažinti. Manau, 
nemažai patyriau su jais su-, 
'^pažindamas, pasikalbėda-,
mas. Ot, ir duria man į akis 
šioks tai pavyzdys.

Turiu dėmesy mūsų lietu
vių tėvų pažangą Amerikoje. 
Jie atvažiavo į Ameriką iš 
Lietuvos, lyg vėjo pučiami, 
nes Lietuvoj (Lietuva tuo
met buvo Rusijos pavergta) 
jiems saulutė buvo šalta. Jie1 
atvažiavo į Ameriką josios' 
kalbos nemokėdami; fabrikų' 
bei šiaip įstaigų mažai te- 
matę, tik ūkio darbus moką 
dirbti. Buvo vienas kitas 
siuvėjas, batsiuvis arba šioks 
toks pramonėj ar moksle 
prasimušęs, bet daugumas 
paprasti darbininkai. O pa
žiūrėk, brangusis jaunime, į 
juos šiandie. Jie moka gy
venti! Jie turi savo namus, 
savo ūkius, išaugino, nesibi
jodami nieko, gražias šei
mas. Daugelį savo vaikų jie 
išleido net į aukščiausius 
mokslus. Jie teisingai dirbo 
ir taupė, gyvendami pagal 
savo kišenių. Jie davė savo 
vaikeliams puikiausią pavyz-| 
dį.

O dabar, Broadway jauni
me, pažiūrėkime į jų vaikus! 
Dauguma jų darosi „sophis
ticated” (mano, kad labai 
daug žino ir t.t.), gyvena 
tiktai šiai dienai, nerodo dė-1 
kingumo savo tėvams, kai 
kurie net savo tėvų gėdijasi! 
Jaunimas gyvena ne pagal 
savo kišenių. Jie maišosi vi
sur kur su visokiais draugais

BROADWAY JAUNIMUI

Man teko pasimatyti su 
Amerikos redaktorium. Red. 
mane ragino parašyti Broad
way jaunimui straipsnį. Na, 
ir prižadėjau, o pažadus rei
kia pildyti. Taigi, Broadway 
jaunime, atsisėskit, pasikal
bėsime. Lauks atsakymo.

Broadway jaunimui 
pavyzdys

Per kokius septynis me 
tus man, kaipo kunigui, teko

čiaus salėje, kur kiekvieną 
J penktadienį būna svarbūs 

žaidimai tarp Maspetho par. 
klubo ir kitų žymių koman

dų.
I Būtų labai gera, kad ši 
nauja sporto sąjunga susi
lauktų visuomenės palan
kiausios paramos ir kad ji 
nuolat stiprėtų. Galima tikė
ti, kad ir New Jersey lietu
vių parapijose bus sporto 
bendradarbiavimas, t4d tada 
bus gyvesnė jaunimo veikla.

PADĖKA JAUNIMUI

i Connecticut lietuvių kata
likų jaunimo sąjunga (CLC) 
paskyrė Marianapolio kole
gijos naujų rūmų statybai 
100 dol. Kolegijos rektorius, 
kun. dr. J. Navickas, sąjun
gos vadovybei atsiuntė padė
kos laišką, kuriame tarp kit
ko taip rašo:

„Patsai kolegijos buvimas 
yra didelis indėlis į Connec
ticut lietuvių kultūrinį gyve
nimą, juo labiau, kad kolegi
jos likimas yra ko arčiausiai 
susijęs su jaunimo likimu. 
Taip, Connecticut lietuvių 
katalikų jaunimo likimu. Ir 
todėl labai yra malonu kon-i 
statuoti, kad Conn, lietuvių 
jaunimas savo gražiu mostu 
tikrai užsirekomendavo mū
sų visuomenės akyse ir su
teikė kilnų pavyzdį kitų kra
štų lietuvių jaunimui”.

Šie žodžiai, kurie lydėjo 
kun. dr. Navicko gražią ir 
nuoširdžią lietuvišką padė
ką, iš tikrųjų yra labai reikš
mingi. Lai mūsų jaunimas 
visuomet jaučiasi ir elgiasi

mas nevisai peiktina, nes kaiP° gyvoji mūsų lietuvių 
mes visi esame Dievo vai- išeivijos 
kai), bet kitataučiai dau- draugijos (ir jaunimo ir sū
riausiai laikosi savo tradici- augusiųjų) seka Connecticut 
jų, papročių, kalbos ir t.t„ o 
lietuviai jiems pasiduoda. 
Štai kodėl lietuvių jaunimui 
negerai perdaug draugauti 
su kitataučiais.

Šiuo, brangus Broadway 
jaunime, baigiu šį pirmutinį 
r-avo straipsnį. Man rodos, 
kad jis turėtų iškelti nema
žai diskusijų. What do you 
say? Parašykite Broadway 
jaunimo kampeliui, o aš esu 
tikras, kad redaktorius duos 
jūsų mintis jaunimo kampe
liui. Man atrodo, tas duotų 
daug naudos, nes tuomet 
mes geriausia galėtume save 
pažinti. Visiems žinoma grai
kų filosofų išmintis: „Žmo
gau, pažink save”. Lietuviai, 
pažinkime save!

Plytaitis.

dalis. Lai kitos

: jaunimo pavyzdį, nes remti 
lietuvišką kolegiją yra ne tik 
maloni proga, bet ir lietuviš
ka katalikiška pareiga. Lai 
gyvuoja kun. dr. Navickas ir 
jo gabiai vadovaujamoji lie
tuvių kolegija ir visi, kurie 
ją rems! Plytaitis.

ŽAIS PRIEŠ ŽYDUS

Šį penktadienį, gruodžio 
10 d., Maspetho par. krepši
nio komanda susitiks su Ja
maica Jewish Center. Rung
tynės žada būti labai įdo
mios. Įžanga tik 35 c. Rung
tynės įvyks, kaip visada, 
Klasčiaus salėje.

NEWARK, N. J.

Our

Maspetho lietuvių krepši
nio komanda priimta į Long 
Island Professional Basket
ball League. Ligi šiol ji buvo 
pusiau profesijonalinė ko
manda. Profesijonalų lygą 
sudaro 8 komandos:
Lady of Lourdes C.C., Ja
maica Jewish Center, Morris 
Park Caseys, Long Island 
Harlequins, St. George A.A., 
Sacred Heart C.C., Astoria 
Arrows ir mūsiškė Transfi
guration C.C. Šios komandos 
žais viena prieš kitą. Ir taip 
bus renkamas Queens Coun
ty krepšinio čempijonas. Be 
profesijonalų lygos dar yra 
Queens Amateur League ir 
The Press Basketball League. 
Visas tris lygas sudaro 100 
komandų. Kiekviena turės 
čempijonatui atskiras varžy
tynes. Profesijonalų lyga 
skaitosi geriausia. Lygos 
pirmininku yra George Loo
mis iš Hollis, L. I. Lygai ko
operuos visa Long Island 
spauda dovanai.

Maspethiečiai žais su ly
gos nariais šiomis dienomis: 
gruodžio 12 d. su Morris 
Park Caseys, Richmond Hill, 
L. L, gr. 17 d. su Sacred 
Heart C.C. Maspethe, sausio 
2 d. su Our Lady of Lourdes 
C.C. Hollis, L. I., sausio 5 d. 
su St. George A.A. Maspethe, 
sausio 9 d. su Harlequins, 
Jamaica, L.. I.

Dabar maspethiečiai yra 
New York©, New Jersey ir 
Connecticut lietuvių čempijo
nai.

SO. BOSTON, MASS.

akį 
sujudimą 
merginų, 
smarkiai

CHICAGO, ILL.

Dr. J. Poškos pagerbtuvės
Šiomis dienomis sueina 25 

metai, kai dr. Jonas P. Poš
ka dirba literatinį ir visuo
meninį darbą.

Dr. Poška prisideda beveik 
prie kiekvieno lietuviško dar 
bo. Ypatingai pereitais me
tais daug dirbo politikoje 
tikslu išrinkti lietuvį John 
T. Zurį į teisėjus.

Dr. Poška yra toks, kuris 
ir kalba ir rašo lietuvių tau
tos reikalais. Sausio 9 d., 
Pan. švč. Gim. parapijos sa
lėje, 68 ir Washtenaw Ave., 
rengiamas pagerbimo ban- 
kietas. Dalyvaus Lietuvos

P. O. Box 30, So. Boston, 
Mass.

Ekskursija išvyks gegužės 
mėnesio gale ir grįš rugpjū
čio pradžioje. Manoma ap
lankyti ne tik Lietuvą, bet ir 
kitas Europos šalis. Ekskur
sijos komisija maloniai su
teiks platesnių informacijų 
tiems, kurie jai parašys laiš
kelį.
J. Smigias, Komisijos Pirm.

Gruodžio 19 d. liet. par. 
bažnyčioje įvyks kun. A. Bal- 
trišiūno primicijos. Bostono 
lietuviai gali jaustis turį 
ypatingų Dievo malonių, nes 
lig šiol iš jų tarpo yra kilę 
bei įsišventę, jei neklystu, 

. — ---------- dešimts kunigų: Pr. Stra-
konsulas Daužvardis, Chica- kauskas, J. Skalandis, A. 
gos profesijonalai, veikėjai. Mėšlis, P. šlikas, F. Norbu- 
Muzikališką programą ruo-.tas, 
šia muz. Antanas Pocius.

Rengėjai kviečia lietuvių sylius ir K. Vengras. Iš jų du 
visuomenę atsilankyti ir pa
gerbti mūsų veikėją, dr. Jo
ną P. Pošką, kad jam būtų 
daug maloniau ir daug drą
siau darbuotis ateityje.

Ieva Lukošiūtė.

Pr. Aukštikalnis, S.
Kneižys, J. Plevokas, J. Vo-

jėzuitai ir du marijonai. Bet 
dar ne galas, dar turi apie 
tiek pat klierikų įvairiose 
seminarijose.

BOSTON, MASS.

Atvykęs Čia aplankiau 
kro ligos specialistą Dr. 
liott 
man 
nėję 
ness

cu-
El-

BROOKLYN® RŪPINAMA
SI JAUNIMU

Brooklyno ir Maspetho pa
rapijų klebonai, nuoširdžiai 
rūpindamiesi lietuvių jauni
mo reikalais, nutarė sudary
ti parapijų berniukų krepši
nio (basketbolo) lygą, kuriai 
vadovauti pavedė savo vika
rams. Lyga jau sudaryta,

Visi atsiminkit!
L. Vyčių 29 kp. primena 

visiems, kad sausio 15 d. šv. 
Jurgio salėje, 180 New York 
Avė., įvyks didelis žiemos 
karnavalo ir šokių vakaras, 
kuriame gros žymusis Bob
Macey ir jo Caldmont Club ko susirinkimas, kuriame iš- 
orkestras.

Ruošėjai kviečia visą apy
linkės jaunimą atsilankyti į par. vyčių kp. atstovės kvie-

Pro adatos
— Matom didį 

tarp S. B. choro 
Dažnai renkasi ir 
lavinasi, kad turėtų gerą 
Bowling ratelį. Su kuo sto
site į kovą? Nebūkit paslap
tingos. (Worcesterio mergi
nos — budėkite!).

Dažnai matyti šioje apy
linkėje vienas jaunikaitis, 
kuris iš toli turi atvažiuoti. 
Iki šiol nebuvo aišku kodėl. 
Tur būt, niekas nė sapne ne
sapnavo, kad priežastis — 
panelė. Pamatęs šias eiles, 
nepabijok. Sveikiname, ka
dangi turi tokį puikų skonį, 
'„Buck”.

— Ar gali būti teisybė, 
kad Norwood© vyčių bowling 
ratelis iš tiesų atsisako ant
rą sykį žaisti prieš Bostono 
vyčius Bostone? Kodėl? Gal 
dar žaizdos neužgijo?

— Girdėti, kad Nashua, 
N. H., jaunimas sujudo ir 
stengias atgaivinti buvusią 
stiprią vyčių kuopą. Kažin 
ar kitos kuopos: prisidės ir 
padės jiems?

— Ką daryti? Po ilgo lai
ko draugavimo, persiskyrė 
du meilužiai. Palieka jis ją 
nuliūdusią taip, kaip ji pali
ko kitą nuliūdusį. Kita lau
kia jo, nes tikisi didžių da
lykų iš pagarsėjusio muziko. 
Dabar su antra draugauja, 
o be pirmos negali apseiti. 
Ką daryti?

DETROIT, MICH.

Gruodžio 5 d. šv. Jurgio 
par. sodalietės priėmė ben
drai Komuniją. Po mišių įvy-

rinkta ta pati valdyba.
Atsilankiusios šv. Antano

trijotiškos vestuvės buvo 
lapkr. 20 d. Tą dieną, baig
dami bankietą, svečiai nepa
miršo pavergto Vilniaus lie
tuvių, kurių reikalams suau
kojo 31 dol. Jaunavedžio tė
vas aukojo 10 dol. Pavyzdys 
ir kitiems lietuviams, kurie 
vaišėse neturėtų pamiršti 
vilniečių.

— J. Grebliauskas sunkiai 
serga; jau buvo pasklidę 
gandų, kad mirė, bet dar gy
vas. Visiems lietuviams jis 
gerai žinomas graborius, tad 
visi užjaučia jam sunkioje 
ligoje. Kitas ligonis labai 
kenčia su atdaru šonu, — T. 
Žukauskas. Jis gyvena vie
nas, nėra kam prižiūrėti; tik 
duktė ateina sykį į dieną pa
duot valgyt, šis ligonis ir vi
siems pažįstamas, bet ka
dangi vargšas, beturtis dar
bininkas, tai nieks apie jį 
nekalba. J. K.

BRIDGEPORT, CONN.

Misijos
Šv. Jurgio parapijoj pra

eitą savaitę buvo misijos, 
kurias vedė kunigai jėzuitai 
Mešlis ir Aukštikalnis. Misi-

Seselių vienuolių turi dar laba‘-Paten‘
daugiau, tik jų apytikrio 
skaičiaus dar neteko sužino 
ti. Tai tikrai yra sobosto 
niečiams kuo didžiuotis.

— Lapkričio 27 d. liet, baž-
P. Goslin. Daktaras1 nyčioje apsivedė Jonas Zin- 

patarė sustoti jo ligoni- 4" 
„New England Deaco- 
Hospital’ ir čia išbuvau

7 dienas.
Patarnavimas visais 

žvilgiais labai malonus, 
tarimai labai naudingi, 
to turintiems tą ligą labai 
patariu kreiptis į tą ligoni
nę. Kun. P. Vanagas.

at-
Pa- 
dėl

metų su-

susilaukė 
pritarimo.

Legijonierių ekskursija
Pasaulinio karo veteranai 

lietuviai, vadovaujant Ame
rikos legijonieriams, orga
nizuojasi aplankyti Savo tė
vų žemelę 1938 metais ir 
kartu su Lietuvos gyvento
jais minėti Lietuvos nepri
klausomybės 20 
kakti.

Šis sumanymas 
daug nuoširdaus
Lietuvos įgaliotas ministeris 
p.’Povilas Žadeikis, atsiklau
sęs savo vyriausybės, prane
ša: „Lietuva jūsų ekskursi
jos lauks su malonumu. Tam 
tikslui sudaromas specialis 
komitetas šaulių Sąjungos 
globoje.”

Legijonierių ekskursijos 
komisija, susidedanti iš Da
riaus - Girėno Posto Nr. 371, 
Chicagos ir Stepono Dariaus 
Posto Nr. 317, Bostono, at
stovų uoliai darbuojasi.

Daugelis veteranų ir šiaip 
piliečių jau yra pareiškę sa
vo norą prisidėti prie šios 
ekskursijos. Kiti, kurie ma
no prisidėti, prašomi užsire
gistruoti pas Amerikos Legi- 
jono Ekskursijos Komitetą,

telis, žymus atletas, su p-le 
Brone Grigaliūte. J. Zintelis 
yra baigęs Holy Cross kole
giją. Ten iškilo kaipo futbo
lo žvaigždė. Vėliau žaidė pro
fesionaliuose futbolo rate
liuose — Boston Redskins, 
Philadelphia Eagles ir dabar 
su Boston Shamrocks. P-lė 
Grigaliūte yra vietos advo
kato Jono Grigaliaus sesuo.

— Lapkričio 20 d. įvykęs 
Cambridge, Mass. Darbinin
ko balius ne tik buvo gausus 
atsilankiusiais svečiais (per 
1000 žmonių), bet ir finansi
niai sėkmingas. Darbininkui 
pelno likę 593 dol.
'— Lapkričio 5 d. pakrik 

štytas pp. Peldžių sūnelis 
Ričardo - Pranciškaus 
dais. Krikšto tėvais 
kun. P. M. Juras ir p. 
delienė. P. A. Peldžius 
Darbininko 
rius.

— Vilniaus Geležinio Fon
do pirmininkas kun. F. Ke
mėšis prisiuntė vietos trims 
draugijoms padėkos laišką 
už auką $75.00 Vilniaus Ge
ležiniam Fondui. Tai pelnas 
pikniko, kurį suruošė Šv. 
Jono Ev., D.L.K. Kęstučio ir 
Šv. Kazimiero R. K. draugi
jos. Minėtos draugijos dabar 
ruošia balių pirmą šeštadie
nį po Naujų Metų vilniečių 
šelpimo reikalams.

— Lapkr. 5 d. bažnytinėj 
salėj kun. K. Jenkus turėjo 
iliustruotą paskaitą „Kris
taus pėdomis”. Ją ruošė vie
tos Apaštalystės Maldos dr- 
ja. A.

var- 
buvo 
Puo- 
yra

administrato

mas buvo labai malonus, nes 
šv. Jurgio par. jaunimas pa
lankus vyčiams.

Dažnai kalbama, kodėl ne
galime įkurti vyčių kuopos 
ir mūsų parapijoje. Juk tai 
būtų nepaprastai naudinga 
jaunimui, kurs nori bendra
darbiauti su kitų kolonijų 
jaunimu. Iš to būtų daug ge
ra lietuvybei.

Būtų malonu iš senesnių
veikėjų išgirsti, ką jie mano gonininkas labai, stropiai la- 
apie įsteigimą vyčių kuopos vina. Per Kalėdas išgirsime 

, šį įdomu vakarą. Bilietai tik tė į artimesnius santykius šv. Jurgio parapijoje.
statutas paruoštas, o vyriau-j po 60 c. j su vyčių kuopa. Toks kvieti

BALTIMORE, MD.

Gruodžio 3 d. moterys bu
vo surengę kortavimo vaka
rą; parapijos naudai likę 
pelno 110 dol.

— Varg. Kaprešiūnas sėk
mingai organizuoja moterų 
chorą, kuris žada surengti 
gražų koncertą po Naujų 
Metų. Laipsniškai auga ir 
bažnytinis choras, kurį var-

kinti ir dėkingi misijonie- 
riams už turiningus pamoks
lus, kurie ne vieno širdį pri
pildė Dievo meile. Parapijie
čiai linki jiems geriausios 
sveikatos ir kitų Dievo pa
laimų.

Su talka buvo atvykę wa- 
terburiečiai kunigai Valan 
tiejus, Gauronskas ir Gra- 
deckis. Labai dėkojam savo 
klebonui, kun. J. Kazlauskui, 
už pakviestus svečius.

Parapijietė.

Nedarbas
Darbų klausimu netenka 

girtis. Daug dirbtuvių užda
ryta iki Naujų Metų, kitos 
dirba po 2 d. į savaitę. Nuo
taika bloga.

Judam!
Nors laikai ir blogi, ta

čiau savo parapiją gražiai 
remiam. Parapijiečiai arti
mai bendradarbiauja su kle
bonu kun. Kazlausku ir vi
karu kun. Ražaičiu. Parapi
jos bazaras, buvęs per 3 va
karus, davė per 1500 dolerių 
pelno. Am. Skaitytojas.

NEWARK, N. J.

LRKSA. 19 kp. rengia kor- 
tavimo vakarą gruodžio 12 
d. 7:30 vai. vak. šv. Jurgio 
salėje, 180 New York Avė. 
Visi nariai turi dalyvauti ir 
kartu pakviesti savo drau
gus. Bendrai ir linksmai lai
ką praleisime ir turėsime 
progos laimėti dovanas, ku
rių bus prie kiekvieno stalo. 
Įžanga 35 c.

Vajus
Nuo lapkričio 1 d. prasi

dėjo naujų narių prirašymo 
vajus. Nariai priimami nuo 
1 m. iki 50 m. be įstojimo 
mokesčio. Kiekvieno nario 
pareiga pakalbinti savo pa
žįstamus, o ypač prirašyt 
savo šeimos narius.

Kuopos metinis susirinki 
mas įvyks gruodžio 13 d. 
Bus renkama kuopos valdy
ba sekantiems metams.

fesionalų mums dar trūksta, 
o visada maloniau būti ap
lankytais savo gydytojų, nei 
kitataučių.

Dr. V. Kavaliauskas kilęs 
iš Scranton, Pa. Ten jis lan
kė aukštesnę mokyklą ir šv. 
Tarno kolegiją. Mediciną stu
dijavo Hahnemann kolegijo
je ir ligoninėje, Philadelphia, 
Pa. Vėliau dirbo Wilmington, 
Del. ligoninėje. Jis turi teisę 
praktikuoti mediciną New 
Jersey, Maryland, New York 
ir Pennsylvanijos valstybė
se.

Su dr. Kavaliausku gyve
na ir jo brolis Vaclovas, 
elektrochemijos inžinierius. 
Jų dėdė yra adv. Mastaus- 
kas, žinomas lietuvis. V. Ka
valiauskas dabar dirba Wes
tern Electric bendrovėje.

Reikia tikėtis, kad jaunas, 
gabus gydytojas bus tikrai 
didelė pagalba vietiniams 
lietuviams, o vietiniai nepa
mirštų jo širdingai paremti. 
Dr. V. Kavaliausko įstaiga 
171 Ferry St., Newark, N. J. 
Linkim jam gero pasiseki
mo. Rep.

KEARNEY, N. J.

sukakties proga, su-

Mot. s-gos 63 kp. savo pir
mininkei ir jos vyrui, Elenai 
ir Juozui Milunaičiams pa
gerbti, jų vedyb. gyvenimo 
25 m.
ruošė par. salėje netikėtą 
puotą. Susirinko pilna salė 
svečių. Vakarienę vedė K. 
Jeruševičius. Buvo daug kal
bų, dainų, dovanų. Dalyvavo 
kun. M. Kemežis. Svočia bu
vo K. Bazgelienė, piršlys — 
M. Klimas (iš Long Island).

Milunaičiai turi gražią šei
mą — 3 sūnus ir 1 dukrą. 
Puotos surengime darbavosi 
vicepirm. M: Balinskienė, A. 
Pilerienė, A. Litkienė, M. Ge- 
rulienė, U. Matukaitienė, K. 
Bazgelienė. Giminė.

PHILADELPHIA, PA.

Šv. Andriejaus par. įvyko 
atlaidai lapkričio 29 — 30 d. 
Pamokslus sakė kunigai 
Brundza, Laumakis ir Gar
mus.

Bažnyčia buvo labai gau
siai lankoma, beveik visi da
lyviai atliko išpažintį. Para
pija gražiai kun. J. Čepukai- 
čio tvarkoma. Klebonas pa
siryžęs netrukus pradėti nau 
ją bažnyčią statyti.

Pramoga
Gruodžio 5 d. šv. Jurgio 

par. salėje įvyko kortavimo 
vakaras vietinės mokyklos 
naudai. Gauta pelno 232 doL 
Klebonas kun. Ig. Zimblys ir 
sesutės mokytojos labai dė
kingi visiems, kurie prisidėjo 
prie pasisekimo.

Kas buvo to vakaro vyr. 
vadu, tikrai nežinau, bet ma
nau, kad p. Elena Kazaus- 
kienė. Jai ir jos visoms ben
dradarbėms už tokį gražų 
pasidarbavimą lietuviškas 
dėkingas valio! Rep.

CHESTER, PA.

40 vai. atlaidų proga pas 
kun. Em. Paukštį įvyko Ku
nigų Vienybės provincijos 
•posėdis, kuriame dalyvavo ir 
centro pirm. kun. J. Balkū- 
nas. Posėdyje labai palankiai 
pasisakyta už savaitraštį 
Ameriką.Čia apsigyveno jaunas lie

tuvis gydytojas, dr. Vikto
ras Kavaliauskas (Victor 
Coval). Lietuvio gydytojo 
apsigyvenimas šiame mieste 
yra naujiena ir džiaugsmas1 gių. Ateity vynuogių bus au- 

Narė. j — Vytauto Draigino pa- vietos lietuviams. Savų pro- ginama daugiau.
gražų giedojimą bažnyčioje.

— Lietuvoje didinamas 
vynuogių auginimas, šiemet 
gauta 26,000 svarų vynuo-

PIETOS
ATYUNKŠS katalikų 
SfflfflJS SAUSIO 30 n

K Federacijos New Yor- 
ko apskrities valdyba nutarė 

Parko apylinkės katali
kų seimelį saukti sausio 3( 
d, paskutinį sausio sekma 
dienį. Seimeliui vieta num0 
tyta šv. Jurgio par. sale, 20 
York BrdOklyne,

Visos katalikų draugijc 
plikomos išrinkti atstovu 
iš anksto.

Federacijos apskr. svarbu 
susirinkimas įvyks gruodž 
29 d., paskutinį trečiadienį.

PASKUTINIS 
PAKVIETIMAS

Jau visiems gerai žinon 
kad šį sekmadienį, gruodi 
12 d., Brooklyno ir apyl 
kės lietuviai turės graži: 
sios progos išgirsti Lietuv 
operos įžymiausią artistę, 
Marijoną Rakauskaitę, k 
rios koncertas bus Lab 
Lyceum salėje, 949 Willoug 
by Ave., Brooklyne. Konct 
to pradžia 7 vai.

Po vaišių savo gimtinėj 
p. Rakauskaitė koncertai 
Chicagoje, Clevelande, D 
troite, Daytone, Waterbur 
So. Bostone. Visur jos ko 
certai praėjo geriausiu pas 
sekimu. Brooklyne šis ko: 
certas bus jos paskutin 
prieš išvyksiant į Lietuv 
nes gruodžio 15 d. ji grįž 
į Lietuvą, kur švęs Kalėd 
ir vėl pradės operos vak 
bos darbą po 6 mėnesių a 
stogų.

M. Rakauskaitė Lietuve 
per 15 metų turėjo geri: 
dus vaidmenis svarbi* 
operose, visada susilauki 
ma gražiausio pasisekimo 
publikos pritarimo. Ji nej 
prastai gera vaidintoja.

Pažymėtina, kad p. F 
kauskaitė Lietuvoje neap 
ribojo tik darbu operoje, 
dažnai dalyvaudavo įvairiu 
k labdarybės naudai ko 
ortuose, kur ji visada la 
hma solistė - artistė. Dai 
aykių dalyvavusi bažnytini 
muzikos koncertuose.
Amerikos lietuviai gali d 

duotis, kad jie davė Lietu 
vai tokią brangią meno jėgą 
kuri ten aukštai vertinama 
kaip pirmaeilė artistė. Po 11 
metų sunkaus darbo ji atvy 
b aplankyti savo artimųjų 
aro gimtinės, o šiomis die
nomis vėl grįžta į savo pa
mėgtą Lietuvos operą.

i
Visi lietuviai turėtų paša

linti visas galinčias pasitai
kyti kliūtis ir šį sekmadienį, 
juodžio 12 d, 7 vai. vak. 
atsilankyti į p. M. Rakaus- 
iaitės koncertą, kurs, giliai 
ikime, bus gražiausia lietu- 
los dainos ir lietuviško 
eao pajėgumo pramoga.

NAUJI KAI
Įvairiausias pasirinkin 

Puiki dovan;

dabar patogiausias

lietuviuos Kalei

Pasveikink savo pažįstai 
ir Naujų Metų proj 

gražių Lietuvis

, Kreipkitės į 
Grand St.



PAŠTO PRAŠYMASi

įstojimo mokesčio.

vajaus

SARNEY, N. J.

BUS

šios

Šermukšninės Pabiros
KAS PAS JUOS BENDRA?

EDISONUI PAMINKLAS
DELPBIA, PA.

PAIEŠKOMI

RVergreen 8-9770
/

423 Grand St. Brooklyn, NY.

TER, PA.

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

Tautišku vardu save vadi-
STagg 2-5043 Notary Public Tel. STagg 2-7177

■

liolika mylių. B.
Kun. D. Mikšys.

SAUGUMO REIKALU

APYLINKĖS KATALIKŲ 
SEIMELIS SAUSIO 30 D.

PASKUTINIS 
PAKVIETIMAS

Nenuostabu, kad kasmet 
daug lietuvių aplanko savo 
tėvynę. Tos kelionės parodo 
didelį prisirišimą ir Lietuvos 
meilę. Mes visi trokštame

ATSIŽADĖJO 
ATSIMETĖLIŲ...

pasižadėję dalyvauti „12 ku- 
higų ir trys vyskupai”. Be 
to, dar rašoma, kad nezalež- 
nikų parapija „niekad neda-

37. Zulnmskis, Stasys, kilęs iš 
Girelės vienk., Ramygalos vals.,

Į LIETUVĄ 
AUTOMOBILIAIS

LIETUVIŲ MALDOS NA
MAMS JERUZALĖJE

, buvo labai gau
ta, beveik visi da- 
o išpažintį. Para- 
i kun. J. Čepukai- 
na. Klebonas pa
nkus pradėti nau 

statyti.

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

j
4

aidų proga pas 
ukštį įvyko Ku- 
jės provincijos 
ame dalyvavo ir 
,. kun. J. Balkų- 
s labai palankiai 
už savaitrašti

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

tvarkymu pamainytas numeris bu 

vuslo 107 Union Avenue.

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

MIESTO IŽDININKU
BANKININKAS

pasiųstos Fondo 
kun. A. Linkui, 

Emerald Ave., Chi-

voje taip rašoma:
„Menki jus, vyručiai, tau

tininkai jei jus vietoje ce
mentuoti tautos bendras pa-

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

KOMUNISTAI KELIA 
FONDĄ

EIKIT I NAUDINGESNĮ 
UŽSIĖMIMĄ

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-491z

Pasveikink savo pažįstamus ir draugus Kalėdų 
ir Naujų Metų proga. Pasiųsk jiems 

gražią Lietuvišką Atvirutę.

riejaus par. įvyko 
pkričio 29 — 30 d.

sakė kunigai 
Laumakis ir Gar-

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

Arkivyskupas ir Primas.”

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

tuksiančio (1,000)
laivakortės dovana

Tada daugiausia
naujų narių gausi

NAUJI KALENDORIAI
Įvairiausias pasirinkimas gražių kalendorių. 

Puiki dovana į Lietuvą.

DABAR PATOGIAUSIAS LAIKAS JUOS ĮSIGYTI

Lietuviškos Kalėdinės Atvirutės

namasi ir protestuojama
Amerikos katalikų” varde.

Amerikos Katalikų Bažny- njnKaiSj tačiau toje pat Dir-
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malu mums dar trūksta 
sada maloniau būti ap 
ytais savo gydytojų, nei 
.aučių.
. V. Kavaliau^ 
ranton, Pa. Ten 
ikštesnę mokyklą 
) kolegiją. Mediciną 
o Hahnemann kolegija, 
ligoninėje, Philadelphia, 
ėliau dirbo Wilmington, 
igoninėje. Jis turi teisę 
ikuoti mediciną į 
7, Maryland, New York 
insylvanijos valstybė-

dr. Kavaliausku gyve- 
jo brolis Vaclovas, 

jchemijos inžinierius, 
iė yra adv. Mastaus- 
nomas lietuvis. V. Ka
rkas dabar dirba Wes- 
llectric bendrovėje.
ia tikėtis, kad jaunas, 

gydytojas bus tikrai 
•pagalba vietiniams 

ms, o vietiniai nepa- 
jo širdingai paremti. 
Kavaliausko įstaiga 
ry St, Newark, N. J.

jam gero pasiseki- 
Kep.

j-gos 63 kp. savo pir- 
i ir jos vyrui, Elenai 
i Milunaičiams pa- 
ų vedyb. gyvenimo 
ukakties proga, su- 
ar. salėje netikėtą 
susirinko pilna salė 
akarienę vedė K 
ius. Buvo daug kai- 
, dovanų. Dalyvavo 
[emežis. Svočia bu- 
sęelienė, piršlys - 
i (iš Long Island), 
čiai turi gražią šei- 
ninus ir 1 dukrą. 
įrengime darbavosi 
M’. Baiinskienė, A. 
A. Litkienė, K Ge-

Matukaitienė, K. 
j. Giminė.

ramoga

5 d. šv. Jurgio 
įvyko kortavimo 
tinęs mokyklos 
a pelno 232 dol. 
i. Ig. Zimblys ir 
ytojos labai dė- 
i, kurie prisidėjo 
mo.
to vakaro vyr. 

nežinau, bet ma-
Elena Kazaus- 
jos visoms ben- 
už tokį gražų 

lą lietuviškas 
io! . Rep.

je didinamas 
ginimas, šiemet 
) svarų vynuo- 
/nuogių bus au- 
au.

Gruodžio 10 d., 1937 m.

KAT. SUSIVIENYMO NAU
JŲ NARIŲ VAJAUS 

PLANAS '

DARBO PARTIJA 
STIPRĖJA

j nuotolį ir negali sustabdyti 
automobilio, kai atsiranda |- 

'gyvas reikalas. O nuotolis B

K. Federacijos New Yor
ko apskrities valdyba nutarė 
New Yorko apylinkės katali
kų seimelį šaukti sausio 30 
d., paskutinį sausio sekma
dienį. Seimeliui vieta numa
tyta Iv. Jurgio par. salė, 207 
York St., Brooklyn^

Visos katalikų draugijos 
prašomos išrinkti atstovus 
iš anksto.

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

Jau visiems gerai žinoma, 
kad šį sekmadienį, gruodžio 
12 d., Brooklyn© ir apylin
kės lietuviai turės gražiau
sios progos išgirsti Lietuvos 
operos įžymiausią artistę, p. 
Marijoną Rakauskaitę, ku
rios koncertas bus Labor 
Lyceum salėje, 949 Willough
by Ave., Brooklyne. Koncer
to pradžia 7 vai.

Po vaišių savo gimtinėje, 
p. Rakauskaitė koncertavo 
Chicagoje, Clevelande, De
troite, Daytone, Waterbury, 
So. Bostone. Visur jos kon
certai praėjo geriausiu pasi
sekimu. Brooklyne šis kon
certas bus jos paskutinis 
prieš išvyksiant į Lietuvą, 
nes gruodžio 15 d. ji grįžta 
į Lietuvą, kur švęs Kalėdas 
ir vėl pradės operos vaidy
bos darbą po 6 mėnesių ato
stogų.

M. Rakauskaitė Lietuvoje 
per 15 metų turėjo geriau
sius vaidmenis svarbiose 
operose, visada susilaukda
ma gražiausio pasisekimo ir 
publikos pritarimo. Ji nepa
prastai gera vaidintoja.

Pažymėtina, kad p. Ra
kauskaitė Lietuvoje neapsi
ribojo tik darbu operoje. Ji 
dažnai dalyvaudavo įvairiuo
se labdarybės naudai kon
certuose, kur ji visada lau
kiama solistė - artistė. Daug 
sykių dalyvavusi bažnytinės 
muzikos koncertuose.

Amerikos lietuviai gali di
džiuotis, kad jie davė Lietu
vai tokią brangią meno jėgą, 
kuri ten aukštai vertinama,

į kaip pirmaeilė artistė. Po 15 
metų sunkaus darbo ji atvy- 

I ko aplankyti savo artimųjų, 
savo gimtinės, o šiomis die- 

’ įlomis vėl grįžta į savo pa
mėgtą Lietuvos operą.

Visi lietuviai turėtų paša- 
■j linti visas galinčias pasitai- 
I kyti kliūtis ir šį sekmadienį, 
j gruodžio 12 d., 7 vai. vak. 
1 atsilankyti į p. M. Rakaus- 
j kaitės koncertą, kurs, giliai 

tikime, bus gražiausia lietu- 
| viškos dainos ir lietuviško 

meno pajėgumo pramoga.

Brooklyn© pašto įstaiga ' 
prašo nevėlinti laiškų ir įvai
rių siuntinių ir ko geriausio
je tvarkoje juos įteikti paš
tui. Ko anksčiau išsiųsit sa
vo siuntinius, geresnį patar
navimą gausit.

Labai svarbu, kad siunti
niai būtų gerai įrišti. Visada 
verta vartoti gerą popierį ir 
atsparų šniūrą. Patartina 
siuntėjo ir gavėjo vardus ir 
antrašus įrašyti ir į siunti
niu vidų.

i Kasmet per 20 milijonų 
laiškų būna sunaikinti, nes 
jie neturi tikslių antrašų. 
Visados reikia įrašyti laiške 
ir siuntiny ir savo antrašą, 
kad siuntiniai galėtų būti 
sugrąžinti, jei nebūtų suras
ti tie, kam jie siųsti.

Šiemet Kalėdos bus šešta
dienį; paštas tą dieną bus 
uždarytas, tačiau „special 
delivery” siuntiniai bus pri
statomi.

Siuntiniai į Lietuvą turėtų 
būti išsiųsti jau šią savaitę.

Mayoras La Guardia New 
Yorko miesto įždininku pa
rinko Almerindo Portfolio, 
italų banko pirmininką. Iždi
ninko metinė alga bus 10.- 
000 dol.

Portfolio atvykęs į šią ša
lį 1888 m. iš Italijos. Jis tu
rėjo laikrodžių dirbtuves. 
Jis yra 59 metų, senas La 
Guardia draugas.

-----------------  t)J .VULUiac, vy 11UUVU11O 

------  I Naujoji politinė partija—! ypač neaiškiai keičiasi, kai
1. Kat. Susivienymo naujų American Labor Party

narių vajus prasidėjo lapkri pereituose New Yorko mies- 
čio 1 d., baigsis 1938 m. ba- to rinkimuose surinko arti 
landžio 30 d. pusės milijono balsų. Darbo

2. Sėkmingam darbui kuo- partija rėmė mayoro La 
pos raginamos išsirinkt or- Guardia kandidatūrą į mayo- 
ganizatorių arba organizato- rus, kuris savo oponentą sū
rius, kuriems talkininkauja mušė daugiau kaip 400,000 
kuopos valdyba ir visi nariai, balsų dauguma ir tik darbo

3. Vajaus metu įsirašau- partijos balsai nusvėrė La 
tys į Susivienymą (apdrau- Guardia laimėjimą. Nors dar- 
dos ir pašalpos skyrius) į- bo partija yra dar jaunutė,

, Stojimo mokesčio nemoka. po šių rinkimų ji jau įgavo
4. Vajaus metu apskritys, didelį politinį svorį New 

. kuopos ir jų organizatoriai, Yorko mieste.
kooperuodami su Centru,! Pagal naują New Yorko 
stengias atgaivinti kaimyny-'čarterį rinktoji miesto tary- 
stėje sunykusias kuopos |ba turės proporcingą atstovų

5. Vajaus metu, kur tik'skaičių iš kiekvieno miesto 
galima, prie kuopų, organi-^apskrities (borough). Brook- 
zuojami jaunamečių skyriai.. lyno apskrities atstovų skai-

6. Vajaus metu, kur dar^iuje yra du darbo partijos
nėra, organizuojamos naujos nariai — Louis Hollander ir 
kuopos, kurių nariai nemoka Armstrong. Lietuviams labai 
įstojimo mokesčio. gerai žinomas L. Hollander, “vTtautaT laidės" trokšta-

--------  kuris lietuviams yra parodęs _ kad Lietuvos vgliava 
didelio prielankumo ir dabar 
pusiau viešai aukština lietu
vius už taip organizuotą jo 
kandidatūros rėmimą.

Ne vien dėl to, kad didelė 
dauguma lietuvių yra sun
kaus darbo žmonės, bet ir 
dėl to, kad naujoji partija 
viešai pripažįsta lietuvių po-j 
litinę reikšmę, mes turime 
imtis darbo partiją stiprinti.!' 
Iš labai patikimų ir atsakin- -

— automobilio greitis didėja. 
Važiuojant 30 mylių į valan
dą greičiu, nuo stabdymo 
momento iki sustojimo auto
mobilis nuvažiuoja dar 33 
pėdas.

Jei važiuosi 40 mylių grei
čiu, pavartojus stabdžius, 
automobilis dar nuvažiuos 
net iki 132 pėdų. Ir geriau
sius stabdžius turint, reikia 
būti atsargiam. Visada vai
ruok atsargiai ir visada lai
kyk tinkama atstumą.

Prct. 92.

LEISKIT JUMS PASIŪLYTI \
Kalėdos Jau Visai Arti. Rūpinatės Savo Draugus ! 

Tinkamai Apdovanoti. Ieškote Geriausių Dovanų, j 
Kurios Geriausiai Primintų Apie Jus.

Leiskit Mums Pasiūlyti Geriausią Dovaną, Kuri ! 
Per Ištisus Metus Kas Savaitė Primins Tą' Žmogų,-'i 
Kurs Tą Dovaną Parūpino.

Ta Dovana Nepaprastai Pigi ir Nepaprastai Qera. ' 
Jos Kaina Tik 2 Doleriai.

Išrašykite Savo Draugams Savaitraštį AMERI
KĄ. Tai Bus Tinkamiausia Dovana. Kas Savaitė 
AMERIKA Lankys Tamstos Draugus, Pranešdama 
Reikalingiausias Žinias.

Jei Norit Dovanos Į Lietuvą, Geriausia Dovana — 
Savaitraštis Amerika. Užmokėsit 2 dol. 75 c., o 
Jūsų Giminės Džiaugsis Kiekvieną Savaitę.

Tuojau Rašykite Savo Užsakymus:

423 Grand Street, Brooklyn^ N. Y.

Dovanos
7. Organizatorius, 

laiku, surinkęs daugiausia 
balsų gauna laivakortę ke
lionei į Lietuvą ir atgal. Nei 
vienam organizatoriui nesu
rinkus 
punktų, 
atpuola, 
prirašęs
pirmąją piniginę dovaną.

8. Piniginės dovanos: 1 — 
$60.00; 2 — $50.00; 3 ■ 
$40.00; 4 — $30.00; 5 — 
$20.00; 6 — $15.00; keturios 
po $10.00; 9 po $5.00.

garbingai plevėsuotų amžiais 
mūsų tėvų žemėje. Kad tie 
troškimai nebūtų tušti, rei
kalinga garsinti lietuvių tau
tą kitataučių tarpe. Tą gra
žų darbą atliksime organi
zuotai automobiliais keliau
dami per įvairias centralinės 
i Europos valstybes: Prancū
ziją, Vokietiją, Austriją, 
(Vengriją, Okupuotą Lietuvą,

— gų Amerikos Darbo partijos] 1QQS 
vadų teko patirti nuomonę, 
kad sekančiuose rinkimuose 
lietuviai galėtų išstatyti sa
vo kandidatą net į aukštesnę 
politinę vietą. Taigi, lietu
viai, laimėję su Hollanderiu, 
ruoškimės prie kitų rinkimų 
organizuotai. Kada bus šau
kiamas tuo reikalu susirinki
mas, nepatingėkite atsilan

kyti. K. Vainius.

t 1938 m. Vengrijos mieste 
Budapešte įvyks 34-tasis Eu
charistinis Kongresas. Iš vi
so pasaulio katalikų atstovai 
rinksis į šią vietą atiduoti 
garbę savo Dievui. Tadgi ir

mums, kaipo katalikiškos | 
tautos vaikams, svarbu ten 
būti.

Prašau visų, kurie norėtų 
ir galėtų dėtis prie šios au
tomobilių kelionės, skubiai 
man pranešti. Laiko liko ne
daug. Reikalinga užsakyti 
vietas ir keleiviams ir auto
mobiliams. Visais šios keho- 
nės reikalais prašau kreiptis 
į’ mane:

Kun. A. Briška,
2745 West 44th St.,
Chicago, Illinois.

arba į mano sekretorių 
kelionės reikale:

Kun. J. šaulinskas, 
1644 W. Wabansia Ave. 
Chicago, Illinois.

Komunistų partija iki sau
sio 21 d. Jungtinėse Valsty
bėse nori sukelti 500,000 do 
lerių fondą ir gauti dau? 
naujų narių, šiuo metu par 
tijoj esą 67,000 narių. Tok 
piniginį ir naujų narių va ji 
partija turi kasmet.

Partijos sekretoriaus pra
nešimu, trečdalis visų aukų 
susidaro iš labai mažų auko
tojų, kurie duoda tik po 10 
centų, tačiau esąs vienas ka
pitalistas, kuris kasmet par
tijai duodąs 10,000 dolerių.

Fondas keliamas iš įvairių 
šaltinių: įvairiausių pramo
gų, vakarienių, šokių, vaidi
nimų ir pan. Iš surinktų au
kų palaikoma komunistinė 
spauda, agitatoriai ir t.t.

New Yorko valstybėje par
tija išlaiko 30 agitacinių mo
kyklų, kurias lanko 700 bū
simi agitatoriai, partijos or
ganizatoriai. Iš mokyklų iš
ėję geresni agitatoriai tuo
jau gauna paskyrimą dar
bui, kurs apmokamas nuo 15 
iki 25 dol. savaitei.

Lankydamas Detroit, Mi
chigan, nors ir nesurinkau 
stambesnių aukų, kaip kitose 
kolonijose, bet žmonės paro
dė didelio palankumo, ypač 
šv. Antano ir šv. Petro pa
rapijose.

Aukojo: Fel. Dunauskienė 
25 dol., F. Laucius 5, S. At

kočiūnas 10, J. Boguckas 2, 
Dr-stė Nepers. Pagelbos ir 
Dievo Motinos (šv. Petro 
P.) 10, M. Šimonis 5, C. Sam
son 2, A. Paliukaitis 3, U. 
Damisevičienė 2, S. Stapu- 
lionis 5, S. Benderius 10, S. 
Sirvinskas 5, J. Slivinskas 6, 
N. N. 20, Purienė 10, K. Mi
sevičienė 2, N. N. 5, J. Kul
bokas 10, P. Gribas 5, J. 
Grumbokis 2, J. Miškinis 10, 
L. Širvaitis 2, O. Kartavičie- 
nė 10, S. Klapatauskas 10, 
P. Padolskis 2, A. Petzulis 2, 
J. Sakalauskas 3, Saparaus- 
kienė 5, A. Klenta 2, J. Jo
cys 2, J. Žilinskas 2, M. Šve
dienė 10, smulkių aukų 1 dol. 
75 c.

Po 1 dol. aukojo: O. Valiu- 
konis, Navarauskienė, U. 
Krištopaitis, M. Visockienė, 
A. Neciulienė, P. Gedvilas, 
Žilinskienė, Baibokas, B.) 
Dopkienė, A. Gustaitienė, A.1 
Černiauskienė, Jurgelaitienė, užkelta Edisono bokšto vir-| Steponas A. Geniotis, 
Solinskienė, Viseravičienė,. šūnėn. Jos padirbimas tęsėsi Amerik. Katalikų Bažnyčios 
Reskevičienė, K. Mongolis, 8 mėnesius. Ji yra 14 pėdų 
A. Kiselis, K. Legienė, Vasi- 
ienė, A. Bobinienė, Seikaus- 

kienė, J. Žemys, A. Stankus, 
P. Jaučius, T. Jurėnas, Cup- 
levičienė, Padolskienė, J. To- 
sa, Bendoraitis, P. Budris, 
Litvaitis, B. Mongolis.

Aukos 
globėjui, 
12259 S. 
cago, III.

Brooklyno Vienybė dažnai 
šūkauja, kad jie niekur ne
sutaria su „bendro fronto” 
žmonėmis, tačiau yra punk
tų, kur ir Vienybė ir Chica
gos Naujienos puikiausiai 
sutaria. Abiem šiom gazie- 
tom malonu spausdinti neza- 
ležnikų vadų gromatas. štai 
kokia gromata atspausdinta 
ir Naujienose ir Vienybėje:

„Lietuvių Visuomenes 
Dėmesiui

Iš 1937 metų, lapkričio 6 
d. „Draugas” išspausdino 
tekstą telegramos preziden-^

1899 m. Coming Glass 
Works dirbtuvė, Coming, N.
Y. gavo laišką iš Thomas 
Edison, kuriame jis prašo 
nulieti jam stiklinių lempų 
pagal nurodytą planą.

Kada T. Edisonas gavo tas 
lempas, jis savo laboratorijo
je Menlo Park, N. J. įdėjo jo
se anglies vielas ir sujungė 
jas su elektros vielomis. 
Elektros jėga uždegė anglies 
vielą ir tuojau pasirodė švie
sa. Tai buvo pirmutinė elek
tros šviesa.

T. Edison, kuris pasauliui 
davė elektros šviesą, mirė 
1931 m. Jam Menlo Parke 
pastatytas gražus pamink
las. Gi jo laboratoriją nupir
ko Henry Fordas ir išvežė į 
Greenfield, Mich., į savo se
nienų muziejų.

Neseniai Coming Glass čios nariais, neigi kada nors 
Works kompanija, kuri yra buvo įgalioti bei įpareigoti 
padirbusi pirmą elektros tokią telegramą pasirašyti ir 
lempą, pabaigė nepaprastai siųsti Lietuvos Vyriausybei, 
didelę stiklo lempą, kuri bus 1937 iapk. 13 d.

ttij:_____ •„ 1 . ..

žįsta, kad lenkų nezaležni
kai yra atsimetėliai, kurių 
jie dabar atsižada. Bet įdo
mu, kada lietuvių nezaležni
kai viešai paskelbs, kad ir 
jie yra atsimetėliai?...

jiegas jas skaldot. Ypač to
kioje tautos sunkioje padėty- > 
j e, kada musų sostinė pa
vergta ir reikalauja vaduoti, 
jus savo pašalinius burbulus 
pučiate. Komunistai tai nors 
atviri priešai tautos, o jus 
kokie? Pažiūrėkite į kitų 
tautų garsius vyrus, kurie 
savo tautą vienijo. Paklausy
kit ką sako Prez. Roosevelt, 
kuris sako: „Kuris rejigiją ir 
dorą darko tas negali būti 
geru tėvynainiu”.

„Pagaliau įsigilinkit į gar
bingiausių musų tautos atgi
mimo darbuotojų, daktarų 
Vinco Kudirkos, Jono Basa
navičiaus: ar jie ardė tautos 
jiegą tvėrimu naujų tikėji
mų? Pagaliau nepamirškit 
ką gabus musų laikų tautinis 
veikėjas B. K. Balutis, reda
guodamas Chicagos „Lietu
vą”, pasakė tam neva Kun. 
Mickevičiui: „Jus, šarlata
nai, nedrumskite Lietuvių 
jau nusistovėjusios religinės 
nuotaikos”

„Butų daug naudingiau 
kad ir Jonas Liūtas eitų į ko
kį naudingesnį užsiėmimą, ir 
Geniotis ten kur jis pritin
ka”.
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Kreipkitės į ’’AMERIKA”
423 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Kiekvienas biznierius, ku
ris skelbiasi „Amerikoje,” 
vertas mūsų skaitytojų pa

Clevelande leidžiama Dir
va viename savo numery pra 
neša, kad iš Lietuvos grįžo 
„arkiv. Geniotis”, kad jis 
darys „gyvu žodžiu ir spau-|
doje” pranešimus; be to, ta j Panevėžio apskr., paskutiniu lai- 

i gazieta praneša, kad „arkiv. Hazelton, Pa.
7 Geniotis sutiko kun. Liūtą 38. Narbutas, Antanas, iš Papi- 

tui Smetonai, kurioje „pikti- gu duona ir vynu”. Žinoma, lės valse., Telšių apskr., atvykęs 
šios aukštos duchaunos asa- Amerikon apie 1912 — 13 m. 
bos skaitosi dideliais tauti-

čios Sinodo Valdyba, patik
rinusi ir apsvarsčiusi tele- 
gramo tekstą, šiuo turi pa
reigos reikšti, kad telegramą 
pasirašę asmenys dar nėra 
Amerikos Katalikų Bažny-
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aukščio ir yra sudėta iš 164
gabalų kampuoto gelsvo sti-, 
klo, kurie sukabinti plieno 
rėmuose. Šis įtaisymas sve
ria 6 tonus (12,000 svarų);
jo viduryje bus 960 elektros nanti Dirvos gazieta prane- 
šviesų su dideliu veidrodžiu, šė labai didelę žinią, kad 
kuris bus panaudojamas or- Philadelphijos nezaležnikai 
laiviams keliui nurodyti, gruodžio 8 d. „apvaikščios” 
Šviesa bus matoma per ke- nepaprastą šventę, kurioje 
Ii 1 - 1- • V 1 — • 11 1 • -4 Z-k 1

Labai mažas skaičius au- lyvaus su Lenkų atsimetėlių 
tomobilio vairuotojų supran- vyskupu Hoduru”. 
ta reikalą išlaikyti tinkamą Nezaležnikai jau prisipa-

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.
219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. 
(Williamsburgh Bridge Plaza'

bran- 
B-vė 
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ikoje 
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kauti
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Gruodžio 10 d., 1937 m. ŠTAI KAIP
ANGELŲ KARALIENĖS

PARAPIJA
RUOŠIASI OPERETEI ĮVAIRIOS ŽINIOS APDRAUSKIT

SIUNTINIUS
Apreiškimo par. choras su 

muz. J. Jankum smarkiai 
ruošiasi operetei „Šventoji 
Naktis”, kuri bus suvaidinta 
gruodžio 18 ir 19 d. Vaidmi
ną lydės orkestras.

Operetės muziką 
M. Petrauskas. Jos 
vaizduoja Kristaus
mą. Visų vaidintojų labai 
įdomūs ir turiningi vaidme-

Bus gražių dekoracijų.

paraše 
turinys 
užgimi-

nys.

SUSIRINKIMAS

1938 m. automobilių lente
lės (licenses) jau paruoštos 
ir išdavinėjamos tiems, ku
rie jų reikalauja iš anksto, 
nes prieš šio mėnesio galą ir 
sausio mėn. pradžioje bus 

g sunku prie jų prieiti. Bet iki 
1938 metų tų lentelių nelei
džiama dėti prie automobi
lių.

Italas Menervini, susipy
kęs su savo prižiūrėtoju prie 
statymo namų, puolė jį ir 
įkando jam į krūtinę. Tai 
įvyko Roosevelt Ave., Coro
na. Italas laukia teismo už 
savo karščiavimasi.

Pašto įstaiga pataria 
siems savo siuntinius 
drausti, kad būtų užtikrintas 
jų saugumas. Apdrauda la
bai pigi. Jei siuntiniai įver
tinti iki 5 dol., reikia mokėti 
apdraudos mokesčio 5 c., iki 
25 dol. — 10 c., 50 dol. — 15 
e. 100 dol. — 25 c., 150 dol. 
— 30 c. ir iki 200 dol. — 35 
c. Jeigu norima gauti adre
sato gavimo pažymėjimą, rei 
kia primokėti 3 et.

vi- 
ap-

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

vak. pas O. Belevičienę, 455 
Ridgewood Ave., Brooklyne. 
Visus kviečiam atsilankyti.

Aguona.

Ateina šventės. Visi skuba 
pirkti dovanas ir jas siunčia 
savo nužiūrėtiems draugams. 
Visi prekybininkai ir paštas 
ragina, kad dovanų pirkimas 
ir jų siuntimas būtų pasku
bintas.

GIMTADIENIS

MASPETH, N. Y.

GRAŽIAI PAGERBĖ

Praeitą sekmadienį Aprei-

Queens apskrities senato- 
'rius Nunan pasiūlė valsty
bės legislatūrai bilių, kuria
me reikalauja, kad už kapi
nes būtų mokami mokesčiai, 
kaip kad ir paprasti piliečiai 
(nemirę dar) už savo nuosa
vybes moka. Tur būt, sena
torius neturi dar kapinėse 
pasiskyręs sau jokios vietos. 
Žiūrėsime, gal numirėliai ir 
įstengs gyviesiems reikalin
gus mokesčius sumokėti!

gą patarnavimą. Patariu ir 
kitiems savo draugams ir pa
žįstamiems reikale kreiptis 
pas p. Ambraziejų, o būsite 
patenkinti jo patarnavimu. 
Reiškiu aukštos pagarbos ir 
linkiu geros sveikatos.

Uršule Stumbrienė,
60 Norman Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVA PAVEIKSLUOSE

Šiomis dienomis Brookly- 
no apylinkėje rodomi nau
jausi garsiniai judomieji pa
veikslai apie Lietuvą. Juos 
rodo Jonas Dumčius. Pa
veiksluose vaizduojama Lie
tuvos nepriklausomo gyve
nimo 20 metų pažanga ūkio, 
pramonės, prekybos, staty
bos ir kitose srityse.

Paveikslai bus rodomi to
kia tvarka: gruodžio 11 d. 
šv. Jurgio par. salėje, 207

Moterų s-gos New York ir 
New Jersey apskrities suva
žiavimas įvyks šį sekmadie
nį, gruodžio 12 d., 2 vai. po
piet, lietuvių par. salėje, 24 
Davis St., Kearney, N. J.

Suvažiavimas metinis, to
dėl labai svarbus; jame bus York St.; gruodžio 12 d. Ap- 
renkama ir nauja apskr. val
dyba. Visos kuopos prašo
mos atsiųsti savo atstoves.

S. Subatieue, 
Apskrities pirm.

IŠVYKO Į CHICAGĄ

PROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th 8TREET

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

Šventadieniai* susltaru* 
Tel.: EVergreen 8-9229

„Šimtas procentų" 
Dėl bendros kovos, 
šališkos žinios. 
Laukiame KSB.

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
' 1114 FOSTER AVENUE

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80 4th STREET

VALANDOS: 
1—2 P. P. 
6—B rak. 
Ir pagal sutarti

Tel,: MAnsfleid 6-8787

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniai* uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9100

Tel. EVergreen 7-1312 i-

Dr. H. MENDLOWITZ
5 Persikėlė naujon vieton, tai yra: |
p22 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y J

VALANDOS: |
1 iki 8 ir nuo Sekmadieni: S

į 7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. rytr H
5 FLATBUSH OFISAS randasi 22Z0 Avenue J. S

Tel. EVergreen 8-7027

— Šv. Vardo draugija šį 
sekmadienį per 9 vai. mišias 
ois bendrai prie Komunijos. 

Tuoj po mišių parapijos 
salėj įvyksta draugijos susi
rinkimas, į kurį privalo kiek
vienas narys atsilankyt, nes 
šis susirinkimas šiais metais 
yra paskutinis; reikalinga 
ateinantiems metams valdy
ba išrinkti.

— Visose parapijos mė
giamas žaidimas pradeda
mas mūsų parapijos salėje šį
penktadienį, gruodžio 10 d., Moterų s-gos 29 kp. mėne- 
8 vai. vak. Paruošta daug sinis susirinkimas įvyks 
gražių dovanų, kurias bus gruodžio 15 d. 8 vai. vak. 
galima laimėti. Žaidimas ‘bus par. salėje.
kiekvieną penktadienį. Pel- Kuopog rengiama Bunc0 
nas par. bažnyčios atnauji- party bus 14 d 8 val 
nimo fondui.

— Berniukų krepšinio dvi 
komandos šį penktadienį, gr. 
10 d., Klasčiaus salėje žais 
prieš šv. Jurgio par. koman
das.

— Tridiumas prieš Nekal
to Prasidėjimo šventę sėk- Gruodžio 4 d. surengta 
mingai užsibaigė; jį vedė gimtadienio proga, p. Karoli- 
vietos kunigai. nai Damušienei netikėta puo-

-------------- J ta; įvyko pas B. Jankevičius.
Visi dalyviai palinkėjo Da
mušienei sulaukti 100 metų;

— Parapijos sporto klubas I įteikta dovana,
penktadienį smarkiai suplie- Ten buvus,
kė Astoria Arrows koman
dą. Žaidimas baigėsi 39:26 
taškų santykiu.

— Gr. 9 d. palaidotas J.j
Valčiukas, .53 metų, miręs škimo par. bažnyčioje kuni- 
gruodžio 4 d. po sunkios!gai Kartavičius ir Remeika 
operacijos. Patarnavo grabo- atlaikė mišias Izidoriaus ir 
rius Garšva. Marijonos Dragunaičių in-

-- tencija, jų vedybinio gyve- 
SERGA KUN. BALKŪNAS nimo 25 mėtų sukakties pro- 

--------------- ga. Mišias buvo užprašę Dra- 
Praeitą šeštadienį susirgo gunaičių broliai, sesuo ir ki- 

kun. J. Balkūnas. Jį vargino ti giminės. Per mišias gimi- 
nepaprasti dešinės kojos nės ėjo prie Komunijos, o 
skausmai. Visą savaitę ture- Dragūnaičiai apie tai nieko 
jo išgulėti. Jis gydomas mas- nežinojo.
pethiečio dr Stalkaus rūpės- parėję į namus, Dragūnai- 
tingoje priežiūroje. Lįaį racĮ0 juos piinus svečių
«. — ZZZ'L su paruoštais stalais. Pasa-Ą NGIEČIŲ SUS-MAS Lyįa daUg kalbų. Dragūnai-

I čiai buvo giliai sujaudinti. 
30 kp. sus-mas įvyko gruo- Sav0 kalboje jie dgkoio vi. 
džio 1 d. Maspetho par. salė- aiems liūdnai prisiming gavo 
U’ ,^.srln^a_.a*'^ov®®rUaP'Į mirusią dukrelę ir su džiaug- 

smu paminėjo savo antrą 
dukrą, kuri yra domininko
ne sesuo Andreja - Marija,

Queens Co. Liquor and 
Restaurant dr augi j a nutarė, 
kad saliūnai, kur duodamas 
už gėrimą dykai užkandis 
(kiaulių kojų, kopūstų ir k.) 
jau „palaidoti”, kaipo nele
galūs. Vadinasi, tuo būdu 
žmonių viliojimas į saliūnus 
draudžiamas.

Tas draudimas paliečia vi
sus Queens apskrities mies
telius ir kaimus.

Vienybės spaustuvėje ilgai 
dirbęs J. Tamas šiomis die
nomis išvyko į Chicagą, kur 
gavęs linotipininko darbą 
Naujienų, spaustuvėje. Nau
jienose dirba ir J. Steponai
tis, anksčiau irgi dirbęs Vie
nybėje.

Taip pat iš Vienybės pasi
traukė ir J. Petriką, ilgai 
dirbęs spaustuvėje; jis išvy
dęs į Baltimorę.

IŠLEISTUVIŲ 
VAKARIENE

reiškimo par. salėje, No. 5th 
ir Havemeyer Sts.; gruodžio 
17 d. Great Necke Kasmo- 
čiaus salėje ir gruodžio 19 
d. V. J. Atsimainymo par. 
salėje, 64-25 Perry Ave., 
Maspethe. Visur pradžia 7 
vai. vak. Įžanga 35 c., vai
kams 10 c.

TAMULIS ŽAIS SU
ST. LOUIS BROWNS

&

Bostonietis Vytautas Ta
mulis, šiemet žaidęs su New
ark Bears, kitais metais-žais 
St. Louis Browns 
komandoje.

Praeitą vasarą 
gerai pasirodė kaip
jas (pitcher); jis laimėjo 18 
žaidimų.

baseball

Tamulis 
mėtyto-

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

; Lietuviai yra sveiki ir stlprūa žmonftg todftl, kad Jie valgo tikrą LletuvlBką 
Duoną. "GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvifiką duoną, kelksua

ir pyragaičiu* vestuvėm* bei kitokiems pokyliam*
Siunčia ir | kitus miestus.

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

Tel. STagg 2-2303

SALDAINIU PALOCIUS
I GERIAUSIOS RŪŠIES i
5 Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate ;
$ PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas £
< AISKRYMAS gamintas namie 15 geriausios Smetonos. ALUS 15 geriausių >
s bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Krelpkltea: >

' J. ginkus
p95 Grand Street, Brooklyn, N, Yj

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

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

skrities suvažiavimą. Nutar
ta ruošti gruodžio 26 d. či
gonių vakarą, kuriame bus
renkama čigonų karalius irUabar’Apreiškimo’par.” mJ- 
karalienė.

Po susirinkimo narės pa
gerbė savo ilgametę narę O. 
Laukaitienę, kuri daug pasi
darbavus mūsų kuopai.* Buvo

kyklos mokytoja.

P. Dragūnaitienė daug dir
busi moterų sąjungoje, Gyv. 
Rožančiaus draugijoje ir ki- 

užkandžių, dovanų, sveikini-!^’ v^sur prisidėjo ir pri- 
q p sideda. Linkime Dragūnai- 
 ’ ’ čiams ir jų sūneliams, Vin-

KONCERTO BILIETAI centui ir Andriui, gražiausio
 gyvenimo.

M. Rakauskaitės koncerto Iš giminių šeimyninėje 
bilietų galima gauti Ameri- puotoje pasidarbavo Pavi- 
kos administracijoje, o kon-pauskienė, Ragalienė, Stadu- 

-certo dieną Labor Lyceum piene, Bakšienė, Stučienė. 
salės kasoje, 949 Willoughby! Ten Buvus.
Avė.

Bilietų kainos 50 ir 75 c. 
Geresnėms vietoms po 1 dol.

O. P.

METINIS SUSIRINKIMAS

UŽSIMUŠĖ LIETUVIS 
LAKŪNAS

Kat. Susivienymo 135 kp. 
metinis susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, gruodžio 12 
d., Apreiškimo par. salėje, 
tuoj po sumos. Visi nariai 
prašomi dalyvauti ir naujų 
pakviesti. Bus renkama val
dyba.

LINKOLNO TUNELIS

Gruodžio 22 d. bus atida
rytas naujas Linkolno tune-

šeštadienį, gr. 4 d., Roose
velt Field, L. I., aerodrome 
užsimušė lakūnas Jurgis 
Klemensas Lenortas (Le 
North). Jis užsimušė besi
keldamas į aukštį.

Pakilus jam apie 100 pėdų 
į aukštį’, sustojo motoras; 
Lenortas bandė pasukti or
laivį atgal, vietoj vairuoti (lis, kurs jungs New Jersey 
tiesia kryptimi ir ši klaida su New Yorku. Jo darbas 
buvusi jo mirties priežasti-[ pilnai bus užbaigtas tik 1941 
mi.

Lenortas buvo kilęs iš žirniams bus leista šiuo tune- 
Linden, N. J.

m. Iki tol ne visiems sunkve-

liu važiuoti.

Karo veteranams, kurie y- 
ra ligoninėje, Beacon, N. Y., 
prie Cattle Point, Kalėdos 
bus gruodžio 19 d. Tą dieną 
lankys ten esančius ligonius, 
karo veteranus, giminės ir 
draugai ir veš jiems, pagal 
išgales, visokias dovanas.

Pereitą savaitę iš vežimo, 
vežančio paštą į Hoboken, 
N. J., pavogta keliolika mai
šų su pirmos klasės pašto 
siuntiniais. Viskas buvo ty
ku. Tik' vienas žuvininkas, 
meškeriodamas Hudsono 
upėje, vietoj žuvies, ištraukė
pašto maišą, kuriame atras- išsiųsta š. m. birželio 23 d., 
ta ir laiškų.

Tuojau buvo pranešta po
licijai, kuri tuos maišus pa
ėmė savo globon ir kartu 
pranešė pašto vyresniesiems. 
Pasirodo, kad buvo apvogtas 
vežimas, bet kiek nuostolių 
padaryta, dar nežinoma. Spė
ja, kad nuostolių gali būti 
nuo 7,000 jki 1,000,000 dol.

P. M. Rakauskaitei 
gerbti ruošiama išleistuvių 
vakarienė, kuri įvyks šį sek
madienį, gruodžio 12 d., Su
sivienijimo salėje, tuojau po 
koncerto. Bilietas vakarienei 
1 dol. 50 c.

Vakarienei vietas prašoma 
užsisakyti pas dr. Petriką ar 
p. Buivydienę.

PADĖKOS ŽODIS

pa-

Širdingai dėkoju p. Juozui 
Ambraziejui ir jo agentūrai, 
168 Grand Street, Broklyne, 
patarnavusiam atkvietime iš 
Lietuvos mano augintinio 
Prano Kaminsko, gyv. Ličiš- 
kėnų km., Jezno valse., Aly
taus apskr. Laivakortė buvo

o jis atvažiavo gruodžio 6 d. 
Cunard White Star Line lai
vu Scythia. Tariu širdingą 
ačiū už gerą, greitą ir teisin-

Lietuviai, skaitykite rim
čiausią Tautiškai katalikiš
kos minties savaitraštį — 

» A Ml? P T V A ”

Išnuomojamas Kambarys 

su apšildymu ir visokiais pa
togumais. Kambarys didelis. 
Galima gyventi vienam arba 
dviem asmenim. Patogus su
sisiekimas.

Kreipkitės dėl informaci
jų:

Amerika
423 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

LICENSES
BEER, WINE. LIQUOR 
Wholesale and Retail

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.

LIETUVOS OPEROS ŽVAIGŽDĖS

Marijonos Rakauskaitės

Šiomis dienomis jau at
vežta Kalėdų eglaičių. Jas 
daugumoje atveža iš Maine 
valstybės. Laukiama jų dau
giau atvežant, negu buvo 
gauta jų pernai šiuo laiku.

Brooklyn© ir Queens apy
linkėse planuojama kitais 
metais statyti 5 naujas vie
šas mokyklas, kurių skaičiu
je bus ir aukštųjų mokyklų, 
kurių pastatymo kaina sieks 
per 2,000,000 dol.

Būsimos pasaulinės paro
dos vietai nusausinti 
Yorko miestas išleis 6,000,- 
000 dol.; toje apylinkėje bus 
sudėta ištisos eilės vamz
džių. į

New

KONCERTAS
SEKMADIENI,

GRUODŽIO-DEC. 12 d., 1937
LABOR LYCEUM SALĖJE,

949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7 vai. vakaro.

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

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

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

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALIN SKAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

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

Tel. EVergreen 7-4335 Telefonas: STagg 2-4409

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

ALEKS. RADZEVIČIUS
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., ?
Brooklyn, N. Y. >

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

TRŪ - EMBER COM. COMPANY 
(LIETUVIŲ KOMPANIJA) 

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

Sov. Rusijos ag 
visu įkaitimu skel 

I gruodžio 12 d. rusai 
„demokratiškiausius 
mus”, kuriuose bals; 
90 milijonų gyventoj 
Rusija susilauks nai 
riausio sovieto” su „ 
Stalinu priešaky. 1 
taip gerai praėję 
Staliną ir jo parink 
didatus balsuotojai 
net šimtu procentų.

Labai įdomu, kad 
totoriai nori paroi 
šauliui, kad juos 
pavergti žmonės vii 
procentų. Kai Hit 
skelbia balsavimą, 1 
pasisako 98 proc., 1 
solinf paskiria rinki 
irgi „surenka" bey

• proc. visų balsų. Tai 
Vokietijoj pilna kc 
cijos stovyklų, tai 1 
Mussolini savo rėži 
džioje šimtą procen 
„gaudavo” su ricino 
ba, tai kas, kad Sta 
likvidavo beveik vii 
Uncijos kūrėjus! 
„draugai” ir „taute 
vis dar suranda 10i 
tų visų gyventojų...

Brooklyno Vienyb 
I kė pritarimą Amer 

keltoms mintims dė. 
gesnės kovos prieš 
mzmą ir pasisako i 

\višką prieškomunisti 
tą. Vienybė nurod 
„reikia daugiau lit 
idealizmo mūsų visu 
paskleisti” Jr drąsiai 
mi, kad „reikia neg 
gai pasmerkti tuos 
veikimo vadus ir v 
kurie bendrauja su 
kais ir eina į jų va 
Tačiau jokiu būdu m 
sutikti su V-bės str 
paskutiniu sakiniu: „j 
lietuvis, kuris be jok 
kalO bet kuo remia kr 
komunizmą”. Ar ga 
kokis reikalas remti 
sizmą tokį, koks ši: 
aiomas?

I
Mūsų vienas bendrai 

tuo pačių klausimu 
hd Vienybės siūlymas 

lirai veiklai sveikintina, 
eiau jis sako, kad „tegu 
aa „tautiškai susipratę 
tuviai liberalai” sust 
svo nuolatinį katalikų 

Minėjimą, tegu laisvi 
jalai nustoja darę gedi 
savo parama nezaležni 

dvasininkams”, tačiau 
įtikėtų užmiršti ir tai, 
laisvamaniai savo kova p; 
■iybą prisideda „gimdyi 
Įomimistų”
Būtų gera, kad šiuo kl 

iuiu atsilieptų daugiau si 
Itojų. ,

Vytauto Didžiojo:, univ 
lieto dvi seniausios stude 
l organizacijos minėjo 
*tij sukaktį. Ateitininkai 
iūrė un-te pirmieji, o po;

neolithuanai (tautini) 
ū). Ir vieni, ir kiti turėj 

iškilmes, tačiau TS1 
hlkos Spaudos Biuras) n 
dėlių neužsiminė apie stu

ueolithuanų iškilmių net 
Wus paveikslo klišes

TSB nežinoma, kad 
lietuvių katalikų 

nenė supranta, ko 
efeii siekiama? Ko-


