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Sov. Rusijos agitatoriai 
visu įkaitimu skelbia, kad 
juodžio 12 d. rusai turėjo 
„demokratiškiausius rinki
mus”, kuriuose balsavę apie 
90 milijonų gyventojų. Sov. 
Rusija susilauks naujo „vy
riausio sovieto” su „draugu” 
Stalinu priešaky. Rinkimai 
taip gerai praėję, kad už 
Staliną ir jo parinktus kan
didatus balsuotojai pasisakę 
net šimtu procentų...

Labai įdomu, kad visi dik
tatoriai nori parodyti pa
sauliui, kad juos remia jų 
pavergti žmonės visu šimtu 
procentų. Kai Hitleris pa
skelbia balsavimą, tai už jį
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žmogžudžių lizdas
Paryžiuje beveik išaiškin

tas visas žmogžudžių lizdas, 
kurio nariai pasipelnymo 
tikslu nužudę mažiausiai 10 
asmenų. Nužudytojų skaičiu
je yra amerikietė šokikė 
Jean de Koven, brooklynietė. 
žmogžudžių lizdui vadovavo 
vienas vokietis.

Prezidentui dovana
Gruodžio 13 d. knygų lei

dyklų, rašytojų ir knyginin
kų atstovai įteikė preziden
tui 200 rinktinių knygų, iš
leistų nuo 1933 m. ligi šiol. 
Tos parinktos knygos ski
riamos prezidento rūmų 
knygynui. Tarp parinktų 
knygų yra ir paties prezi
dento žmonos parašyta kny
ga apie jos gyvenimą.
Atstovų pakeitimas

Berlynas ir Londonas su
lauks naujų Jungt. Ameri-

pasisako 98 proc., kai Mus- kos Valstybių atstovų. Į 
solini paskiria rinkimus, tai 
irgi „surenka” beveik 100 

j- proc. visų balsų. Tai kas, kad 
Į Vokietijoj pilna koncentra

cijos stovyklų, tai kas, kad 
j Mussolini savo režimo pra

džioje šimtą procentų balsų 
„gaudavo” su ricinos pagal-1 
ba, tai kas, kad Stalinas su- 
likvidavo beveik visus revo
liucijos kūrėjus! Juk tie 
„draugai” ir „tautos vadai” 
vis dar suranda 100 procen
tų visų gyventojų...

Landon nebenori...
Alf. M. Landon, respubli

konų kandidatas prezidento 
vietai 1936 m. rinkimuose, 
buvo atvykęs į Washingtoną 
ir ten viešai pareiškė, kad 
1940 m. jis nebus kandidatu, 
.nors respublikonai ir 1___

Praėjusią savaitę padaryti 
tyrinėjimai parodė, kad už
sienio valstybės savo pinigi
nius indėlius šioje šalyje vis 
daugiau ir daugiau vartoja 
auksui pirkti. Praeitą savai
tę užsienio indėliai sumažė
jo 46 mil. 554 tūkst. dolerių, 
už kuriuos užsieniečiai nu
pirko aukso. Daugiausia 
aukso pirko Prancūzija, ku
rios du laivai išgabeno aukso 
už 10 milijonų dolerių.

Tą pačią savaitę iš užsie
nio įplaukė aukso už 1 mil. 
992 tūkst. dol.; stambiausia 
aukso dalis buvo iš Kanados.

Šanchajus. — Japonijos, 
vyriausybė paskelbė suda- Į 
ranti naują Kinijos respubli
kos vyriausybę su sostine 
Pekinge. Naujosios „vyriau-1 
sybės’ ’ priešaky pastatyti ■. 
keli kinai, tačiau jie bus ja-'

Baltijos Valstybės 
Ištikimos T. Sąjungai

■<1

Berlyną skiriamas ilgametis 
diplomatas H. R. Wilson, o į 
Londoną Joseph P. Kennedy, j tų. Prezid. Roosevelt 
artimiausias prezidento Ro- ■ 
osevelto patarėjas ypač biz- . 
nio reikaluose. Kennedy iki 
šiol nebuvo užsienio tarnybo
je ir, apskritai, nebuvo vals
tybės tarnautojas; jis stam
bus finansininkas, labai ga
bus tvarkytojas — adminis
tratorius.
Ūkininkų reikalai

Kongrese praeitą savaitę 
daugiausia praleista laiko 
ūkininkų reikalams įstatymų 
pasiūlymams, svarstyti. Šie
met valstybės ūkininkai, 
kaip apskaičiuojama, per 
pirmus 10 mėnesių pajamų 
turėjo 7 bil. ir 87 milijonus 
dolerių, iš kurių 355 milijo
nai dol. atėjo iš valstybės iž- 
do. Norima priimti tokius 
įstatymus, kurie galėtų tiks
liai tvarkyti šalies ūkį, der
lių ir kainas.
Nebegrįš atstovas...

Vokietijai pranešta, kad

Brooklyno Vienybė pareiš
kė pritarimą Amerikoje iš
keltoms mintims dėl vienin- 
gesnės kovos prieš komu
nizmą ir pasisako už lietu
višką prieškomunistinį fron
tą. Vienybė nurodo, kad 
„reikia daugiau lietuviško 
idealizmo mūsų visuomenėje 
paskleisti” ir drąsiai pažy
mi, kad „reikia negailestin
gai pasmerkti tuos tautinio 
veikimo vadus ir veikėjus, 
kurie bendrauja su bolševi
kais ir eina į jų vakarus”. 
Tačiau jokiu būdu negalima Sov. Rusijos atstovas Vokie- 
sutikti su V-bės straipsnio tijai, Konst. Jurenev, nebe- 
paskutiniu sakiniu: „prastas 
lietuvis, kuris be jokio rei
kalo bet kuo remia kruvinąjį 
komunizmą”. Ar gali būti 
kokis reikalas remti komu
nizmą tokį, koks šiandien 
žinomas?

Mūsų vienas bendradarbis 
tuo pačiu klausimu rašo, 
kad Vienybės siūlymas ben
drai veiklai sveikintinas, ta
čiau jis sako, kad „tegul pir
ma „tautiškai susipratę lie
tuviai liberalai’ ’ sustabdo 
savo nuolatinį katalikų už
puldinėjimą, tegu laisvama
niai nustoja darę gėdą su 
savo parama nezaležninkų 
„dvasininkams”, tačiau ne
reikėtų užmiršti ir tai, kad 
laisvamaniai savo kova prieš 
tikybą prisideda „gimdyme” 
komunistų”.

Būtų gera, kad šiuo klau
simu atsilieptų daugiau skai
tytojų.

grįš. Jis atšauktas į Maskvą, 
kur apie jį jokių žinių neli
ko. Manoma, kad jis sušau
dytas. Neseniai atšauktas iš 
Kinijos atstovas Bogomolov 
sušaudytas kaip „išdavikas”.

dei gi senesnė ir gausingesnė 
organizacija visai ignoruoja
ma, o smulkesnė ir jaunesnė 
propaguojama? Nejau TSB 
bus vedama ir toliau per aiš
kaus šališkumo keliu?

Vytauto Didžiojo univer
siteto dvi seniausios studen
tų organizacijos minėjo 15 
metų sukaktį. Ateitininkai į- 
sikūrė un-te pirmieji, o po jų 
— neolithuanai (tautinin
kai). Ir vieni, ir kiti turėjo 
savo iškilmes, tačiau TSB 
(Talkos Spaudos Biuras) nė 
žodeliu neužsiminė apie stu
dentų ateitininkų sukaktį, o 
iš neolithuanų iškilmių net 
stambaus paveikslo klišes 
prisiuntė.

Nejau TSB nežinoma, kad 
išeivijos lietuvių katalikų 
visuomenė supranta, ko 
tokiu elge.?:u siekiama? Ko-

Iš Lietuvos laikraščių ži
noma, kad Katalikų Veikimo 
Centro vadovybė nutarė į- 
steigti katalikų spaudos biu
rą, kam labai nuoširdžiai 
pritarė vyskupai. Linkėtu
me, kad to biuro veikla būtų 
plati ir kad pasiektų ir išei
vijos spaudą. Nepaprastai 
mažai esame painformuoti 
apie liet, katalikų veiklą. 
Apie tautininkišką veiklą 
siunčiama tiksliausios ži
nios; įvyko koks jaunalietu
vių suvažiavimas ar posėdis 
— ir tuojau praneša, o kad 
įvyksta vyskupų konferenci
jos, Kat. Veikimo Centro su
važiavimai — ar tai svar
bu?!

Laukiame katalikų spau
dos biuro tvirto suorganiza
vimo ir jo gražios veiklos. 
Jei TSB ir kitos agentūros 
virsta tik tautininkų propa
gandos biurais, tai ko kata- 
’ikams snausti. Ir Lietuvai, 
ir mūsiškei amerikiečių 
spaudai bus geriau, kai gau
sim daugiau žinių. Šalia TSB 
tegu būna ir KSB.

Kaunas. — Gruodžio 14 d. bės Prezidentas pasakė kal- 
Taline, Estijos sostinėje, už- bą, kurioje pažymėjo, kad 

I sibaigė Estijos, Latvijos ir lietuvių moterų ir vyrų tei
sės seniai sulygintos, ko kai 
kurios Vakarų Europos val
stybės dar tik siekia.

— Gruodžio 12 d. atidary
ti naujieji Prekybos, Pramo
nės ir Amatų Rūmai. Atida
rymo kalboje min. pirm. Tū
belis pareiškė, kad Rūmų už
davinys bus labai svarbus, 
nes jie turės kurti sveikesnį 
krašto ekonominį gyvenimą 
siekti socialinės taikos, kur’ 
yra vienas pagrindinių svei
kų krašto augimo dėsniu." 
Naujieji 'Rūmai'nuo senųjų 
svarbiausia skiriasi tuo, kad 
juose atstovaujamos stam
biosios, vidutinės ir mažo
sios įmonės. Rūmai tobulins ‘ 
gaminimą prekių, ieškos 
naujų būdų gamybai, ruoš 
gerus prekybos žinovus, tvar
kys amatus, rūpinsis suda
ryti gražius verslo ir versli
ninkų papročius, kels preky
bininkų dorovę, saugos gerą 
prekybos vardą, šalins vis 
dar pasitaikantį nerangumą 
ir t.t.

— Gruodžio 13 d. įvyku
siame jaunalietuvių rajonų 
vadų suvažiavime min. pirm. 
Tūbelis skatino palaikyti ar
timesnius^; rfantyMus su už
sienio lietuviais.'

ponų kontrolėje, šios „vy- Lietuvos užsienio reikalų mi- 
riausybės” žinioje bus japo- nisterių konfesencija, kuri 
nų dabar užkariautas kinų apsvarstė trijų valstybių 
plotas, kurs dvigubai didės- bendrus reikalus ir pasisakė, 
nis už Mandžiuriją, o gyven-,^a(^ Pabaltijo sąjungos na- 
tojų skaičius sieks 15Omili-ir^ laikysis nuošaliai nuo 
jonų i valstybių ideologinių kovų

i ir paliks ištikimos Tautų Są- 
Japonų sudaryta kinų vy-, jungaį) stiprindamos taiką ir 

riausybė paskelbė, kad ji j tarptautinio saugumo idea
lą. Pabaltijo valstybės yra 
apsuptos milžinų kaimynų, 
tarp kurių vyksta priešingos 
ideologinės kovos, kuriose 
Pabaltijo v-bės nesikiš, lai
kydamos visai nuošaliai. 
Konferencija numatė prie
mones, kad Pabaltijo sąjun
ga, sudaryta 1934 m., galėtų 
ko geriausiai atlikti savo pa-

priešinsis buvusiai Nankingo 
vyriausybei ir kinų tautinei 
partijai, šalins komunizmą 
ir nuoširdžiai bendradar
biaus su Mandžiurija ir Ja
ponija. Naujos „vyriausy
bės” priešaky yra trys žy
mūs kinai, visados buvę arti
mi japonams. Du iš jų Japo
nijoje universitetą baigę.

kvies- Londone uncija aukso par
duodama už 34 dol. 9 c., o su 
pristatymu į New Yorką 
imama 35 dol. 1 c.

buvo 
į švepasikvietęs Landoną 

čius.
Pradės radio kalbas

Kun. Charles E. Coughlin 
sausio 9 d. pradės vėl ištisą 
eilę kalbų per radio socialis
tiniais, ekonominiais ir tiky- • 
biniais klausimais. Jo tiesio- 
gis viršininkas, arkiv. Moo
ney, pareiškė savo sutikimą, 
kad kun. Coughlin kalbėtų.
20 metų sukaktis

Praeitą savaitę sukako ly
giai 20 metų, kai Suomija 
pasiskelbė nepriklausoma 
valstybė. Visa Suomija savo 
sukaktį labai iškilmingai pa
minėjo gruodžio 6 d. Suomi
jos prezidentas yra Kyosti 
Kailio, buvęs ūkininkų parti
jos vadas.

Daug tabako sunaudoja
Praeitą savaitę paaiškėjo, 

kad šiemet valstybėje nepa
prastai išaugo tabako varto
jimas; apskaičiuojama, kad 
tabako suvartojimas pasieks 
7V2 svaro kiekvienam asme
niui. Toks tabako suvartoji
mo dydis buvo tik 1917 me
tais, kai mobilizuota kariuo
menė pasauliniam karui. Šie
met bus surūkyta 165 bilijo
nai cigarečių, 5 bil. 400 mil. 
cigarų ir 1.1. Tabako vartoji
mui padidinti ypač pagelbė
jo moterys, kurios dabar ne
paprastai daug rūko.
Paleidžia organizatorius

CIO vadovybė pranešė, kad 
200 organizatorių bus atleis
ti nuo pareigi} ryšium su 
biznio blogėjimu. CIO vado
vybė paaiškino, kad darbi
ninkų sąjungos visada turi 
„susispausti”, kai šalies eko
nominė būklė silpnėja. Uni
jų narių ‘mokesčiai pradėjo 
mažėti, nes didėja bedarbių 
skaičius. Daugiausia darbi
ninkų atleidžia plieno, auto
mobilių ir gumos dirbtuvės. 
CIO apmokamų organizato
rių skaičius buvo pasiekęs 
652.

KUKURŪZŲ KAINOS
PAKILO

Chicago. — Europoje pa
kilęs kukurūzų pareikalavi
mas padidino kukurūzų kai
nas. Šiais metais į užsienį 
kukurūzų išvežimas pasieks 
20 milijonų bušelių.

Didėjantis kukurūzų pa
reikalavimas pakėlė kainų 
bušeliui 2y2 c.

*7 v C. 4. I

Prezidento vietai numatomi || skįrtį 
du kandidatai: Tsao Kun ir'
Hsu Shihchang. Tsai Kun
1923 m. buvo išrinktas Kini-

Italija išstojo...
Italijos diktatorius Musso

lini gruodžio 11 d., didžiulės 
fašistų minios akyvaizdoje, 
pranešė, kad Italija išstoja 
iš Tautų Sąjungos, kuri 
esanti „nedrauginga” Itali
jai, kur dirbama „ne taikai, 
bet taisomas kelias į karą”. 
Italijos išstojimas iš Tautų 
S-gos nebuvo didelė naujie
na, nes to jau laukta nuo 
1935 metų, kai T. S. pasmer
kė Italiją ryšium su jos už
grobimu Etiopijos. Italijos 
dabartinės sąjungininkės 
Vokietija ir Japonija, jau 
anksčiau buvo išstojusios iš 
Tautų Sąjungos.
Prancūzai stiprina aviaciją

Prancūzų atstovų rūmai 
523 balsais prieš 8 karo avia
cijos reikalams sekantiems 
metams paskyrė 7 bilijonus 
frankų. Oro ministeris posė
dy pareiškė, kad prancūzų 
karo orlaiviai dabar yra ge
riausi pasauly ir puikiausiai 
aprūpinti artilerijos ginklais. 
Šiemet prancūzai turį 1,680 
moderniškiausių orlaivių.
11 bil. 857 mil. dol. 
ginklavimuisi

Gruodžio 11 d. išėjo
spaudos knyga, aprašanti 
valstybių ginklavimąsi. Kny
ga nurodo, kad šiemet visa
me' pasauly ginklavimuisi 
skirtos išlaidos pasieks 11 
bilijonų 857 milijonų dole
rių, kas yra 3 kartus dau
giau, nei 1913 m. Į šias mil
žiniškas sumas neįtrauktos 
valstybių išlaidos pusiauka- 
rinėms organizacijoms, įvai
riems kariniais tikslais pa
statytiems keliams, orlaivių 
stotims ir pan. Europos val
stybės ginklavimuisi išleido 
7 bil. 682 mil. dolerių. Dau
giausia išleido Jungt. Ame
rikos Valstybės, Anglija, 
Prancūzija, Italija, Vokieti
ja, Japonija ir Sov. Rusija; 
šios septynios valstybės gin
klavimuisi šiemet išleido 9 
bilijonus ir 18 milijonų dole-

Rusijoj dingo 2 amerikiečiai
Maskvoje dingo amerikie 

tis rašytojas Donald L. Ro
binson su žmona. Amer. vy
riausybė pareiškė Sov. Rusi
jos vyriausybei griežtą rei
kalavimą ištirti amerikiečių 
dingimo aplinkybes ir apie 
tai tuojau pranešti į Wa- 
shingtoną. Tačiau dabar pa
aiškėjo, kad Robinsonų tik
rovėje nėra, kad dingę Rusi
joje „amerikiečiai” gavę sa
vo pasus apgaulingu būdu; 
kas tie dingę asmenys yra, 
dabar niekas nežino. Veda
mas smulkus tyrinėjimas.

1S

— Įvykęs Lietuvos mote
rų suvažiavimas pirmajam

jos prezidentu, bet turėjo ,iet motenJ suvažiavimui, į-
pasitraukti po skandalo ry
šium su kyšininkavimu, o 
Shihchang buvo prezidentu 
nuo 1914 iki 1918 metų.

Pekinge jau iškelta senoji 
kinų penkiajuostė vėliava. 
Vyriausybės rūmuose įvyko 
iškilmės, per kurias naujoji 
kinų „vyriausybė” viešai pa
skelbė savo programą. Mies
te išmėtyti japonų atsišauki
mai, kuriuose paskelbta, kad 
Nankingas jau užimtas ir ki
nai kviečiami remti naują 
Pekingo vyriausybę.

vykusiam prieš 30 metų, pa
minėti visais balsais nutarė 
pasveikinti užsienio lietuves 
moteris. Atsilankęs Valsty-

FRANCO TARIASI SU SA
VO GENEROLAIS

BUS ATSKIRAS KAT.
AKCIJOS SKYRIUS

Hendaye. — Jspanijos su
kilėlių vadas generolas Fran
co sukvietė savo svarbiau
sius pagelbininkus generolus 
skubiam pasitarimui. Mano
ma, kad gen. Franco ruošia 
didelį žygį galutiniam laimė
jimui užtikrinti. Generolų 
pasitarimas įvyko Saragoso
je.

Sakoma, kad žygiui į Ara- 
goniją sutraukta 350,000 ka-

SUDARYTOS DVI NAUJOS 
ARKIVYSKUPIJOS

Roma. — Čia yra tikrų ži
nių, kad Popiežius Pijus XI rių, 400 orlaivių ir 1,000 ar- 
nori įsteigti atskirą Katali- tilerijos dalių. Šio žygio tik- 
kų Akcijos kongregaciją, ku- slas esąs atskirti Madridą 
riai vadovauti numatomas ir Kataloniją nuo susisieki- 
kardinolas Pizzardo. ’mo su Valencija.

JAPONIJA LABAI APGAILESTAUJA DEL 
NANKINGO ’’NUOTYKIU.”

Washington. — Popiežiaus 
Apaštališkasis Delegatas 
pranešė, kad įsteigiamos dvi 
naujos arkivyskupijos — 
Newark, N. J. ir Louisville, 
Kentucky.

Newark© vyskupas Walsh, 
labai draugingas lietu
viams, skiriamas naujosios 
arkivyskupijos arkivyskupu. 
Arkivyskupijoje sudaromos 
dvi naujos vyskupijos su 
centrais Patersone ir Cam- 
dene, N. J.

Gruodžio 12 d., praėjusį prekybos įstaigose ir kitur, 
sekmadienį, japonų karo or
laiviai apmėtė bombomis ir 
nuskandino Yangtze upėje 
amerikiečių keturis laivus — 
1 karišką ir 3 prekybinius. 
Žuvusių žmonių iki šiol pa
skelbta tik 3. Dėl šio įvykio 
Japonijai pasiųstas griežtas 
protestas su reikalavimu at
lyginti nuostolius ir užtik
rinti, kad daugiau panašių 
užpuolimų nebūtų.

Tie japonų elgesiai aiškiau
siai rodo, kad japonai nenori 
susipykti su amerikiečiais.

Japonijos užsienio reikalų 
ministeris Hiroto savo atsi
prašymo rašte Jungt. Ame- 

I rikos Valstybių ambasado
riui reiškia vilties, kad „ne- 
, laimingi įvykiai ” nepalies 
itarp dviejų valstybių esamų 
draugingų santykių. Japonai 
aiškinasi, kad jų lakūnai ap- 

Japonijos vyriausybė tuo-' siriko bombarduodami ame- 
jau įteikė Washingtone savo rikiečių laivus, manydami, 
pareiškimą, kuriame nepa-' kad tai buvo kinų laivai, be- 
prastai apgailestaujama dėl bėgą iš japonų užimto Nan- 
įvykusių „nelaimingų nuoty-(kingo. 
kių”, labai atsiprašoma, pa
sižadama atlyginti nuosto
lius.

Japonų laikraščiai mažai 
rašo apie įvykius, tačiau To
kijo gatvėse japonai nukelia 
kepures prieš amerikiečius, 
sustabdo juos praeinančius 
ir pareiškia užuojautos dėl 
paskutinių įvykių. Užuojau
tos amerikiečiams reiškiama

| Japonijos labai staigus 
kaltėje prisipažinimas ir at
siprašymas sutiktas kitose 
valstybėse labai ddeliu nusi
stebėjimu, nes japonai iki 
šiol niekada taip skubiai ne- 
prisipažindavo ir neatsipra
šydavo. Japonų lakūnai yra 
bombardavę ir anglų laivus, 
bet Anglija nesiėmė griežtų
protesto žygių, o laukia A- šiaip žinias prašome prisiųs-

KARO PASKELBIMAS VI
SUOTINIU BALSAVIMU

Washington. — Kongrese 
susirado 216 narių, kurie pa
sirašė įstatymo siūlymą, ku
riuo norima pakeisti konsti
tuciją ta prasme, kad karą 
gali paskelbti ne kongresas, 
bet pati valstybė visuotiniu 
balsavimu. Kongresas, ka’p 
siūloma, galėtų paskelbti ka
rą tik tuo atsitikimu, jei į 
šalies teritoriją įsiveržtų už
puolikas.

‘ Šis siūlymas kongrese bus 
svarstomas sausio 10 d. Kad 
jis taptų konstituciniu prie
du, už siūlvmą turi pasisa
kyti % atstovų.

MUSŲ BENDRADARBIŲ 
MALONIAM DĖMESIUI

Amerikos kalėdinis nume
ris bus spausdinamas gruo
džio 20 d., todėl tam nume
riui skiriamus raštus bei

merikos veiksmų, ti iki gruodžio 17 d.
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TAUTŲ SĄJUNGA MAŽĖJA

Kaip ir buvo laukta, Mussolini paskelbė, kad Italija iš-’ 
stoja iš Tautų Sąjungos, kuri pažeminusi Italiją, kurioje 
nesą vilties taikai, kurioje tik karas esąs ruošiamas. Ka-į 
ringai kalbėjo Mussolini sukviestai italų miniai gruodžio 
11 d., mėgindamas parodyti pasauliui, kad jo žygius remia | 
visa italų tauta.

Per paskutinį penkmetį Tautų Sąjunga neteko trijų na
rių: Japonijos, Vokietijos ir Italijos. Japonija pasitraukė, 
kai Tautų Sąjunga atsisakė užgirti jos užgrobimą Man- 
džiurijos. Vokietija pasitraukė grynai dėl Hitlerio užgai
dų, o dabar Italija pasišalino daugiausia dėl pykčio, kad 
Prancūzija ir Anglija vis dar nepripažįsta Etiopijos Ita-

Raštus Ir žinias Amerika trumolna savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko- 
'‘spondentams negrąžinami, jei tam t kslul neprislunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAŪČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedčjas.

:S‘ A'-

Gruodžio 17 d., 1937 m. Gruodžio 17 i, 1937 m.

Lietuvos Baltijos Lloydas

Italijos išstojimui ieškoma ir rimtesnių priežasčių. Ne
abejotinai nurodoma, kad Mussolini turėjo surasti naują 
priemonę savo režimui sutvirtinti. Italų tautoje vis dėlto 
nėra visuotinio entuziazmo fašistų diktatūrai. Karas su 
Etiopija nepaprastai daug kainavo, dabar kainuoja ir dar 
kainuos, todėl reikia tautos dėmesį kur nors nukreipti, 
kad tauta nejaustų didėjančio ekonominio skurdo, kad vis 
netrūktų progų iškilmingoms demonstracijoms.

Vokietijai 1933 metais ir reikėjo kokio nors „kabliuko”, 
dėl kurio būtų galima šaukti visai tautai, kad kitos valsty
bės žemina Vokietiją, kad vokiečių tautai nepripažįstama 
lygybes ir t.t. Vokietijai išstojus iš T. S-gos, Hitleris ture-j 
jo progos demagogiškai kalbėti vokiečiams, kad tauta turi 
būti vieninga ir pan.

Japonijai, Vokietijai ir Italijai išstojus iš Tautų Sąjun- racijos skyrių valdybos pra- .
gos, paviršutiniškai žiūrint, atrodytų, kad Tautų Sąjunga šomos kreiptis į draugijas butų ga PaslW Jiems 
dabar labai susilpnėjo, sumažėjo. Tačiau taip nėra. Tau-j su prašymu, kad jos prisidė-!visas rei a lngas lnformacl- 
tų Sąjunga jau seniai silpna. Ji silpna jau nuo to momen- tų prie mūsų veikimo centro Ja9, •
to, kai pirmą sykį neparodė bendrų žygių prieš užpuoliką.’— ALRK. Federacijos. Mū-! Q 1

Tautų Sąjungos silpnumą pirmoji pajuto Lietuva. Juk sų katalikiškam ir tautiškam ’ ® u 1Jų. ra e rei a u
Tautų Sąjunga-jieparodė jokių pastangų,, kad Lietuvai pa-veikimui būtinai reikalinga1 Federacijas sekretorijatas 
daryta skriauda būtų atitaisyta. Tautų Sąjunga nepanau-| stiprinti lietuvių katalikų laukia žinių iš skyrių apie 
dojo savo statuto straipsnių, kurie aiškiai nurodo, kas da-^ frontą. Kuo daugiau dr-jų Studijų ratelių įsteigimą ir 
rytiną užpuolikei valstybei sudrausti. Lenkija ir šiandie prisidės prie Federacijos, tuo apie tai, kaip tiems rate- 
nenubausta, ji tebelaiko užgrobtą Vilnių. : ‘

Tautų Sąjunga nieko nepadarė, kad būtų sudrausta Ja- frontas, 
ponija, kai ši veržėsi į Kiniją ir užgrobė Mandžiuriją. Prieš|
Italiją ji griebėsi ekonominio boikoto, kai Etiopija jau bu- j skritys, kaip ir kitos draugi- (kaip buvo nurodyta spalių 
vo visai arti žlugimo. Jei prieš italus būtų buvę imtasi jos, šiuo laiku perrenka vai- mėn. laiške. Kitataučių kata- 
galimų priemonių pačioje pradžioje, aišku, kad Etiopija dybas. Apie rinkimų pasek-'likų įsteigti studijų rateliai, 
nebūtų sulaukus dabartinio likimo.

Konstantas Stasys, Vilniaus lietuvių tautinio komiteto 
pirmininkas, lenkų nubaustas neva už nusižengimą lenkiš
kam pinigų įstatymui. Užmokėjęs 10,000 zlotų užstato, K. 
Stašys paleistas iš kalėjimo. Jis padavė skundą aukštes
niam teismui ir dabar laukia naujos bylos svarstymo.

Iš Musų Veikimo Centro
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois.

Ši jauna bendrovė, paly- vėl įgijo naują, jau septintą, 
gynti su mažomis lėšomis laivą apie 2400 netto reg. 
(3,500,000 litų pagrindinio tonų, statytą tik 1931 me-j 
kapitalo), vystosi ir parodo tais. Drauge su kita Klaipė-1^1 ’
žymią pažangą. Ji žiūri į at- dos firma, Lietuvos prekybi-i 
eitį ir siekia aukštesnių, nis laivynas turi jau dešimts! 
valstybinių uždavinių: užau- nuosavų laivų. Jau ir dabar 
ginti savo lietuvišką sveiką „Maistas”, „Pienocentras” 

be reklamos, be triukšmo 
siunčia didelę dalį savo eks
porto per savo uostą Klaipė- 

i dą ir savo laivynu. Mažai kas 
Ižino, kad jau ir prekės, ei
nančios pas mus į Ameriką, 
iš dalies eina „Lietuvos Bal
tijos Lloydo” laivais iki 
Antverpeno ir tik čia per
kraunami į kitus okeaninius 
laivus; taigi, dalis pervežimo 
jau atitenka Lietuvai.

Didėjant laivų tonažui, di
dėja ir galimumai, auga ir 
užsimojimai. Esame tikri, 
kad jaunos Lietuvos laivyno 
bendrovės vadovybė jau da
bar galvoja, kada ir kaip ji 
siųs savo piršlius — laivus į 
Ameriką. Tai jau ne svajo
nė, bet artimiausių metų tik- 

1 ra užduotis. Be abejonės, kad 
atsiektų savo tikslo, ji didins 
savo akcinį kapitalą, o gal 
dalį tų akcijų užleis ir ame
rikiečiams. Piršliai neateis 
su tuščiom rankom, bet iki 
to laiko jau turės gražią flo- 

Ką tik gavome žinią, kad tiliją nuosavų, niekam ne- 
Lietuvos Baltijos Lloydas praskolintų laivų.

prekybinį laivyną.

Lietuvoje pasiryžusių, drą
sių, jūrą mylinčių vyrų ne 
stinga. Vyriausybė jiems pa-j 
dėjo išeiti mokslus ir atlikti 
plaukiojimo pratybas sveti
mų šalių laivynuose ir Lie
tuva dabar jau turi savo 
branduolį kapitonų ir jų pa- 
gelbininkų. Kiek stinga auk
štesnių specialist!] mašinų 
srityje, bet ir čia jau pasių
sti į užsienius išeiti moks
lus, ir ta spraga jiems su
grįžus bus užpildyta. Drauge 
su savo specialistų augimu, 
auga ir prekybinis laivynas. 
Ir tame augime jaučiasi ne 
rizikingi bandymai, bet tvir
ta sistema. Neperkami iš 
karto perdideli laivai, ku
riems tuojaus gal nebūtų 
nei prekių, nei savo vadų, 
bet, įgyjant sekantį naują 
laivą, ieškomi tokie, kuriems 
tuojau yra darbas ir prity
ręs vadas.

jų

Stiprinkime Federaciją i Centras bus dėkingas, jei 
Dabar vra metinių draugi-skyri« valdybos Praneš ma’ 
susirinkimų laikas. Fede- nanclų Prlsldėtl Prle ek3kur’ 

įjos vardus ir adresus, kad

stipresnis bus mūsų veikimo liams sekasi? Kur tų ratelių 
j dar lig šiol neįsteigta, pasi- 

Faieracijos skyriai ir ap-, stenkime tuojau įsteigti,

xxjjlv 1 llirkllAljL/cLDvi\.” • xjla. Lį lu/Lvaiui,

mes praneškit centro sekre-įarba, kaip jie vadina, „Study 
Nors ir silpna Tautų Sąjunga, nors jos narių skaičius torijatui, kuriam reikalinga 

sumažėjo, nors ji neapima viso pasaulio, tačiau ji yra tokio turėti skyrių ir apskričių
valdybų vardai ir adresai.

Su šiuo laišku išsiuntinė
jami skyriams Federacijos 
XXVI kongreso protokolo 
knyga, kurią reikia atidžiai 
perskaityti, įsigilinti į rezo
liucijas ir jas vykdyti.

pobūdžio įstaiga, kurios turi pageidauti žmoniškumo idea
las, kurios reikalauja žmogaus kilnumas. Ji yra ta šven
tovė, ar bent simbolis šventovės, kurios aplinkoje kultū
ringasis pasaulis artinasi idealo, kurs neleidžia manyti, 
kad žmogus žmogui yra plėšrusis žvėris.

Clubs” turi gerą pasisekimą 
ir daug naudos padaro. Lai
kas ir mums jų praktika pa
sinaudoti, nes reikalas 
didelis.

yra

/

IS TĖVU ŽEMES

Atleidimo Ožys
net pažadėjo mums atsily
ginti už karo skolas.

Kasmet gruodžio mėn. 
Jungt. Valst. vyriausybė pra
neša skolininkėms valsty-

pranešimų nė paisyt nepaiso.

Briuselio konferencija vė
jais nuėjo. Devynių tautų 
atstovai savo galvas susidė
jo, deja, nieko gera neišėjo. 
Susirinkimo tikslas buvo
„atbaidyti” Japoniją nuo Ki- bėms apie dar neatmokėtas 
nijos, bet japonai, kaip ka-,1 skolas. Išskiriant kelias pa- 
riavo, taip ir kovoja su ki-!šaulio valstybes, kitos tų 
nais.

Visos devynios tautęs žiū- Neskaitant jau nuošimčių,
rėjo į Ameriką, kaip į vadą, jų skolos siekia 12 bilijonų 
kuris jas išvestų iš keblios dolerių; gi pati Anglija 
padėties. Lyg tos pelės, susi-1 mums skolinga beveik 5 bili- 
tarusios parišti katinui jonus dolerių, 
skambalėlį, bet nė viena ne- -- - • 
bedrįsusi to įvykdyti, lygiai dera būti atleidimo ožiu, 
taip pat ir atstovai pabūgo Tarptautiniuose reikaluose 
Japoniją užklupti, tikėdami, gana mums vaidinus molio 
kad Amerika tą darbą atlik
tų. Ypač Anglija gudriai pa
drąsino Ameriką, tačiau pati 
nuošaliai stovėjo.

Tos konferencijos nepasi
sekimas gal slaptai ir užver
čiamas ant Amerikos pečių; 
mat, toks jau Anglijos ir ki
tų tautų principas. Anglija 
kaupė visas pajėgas įvelti 
mus į Tol. Rytų nesusiprati
mą, kaip kad seniau darė, 
Didž. karui prasidėjus. Ji

Ekskursija į Eucharistinį 
kongresą

26 kongresas nutarė, kad 
ALRK. Federacija surengtų 
maldininkų ekskursiją į 
Tarptautinį Eucharistinį 
Kongresą, kuris įvyks 1938 
m. gegužės mėn. 23 d., Buda
pešte, Vengrijoj. Sekretorija- 
tas tariasi su laivų bendro
vėmis. Kai bus susitarta, 
bus paskelbta laikraščiuose 
ir pranešta Feder, skyriams.

Pajamos
Spalių m. į centro 

Vilniaus reikalams prisiuntė 
New Yorko ir Philadelphi- 
jos apskritys, Maspetho, 
Great Necko, Cicero ir So. 
Bostono skyriai; Jėzaus Nu- 
kryž. seserims 14 dol. pri
siuntė So. Bostono skyrius ir 
nario mokesčio 1 dol. įmokė
jo Bridgeporto, Chicagos, 
WS skyrius.

Lapkričio m. Vilniaus rei
kalams prisiuntė New Yorko 
ir Pittsburgho apskritys, 
Norwood© sk., Chicagos 19 
ir 23 skyriai, Marquette

iždą

Bet ir dabar jau galima pa-ipar]^ Chicago, VVS skyrius 
-r.-, , , i - ■ . ir Aušros Vartų parapija,
Del kitų tautų mums ne- išplaukti iš New Yorko ge-’pu i pa cm

| sakyti, kad ekskursija turės įr Aušros Vartų parapija,

— Gruodžio 12 d. įvyko 
jubiliejinis Lietuvos moterų 
organizacijų atstovų suva
žiavimas pirmajam, 1907 m. 
moterų suvažiavimui prisi
minti. Atsilankė Valstybės 
Prezidentas su žmona, rašy
toja Petkevičaitė, redaktorė 
F. Bortkevičienė ir 30 mote
rų organizacijų atstovės.

— Alytuje veikė slapta 
lenkų mokykla, kurioje kaž
koks P. Gieduška, neturėda- 

Eretas mas nei leidimo, nei tinkamo 
mokslo, mokė lenkiškai Aly
taus ir apylinkės gyventoji] 
„lenkų” vaikus. Gieduška 
nubaustas 500 litų.

— Ateinančiais metais bus 
apšildomi visi Kauno užmies
čio autobusai; dabar daromi 
tik bandymai ir visų auto
busų apšildyti dar neįmano
ma.

— Lietuvoje yra apie 860,- 
000 jaunimo tarp 10 ir 25 
metų. Iš jų apie 550,000 yra 
katalikų jaunimo. Organi
zuoto jaunimo esą tik apie 
120,000.

— Nemuno pakrantėse, 
Alytaus apylinkėse, daromi 
gręžimai ir keliose vietose 
pavyko išgauti sūraus van
dens. Manoma, kad visas 
Nemunas nuo Birštono ligi 
Gardino galėtų tapti didele 
gydykla.

— Kauno kapinėse nori
ma pastatyt žuvusiems lakū- 

Šautuvus nu-įnams didelį paminklą, kurs

reikaluose

Motiejaus vaidmenį. ^Nors 
Anglija prižada mums atsi
lyginti už skolas, tačiau ji 
vargiai pildys savo pažadą. 
Briuselio konferencijai ne
pavykus, Amerika turėtų ne
sikišti daugiau į svetimus 
dalykus. Norint japonų karą 
Kinijoj sulaikyti, reikia im
tis kitokių priemonių. Juk 
konferencijos, grasinimai ir 
protesto balsai beveik išėję 
iš mados, Gintaras.

gūžės mėn. pirmoje pusėje. | 
Patariama 1938 metais va-' 
žiuojantiems į Lietuvą prisi
dėti prie ekskursijos į Eu
charistinį kongresą, kuris — Klaipėdos kapinėse pa
bus labai iškilmingas ir laidotas mokyt. Jurgis Sto- 
reikšmingas. Per daug toli iš rasta, žinomo visuomeninin

ko — rašytojo Vydūno bro
lis.

— Pavasarininkai kitąmet 
minės savo s-gos 25 metų 
sukaktį: jie turės savo nepa- 

l prastą suvažiavimą su di-

L. Šimutis, 
Feder. Sekretorius.

kelio nebus. Federacijos sky
riai prašomi paraginti tikin
čiuosius dėtis prie šios eks
kursijos ir netrukus užsire
gistruoti Federacijos centre, 
nes .1.938 m. pavasarį bus 
daug keliaujančių į Europą džiule dairu švente. Į pava- 
ir vėliau užsiregistravusiems sarininkų iškilmes vyks L. 
gali pritrūkti laivuose vietos. J vyčių ekskursija.

— Valstybės prezidentas 
Italijos užsienių reikalų mi- 
nisterį grafą Ciano apdova
nojo Vytauto Didžiojo ordi-

) no I laipsniu; ordinais apdo
vanoti ir keli italų aukšti 
valdininkai. Ordinus Romoje 
įteikė Lietuvos pasiuntinys 
V. Čarneckis.

— Jubiliejiniame pavasa
rininkų suvažiavime (tuoj po 
Kalėdų) mergaitėms paskai
tą skaitys dr. Karvelienė, 
vyrams — prof.
(„Elektrif ikuokim ir vy
rus”), bendrai visiems — 
vysk. M. Reinys.

— Šiemet per spalių mėne
sį įvairaus maisto iš Lietu
vos išvežta 4124 tonai už 
apie 5 mil. 300 tūkst. litų.

— Kariuomenės šventės 
proga Respublikos Preziden
tas aštuoniems vokietinin
kams klaipėdiečiams, nubau
stiems ligi 10 metų kalėji
mo, dovanojo bausmes.

— Šiomis dienomis du vo
kiečių laivai į Klaipėdą 
atvežė iš Anglijos ir Olan
dijos 6,360 bačkelių silkių 
už apie 170,000 litų. Jei Lie
tuva turėtų geresnių laivų, 
tai ir patys L. Žvejai galėtų 
pagauti silkių.

— Kariuomenei jos šven
tės proga iš studentų dau
giausia šautuvų nupirko 
stud, ateitininkai ir tautiniu-1 
kai; ateitininkai — 7, tauti-, 
ninkai — 4.
pirkti sumanė stud, atsargos, bus toje vietoje, kur dau- 
karininkų korp. Ramovė, ku-’giausia palaidota lakūnai.
ri nupirko 3 šautuvus. | — Vilniaus storosta gruo-

— Gerai veikia gyvulių džio 3 d. nubaudė 22 lietu- 
kontrolės rateliai, kurių da-'vius nuo 10 iki 250 zlotų už 
bar yra apie 200. Įvedus kon-1 Lietuvos Himno giedojimą 
trolės ratelius, padidėjo kar- Vėlinių dieną Rasų kapinėse, 
vių pieningumas. i — Gruodžio 5 ir 6 d. Kau-

— Kaune įsisteigė nauja'ne žiemos pagalbai surinkta 
lietuvių prekybininkų akcinė 15 tūkstančių litų pinigais ir 
bendrovė ,,Verslas”.

— Šiemet Lietuvoj įsistei
gė 27 naujos pramonės įstai
gos su 655 tūkst. litų kapi
talo.

— Grupė žydų įsteigė 
„Šilko” bendrovę, kuri ga

mins šilko gaminius.

250 maišų drabužių.
— Gruodžio 9 — 11 d.d. 

Taline, Estijoje, įvyko sep
tintoji Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos užsienių reikalų mi- 
nisterių konferencija, kurio
je pasisakyta už vieningą 
veiklą.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Blogybės, kurias mes pa-' 
, neužtraukia ant 

mūsų tiek neapykantos ir 
persekiojimo, kaip mūsų ge
ri darbai.

— La Rochefoucauld.

Tūkstančiai gamtos balsų, 
kurie be žodžių į mus kalba 
grąžina širdžiai jausnystės 
jėgas. — Breitebach.

Klausyti skundų yra ne
malonu ir laimingiems ir ne
patenkintiems.

— Dr. Johnson.

Medicinos pagalba gyveni
mas gali būti prailgintas, 
bet mirtis pagauna patį dak
tarą irgi. — Shakespearas.

Revoliucijos metu telieka 
vienas pasirinkimas: užmuš
ti ar likti užmuštam.

— Heine.

Mirtingas žmogus nyksta, 
nemirtingieji darbai palieka. 
Palaiminti, laimingi tie, ku
rie gali nemirtingus darbus 
kurti... — V. Uždavinys.

Geriau visai negyventi, nei 
kad egzistuoti ir pranykti 
nepalikus jokios žymės.

— Napoleonas.

Meilė yra jausmas, kyląs 
iš objekto patikimo ir gim
dąs mylinčiajame norą, kad 
mylimajam būtų gera.

— Tagorė.

RYTPRŪSIUOSE 300,000
LIETUVIŲ

Vokiečių rytų s-gos orga- 
i nas Ostland straipsny „Lie

tuvos politika Klaipėdos kra
šte” rašo, kad Lietuvoj visos 
kooperacinės b-vės, pramo
nės įmonės, kreditas, švieti
mas ir kitkas naudojama vo- 
kiškumui Klaipėdos krašte 
naikinti. Tačiau Klaipėdos 
krašte vokiečių skaičius net 
didėja, o Ostlando tvirtini
mai yra gryniausias prasi
manymas.

Klaipėdos statistikos biu
ro daviniais, palyginus su 
ankstesniais metais, vokiečių 
vedybų ir gimimų skaičius 
Klaipėdos krašte žymiai pa
didėjo. Vadinasi, vietoje 
Ostlando išsigalvoto perse
kiojimo vokiečiai čia tarpsta. 
Tuo tarpu anoj pusėj Nemu
no, toj senojoj, kaip ir vo
kiečių oficialios įstaigos va
dino, Prūsų Lietuvoj (Preus- 
sisch Litauen) per 50 metų 
lietuvių skaičius iš 400,000 
krito iki 300,000, ir toliau vis 
lietuviai naikinami. Tačiau 
dar ir šiandien lietuvių kal
bą Rytprūsiuose vartoja apie 
130,000 gyventojų, o aiškiai 
lietuviškos kilmės yra per 
300,000 žmonių. Skelbiant, 
kad Klaipėdoje naikinamas 
vokiškumas, iš istorijos ne- 
išimsi lapų, iš kurių pasau
lis žino, kad prieš 300 metų 
ir Karaliaučiaus apylinkės 
kalbėjo lietuviškai.

— Ylakių valsčiuje pa
samdytas žmogžudys nušovė 
ūkininką Lindeikį ir jo au
gintinį. Prieš kelis metus tas 
žmogžudys buvo nušovęs 
vieną moteriškę. Išėjęs iš 
kalėjimo papildė dvigubą 
žmogžudybę.

— Gruodžio 12 d. ministe- 
ris pirmininkas Tūbelis ati
darė Prekybos, Pramonės ir 
Amatų Rūmus.

Trijų Dolerių
Pernai rudenį pražuvo M( 

tieįaus Kraštinio kišenin 
BroBa. Menkas tai bm 
latodėlis, ne sidabrinis 

sustodavo jis beveik kas a 
trą dieną. Bet Motiejus jo 

bai gailėjosi. Jis gerai at 
minė, kad šitą aparatą bi 
palikęs ant palangės. 0 
sugrįžo is tvarto — lail 
džio nė dvasios. Prasiu 
kaip kiaurai žemę. Todėl 
progos Motiejus užsuko 
garsiąją šiaudinės mies 
kortininkę šmaiksteliei 
paprašė jos patarime 
šmaikštelienė jam ir sa

— Gerai, — sąko, — 
jau viską išaiškinsiu. 1 
ant kortų tris dolerius 
aš tuojau pasakysiu vi: 
sybę. Ir tamstos laikro 
rasime. Tiktai padėk či 
dolerius, nes be pinų 
galima aiškinti. f

Iškrapštė Motiejus 
dolerius ir padėjo aal 
kaladės. 0 burtininl 
kapitalą įsidėjo į nuo 
senę, išdėjo kortas ii

— Taip, — sako, - 
Ii, tamstos laikrodį 
Tamsta palikai jį 
ant palangės, o pask 
radai. Vadinasi, bu 
vogtas. 0 pavogė ši 
rodį vienas šviesi; 
vyriškis. Jis yra lat 
limas tamstos kain 
buvo atėjęs į tąmsto 
Todėl jis ir nušvilp 
laikrodėlį. Jei nori i 
kadėją pažinti, tai d 
taip. Kai tik ateis į 
grįčią šviesiaplaukis 
kis, tuojau paklausi 
linta valanda. Ir je 
pažvelgs į langą — ' 
jis pavogė tamstos 
Be to, greitai tams 
rėsi nuostolį ir dide 
lonumą. Taip rodo k

Padėkojo Motiejų 
rą patarimą ir sugi 
mus. 0 čia pas jį 
kaimynas Jurgis

Čia Motiejui tubjai 
jo į galvą kortiniu 
rimas. Paklausė jis 
kelinta valanda, c 
žvilgt, žvilgt į langs 
džio, sako neturiu, 
saulės atrodo, - kad

■t .7- n A 

ajMif

— Geras esi tu, 1 
pats Viešpats tave 
siuntė, — kalbėjo J 
Leiskis, aš tau i 
šv.'Barboros kauki 
vijaSf^yg^Jps 
visokių pą^t 
liepk trimiIjiqt^| k 
lis Vytautas, tegu j; 
da mūšį... 0 kai jį 1 
palauš — bus mū! 
Eik, Visagalis mm 
nes mes kariausiu 
są...

Vytautas sėdėjo 
žirgo savo pūlių pi 
Jo pulkai nekkntr 
ruosę pulti i kovot 
Galiausiai suaidėjo 
sas, kuris šiurpuli! 
ne vieną kūną. Didy 
išsitiesė, aukštai išl 
viją ir, kaip viesulą 
paskui sa$j'“ifesus 
būriuą karžygį į 
mūšį. '

VII. Mūšio siih s. ’
Lietuvos kariuon 

tautas buvo išrikiav
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viena aš išaiškinsiu... Pada-
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VAISIŲ SULČIŲ 
FABRIKAS

iuos pagalba gyveni- 
Ii būti prailgintas, 
is pagauna patį dak- 
L — Shakespearas.

Jų tikslas kilnus — lietuvybės dvasia, 
Jos gausią ten barstoma sėklą!
Lietuvio mintis, išbujojus juose 
Nusmelks ištautėjimo šmėklą.

visai negyventi, nei 
:uoti ir pranykti 
jokios žymės.
— Napoleonas.

Tad naująjį Vilnių atradome mes 
Laisvoje šaly Washington©, 
Nereikia į tolimas vykti žemes, 
Čia turime Vilnių po šonu.

Kas myli Tėvynę, širdy jo gyven 
Svajonės ir mintys prakilnios, 
Sielos troškimai dažnai skamba ten, 
Kur stovi mūs mylimas Vilnius.

Ir kaip mes, išeiviai, taip galime likt 
Be sostinės ir be tėvynės?
Ir kaip mums į tolimą Vilnių nuvykt, 
Kad priešas jį laiko pamynęs?

Bet Vilnius toli. Jį atkirto nuo mūs 
Durklais ir tvorom geležinėm, 
Iš tolo tik siunčiam jam meilės jausmus, 
Svajonių vainiką nupynėm.

ucijos metu telieka 
asirinkimas: užmuš
ti užmuštam.

Tai Marianapolis. Dar neseniai 
Kolegija šičia įkurta, — 
Tikrieji lietuviai, jauni mokiniai, 
Sudaro brangiausią mūs turtą.

Kolegija — lizdas tautos milžinų, 
Lietuvą jie čia atstatydins 
Ir džiaugsis, sulaukę tėvynės sūnų, 
Kęstutis ir Vytautas Didis.

jas žmogus nyksta, 
peji darbai palieka, 
i, laimingi tie, ku- 
lemirtingus darbus 
— V. Uždavinys.

ko, Motiejus, niekas kitas.
Nes jis šviesiaplaukis ir į 

. Kortininke
man visą teisybę pasakė. Jis

kelinta valanda, o 
žvilgt, žvilgt į langą, 
džio, sako neturiu, 
saulės atrodo, kad

kad — oi, oi!.. Todėl aš ir 
•sakau, kad tokius dalykus 
burtininkai tikrai atspėja.

lyti skundu yra ne- 
ir laimingiems ir ne

irtiems.
— Dr. Johnson.

lybės, kurias mes pa. j 
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lojimo, kaip musu ga.1
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is b-vės, pramo- j 
, kreditas, švieti- 
as naudojama vo- 
Klaipėdos krašte 
'ačiau Klaipėdos 
ečių skaičius net 
'stlando tvirtini- 
Tyriausias prasi-

tančiai gamtos balsą, 
ie žodžių į mus kulbn 
t širdžiai jausnysiės

- BreiteMŽį

šis
Laikro-
bet iš nuvarysiu, bet teisybę vis- 
jau pu-

onora Bartkevičiūte i

•a jausmas, kyląs 
patikimo ir gim- , 

iiajame norą, kad | į 
. būtų gera.

— Tagorė.
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SILOSE 300,000 
IETUVIŲ

kias paras gavo, ir bylinėji
mosi išlaidas jam užkrovė, 
57 dolerius liepė sumokėti. 
Jau norėjo Motiejus toliau 
ieškoti teisybės, bet teismo 
sekretorius jam paaiškino, 
kad toliau negalima, nes 
sprendimas galutinis.

Baisiai nuliūdo Motiejus 
Kraštinis. Tiek laiko sugaiš
ta, tiek išlaidų padaryta, o 
dabar mokėk išlaidas ir sė
dėk penkias paras... O čia 
kaimynai šaiposi. Juokiasi iš 
Motiejaus tamsumo. Ir kortu 
įlinkės pranašavimus kaišio
ja jam į panosę. Bet sprendi
mas galutinis — ir nieko čia 
nepapeši. Sumokėjo Motiejus 
teismo išlaidas, apskaičiavo 
visus savo nuostolius su ad
vokatais, pasispiaudė delnus 
ir pradėjo mėšlą mėžti. Nes 
jau laikas buvo patręšti pū
dymą. Kabina Motiejus mėš
lą iš avių tvarto, krauna į 
vežimą ir vis galvoja apie 
didelį nemalonumą. Tik žiūri 
kažkoks retežėlis ant ražo 
užsikabino. Ir kažkoks ne si 
dabrinis bumbulas maska 
tuoja. Pasilenkė Motiejus, 
nutraukė tą radinį nuo šakės 
ražo, gi žiūri — tikras laik-

statistikos biu- 
s, palyginus su 
metais, vokiečių 

gimimų skaičius 
rašte žymiai pa- 
idinasi, vietoje 
įsigalvoto perse- 
ečiai čia tarpsta, 
noj pusėj Nemu- 
įjoj, kaip ir vo- I-, 
lios įstaigos va- < 
Lietuvoj (Preus- J 
n) per 50 metų 
čius iš 400,000 
000, ir toliau vis 
ikinami. Tačiau ‘ 
ien lietuvių bal
ose vartoja apie 
ntojų," o aiškiai 
ilmės yra per 
nių. Skelbiant, 
oje naikinamas 
iš istorijos ne- 
š kurių pasau- 
prieš 300 metų 
aus apylinkės 
iškai.

■SI

valsčiuje pa- 
gžudys nušovė 
leikį ir jo sū
relis metus tas 
juvo nušovęs 
kę. Išėjęs iš 
iride dvigubą

12 d. ministe- 
is Tūbelis ati- 
, Pramonės ir

Pernai rudenį pražuvo Mo- siaudienis. ’’Aha, mano sau 
tiejaus Kraštinio kišeninis Motiejus, laikrodžio neturi... 
laikrodėlis. Menkas tai buvo Žinau, brolyti, kodėl tu žiūri 
laikrodėlis, ne sidabrinis ir į langą... Nušvilpinai mano 
sustodavo jis beveik kas an- laikrodėlį, o dabar į saulę 
trą dieną. Bet Motiejus jo la- žiūri... Ne veltui tu toks 
bai gailėjosi. Jis gerai atsi- šviesiaplaukis... O dar kai
minė, kad šitą aparatą buvo mynas, vadinasi, artimas 
palikęs ant palangės. O kai žmogus — tpfiu!”... 
sugrįžo iš tvarto — laikro- p0 to Motiejus ir išgarsi- 
džio nė dvasios. Prasmego, no p0 vįSą miestelį, kad Jur- 
kaip kiaurai žemę. Todėl prie gįg Varnėnas pavogė jo nuo- 
progos Motiejus užsuko pas savą laikrodį, kuris buvo 
garsiąją Šiaudinės miestelio vertas šimto dolerių. Jis, sa- 
kortininkę šmaikštelienę ir 
paprašė jos patarimo. O 
šmaikštelienė jam ir sako: langą pažiūrėjo.

— Gerai, — sako, — tuo- : 
jau viską išaiškinsiu. Padėk nušvilpino mano laikrodėlį, 
ant kortų tris dolerius — ir Nu, išgirdo Varnėnas šitą is- 
aš tuojau pasakysiu visą tei- toriją ir baisiai įsižeidė. Atė- 
sybę. Ir tamstos laikrodį su- jo pas Motiejų ir pradėjo 
rasime. Tiktai padėk čia tris aiškintis. Ką tu, sako, prasi- 
dolerius, nes be pinigų ne- manai, kaimyne. Apvaginti 
galima aiškinti. -■ mane nori? Nustok niekus

Iškrapštė Motiejus tris plepėti — arba aš tave į tei- 
dolerius ir padėjo ant kortų smą paduosiu. Negalima 
kaladės. O burtininkė šitą šmeižti nekaltą žmogų. Bet 
kapitalą įsidėjo į nuosavą ki- Motiejus nenori nė klausyti, 
šenę, išdėjo kortas ir sako

— Taip, — sako, — ponu- tiejus.nes aš viską 
Ii, tamstos laikrodį pavogė. 
Tamsta palikai jį grįčioje 
ant palangės, o paskui nebe- 
radai. Vadinasi, buvo pa
vogtas. O pavogė šitą laik
rodį vienas šviesiaplaukis 
vyriškis. Jis yra labai neto
limas tamstos kaimynas ir 
buvo atėjęs į tamstos grįčią.
Todėl jis ir nušvilpino šitą] nėjo visus, kaip, kas, kada ir 
laikrodėlį. Jei nori šitą nie- kodėl. Rinitai apsvarstė visą 
kadėją pažinti, tai daryk ši-Į reikalą ir pasiūlė taikintis, 
taip. Kai tik ateis į tamstos‘O Motiejui liepė atsiprašyti 
grįčią šviesiaplaukis vyriš- kaimyno ir atšaukti visus 
kis, tuojau paklausk jo, ke-j prasimanymus. O kad Motie- 
linta valanda. Ir jei tik jis jus nesutiko, tai teismasjIr tris d"olerl‘us sumokėjai 
pažvelgs į langą — vadinasi, 51”’— — —1’5"" —
jis pavogė tamstos laikrodį 
Be to, greitai tamsta aptu
rėsi nuostolį ir didelį nema
lonumą. Taip rodo kortos.

Padėkojo Motiejus už ge
rą patarimą ir sugrįžo į na
mus. O čia pas jį apsilankė 
kaimynas Jurgis Varnėnas. 
Toks šviesiaplaukis vyriškis. 
Čia Motiejui tu’ojau toptelė
jo į galvą kortininkes pat r 
rimas. Paklausė jis Varnėno ir baigta. Ne, sako,

— 'eisiu. Toliau ieškosiu teisy- 
Ligi aukščiausio teismo

Tu man nekalbėk, sako Mo- 
žinau...

Nu, žodis po žodžio — ir 
Varnėnas dar labiau įsižei
dė. O paskui ir į teismą Mo- rodis! Vadinasi, jo nuosavas 
tiejų patraukė. Parašė skun-' aparatas, sumintas į avių 
dą ir pasiuntė į apylinkės mėšlą. Parodė Motiejus šitą 
teismą. Prašė nubausti Mo-!radinį savo bernui, paskui 
tiejų Kraštinį, kuris šmeižia'" ‘ ....
nekaltus kaimynus.

Teismas, žinomą, išklausi-

ikirpo jam penkias paras 
šaltosios. Ir dar pamokslą 
pasakė.

— Ką čia, — sako, — pra
simanai žmogeli? Burtinin
kams tiki, su kortininkėms 
bičiuliaujiesi ir nekaltus žmo 
nes įžeidinėji. Negražu taip 
daryti. Burtininkams negali
ma tikėti, nes jie meluoja ir 
apgaudinėja.

Bet Motiejus užsispyrė — 
nenusi-

Juozas Sužiedėlis

žmonai, paskui kaimynui 
Plaušeliui ir sako:

— Štai kur jis buvo pras
megęs, kad jį ežys subadytų. 
Nugi, dabar jau atsimenu. 
Mat, neprisegiau aš jo prie 
liemenės. O kaip pasilenkiau 
— jis ir iškrito, nevidonas. 
O aš tuojau pas kortininkę.

Ir nekaltą žmogų apvaginau. 
Ech, kad jį ežys subadytų.!' 
O dabar nuostolis ir didžiau
sias nemalonumas.. .

Motiejus, žinoma, ilgai ne
laukė. Tuojau nubėgo pas 
Varnėną ir atsiprašė jo nuo- 
š'rdžiai. Ir visus šmeižtus at
šaukė. Bet nuo to laiko bur
tais ir kerėjimais jis nebeti
ki. Ir pas kortininkes nebe
vaikščios. Bet vis tik reikia] Jei jie tik sako, kad pilietis 
pripažinti, kad kortininke .apturės nuostolį ir nemalo- 
kai ką ir atspėjo. Nuostolį ir numą — būtinai reikia tikė- 
nemalonumą Motiejus tikrai, ti. Nes jie gerai žino, kad jų 
apturėjo. Už tris dolerius (pranašavimai suteikia pilie- 
nusipirko tokį nemalonumą,, čiams nemalonumų.

Iš Kubos Lietuvių Susivie-j Broliai Amerikiečiai prijau- 
nijimo gautas sekančio turi- čia savo Broliams Kubie- 
nio laiškas:

„Turime garbės pranešti 
p. Gen. Konsului, kad siųs
tus 79 dol. gavome. Padarė
me visuotiną susirinkimą, 
aptarėm kam reikalingiausia 
pašalpa ir sulig daugumos 
nutarimo, išdalinome bedar
biams, sergantiems ir jų su
vargusioms šeimom.

Labai didelį įspūdį mums 
padarė visi aukavusieji A- 
merikos lietuviai. Kad mūsų

čiams blogoje padėtyje, už
tatai mes visi Kubos lietu- 

lviai širdingai tariame ačiū 
visiems aukotojams ir pasi
darbavusiems. Dabar mes 
prašome p. Konsulą paskelb
ti spaudoje, kad žinotų visi 
Amerikos aukotojai lietu
viai. Visiems siunčiame 
dingiausių linkėjimų.

Prie laiško pridedame
kų gavusių sąrašą su para
šais.

Pirm. Juozas Alesčikas, 
Sekr. Juozas Barštis ir 
Ižd. Vincas Čeponis.”

Konsulato pastaba: be 
dol. pasiųstų L. Susiv. Ha- 
banoje, dar pasiųsta 3 dol. 
atskirai A. Antanauskui į 
Camaguey, Cuba, kurį Kon
sulatas pora kartų į metus

Lietuvoje ūkininkai jau 
senovės mėgdavo sodus. Jei 
kai kuriose šalyse ūkininko 
sodyboje trobos stovi plikos, 
tai Lietuvoje ūkininkas skai
to tai sau negarbe. Jo sody
ba yra apsodinta medžiais, 
šeimininkės didžiuojasi savo 
gėlių darželiais, o ūkininkai 
lenktynių© ja vaisių sodais. 
Vis naujų rūšių vaisinių me
delių skiepų išrašydavo iš 
užsienio.

Dabar Lietuvoje yra dau
gybė savų medelynų, kurie 
užaugina ir parduoda ūki
ninkams pigia kaina išban
dytų Lietuvos klimate skie
pų. Kad ūkininkų pajamos 
iš sodų padidėtų, yra pakelti 
muitai už įvežamus užsieni-

nius vynus. Savi 
plito vaisvynių 
Čia atsiekti dideli 
mai ne tik kiekybė, bet ir, 
aukšta tų vynų kokybe. Čiri 
paduodame skaitlines, kurios | Į 
parodo, kaip ta šaka vysti 
metais. Tos žinios nėra pil
nos, nes statistika apinikdik 
vyną, pagamintą prekybai. 
Daugelis šeimų gamina gerą 
vyną savo suvž rtojimui, kas 
į statistikas neįeina.

1930 m. vyno gamybai su
vartota 611 tūkst. kilogra
mų vaisių ir uogų ir paga
minta 413,500 litrų vyno, o 
1936 m. 22 įmonės suvartojo 
832,900 klgr. ir pagamino 
679,400 litrų už 852,000 litų.

Vyriausybė ieško ir randa 
vaisių eksportui rinkų. 1930 
m. jų eksportuota: 13,759 
tonų už $522,500 litų, bet tai 
buvo išimtini metai, tokio 
vaisių derliaus paprastai ne
buvo; be to, Vokietijoje U 
žiemą kaip tik dideli šalčiai 
sunaikino sodus. 1936 m 
eksportuota 1,937.8 tonu už 
749,500 litų. Muitų pakėlimu 
sulaikomas vaisių įvežimą0 
iš užsienių ir tuo duodam ° 
galimybė anksčiau parduok' 
vaisius ir uogas, tiek švie
žius, tiek džiovintus, vidaus 

irinkoje.

šelpia nuo savęs; jis irgi at
siunti padėkos laišką.

Originalūs laiškai ir gavu
sių pašalpas sąrašas su pa
rašais yra Konsulate ir 
kiekvienam aukojusiam pri
einami.

Naujos aukos:
SLA per pirm. adv. F. J. 

Bagočių $200.00; SLA 291 
kuopa per p. Pajaujį R. D. 2, 
Hunlock Creek, Pa. $2.00; 
SLA 42 kuopos nariai: U.
Liutkienė, P. Greičaitis, MJ Pagaliau, ypač blaivybės 
Bernotienė, P. Kluonas, D. | šalininkai> iška® nau» 3U’ 
Greičaitis ir V. Greičaitis po manymą - gaminti sveikiau 
1 dol.; M. Žemaitis 30 c., A. si gėrimą - vaisių sultis. 
Bernotienė, E. Misienė po 25 Tai vgl naula Pramongs ša- 
c., smulkių aukų 70 c. ir pati Kf 
42 kuopa $5.00, — viso $12.-, ^u: 
50.

SLA. 270 kuopa: nariai — 
$3.30 ir iš kuopos iždo papil-

i ka, naudinga dvejopu atžvil- 
: materialiniu, o ypač 

.sveikatingumu, nes sultys v- 
Ira svarbus maistas visiems, 

. tiek suaugusiems, tiek ma- 
dė $1.70,viso $5.00; SLA105 žiems- Pirma Pradgj° tu0 rfl' 
kuopa: nariai - $5.00 ir iš Pintis Baivybės Drauda ■ 
kuopos iždo paskyrė $5.00, Agronomas J. Valatka Kau- 
viso $10.00; adv. Jonas An-,ne Prad®i° Samlntl sult,3: 
sell, N. Y. - $15.00, ponas Pėdžioje pagamindavo 5000 
N. N. iš Čicagos - $10.00; buteIi1’ ° Paskutiniu laiku 
SLA 311 kuopa — $5.00; gamina apie 20,000. Be to, 
SLA 352 kuopa — $10.00; norintieji galėjo išmokti pa
vis© $269.50. :tys pasigaminti sultis; tam

Iš tos sumos; SLA vado
vybei pritariant, 255 dol. 
persiųsta Susivienijimui Lie
tuvių Kuboje ir $14.50 atski
riems asmenims, gyvenan
tiems toli nuo Habanos.

Tuo akcija Kubos lietuvių 
naudai baigiama.

Generalinis Konsulatas 
New York City.

tikslui keliose vietose Lietu
voje buvo dykai mokoma.

Vienok tokia gamyba ne
dideliu maštabu nevisuomet 
apsimoka. Dabar norima ir 
vaisių sulčių gamybą pakelti 
ir išplėsti. Tam tikslui „Pie
nocentras” specialiai statys 
fabriką. z

ą 
į-

visą slėnį nuaidėjo baisūs 
šauksmai:

— Į priekį! Į priekį! Mir
tis nelabiesiems kryžei
viams!

j toki tarpai. Lietuviai nariai i Žemaičiai buvo baisūs savo 
šoko į priešą paskui savo va- pašėlime. Apsikarstę miško 
dą. Vytautas atrodė pajau
nėjęs. Jo akys žaibus svaidė. 
Rankoje blizgėjo aukštai iš
keltas kalavijas. .

Pirmiausia su priešu turė
jo susitikti kunigaikščio Vin
geles ir bajorų Velbuto, Kla-jne. 
vigailos ir Gintauto vedami 
žemaičiai. Jie buvo pirmuti
nėje eilėje. Kartu su jais nuo 
ežero šono išpuolė, kaip skė
riai, totoriai. Jie turėjo už
pulti dešinįjį sparną ir su
trikdyti priešo eiles. Puoli-

(Tęsinys) lei'ėmis, tarp kurių buvo pla-
— Geras esi tu, Zindrame, 

pats Viešpats tave man at
siuntė, — kalbėjo Jogaila. — 
Leiskis, aš tau užkabinsiu 
šv. Barboros kankinės relik
vijas. Tesaugo jos tave nuo 
visokių pavoj,ųt.. O dabar 
liepk trimituoti į kovą. Bro
lis Vytautas tegu jau prade
da mūšį... O kai jį kryžeiviai 
palauš — bus mūsų eilė... 
Eik, Visagalis mums, padės, 
nes mes kariausime už tie
są...

Vytautas sėdėjo ant balto 
žirgo savo pulkų priešakyje. 
Jo pulkai nekantravo pasi
ruošę pulti į kovos sūkurį. 
Galiausiai suaidėjo rago gar
sas, kuris šiurpuliu sukratė 
ne vieną kūną. Didysis vadas 
išsitiesė, aukštai iškėlė kala
viją ir, kaip viesulas, nuvedė 
paskui save nesuskaitomus 
būrius karžygių į lemiamą 
mūšį.

(j,. ■*

VII. Mūšio sūkury

, žvėrių kailiais, apsiginklavę 
■geležimis kaustytais vėzdais, 
j jie veržėsi į priekį, kaip tau
rų gauja. Tačiau slėnyje jie 
nieko nerado ir sustojo. Kry
žeiviai dar tebesitvarkė kal- 

Priešakyje blizgėjo šak
niai, šarvai ir ginklai, plevė
savo vėliavos ir baltavo ap
siaustai, išmarginti juodais 
kryžiais.

Staiga pasklido jų trimitų 
aidai. Kažkas baisiai trinkte
lėjo ir akmenų skeveldros 

mui nepavykus, jie turėjo'pabiro žemaičių priešakyje, 
greitai pasitraukti ir paskui, _ Perkūnas! Perkūnas! 
tinkamu laiku vėl pulti prie-į _ sušuko žemaičiai ir krito 
šą. Antroje kariuomenės ei- Į kniubsti. 
lėjė buvo surikiuota narsi ir 
įgudusi kariauti paties kuni
gaikščio Vytauto kariuome
nė. Paskutiniąja eilę sudarė 
gudų ir rusų pulkai.

Kartu su

sidėjo kautynės kirviais, ka- klupo ar nugriuvo. Juos min- 
lavijai, vėzdais ir rankomis.
Žmonių lavonai krito, kaip 
pievoje žolė, aštraus dalgio 
kertama.

Atkakliausiai kovėsi kuni
gaikštis Vingėla ir keturi 
milžinai Strisiai. Po jų kojo
mis jau raitėsi krūva vokie
čių kareivių ir riterių lavo
nų. O jie vis stovėjo vietoje 
'r tebešvaistė savo ginklais, 
tarytum plunksnomis. Kiek
vienas jų smūgis paguldyda
vo bent po vieną priešą.

dė ir priešai ir savieji.
Ūmai dešiniajame sparne 

perskrodė orą baisus lauki
nis kauksmas ir negirdėtas 
staugimas. Tai totoriai puolė 
kryžeivius.

Didysis magisteris iš kal
no žiūrėjo ir pamatė . toto
rius. Jis tuojau liepė dviem 
atsargos būriam pulti neti
kėtai pasirodžiusius totorius. 
Bet jie, kaip netikėtai atsi
rado, taip ūmai dingo, pa
degdami tik Eglėkalnio kai
mą. Gaisro dūmus vėjas už-

— Perkūno vardu į prie
kį! — vėl šaukė krivės.

Žemaičiai vėl sukruto. 
Šaukdami puolė jie priešą, 
kuris, kaip viesulas, pasilei- 

priešakinėmis' do nuo kalno į slėnį. Susirė-

čių į priekį kryžeivių dvasią, iš užpakalio ir smarkiu puo- 
Didžiojo magisterio būrys limu ritosi, kaip banga, ant 
sustiprino jų jėgas. Naujas jųjų, 
smarkus puolimas vis dėlto 
palenkė žemaičių eiles. Jos 
ėmė irti ir trauktis, nusineš
damos savo banga ir kuni
gaikštį Vingėlą su milžinais 
Strisiais, kurių jau tik trys 
bebuvo likusių.

Kryžeiviai perplėšė lietu
vių eiles pusiau. Vieną jų 
dalį rėmė į ežerą, o antrą vi- liovėsi vijęsi žemaičius ir vi- 

i si atsigręžė į smolenskiečius. 
Bet riterių žirgai painiojosi 
tarp pintinių tvorų. Jie turė
jo irgi pėsti stoti į kovą.

Tuo tarpu lietuvių strėlės 
iš pamiškio retino vokiečių 
eiles. Jos, tarytumei gyvos, 
surasdavo šalmų skylutes ir 
griovė nuo arklių geležinius 
raitelius, šitaip į kairįjį 
sparną susigrūdo visos kry
žeivių jėgos. Vytautui buvo 
laiko tvarkyti pakrikusį de
šinįjį sparną. Ūmiu laiku vėl 
išaugo tvirta pajėga. Ji te
laukė vado žodžio, kad vėl 
griūtų ant priešo. Didysis 
magisteris manė, kad ta at-

Jie, kapodami priešą, ver
žėsi į savo vytinius apkasus, 
kuriuos buvo sau pasidarę iš 
anksto. Niekas neįstengė jų 
sulaikyti. Jų kirviai skambė
jo, gurindami riterių šarvų 
plieną. Įsigavę į savo keis
tuosius apkasus jie sustojo 
vietoje, kaip siena. Riteriai

i

a-
a-
š-

o-
:ai

josi į girią*)
Tačiau kryžeiviai neilgai 

giedojo pergalės himną. Vy
tautas, kuris visa matė ir 
stebėjo, jau veikė paežerėje. 
Jis tvarkė pirmajame puoli
me pakrikusias eiles. Ten bu
vo ir kunigaikštis Dovydas. 
Jis su savo smolenskiečiais, 
ginkluotais didžiuliais kir
viais, užėjo dabar vokiečiams

*) Autoriaus taip aprašoma šis 
mūšis pasiremiant neteisingais 
lenku šaltiniais. Iš tikrųjų, lietu
vių kariuome nėnebuvo palaužta ir 
neatsitraukė. Tik jos dalis su to
toriais tyčia buvo ūmai pasitrau
kę ir tuo būdu išviliojo paskui 
save iš mūšio lauko kryžeivių kakliai kovojanti smolen- 

I pulkų dalį. Tai buvo Vytauto su- skiečių grupė esanti pasku- 
Pergalės himno aidas dar galvotas kovos manievras (bū- tinė jėga, kurią bepaliko nu- 

labiau sutvirtino besi vežiau- das).

fuo
Inę
im

Kryžeiviai tuojau patrau- tiesio ant kr žeivių 
ke į mūšio sukurį ir savo at- į stovyklos 
saigos pulkus. Jie vylėsi tuo 
vienu puolimu galutinai su
ardyti lietuvių eiles ir iš kar
to jas sunaikinti. Tačiau jie 
apsiriko. Žemaičiai, nors ir 
pulti iš kalno, neketino pa
siduoti. Kai gi pradėjo pa
mažu trauktis, kunigaikštis 
Vingėla vis dar tebekovojo 
toje pačioje vietoje kartu su 
keturiais milžinais, apsigroz- 
dę kalnu vokiečių lavonų. 
Keiksmai su mirštančių de
javimais ir maldomis. Arklių 
žvingenimai su ginklų tratė
jimu. Visa aplinkui virė, kaip 
katile. Nelaimė tam, kas su

Toks greitas, kaip jiems 
atrodė, laimėjimas vokiečius 
apjakino. Jie nepasirūpino 
net palikti atsargos prieš ga
limą antrąjį totorių puoli
mą. Magisteris žiūrėjo, kaip 
vyksta mūšis. Pamatęs že
maičius traukiantis, džiūga
vo:

— Žiūrėk, žiūrėk! — kal
bėjo jis Mark vardui Zalcba- 
chui: — Mūsiškiai nugalėjo! 
Priešas traukiasi! Liepk 
traukti pergalės himną ir į 
priekį, paskui mane!

an- 
Lvė 
iki 
Pie 
en- 
tir- 
lie- 
to” 
iš- 
or- 
vos 
,uti
>

»>

Įveli III bll [J lUbelnHlCillic 1 uu linu namu |

karių eilėmis smerkėsi į prie- mimas buvo baisus. Atrodė, 
kį ir krivės. Jie Perkūno var-.kad dangus ir žemė susikibo 

Lietuvos kariuomenę Vy- 'du ragino žemaičius narsiai pr ėmė grumtis. Kryžeivių ie- 
tautas buvo išrikiavęs trimis pulti ir naikinti priešą. Po tys bematant sutrupėjo. Pra-

as
veikti. (Bus daugiau)
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Gruodžio 17 d., 1937 m.

i& l| Apreiškimo par. sodalietės

.JAUNIMO BROADWAY] sidėjimo šventę. Bažnyčia IŠ TOLIAU m IŠ TOLI
J Is VYČIŲ VEIKLOS

Vyčių dovana
/Savo /aprašymuos apie

X. gen. Žukausko mirtį bei jo,
įuopelnus ne tik Lietuvos, lsa ^e' ^rie® Kalėdas ir Nau- 

"bet ir dauguma Amerikos'Jus Metus Penktadieniais 
tikraščių paminėjo, kad A- žaidim’1 nebus- Vėl Prad®8 

■nerikos lietuviai 1927 m. į-l8auS10 5 d- Klasčiaus salg> 
teikė gen. Žukauskui aukso' *sausl° 2 d' ža,s fleš °u,r 
"ardą, tačiau nepasakyta, Lady of Lourdes C C ’ Ho!’
ad apdovanojimui mintį iš-i 
ėlė ir aukas kardui surinko į

Lietuvos Vyčiai, kurie ir pa
tį kardą įteikė per savo Cen- 
ro pirm. K. Viesulą ir sekr. 
\. Rubliauskaitę. Ar never
tėtų atiduoti kreditas tam, 
l am iš tikrųjų priklauso, o 
ne visiems dabar Jau savin-

. tis.

a.

visas mišias buvo pilna 
' čempijonato taurė nebus sun žmonių. Per 9 vai. mišias 

ku įsigyti. Marijos Vaikelių dr-ja eina
Šį penktadienį, gruodžio prie Komunijos; gražiai gie- 

17 d., lietuviai žais prieš|dojo mergaičių chorai; ati- 
Sacred Heart C.C. Klasčiaus

Šeštadienį, gruodžio 18 d. 
maspethiečiai važiuoja į Wa
terbury, Conn., kur žais 
prieš Waterburio L. Vyčius.

tinkamą pamokslą pasakė 
kun. N. Pakalnis.

Per mišparus klebono pa
mokslas skirtas tik sodalie- 
tėms. Naujų sodaliečių pri
imta 28. Mūsų parapijoje 
mėnesinėje Komunijoje ir 
susirinkimuose dalyvauja 
apie 80 suaugusių ir 76 ma
žesnių mergaičių.

Sodaliete.

SO. BOSTON, MASS
GREAT NECK, N. Y.

Gruodžio 17 d., J

Pro adatos akį

— Žiūrėdami pro adatos 
akį matom, kad dvi Cam
bridge gražios paneles S. ir 
S. pagarsėjo kaip profesijo- 
nalės dainininkės. Linkime 
pasisekimo Naujų Metų va
kare.

Apskrities parengimas
New Yorko ir New Jersey 

apskritis vasario 28 d. ren
gia Bayonne, N. J. šokius 
Pasamdyta dviejų aukštų sa
lė. ir bus gauta du orkestrai ~ Sveikiname ponus P., 
Pramogoje rengiasi dalyvau- laukiančius šeimos padidėji- 
ti visa apskritis. m0, linkime laimės.

Šiuo reikalu įvyks komisi-' — Viena So. Bostono vytė 
jos posėdis gruodžio 19 d Pra(Įėj° džiaugtis vakarais. 
Bayonne, N. J. lygiai 2 vai l^ažin ar kada esi namie, 
po pietų. Komisijai vadovau- ”^ss Navy ?
ja A. G. Žemaitaitė iš Ba-j — Neperseniai atsiskyrė 
yonne, N. J. ūš mūsų vienas geras drau-

L. Vyčių 109 kp. mėnesi
niame susirinkime išrinkta 
nauja valdyba: pirm. A. Va
siliauskas, vicepirm. J. Zars- 
kis, rašt Pr. Zarakytė, fi- 
nanų rašt. M. Rusaitė, ižd. 
K. Budria, tvarkd. A. Juška.

Kuopa smarkiai ruošiasi 
Kalėdų baliui, įvyksiančiam 
Kalėdų pirmą dieną, gr. 25 
d., Kasmočiaus salėje Kvie
čiame visus atsilankyti.

Greataeckietis.

NEWARK, N. J.

Naujų narių vajus
Per Naujus Metus L. Vy

čiai pradės didžiulį naujų na
rių vajų, kuris baigsis gegu
žės 1 d. Tikrai būtų gražu, 
kad visi dėtų pastangas šį 
vajų paremti ir sutrauktų vi
są mūsų katalikišką jaunimą 
į šią jaunimo organizaciją. |

Sportas
/ pskrities suorganizuota 

kamuolių (bowling) lyga į- 
trav.kė į rungtynes 8 kuopas, 
kurios kovoja dėl pirmeny
bės. Dabar organizuojama ir 
krepšinio lyga, kur tikimasi 
turėti bent 10 kuopų ratelių. 
Be kitų kuopų rengiasi ir 
Brooklyn© 41jma kuopa, la
vindamas! kas ketvirtadie
nis.

Apreiškimo parapijos ba- 
zare gražiai išstatytą būdą 
turėjo ir vyčiai. Bazaro laiku 
daug dirbo kuopos nariai. 
Daugiausia pasidarbavo M. 
Reseskaitė, Z. Mažeikienė, 
V. Kainauskas, A. Mažeika 
ir k.

j iš mūsų vienas geras drau- 
'gas. Kad ir tarp mūsų gyve- 
ino, bet nieko bendro neturė- 
jo, nes, praradęs mylimus 
tėvelius, niekas jam nebuvo 
meilu. Dabar Al, kad ir nie
kam nieko nesakei, bet jau 
ne vienas gyveni, o su savo 
žmona. Gal ir vėl daugiau 
girdėsime iš tavęs. (Congra
tulations, Pat).

— Šeštadienio vakarą su
važiuos į Worcester! visų 
apylinkių Vyčių kuopų Bow
ling rateliai. Tenai suvažia
vę stengsis sudaryti lygą, 
kuri atliks du darbu. Pir
miausia, duos progos rate
liams žaisti tarp savęs, o 
antra, daugiau ir geriau ga
lės susipažinti su vyčiais ir 
tokiu būdu sustiprinti savo 
sąryšius. Linkime jiems pa
sisekimo.

— Nežiūrint, kiek stiprus 
esi, vistiek silpnas esi. Tai 
patyrė So. Bostono vyčių 
bowling ratelis. Praeito še
štadienio vakarą Athol rate
lis nugalėjo So. Bostono ra
telį 17 taškų. Neužilgo So. 
Bostono vyčiai tikisi susi
laukti Atholo Bostone ir ant
rą kartą žaisti. Linkime pa
sisekimo.

L. Vyčių. 29 kuopos bowl
ing žaidėjai gruodžio 12 d. 
susitiko su Maspetho 110 
kuopa ir laimėjo žaidimą. 
New York — New Jersey ap
skrity mūsų vyčiai laimėjo 8 
žaidimus, pralaimėjo 4. Už 
kiek laiko newarkieciai at
vyks į Maspethą. Šį sekma
dienį, gruodžio 19 d,. Newar- 
kas žais Patersone. Linkėki
me mūsų žaidėjams geriau
sio pasisekimo.

Newark — Maspeth žaidi
me pasiekti tokie taškai:

Newark: 
J. Banis 178 
T. Barkauskas 173 
J. Grimm 172 
V. Barkauskas 143 
V. Daukšys 193

201
151
130
146
187

859
Maspeth:

815

J. Wezwick 161 138
A. Thomas 186 192
M. Wezwick 151 236
T. Kober 137 170
C. Augis 172 162

MASPETHO SPORTININ
KAI LAIMI IŠ SODALIEČIŲ VEIKLOS 

BROOKLYN, N. Y.

Angelų Karalienės par. 
sodalietės Nekalto Prasidėji
mo šventėje susilaukė naujų 
narių. Sodaliečių pažadus 
padarė T. ir M. Bugenytes, 
Pr. Sveiklaitė ir O. Vizgir
daitė. Vyresnės narės irgi 
atnaujino savo pažadus.

Po pamaldų sodalietės su 
savo motinėlėmis buvo pa-

Maspetho lietuviams pasise 
kė pradėti Long Island pro- 
fesijonalų lygos sezoną. Lai
mėjo prieš Astoria Arrows 
ir praeitą penktadienį prieš 
Jewish Center 43 — 34 taš
kais. Abiejose rungtynėse 
ypatingai pasižymėjo Au
gustinas ir Kepežinskas. To
dėl, kai gruodžio 12 d. žaidė 
prieš Morris Park K of C.,
tikrai tikėjosi laimėti. Bet] kviestos į salę, kur buvo pa- 
išėjo kitaip; pralaimėjo tik ruošti užkandžiai. Sesutės 
vienu tašku (per 40 sekun- pranciškonės buvo išmokiu- 

28. Žinoma, šis sios sodalietės įdomiai pro
gramai. Sės. pranciškonės 
dabar du sykiu į mėnesį at
silanko pas sodalietės ir 
daug įdomių dalykų išmoko.

Mūsų pramogėlėje dalyva
vo kleb. kun. J. Aleksiūnas ir 
mūsų dvasios vadas, kun. J. 
Laurynaitis.

Šį sekmadienį, gruodžio 19 
d., per 9 vai. mišias sodalie
tės eis prie Komunijos.

A. Vasfeuskaitė.

džių) 29 
pralaimėjimas lietuvius ne-' 
nustūmė lygoje. Laikrašti
ninkai lietuvius vadina 
„black horse” komanda, nes 
nežino, ko iš lietuvių tikėtis. 
Jie nenori tikėti, kad lietu
viai būtų geriausia komanda 
Long Islande, bet yra bai
mės, kad lietuviai gali pa
siekti čempijonato, nes pra
džia netikėtai jiems laimin
ga. Lietuviai pasitiki, kad

AMERIKOS BA
RUOŠIAMAS W

MENESI

ją iš operos Aida. Koncertą Į Dovanokite, jeigu kurį iš sa- 
baigė, išreikšdama savo jau- kyklos ar šiaip privatiškai 
smus dainoje „Mano sieloj kokiu žodeliu, bet nenorėda- 
šiandien šventė”. Tą pačią mas, užgavau. Prašau dova- 
nuotaiką dar labiau jautė noti. A.Š kiekvieną dieną šv. 
visi koncerto klausytojai.

Muz. R. Juška irgi puikiai i 
pasirodė, padainuodamas sa-l 
vo galingu baritonu. Parapi-, 
jos choras taip pat puikiai 
savo užduotį atliko.

Art. Rakauskaitei pijanu 
akompanavo p. Ecker, Bos
tono mokyklų muzikos di
rektorius.

Gaila tik, kad daugiau lie
tuvių nepasinaudojo šiuo 
koncertu. A.

dys baltimoriečių tikybinis 
gyvumas ar atšalimas. Vi
siems lietuviams reiktų atsi
minti sielvartai ir džiaugs
mai, kurie išgyventi dvasinė
se ir tautinėse grumtynėse 
su pasaulio bangomis. Tikiu, 
kad Baltimorės lietuvių pa
rapijos 50 metų istorija tu- 

| rėš garbės lapą, nes niekad 
parapijos vardas nebuvo su
terštas kokiais netinkamais 
vaidais, nors buvo iš lauko 
apsupta dygliais, erškėčiais, 
bet viduj žydėjo ramybės le
lija, gaivinama dangiškąja 
rasa.

O kaip bus malonu atsi
minti praeities jaunystę ir 
dabarties senatvę su įvai
riais patyrimais, kurie rišasip^«.4 
"i parapijos skausmais ir d., antradienį, paminėjo Lie- 

artimi draugai "patarė grįžti džiaugsmais! Kai misijonie- tuvos krikščionybės 550 me- 
pas savuosius, bet velionis r^us’ Mieliausiojo Isšganyto- tų sukaktį. Rytą kleb. kun. 

nenorįs J° žodžiu, prisegs aukso leli- J. Valantiejus atlaikė iškil
mingas mišias, kurių išklau
syti susirinko par. mokykla 

[ir vietos tikintieji. Bažnyčia 
buvo pilna.

Vakare par. salėje įvyko 
atitinkamas paminėjimas, 
kurio programai vadovavo 
fed. skyr. pirm. komp. Al. 
Aleksis. Sveikinimo žodžius 
pasakė kunigai J. Valantie
jus, Ed. Gradeckis ir J. Kri- 
pas (specialiai atvykęs iš 
Hartfordo). Pagrindiniu kal
bėtoju buvo Amerikos re
daktorius, J. B. Laučka, 
kurs savo ilgoje kalboje, is
toriniais faktais paremtoje, 
nupasakojo krikščionybės 
kelią į Lietuvą nuo 10-to am
žiaus. Kalbėtojas iškėlė ka
talikybės nuopelnus lietuvių 
tautai ir nurodė reikalą vie
ningai budėti savo tikybinių 
ir tautinių reikalų nuolatinė
je sargyboje.

Programą įvairino Marke
vičiaus armonikos muzika, 
N. Plangytės, M. Lubauskai- 
tės ir kelių jaunesnių choris
čių dainos.

Komp. Al. Aleksiui tarus 
palankų žodį apie atvykusio 
svečio redaguojamą savait
raštį Ameriką, tuojau susi
rado 14 naujų Amerikos 
skaitytojų.

Atsilankiusiųjų skaičiuje 
pirmose eilėse matėsi kun. 
B. Gauronskas, dr. M. Col- 
ney, Įeit. Balanda, p.p. Du
bauskai, mokyt. J. Stulgin- 
skaitė ir kiti Waterburio 
veiklūs visuomenininkai.

Patenkintas.

PHILADELPHIA, PA.

Mirė Petras Šepetys
Gruodžio 5 d. mirė a.

Petras Šepetys, 74 metų am
žiaus, išgyvenęs šioje apy
linkėje per 30 m. Kilęs iš 
Kučgalio kaimo, Papilio vals
čiaus, Biržų apskr. Buvo 
linksmo būdo seniukas. Mirei 
dirbdamas ūkyje pas Kra
sauskus.

Kaipo dailidė, dirbo mažus 
darbelius, už mažą atlygini
mą pas pažįstamus. Pragy
venimui vienam pilnai užtek
davo. Daug kalbėdavo apie 
savuosius Lietuvoje ir vis 
rengėsi grįžti atgal. Žmona 
ir suaugę vaikai nuolat jį 
prašė grįžti, ir keliones iš-j 
laidas žadėjo padengti. Jo su

a.

WATERBURY, CONN.

Minėjo sukaktį

Kat. Federacijos skyriaus 
pastangomis, vietos liet, ka
talikų visuomenė gruodžio 14

sakėsi tuščiomis 
grįžti, turįs sudaryti tūks
tantį dolerių. Jam mirus ra
sta taupmenų 21 dol.

Jokiai pašelpinei draugijai 
dėl nedarbo nepriklausė. Pa
laidojimu rūpintis turėjo jo 
sūnėnas Jonas Šinkūnas. 
Gruodžio 8 d., kukliai ir su 
bažnytinėm apeigom, palai
dotas šv. Kryžiaus kapinėse. 
Paliko nuliūdime Lietuvoje 
žmoną, du sūnus ir dvi duk
teris. Sūnus Jonas yra Lietu
vos kariuomenės karininkas.

Daugybė pažįstamų ir 
šiuos žodžius rašąs reiškia 
gilios užaujautos mirusio 
šeimai, o velioniui tariame 
Amžiną atilsį.

Pr. Pūkas.

Sidabrinio jubiliejaus 
minėjimas

Šv. Kazimiero par. mokyk
lai sueina 25 metai. Seselės 
kazimierietės rengiasi šio 
jubiliejaus minėjimui, šį mi-

jas prie mūsų krūtinių, kai 
džiaugsmo tylios ašaros 
šlakštys tuos aukso lape
lius,- kaip dangaus rasa at
gaivins ramybės žiedelius, 
štai koks bus vaizdas auksi
nio jubiliejaus misijų!

— Gruodžio 11 d. „bibli
niai” studentai nešiojo pla
katus po lietuvių namus, 
kviesdami į prakalbas Lie
tuvių bendrovės salėje, bet 
neteko patirt, kiek ten lietu
vių susirinko. Lietuviams ne
reikia jų klausyti, nes turi
me visą šv. Raštą lietuvių 
kalboje su plačiais aiškini
mais, tik reikėtų išsirašyti iš 
Kauno Šv. Kazimiero draugi
jos. Kainuotų apie 25 dol. 
Tai pukūs šventojo Rašto 
tomai — gražus papuošalas 
katalikiškų lietuvių namų.

mišių metu su džiaugsmu už 
• visus darau atminimą, kur 

j tik buvau su misijomis. Ma
nau, ir manęs nepamirštate 

isavo maldose. Tai yra svar
biausias dalykas. O dar di
desnis bus džiaugsmas, kai 

| pamatysiu Dievo Teisme, jog 
esate laimingi ir nepamiršo
te mano pamokslų, o ypač 
padarytų per misijas pasiry
žimų !

Mano vieton į Ameriką at
važiavo gerb. Tėvas Jonas 
Kidykas S. J., „žvaigždės” 
klausimais ir visais kitais 
dalykais prašau kreiptis į jį 
šiuo adresu: Rev. J. Kidy
kas S. J., 1076 W. Roosevelt 
Rd., Chicago, Ill., o jeigu ko
kie neaiškumai kils, ar šiaip 
kas norės kreiptis į mane, 
prašau rašyti: Rev. J. Bruži- 
kas S. J., Postfach 217, 
Innsbruck, Austria. Čia yra 
jėzuitų universitetas, kur per 
du metus, kad Dievas sveiką 
laikys, gilinsiu savo mokslą 
ir ruošiuos naujoms misi
joms. Pasimelskite!

Visiems Geradariams taip 
pat širdingiausiai dėkoju ir 
prižadu daug melstis...

Jūsų neverčiausias tarnas 
Kristuje Jėzuje

Kun. J. Bružikas S. J.

KUN. A. DRAZDŽIO MISI 
JŲ KELIONĖ

t

»

Lietuvių Univer 
ro direktoriai nata 
Amerikos bazarą i 
— kovo 1 d.d. Baz< 
Angelų Karalienės 
se.

Visos draugijos 
tuo laiku neturėti 
mogų ir, kiek gal 
dėti, kad šis bazai 
šiai pasisektų

Artimiausiu lai! 
daryta bazaro ru< 
bo pradžia. Tikimt 
Amerikos Bičiuliai 
svarbų darbą, skiri 
laikraščio stipriom 
lams.

KUNIGŲ VIEN
CENTRO POS

Gruodžio 14 d. p 
Vaitekūną, Provii 
I, įvyko Kunigų 
centro posėdis, į 
išvykę vietos kun: 
tro pirm. J. Balkū 
K. Paulonis ir vi( 
Aleksiūnas.,

APYLINKES KA 
SEIMELIS SAUSI

K. Federacijos 1 
ko apskrities valdy 
New Yorko apylink 
kų seimelį šaukti i 
d., paskutinį sausi 
dienį. Seimeliui vie 
tyta šv. Jurgio par. 
York St., Brooklyn* 

Visos katalikų i 
prašomos išrinkti 
iš anksto.

Federacijos apskr, 
susirinkimas įvyks 
29 d., paskutinį tree:

M. RAKAUSKA 
KONCERTĄ

Gruodžio 13 — 19 d., 703 Į 
E. Main St., West Frakfort, 
m.

Gruodžio 20 — 30 d., 3905 
First St., E. Chicago (Iniana 
Harbor).

Sausio 2 — 16 d., 114 W. 
Saratoga St., Baltimore, Md.

Sausio 30 d. — vasario 13 
d., 320 Spruce St., Miners
ville, Pa.

Kovo 2 — 13 d., 5 High- 
field Rd., Worcester, Mass.

Kovo 14 — 20 d., 220 Rip
ley Pl., Elizabeth, N. J.

Kovo 21 — 27 d., 105 Main 
St., Athol, Mass.

Kovo 28 d. — balandžio 3 
d., 337 Woodward St., Jersey 
City, N. J.

Balandžio 4 — 10 d., 114 
Spring Garden St., Easton, 
Pa.

Balandžio 11 — 18 d., 1529 
Metropolitan St., Pittsburgh, 
Pa.

Gegužės 8 — 15 d., Mc
Adoo, Pa.

Gegužės 16 — 29 d., 614 
W. Mahanoy Avė., Mahanoy 
City, Pa.

Birželio 3 — 13 d., 259 N.
5th St., Brooklyn, N. Y.

Atlyginimas už misijų dar
bą ir aukos skiriamos stato
mai Lietuvoje, Vytėnuose, 
Salaziečių misijų įstaigai.

Pranešama, kad Lietuvos 
Saleziečių misijonierius kun.
A. Drazdys baigęs šią misijų 
kelionę grįžta į Lietuvą.

SO. BOSTON, MASS.173 
157
204 ngjįmą parapijiečiai skiria 
2071 sės. kazimierietėms pagerbti. 
214 Minėjimo programa bus to

kia: Gruodžio 26 d. 10:40 v. 
mišios už visus buvusius ir 
esamus mokinius, mokyklos 

133 rėmėjus, gyvus ir mirusius. 
168'4 vai. popiet par. salėje, 
160'331 Earp St., bus suvaidin- 
167* tas labai gražus istorinis 
191 veikalas „Mokyklos istori

ja”. Vaidins ne tik dabarti
niai, bet ir buvę mokiniai. 8 
vai. vakare bus pasilinksmi
nimas prie garsaus Bulovo 
orkestro.

Seselių pasakymu, tai bus 
geriausia jaunimui proga su
siartinti, prisiminti mokyklą, 
vaikystės dienas.

Visi kviečiami atsilankyti

955

807 898 819 
Narys.

PAIEŠKOMI

^9. Milevičienė - Jalušauskaitė, 
Verusė (Miller), gyvenanti Ells
worth.

40. " Grigštas, Jonas, s. Prano, 
kilęs iš Gargždų m., 
gyvenęs Bayonne, N. J.

41. Bindokas, Kostantas, 
m. iš Vilkaviškio atvykęs 
Yorkan.

42. Zaleckis, Antanas, s. Simo
no, kilęs iš Raseinių apskr. Kon
sulatas turi savo žinioje jam pri
klausomą dalį iš dėdčs palikimų. 
Atsiliepiant prašoma suteikti mo
tinos vardą ir gimimo datą bei 
vietą.

43. Gudžiūnaitė, Veronika, dūk 
te Jurgio, kilusi iš Raseinių aps. 
Konsulatas turi savo žinioje jai 
priklausomą dalį iš dėdės paliki
mų. Suteikti motinos vardą ir gi
mimo vietą bei datą.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti adre
su:

nrieš kara i taiP svarbij* Pramogą. Šv.
ICO ik d L C J | t • • • y* •

1910
New

Consulale General of Lithuania
16 W. 75th St., New York, N. Y

Lietuvos Generalinis Konsulatas

Apie Lietuvą
Bostono įtakingas dienraš

tis The Boston Poston gruo
džio 10, 11 ir 12 dd. laidose 
redakciniame puslapy, nuo
latiniame skyriuje „Strange 
Places of the Earth”, įdėjo 
gražius aprašymus apie Lie
tuvą, ir apie jos gamtos ypa
tingus gražumus. Aprašymai 
papuošti gražiais atvaizdais. 
Atvaizdai buvo šie: „A Typi
cal Lithuanian Village in 
Midwinter”, „Nida: Fishing 
Boats with. Traditional Pen
nons”, ir „Great Dunes on 
the Lithuanian Kopos”. Vie
tų vardai gražiai lietuviškai 
parašyti. Aprašymams me
džiaga imta ir citatos naudo
tos iš E. C. Davies knygos: 
„A Wayfarer in Estonia, 
Latvia and Lithuania”. In
formacijos tikslios ir palan
kios lietuviams.

TĖVO BRUŽIKO S. J.
. LAIŠKAS

Kazimiero parapijiečiams ti- 
Ikra garbė už išlaikymą savo 
mokyklos, kuri jau sulaukė 
25 metų. Visi atsilankykim 
Kalėdų antrą dieną į šias iš
kilmes.

Programoje dalyvaus par. 
choras, muz. Jono Mickūno 
vedamas; chorą sudaro bu
vę ir dabartiniai mokyklos gramą išpildė Lietuvos ope- 
mokiniai. Tegul Dievas lai- ros artistė Marijona Ra
mina sės. kazimierietes ir jų kauskaitė, R. Juška ir vietos 
vedamą mokyklą.

K. Dryža.

Rakauskaitės koncertas
Gruodžio 9 d. Municipal 

salėje šv. Vincento Pauliečio 
draugijos skyrius buvo pa
ruošęs koncertą, kurio pro-

BALTIMORE, MD.

— Laukiame auksinio 
rapijos jubiliejaus misijų, 
kurios prasidės po Naujų 
Metų. Kunigai patys mel
džiasi ir ragina žmones mels
tis misijų pasisekimo inten
cija. šios misijos bus didelis 
egzaminas. Per jas pasiro-

pa-

parapijos choras. Nors publi
kos neperdaugiausiai prisi
rinko (apie 250), bet susi
rinkusieji visi buvo tikri lie
tuviškos dainos entuziastai. 
Artistė Rakauskaitė savo 
dainomis visus sužavėjo. Ji 
buvo šiltai visų sutikta ir ge
rai nusiteikusi. Po kiekvie
nos jos dainos sekė ilgas ir 
karštas plojimas. Truputį 
savo vaidybinio gabumo ar
tistė parodė dainuodama ari- Brangieji

Brangieji Amerikos lietuviai!
Nors Ameriką apleidau 

jau rugpiūčio 6 dieną, bet 
per visokių reikalų daugybę 
dar iki šiol neprisirengiau 
parašyti padėkos, atsisveiki
nimo ir atsiprašymo laišką 
visiems amerikiečiams, tarp 
kurių teko darbuotis net išti
sus 6 metus. Tie 6 'meteliai 
tokie atrodo trumpučiai, taip 
greit prabėgo, kad ir nepa
stebėjau!

Labai gražių įspūdžių iš
sivežiau iš Amerikos, kurių 
kol gyvas nepamiršiu. Ger
biamieji klebonai man buvo 
tokie geri, draugiški, širdin
gi, o žmonės taip uoliai rink
davosi klausyti pamokslų, 
kad ir pailsusiam, bet pama
čiusiam tiek lankytojų vėl 
atsirasdavo noro pasiaukoti 
toms sieloms, kurias Vieš
pats Jėzus taip numylėjo, 
kad net savo gyvybę atidavė, 

amerikiečiai!

Netiesioginis gydymas
Jauna ponia: —Nesupran

tu, kodėl daktaras uždraudė 
man virti?

Vyras: — Tur būt atsi
žvelgdamas į mano sveikatą.

Praktiškai.
Motina: — Staseli, aš ta

ve supažindinsiu su jauna, 
simpatinga ir miela mergai
te. Sako, kad ji turi tiek au
kso, kiek pati sveria.

Sūnus: — Puiku! Tikiuo
si, kad ji yra gerokai stora!

Pereitą sekmadie 
Lyceum salėje įv 
operos žvaigždės p. 
nos Rakauskaitės k

Programa buvo tv 
ir be jokių kliūčių ii 
Salė buvo beveik 
klausytojai ramiai 1

Buvo aišku iš pim 
nos, kad dainininkė 
geroje nuotaikoje. Ba 
tikrųjų malonus, skan 
gyvas, tiktai kai kurio 
tose per atdarus. Bet 1 
labai žymu, žodžių h 
aiškus. Visos dainos i 
tinai dainuotos, todėl 
ninkė galėjo visas sa’ 
stangas įdėti į interp 
ją, kuri buvo savotiški 
mi ir tinkama kiekviei 
rinio dvasiai.

Kai kada balsas skai 
per garsiai, bet reikia a 
ti, kad salė nėra past 
koncertams ir kad pi 
buvo labai blogas. Da

NAUJI K
Įvairiausias pasiri 

Puiki d<

DABAR PATOGIAUS

lietuviškos I
Pasveikink savo paz 

ir NaujiįMetų 
gražią Liei

Kreipkitės
423 Grand St.,



>džio 17 d., 1937 m.

■ UNIVERSITETAS 
h, LITHUANIA.

Gruodžio 17 d., 1937 m. 5

I
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►kite, jeigu kurį iš sa- 
ar šiaip privatiškai 

oteliu, bet nenorėda- 
žgavau. Prašau dova- 
s kiekvieną dieną šv. 
lėtu su džiaugsmu už 
arau atminimą, kur 
iu su misijomis. Ma- 
manęs nepamirštate 
ildose, Tai yra svar- 

dalykas. 0 dar di
lus džiaugsmas, kai 
liu Dievo Teisme, jog 
įmingi ir nepamiršo- 
o pamokslų, o ypač 
l per misijas pasiry-

▼ieton į Ameriką at- 
gerb. Tėvas Jonas 
S. J., „Žvaigždės” 

is ir visais kitais 
prašau kreiptis į jį 
esu: Rev. J. Kidy- 
, 1076 W. Roosevelt 
ago, UI., o jeigu ko- 
kūmai kils, ar šiaip 
« kreiptis į mane, 
Syti: Rev. J. Bruži- 
J., Postfach 217, 
4 Austria, čia yra 
liversitetas, kur per 
, kad Dievas sveiką 
linsiu savo mokslą 
tos naujoms misi- 
simelskite!

i Geradariams taip 
įgiausiai dėkoju ir 
aug melstis..!

(verčiausias tarnas 
ėzuje
J.BružikasS. J.

i 

į

DRAZDŽIO MISI 
KELIONĖ
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j 4 — 10 d., 114 
•den St., Easton,

11-18 d., 1529 
i St., Pittsburgh,

— 15 d., Mc-

5 - 29 d., 614
Avė., Mahanoy
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inis gydymas
ia: —Nesupran- 
ctaras uždraudė

Tur būt atsi- 
mano sveikatą

etiškai.
Staseli, aš ta- 

įsiu su jauna, 
miela mergai- 

ji turi tiek au- 
sveria.

Puiku! Tikiuo- 
gerokai stora!

VIETOS ŽINIOS
gaudyti. NuO akmenų žuvis 
gaudyti galima tik dienos 
metu.

Bankiete buvo IŠ TAUTININKŲ VEIKLOS 4 » « « v « • I ' W i < ?■ 1. ■ 'ui?1•’ . • <• 1 .xl 1<
jungimas, j

daug žmonių, kurių skaičiuje 
matėsi ir ištisa eilė žinomų! Brooklyno tautininkų klu- 
tautininkų veikėjų.

AMERIKOS BAZARAS
RUOŠIAMAS VASARIO

MĖNESĮ

j ant prie orkestro tas balso 
garsumas būtų visai nežy
mus. Apskritai, p. Rakaus-

I kaitė pasirodė tikrai meniš-
Lietuvių Universalio Biu-kai ir paliko nepaprastą, ne- 

ro direktoriai nutarė ruošti 
Amerikos bazarą vasario 20
— kovo 1 d.d. Bazaras įvyks 
Angelų Karalienės par. salė
se.

Visos draugijos prašomos 
tuo laiku neturėti savo pra
mogų ir, kiek galima, prisi
dėti, kad šis bazaras geriau
siai pasisektų.

Artimiausiu laiku bus pa
daryta bazaro ruošimo dar
bo pradžia. Tikime, kad visi 
Amerikos Bičiuliai parems šį 
svarbų darbą, skiriamą savo 
laikraščio stiprinimo reika
lams.

KUNIGŲ VIENYBĖS
CENTRO POSĖDIS

Gruodžio 14 d. pas kun. J. 
Vaitekūną, Providence, R. 
I., įvyko Kunigų Vienybės 
centro posėdis, į kurį buvo 
išvykę vietos kunigai: Cen
tro pirm. J. Balkūnas, sekr. 
K. Paulonis ir vicepirm. J. 
Aleksiūnas. z

APYLINKES KATALIKŲ 
SEIMELIS SAUSIO 30 D.

išdildomą įspūdį.
Pi j anų labai puikiai ir 

meniškai pritarė Tadas Sad- 
lauskas; jis labai gerai pasi
žymėjo beskambindamas so
lo.

Betgi reikia pastebėti, kad 
pi j anas, nors ir suderintas, 
nebuvo visai tinkamas kon
certui. Dažniausiai, lietuviš
kuose koncertuose Brookly
ne, koncertų rengėjai užmir
šta šį reikalą prižiūrėti. Gal 
jie nežino, kaip svarbu turėti 
gerą pi j aną.

Jei salėje nėra gero pija- 
no, galima išsinuomoti, bet 
netinka naudoti koncertui tą 
patį pi j aną, kuris šokiams 
naudojamas, kad ir būtų ko 
geriausiai suderintas.

Patartina, kad ateityje bet 
koks rengėjas kreiptų dėme
sio į šį svarbų dalyką. Kon
certai tada būtų įdomesni, o 
solistai su tinkama parama 
galės tinkamiau išreikšti 
slapčiausią ir švelniausią kū
rinio dvasią ir tuo būdu ati
duoti tinkamą garbę kompo
zitoriui.

R. Kurdinaitis.

Didysis New Yorkas šie
met gaus net 270,000 Kalėdų 
eglaičių, kurias pardavinės 
policijos priežiūroje, kad ne
įvyktų raketierizmo, kaip ki
tais metais būdavo.

New Yorko ugniagesybos 
skyrius primena namų šei-

LATVIŲ DAINININKĖS 
KONCERTAS

Gruodžio 11 d. City Col
lege salėje (23 St. ir Lexing
ton Ave., New Yorke) įvyko

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 šv. Jurgio par. salė, 207 
York St., Brooklyne.

Visos katalikų draugijos 
prašomos išrinkti atstovus 
iš anksto.

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

IŠVYKO K. GINEITIS

M. RAKAUSKAITĖS 
KONCERTAS

LEISKIT JUMS PASIŪLYTI
Kalėdos Jau Visai Arti. Rūpinatės Savo Draugus 

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

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

Ta Dovana Nepaprastai Pigi ir Nepaprastai Gera. 
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:

■ I

bas savo naujon valdybon 
pirmininku išrinko ats. kap. 
P. Jurgėlą, ižd. — J. Narvy
dą ir sekr. — A. Alekną. Bu
vęs pirmininkas Vyšnius nuo 
kandidatūros atsisakė.

Klubo paskutiniame susi- 
i rinkime du nariai papasako-

Rygos konservatorijos dai- jo> kad Susivienijimo salės 
navimo profesorės Elsos Ze- nuomininkai turį nuostoliu 

mimnkems, kad butelius ke- branska koncertas, kurį ruo- ryšium su įvykusiu salėje 
I šė tarptautinis garbės komi-)SUSįrįnkįmu^ sugauktu pro.
1 5 SUovįa^V^0S k°nsulu|testui prieš Lenkijos terorą

7'”''""’y. i Vilniaus krašte. Tiems na- 
Į koncertą atsilankė tik rįams Susiv. salės nuominin

kai pareiškę, kad po to susi
rinkimo lenkai pradėję boi
kotuoti Susiv. salę, kurioje 
kiekvieną ketvirtadienį būna 
lenkiškos pramogos. Pagei
dauta kad tautininkų klubas 
kuo nors pagelbėtų salės 
nuomininkams.

Susirinkimas pareiškimą 
priėmė dėmesin, tačiau prisi
minė ir tai, kad Susivieniji
mas salę įruošė ne lenku, o 
lietuvių reikalams, todėl ir 
nieko konkretaus nenutarta 
dviejų tautininkų iškeltu rei- prietelių, kurs dalyvavo Lie- 
kalu. Kadangi tie du nariai ,tuvos dainininkės pagerbimo 
dabar išrinkti į klubo valdy-( baliuje, įvykusiame tautiško- 
bą, tai gal jie ir suras ati- je salėje. Jis papasakojo te
tinkamų ' priemonių. I____
salės nuoi.iininkų rūpesčiams 
sumažinti. P. G.

rosino laikytų visuomet už- ...................... ' ~ *
kimštus, nes jie lengvai ga-* tetas !
Ii, dideliam šalčiui esant, Rudolfu Shillers priešaky, 
sprogti. Visi, kurie turi na
muose benziną ar kerosiną, (kviestinė publika, kurioje 
turi juos laikyti šiltesnėj vie
toj ir visuomet butelius už- Programoje buvo 16 kūrinių, 
kimšti.

nemažai matėsi ir lietuvių.

g

)

Atsiminkite, kad gėrimai 
per paštą nesiunčiami'. Paš
tas draudžia siųsti, ypač deg
tinę; suradus butelius degti
nės siuntiniuose, jie bus kon
fiskuojami.

Gruodžio 15 d. laivu Queen 
Mary į Lietuvą išvyko K. Gi
neitis, Lietuvos stambiųjų 
ekonominių organizacijų 
(Maisto, Pienocentro ir Liet
ūkio) atstovas Londone. Jis 
lankėsi New Yorke, Wa
shingtone ir kitur, tirdamas 
ekonomines rinkas Lietuvos 
prekėms.

P. K. Gineitis amerikiečių 
lietuvių ir apskritai ameri
kiečių gyvenimą gerai pa
žįsta, nes jis yra gyvenęs 
šioje šalyje, studijavęs Chi- 
cagos universitetuose, dir-

William Leary, Brooklyno 
dailidė, virto piešėju. Jis pie
šia Kristaus veidą ant mažo 
vyšnios kauliuko. Sakoma, 
kad bus tai mažiausias pa
sauly Kristaus paveikslas. 
Vyšnios kauliuko didumas 
neturi nė pusės colio.

Tas pats dailidė padirbo 
smuiką, kurį dirbo per pen
kis mėnesius, bet, anot jo, 
smuikų dirbimas priklauso 
vien prityrusiems žmonėms 
ir jis džiaugiasi, kad jam 
tas smuikas pasisekė, bet 
daugiau smuikų dirbti atsi
sako.

kurių tik 4 latviškos dainos 
(kompozitorių Vitols, Me- 
dinš, Zalits, Kalninš).

Dainininkė savo balsą ne
paprastai meniškai valdo, 
tačiau jis neatrodė turtin
gas ir patys pasirinktieji kū
riniai nesudarė klausyto
jams progos susižavėti nei 
išpildyta programa, nei pa
čios menininkės dainavimu.

Brooklyne bedarbių vėl 
pasidaugino. Pašalpos prašan 
čių registravimas auga. Gruo 
džio.3 d. New Yorke gaunan
čių „home relief” pašalpą 
buvo 170,554. Pernai tuo pa
čiu laiku buvo daugiau, bet 
pereitos vasaros laiku buvo 
sumažėję ligi 165,417.

GRĄŽINO 6 WPA 
DARBININKUS

AR IEŠKAI GEROS 
DOVANOS?

I 423 Grand Street, Brooklyn, N. Y. | i

Pereitą sekmadienį Labor hęS lietuvių spaudoje.
Lyceum salėje įvyko Liet. Prieš išvykdamas p. Ginei- 
operos žvaigždės p. Marijo-’tis buvo atsilankęs Ameri- 
nos Rakauskaitės koncertas, kos redakcijoje ir pareiškė 

Programa buvo tvarkingai nUoširdžių linkėjimų lietu- 
ir be jokių kliūčių išpildyta. * viškam darbui. P. Gineičio 
Salė buvo beveik pilna, o pranešimu, lietuvių išeivių 
klausytojai ramiai klausėsi, tarpe esą nepaprastai daug 

Buvo aišku iš pirmos dai- gerų lietuvių, kuriais jis su
uos, kad dainininkė jautėsi j sižavėjęs ir kurie dar labiau 
geroje nuotaikoje. Balsas iš sustiprino jo pasitikėjimą

Jei ieškai savo artimie
siems geros dovanos Kalėdų 
švenčių proga, ar nevertėtų 
pagalvoti, kad bene geriausia 
dovana galėtų būti savait
raštis Amerika?

Štai, viena Amerikos skai
tytoja taip rašo atsiųstame 
laiške ryšium su metinio 
mokesčio atnaujinimu:

„Laikraštį Ameriką gau
nu, už kurį nuoširdžiai dėko
ju. Jame visada randu daug Spansdinama: 
įvairiausių žinių ir įvairių,' 
įdomių pasiskaitymų. Žo-' 
džiu, negaliu ir ]_ 
kaip Amerika man patinka”.' ■

Ar negalėtum, mielas skai-' 
tytojau, savo giminėms, pa-'naį: 
žįstamiems bei šiaip bičiu
liams išrašyti Ameriką? Juk 
tai geriausia dovana. Be to, 
patartumėm išrašyti Ameri
ką savo giminėms į Lietu
vą.

MOTUZAI RUOŠIA NAU
JUS PAVEIKSLUS

tikrųjų malonus, skambus ir 
gyvas, tiktai kai kuriose vie
tose per atdarus. Bet tas ne
labai žymu, žodžių tarimas 
aiškus. Visos dainos atmin
tinai dainuotos, todėl daini
ninkė galėjo visas savo pa
stangas įdėti į interpretaci
ją, kuri buvo savotiška, įdo
mi ir tinkama kiekvieno kū
rinio dvasiai.

Kai kada balsas skambėjo 
per garsiai, bet reikia atmin- (

lietuviškomis jėgomis.
P. Gineičiui ir jo atstovau

jamoms lietuviškoms ekono
minėms organizacijoms lin
kime ko geriausio pasiseki
mo Lietuvos ir lietuvių eko
nominio savarankiškumo 
stiprinime.

New Yorko WPA vadovy
bė buvo pašalinusi 6 darbi
ninkus, neva nusižengusius 
už dalyvavimą „politinėje 
veikloje”. Iš pašalintųjų 5 
katalikai, vienas žydas. Visi 
šie darbininkai buvo atsilan
kę į demokratų partijos rin
kimų agitacijos susirinkimą, 
kas buvo jiems paskaityta 
dideliu nusikaltimu.

Prieš tokį neteisėtą pašali
nimą stipriai užprotestavo 
Brooklyno katalikų laikraš
tis The Brooklyn Tablet, ku
rio balsas pasiekė Washing- 
toną ir pašalintieji darbinin
kai jau grąžinti į darbą.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Žuvininkams, kurie gaudo 
žuvis Coney Island pakraš

tį, kad salė nėra pastatyta čiuose, draudžiama nakties 
koncertams ir kad pijanas jaiku eiti nuo akmenų, kurie 
buvo labai blogas. Dainuo- ten pat suversti jūroje, žuvis

„SKLOKININKŲ ” VEDY
BOS SU SOCIALISTAIS

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

gražią Lietuvišką Atvirutę.

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

NAUJI KALENDORIAI
Įvairiausias pasirinkimas gražių kalendorių. 

Puiki dovana į Lietuvą.

DABAR PATOGIAUSIAS LAIKAS JUOS ĮSIGYTI

Lietuviškos Kalėdinės Atvirutės

Šermukšnines Pabiros <
----- 'i s. . t- 
garsus angliškas kolumnis- 
tas, papykęs, kad nebuvo pa
kviestas kalbėti, baliaus ve
dėjui pareiškė „protestą” ir 
pasišalino iš salės, žinoma, 
tas „veikėjas” laiko save di
deliu tautišku veikėju ir no
ri net patekti į vieną organi
zaciją, kuri valdo milijoninį 
turtą.

Buvo įdomus numeris, kai 
garbės viešnia pareiškė ap
gailestavimo, kad jai tekę 
užgirsti lietuviškoje bažny
čioje anglišką pamokslą. Na, 
baliaus daugelis dalyvių pra- , 
dėjo ploti, kiti net susiries
dami. Tačiau įdomiausia tai, 
kad daugiausia plojo tie, ku
rių vaikai 
ka, kurie 
angliškai 
gazietoje
skyrių, kurie pagaliau, visiš- , 
kai bažnyčių nelanko ir lie
tuvių tikybiniu gyvenimu ne
sidomi. Bet visi šie suminėti 
trūkumai nekliudė tiems 
„tautininkams” susirietus 
ploti.

Sekantis pripotkas buvo 
tokis: prie stalų patarnavo 
labai žinomos tautybės žmo
nės, bet tik ne lietuviai, o jų 
vienas taip jau kiauliškai 
(atsiprašau už išsireiškimą) 
elgėsi kolektuodamas tipsus,

TAUTIŠKI PRIPOTKAI

Susitikau užvakar vieną

Susiv. į kių pripotkų, kuriais noriu 
pasidalinti su vožnais skai
tytojais.

Varysiu iš eilės, kaip man 
buvo ištulmočyta jo paties 
žodžiais:

Atėjau į salę ir gurinau į 
skiepą, kur yra čekrumis ir 
baisiai nustebau, kad su ček- 
rumio služanka negalėjau, 
lietuviškai susikalbėti; aš jai

Broliai M. ir K. Motuzai, 
žinomi judomų paveikslų ga
mintojai ir rodytojai, dabar 
yra Lietuvoje, iš kur pri
siuntė laišką, kurio dalis čia'lietuviškai, o ji man polskai.

: Kadangi dar buvo anksti,
„Siunčiame geriausius lin- tai pastanavijau visas nau- 

. kėjimus, laimingai prieš mė- jas tautiškas patalpas ap- 
pasa y i, esį gu vįr§urn parkeliavę veizėti. Mano du pažįstami

REIKIA ATSIMINTI!

Artinantis Kalėdoms, vi
sur įsiviešpatauja švelnesnė 
nuotaika, tačiau ji labai ne
maloni, kai prisimeni, kad 
nuo praeitų iki dabartinių 
Kalėdų automobilių nelaimė
se tūkstančiai užmuštų ir 
tūkstančiai sužeistų.

Kalėdos yra geriausias lai
kas' atsiminti, kad reikia at
likti savo pareigą visur, šių 
Kalėdų proga pasiryžkime ir 
važiuoti ir vaikščioti atsar
giau'ir saugiau.

Prct. 92.

LIETUVIŠKI ŠOKIAI
ROCKEFELLER CENTER

Nuo komunistų atsimetę 
lietuviai sklokininkai, susi
spietę aplink Naująją Gady
nę, šiomis dienomis turėjo 
„vedybas” su lietuvių socia
listų sąjunga. Liet, darbinin
kų draugijos (LDD) ir liet, 
socialistų s-gos (LSS) vado
vybės susitarė, kad „LSS bū
tų organizacija socializmo 
idėjai skleisti”, o „LDD kad 
būtų darbininkų kultūros or
ganizacija”. Nuo šiol Naujie
nos ir Naujoji Gadynė laiky
sis vieningos linijos.

Šioms „vedyboms” pami
nėti Grand Paradise salėje į- 
vyko bankietas; salė buvo ( 
išpuošta „vedybų varpais” ir teto studentų skaičius didė- 
visose kalbose pabrėžta so-j ja įr jau rūpinamasi plėsti 
cialistų ir sklokininkų susi- rūmų patalpos.

I Lietuvon. Orai labai gražūs 
‘ | visą laiką iki pat šiai die- 

. ’: šilta, saulėta ir sausa.
■ Tiesiog nesitikėjom rasti to-
■ kį orą. Nuo pat pirmos die- 
’ nos pradėjom darbuotis ir 
' jau turim nemažai vaizdų
’ pasigaminę. Pataikėm į Tau-! 

tos Šventę, tuoj po to nuva
žiavom į Žemaitiją, kur vy
ko didieji kariuomenės ru
dens manievrai. Graži toji 
Žemaitija ir gražiai ir nuo-

: širdžiai
pasitiko karius. Buvom Su
valkijoj ir Klaipėdos krašte. 
Turim gražių nuotraukų jau
nimo, tautiškais drabužiais 
apsirėdžiusio ir pašokusio 
mums įvairių šokių, kaip ke
purinę, bačką, blezdingėlę, 
sukčių ir taip toiau. Pradė
jom sueiti į kontaktą su įvai 
riąis asmenim, kurie galės 
kuriuo nors atžvilgiu prisi
dėti prie pagaminimo reika
lingų ir įdomių nuotraukų. 
| Atvykę buvome visos spau- 
Jdos paminėti ir pradėjo visi 
'įdomautis mumis. Kadangi 
mes turime atsivežę dalį ro
dytų pereitais metais Ameri
koj nuotraukų, tad pradėta 
įdomautis, kaip galima būtų 
jas pamatyti, ypač kad tai 
yra spalvotos. Jau DULR 
akademinis skyrius pačiupo

priėjo prie baro ir paprašė, 
žinoma, lietuviškai, ko tai 
atsigerti. Bartenderis išsižio
jo ir tuoj, susigriebęs, sušu
ko: „a, pan, piva chcieš?”

Pagaliau susirinko visi ba
liaus dalyviai ir prasidėjo vi
sa programa. Kaip papras
tai, buvo kalbų. Man atrodė, 
kad jų perdaug buvo, ale 
ne visi su tuo sutiko. Vienas

lietuviškai nemo
savo šeimose tik 
kalba, kurie savo 
palaiko anglišką
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vietos gyventojai Serai’ kadjnes šiek tiek dar

tuvių dienas, sportininkų at-!kad jo inžinieškai išriesta 
silankymą, Baltimorę, Cleve- i nosis atrodė dar labiau susi- 

I landą, Šarkį. Stengsimės at
eity pagaminti platesnę fil
mą iš išeivijos įvairaus gy
venimo, įvairių kolonijų ir t. 
t., kas būtų archyvinė me
džiaga ir dokumentas. Pra
džia sunki, bet kaip nors pra 
simušime. Vis dėl to jau įgi-|ja ne va 
jome šiek tiek palankumo, žmonės...
daugiau negu tikėjomės”.

Šį šeštadienį, gruodžio 18 
d., Rockefeller Center, Rain
bow salėje, bus lietuvių tau
tinių šokių diena, kurią, ren
gia Dance International. Lie
tuviškus šokius šoks Lyrai- 
čių grupė, L. Antanavičie- mus ir turėjom prižadėti pa
nes vedama, šokius lydės Al. rodyti studentijai. Kariuo- 
Vasiliausko dainavimas. Gru-, menei taip pat rodysim, 
pė šoks suktinį, vainiko šokį turėjom mažą uždarą 
ir kitus; visi šokėjai bus ap- seansą keliems asmenims iri

4- <■ 4- 1 « » r* «-» "L w « ...sirengę tautiškais drabu
žiais.

DAUG STUDENTŲ

Brooklyno šv. Jono univer
sitetas šiemet turi 9,820 stu
dentų. Kasmet šio universi-

pažįstamiems mūsų filmos 
su vaizdais iš Amerikos lie
tuvių gyvenimo, už ką mim 
rankas paspaudė. Tad reikia 
tikėtis, kad, kai mes prade-! 
sim savo rodyti, tai turės bū 
ti geriausių atsiliepimų, nes 
niekas dar iki šiol čia nėra 
tokių paveikslų gavęs. Ypač 
visi įdomaujasi Amerikos 
lietuvių gyvenimo vaizdais iri

buvo pasigaminę: dvi lie-

! rietus.
Valgius gamino „keito- 

riai”; maistas pirktas ne pas 
lietuvius; patarnavo, kaip 
minėjau, ne lietuviai. Na, ar 
ne tautiškai elgiamasi tau
tiškoje salėje, kuriąy rendavo- 
ja neva tautiškai nusiteikę

Pripotkininkas.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4915

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.^ 

(Williamsburg!) Bridge Plaza'
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AMERIKA Gruodžio 17 d., 1937 m.

Šelps Vargingas Seimas

lietuvių parapi- 
Jurgio ir Angelų 
su Maspetho V.

gruodžio 23 ir 24 dienomis.
Kurie nori aukoti šiai lab

darybei, gali ligi tų dienų į- 
duoti savas aukas. Savano
riai darbininkai taipgi pra
šomi gelbėti. Laikas mums, 
lietuviams, savus vargšus 
šelpti. Šis labdarybės darbas 
bus visiems, be skirtumo 
amžiaus, lyties ar priklausy
mo parapijom ar ne, ar ka
talikas ar ne. Visi bus šel
piami, kuriems pašalpa rei
kalinga. Informacijų galima 
kreiptis ir į Amerikos red.,

Vietinės 
hs — Šv. 
karalienės

Atsimainymo par. — kar-
'u rūpinsis vargingomis lie
tuvių šeimomis. Bendrą ko
mitetą sudaro vietos klebo- 
ai. Jiems gelbsti parinkti 

’ vrai. Aukas rinks visos 
‘••ys parapijos, bet dalins be 
'kirtumo visiems apylinkės 
©turtingiems lietuviams, 

‘ utie kreipsis į bet kurią 
kleboniją. Norintieji pašal
nos gali užsirašyti vienoj iš
1 lebonijų ligi trečiadienio kuris sutinka tarpininkauti 
-'■ruodžio 22 d. Maistas, dra- aukoms bei vargšams, 
bužiai ir k. bus išdalinta Ruošėjai.

OPERETĖ ŠVENTOJI 
NAKTIS

MASPETHO ŽINIOS

Lietuviški paveikslai
Jonas Dumčius rodys lie

tuviškus garsinius paveiks- 
KW vcxxx«xct — lūs parapijos salėje šį sek-
retę šventoji Naktis (muzi- madienį 7 vai. vak. Paveiks- 
ka M. Petrausko)! Apreiški- luose vaizduojama Lietuvos 
mo choras, vad. Jono Jan- nepriklausomo gyvenimo 20 
kaus, nuoširdžiai darbuojasi, metų pažanga ūkio, pramo- 
kad tinkamai pastatytų šį nes, prekybos, statybos ir ki- 
grąžų veikalą ir suteiktų at- j tose srityse. Įžanga 35 c., 
silankiusiems neišdildomos vaikams 15 c.
atminties įspūdžių. Šis vei
kalas vaizduoja Kristaus už
gimimą Betliejaus stainelėjej 
Matysite nedorą Erodą, Gil
tinę, Velnią, Angelą, tris Ka
ralius, piemenis, kareivius ir 
išgirsite Apr. par. chorą/ 
galingai giedantį gražias 
operetės giesmes, pritariant 
orkestrui.

Visa tai matysite šį šešta- certe ir vakarienėje.
dienį ir sekmadienį, gruodžio1 _ Kun. J. Balkūnas visiš- 
18 ir 19 d., Apreiškimo par. kai pasveiko.
salėje. Pradžia 7:30 vai. vak. i

Visas pelnas parapijai.

Paskutinis pakvietimas į 
Apreiškimo parapijos cho
ro ruošiamą vakarą — ope-

Žinutės
| — Apaštalystės 
.metinis susirinkimas įvyks 
. šį sekmadienį tuoj po mišpa- 
irų.

— Lankėsi kun. J. Kasa- 
kaitis iš Pittston, Pa., ir dr. 

lAleksaitis iš Cristobal, Pa
nama Canal Zone. Abu daly
vavo M. Rakauskaitės kon-

Maldos

NAUJA VALDYBA

Apreiškimo par. šv. Vardo 
dr-jos nauja valdyba: pirm. 
K. Baltrušaitis, ižd. V. Zau- 
kus, prot. rašt. V. Kivyta, į 
centrą atstovai J. Skarulis ir 
jaun. Skarulis; tarybos na
riai: K. Poderis, J. Skarulis, 
A. Juozevičius.

Gruodžio 19 d. įvyko ben
dros Komunijos pusryčiai. 
Vyrai labai dėkingi Uršulei 
ir Pranciškai Stumbrienėms 
už pagaminimą pusryčių.

Draugijos išlaimėjimo va
karas bus ne gruodžio 18, 
bet 17 d., šį penktadienį.

J. Butkus.

— Šv. Vincento Pauliečio 
labdarybės draugija rūpina
si, kad vietos vargdieniai 
būtų aprūpinti per Kalėdų 
šventes.

— Mažųjų kreipšinio ko
manda įsigijo uniformas ir 
pradėjo žaisti.

KLUBO ATIDARYMAS

Gruodžio 18 d. 7 vai. vak. 
įvyks Maspetho piliečių klu
bo (60-39 Perry Ave.) atida
rymas. Įėjimas visiems dy
kai. Visi atsilankiusieji bus 
maloniai pavaišinti.

Klubas įrengė ir išpuošė 
salę. Atidarymo vakarą bus 
muzikos. Klubo vadovybė 
laukia lietuvių gausiai atsi
lankant.

Klubo Valdyba.

KALĖDŲ SVENTEMS
GERIAUSIA DOVANA GEROS DEGTINĖS 

ARBA VYNO BONKA PIRKTA
LIETUVIŠKAME MONOPOLY

f « £ Lietuvo IzP H Rusijos

Lietuvos Valstybinė $3.49
i Zubrovka $2.99

Maryland Rye kv.—$1.50
Pennsylvania Rye $1.59

MARTELL, HENNESSY, OLD OVERHOLT, SEA
GRAM, GREEN RIVER, WILSON ir 

1000 KITOKIŲ GĖRIMŲ

REPUBLIC LIQUOR STORE
£=a Xaveras Strumskis, Sav. (į

415-17 KEAP STREET, 
BROOKLYN, N. Y.

----- oOo-----

Tel. EVergreen 7-2089

Lie. L72 Straight 
KENTUCKY 

Whiskey
faiwrfyftiĮĮfrin (Ta

REMKITE SAVUOSIUS!

APDRAUSKIT 1
SIUNTINIUS

Pašto įstaiga pataria vi
siems savo siuntinius ap
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 
c. 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.

ŽUVO ŽALIAUSKAS

aišku, kiekvienas bus paten
kintas, nes saldainiai geri ir 
juos visi mėgsta.

Todėl jum reikalingų daik
tų įsigyti šioms Kalėdoms 
kviečiama užeiti pas J. Gin- 
kų, 495 Grand St., Brooklyn, 
N. Y.

KALĖDŲ ŠVENTĖMS

Gruodžio 9 d. 9 vai. rytą 
Pranciškus Žaliauskas stojo 
darban kaipo ugnies prižiū
rėtojas laivelyje Invincible, 
kuris plaukiojo dažniausiai 
Brooklyno apylinkėse. Dėl 
nežinomos priežasties laive
lio garinė mašina trūko, už- 
liedama garu ir verdančiu 
vandeniu Pranciškų Žaliaus
ką ir kitą mechaniką, Lary 
Nielson, kurie netrukus pa
simirė.

Pranciškaus kūnas buvo 
pašarvotas jo namuose, 1884 
Woodbine St., Ridgewood. 
Palaidotas su trejomis mi- 
šiomis iš Apreiškimo par. 
bažnyčios į šv. Jono kapiny
ną. Kadangi velionis buvo 
pasižymėjęs gražiais darbais 
ir įgijęs visų palankumo, tai 
jo palydėti į amžinastį susi
rinko šimtinė minia. Po lai
dotuvių visi palydovai buvo 
sukviesti į valgyklą Nieder- 
steins, 69-16 Metropolitan 
Avė., kur visi pavaišinti.

Velionis paliko liūdesyje 
savo žmoną Veroniką, du au
gintinius vaikinus, tris bro
lius Lietuvoje (Juozą, Stasį 
ir Lionginą) ir seserį Sal. 
Litvinienę. Velionis priklau
sė šv. Jurgio draugijai ir lie
tuvių pil. klubui.

Laidotuvėse patarnavo 
graborius A. J. Valantiejus. 
Velionis buvo Amerikos skai 
tytojas. Dalyvis.

SUDEGĖ AKLI BROLIS IR 
SESUO

John, 65 metų ir jo sesuo 
Mary Reid, 67 metų,"gruo
džio 13 d. žuvo savo buto 
gaisro liepsnuose. Jie gyveno 
104 W. 99 St., New Yorke. 
Abu buvo akli ir labai var- 
gingaLgyveno. Juos šelpė šv. 
Vincento Pauliečio dr-ja ir 
valstybė. Gaisras kilo, kai 
Mary Reid mėgino uždengti 
žibalinį pečių; žibalas išsi
liejo ir liepsnos pagavo jos 
drabužius. Brolis bėgo gel
bėti, bet ir tą pagavo lieps
na.

Abu aklieji drauge vargą 
vargo, abu drauge ir mirė.

KALĖDŲ PAPUOŠALAI

galima pasirinkti iš tūkstan
čio įvairių rūšių gėrimų, ko
kio tik nori. Tai lietuviškam 
monopoly 415—17 Keap St., 
Brooklyn, N. Y. Xaveras 
Strumskis, sav., tinkamiau
siai paruošęs savo krautuvę 
Kalėdų šventėms aptarnauti 
visus kostumerius, kurie ką 
nors perkant gaus gražų 
1938 metų kalendorių. Pirki
te pas savuosius, nes patar
navimas geriausias. (Sk.)

PADĖKA

Jonas ir Marijona Dragų- 
naičiai, gyv. 219 Cooper St., 
dėkoja savo draugams už 
surengtą pagerbimo puotą 
lapkr. 13 d. Apreiškimo par. 
salėje.

Labai dėkojame kunigams 
N. Pakalniui ir J. Kartavi- 
čiui ir visiems kitiems už 
gražius sveikinimus, linkėji
mus ir brangias dovanas.

Antra staigmena įvyko 
lapkr. 28 d. 9 vai. ryte; mū
sų giminės buvo užprašę gie
dotas ir skaitytas mišias 
mūsų 25 metų vedybinio gy
venimo sukakties proga. Su
grįžę į namus radom juose 
savo gimines ir draugus ir 
paruoštus pusryčius. Tą die
ną sulaukėm daug dovanų, 
kurių brangiausia buvo šv. 
mišios.

Nežinome, ar kada galėsi
me atsilyginti rengėjams už 
tokį didelį darbą. Ačiū vi
siems iš širdies gilumos! *

Daugiausia pasidarbavo T. 
Klimienė, K. Pavilauskienė, 
A. Maurukienė, A. Dragu- 
naitytė, A. Šimaitienė, A. 
Brigaitis, L. Brigaitienė, J. 
Stadulienė, O. Ragelienė. Vi
siems ačiū.

J. M. Dragunaičiai 
ir šeima.

medžių dabins šalis šios alė
jos.

Šalia tos alėjos bus pasta
tyta 65 pėdų aukščio Jurgio 
Washington©, pirmo J. A. V. 
prezidento, statula. Prieš tą 
statulą bus pastatyta 18 
aukštų skritulys, didžiau
sias, kokį žmogus bet kada 
yra pastatęs ir taipgi 55 
aukštų trikampis bokštas. 
Už Washington© statulos-bus 
pastatyta keturios aukštos 

[statulos, kurios reikš šios 
šalies tvirtumą; statulų var
dai bus: Spaudos laisvė, Ti
kybos laisvė, Susirinkimų 
laisvė, žodžio laisvė. Išrodo, 
kad busimoji pasaulinė pa
roda bus tokia, kokios dar iki 
šiol niekas nėra matęs, Gal 
sulauksime — tai pamatysi
me. ABC.

SVEIKINIMAI KALĖDOMS 
PAPIGINTA KAINA

Pašto viršininkas praneša, 
kad Kalėdų proga galima 
pasinaudoti pigesniu sveiki
nimo laiškų persiuntimu, jei 
sveikinimo atvirukai siunčia
mi neužlipintuose vokuose ir 
jei įrašyti tik trumpi sveiki
nimai. Tokiems laiškams už
tenka pašto ženklo tik už 

c. Bet tokie linkėjimai 
turi būti atspausdinti; jei jie 
ranka įrašyti, tai reikia paš
to ženklo Brooklyne už 2 c., 
kitur — 3 c., o į užsienį, iš
skyrus Kanadą — 5 c.

DARBININKŲ MOKYKLA

Brooklyno vyskupo leidi
mu, sausio mėnesį Brooklyne 
atidaroma katalikų darbinin
kų mokykla, kurios patalpos 
bus 1150 Carrol St. Į mokyk
lą bus priimami visi darbi-

LICENSES
BEEK, WINE, LIQUOR 
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4945 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 627 Central Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN WALSH 
d-b-a Evergreen Gardens

627 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

Noriu širdingai padėkoti 
Mot. s-gos 30 kuopai už su
rengtą netikėtą pagerbimo 
puotą, dovanas ir sveikini
mus, ypač O. Ližūnienei, P. 
Kurienei, V. Vyšniauskienei, 
A. Jocienei, J. Kunickienei, 
R. Niedzinskienei ir S. Suba- 
tienei. ir šv. Rožančiaus, Al
toriaus, šv. Pranciškaus 
draugijoms už gražius linkė
jimus ir sveikinimus.

O. Laukaitienė.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4894 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1805-09 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK CALLAHAN 
1805-09 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4889 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 520 Vanderbilt Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN LALIK 
d-b-a Central Bar & Grill

520 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3794 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2019—2021 Nostrand Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

FRANK J. SCHMITT
2019—2021 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

GREAT NECK, L. I.

ninkai, kurie turi savo uni- LIETUVIŠKŲ KALĖDINIŲ 
jos ženklelį.

Mokykloje bus dėstoma 
daug labai įdomių darbinin
kams dalykų, aiškinama Kat. 
Bažnyčios mokslas apie dar
bo klausimą, nagrinėjamos 
popiežių svarbios enciklikos 
ir pan.

Norintieji lankyti mokyk
lą jau dabar užrašinėjami. 
Užsirašyti reikia mokyklos 
raštinėje iki gruodžio 22 d. ; 
raštinė atdara 7 — 9 vai. va
karais. Kada mokykla pra
dės veikti, bus pranešta vė
liau.

ATVIRUKŲ IR KALEN
DORIŲ

423 Grand St. Brooklyn, NY.

Šiemet Amerikos adminis
tracijoj yra didžiausias pasi
rinkimas lietuviškų kalėdi
nių atvirukų ir kalendorių. 
Todėl nusistatykite, kad šie
met visus savo draugus ir 
gimines sveikinsite lietuviš
kais atvirukais. Na, o kaip 
su pažįstamais ir saviškiais 
Lietuvoj — juos pasveikin
kite pasiųsdami gražų lietu
višką atviruką ir kalendo
rių. Tuo jiems suteiksite di
delį džiaugsmą. Tuojau 
kreipkitės į Ameriką, 423 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER A VEN U B

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th STREET

VALANDOS:

Šventadieniais susitarus 
Tai.: EVergreen 8-9229

VALANDOS

Ir P*gal sutarti
Tel.: MAnafleld 6-8787

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vok. 

Penktadieniais uždaryte 
Tel,: EVergreen 7-9106

Tel. EVergreen 7-1312

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

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

1 Iki 8 Ir nuo Sekmadieni:
7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. ryV

FLATBU8H OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Ine.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia Ir 1 kitus miestus.

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

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: £

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER 

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

Iš širdies sveik 
Jau 1937-tos K 
Išganymo rodil 
Tuščios kovos. 
Laimingiausi la

Jungiamės drai 
sais. Jūsų, Brangi 
jai, artimaisiais i 
sakome: Džiaugsi 
mingų, linksmų I

Amerikos rėdai 
nistracija ir vii 
sveikina laikrašči 
jus, visus ben 
pk tintojus, rėmė; 
o visus, laikrašč 
užtikriname, ka 
juos vienos šein 
su kuriais nori 
didžiąsias Kali 
drauge nors dva

Reikšdami sa 
mus ir linkėjim 
pasidžiaugti, 1 
švenčių proga j 
ka gausingai 4 
rias lietuvių 1 
už New Yorko i 
ribų. Šis nume 
pasklis net toli 
je, Nebraskoje. 
žymėti, kad šis 1 
gausingai apla 
būrio, Hartforde 
Eastono, E. 1 
Rochesterio, De 
vietų lietuvius, 
kaskart labiau i 
name į platesni

Minime jau II 
ledas, tačiau j 
dar 800 milijom 
rie nieko nežir 
čionybę; apie 
yra atsiskyrusii 
Bažnyčios; apie 
sakosi esą Baži 
bet nepripažįsi 
įpėdinio. Per 15 
bėra prisirišę 
Testamento. Kri 
tą Bažnyčią viei 
žįsta per 300 n 
nių, tad vienam 
šaulyje tenka 5 
rie arba nežino 
ba Jo gerai nej 

. Taigi, katalil 
nei penktadalio 
ventojų, tačiai 
dėl įvairios pas 
kos norima kai 
talikų Bažnyčią

Norėdami šiais metais gra
žiai papuošti kalėdinę Eglai
tę, galite įsigyti papuošalų 
J. Ginkaus saldainių krautu
vėje, 435 Grand St., Brookly- 
ne. Čia atsilankę rasite dau
gybę įvairiausių papuošalų, 
tarp kurių yra paukštukų, 
garnių, varpų, karolių, pyp
kių, šuniukų, dūdų, orlaivių 
ir t.t.

Tarp kalėdinių dovanų yra 
įvairių saldainių — palaidų 
ir specialiai Kalėdom dėžutė
se.

Be to, saldainių yra ir pui
kiose šilkinėse, medinėse, 
popierinėse įvairiai papuoš
tose dėžutėse. Gražią dėžutę 
su puikiais saldainiais įtei
kus asmeniui kaipo dovaną,

— Lietuvos paveikslai bus 
rodomi ir čia (Kasmočiaus 
salėje) penktadienį, gr. 17 d. 
Pradžia 7 vai. vak. įžanga 
35 c.; vaikams 15 c.

— Vietos lietuvių vaiku
čiai bus organizuojami į 
krepšinio komandą. Liet. 
Vyčiai gerai žaidžia.

KAIP IŠRODYS PASAULI
NĖ PARODA

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4399 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 55 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE BAKANAUSKAS
55 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5651 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 317 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ISAAC NEUDERMAN
317 Glenmoro Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7437 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section J32A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2294 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

henry s. McAuliffe
2294 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALENS

(BRONIUS 6 ALINS KAS) 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 

nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos

84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.
(Prie FOREST PARKWAY)

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

Komunistų 
„bendro fronte 
agentai neretai 

. katalikams nes 
prieš komunizn 
esą daug dėsnii 
katalikų moksli 
yra komunistų, 1 
dėl tokių dėsnių, 

• 1 v ¥• 

visada atmintina 
nizmas visai at

..

Pagal būsimos pasaulinės 
parodos New Yorke (1939 
m.) planą, parodos alėjos 
prasidės nuo Grand Central 
Parkway ir trauksis iki Law
rence St., Flushing. Abiem 
pusėm alėjos bus pastatyta 
25 nepaprasti namai parodai. 
Be to, bus pristatyta daug 
statulų, įruošti penki prūdai, 
penki vandenpuoliai, šimtai 
fontanų. Daugiau nei 1000

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1183 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 505 
DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANGELO LISENA
505 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3827 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 282 
Knickerbocker Ave., a-k-a—247 Suydam St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

LUIGI SAVINI
(Savini’s Restaurant)

282 Knickerbocker Ave.,
a-k-a 247 Suydam St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 948 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7503 New Utrecht Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY ADDESSO
7503 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

ALEKS. RADZEVIČIUS
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

į 423, Metropolitan Avė.. ;
i Brooklyn, N. Y. >

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

vertę, nepripažįi 
to, kas brangiau 
dūlio gyvenimo. I 
žmogus tik papra 
kuri turi tarnau' 
kiems tironams.

Kalėdų švenčių 
smė aiškiai paro 
kur jo išganymas

Įdomūs istorijo 
753-čais metais i 
įsteigimo Romos t 
muose gyveno i 
Augustas, Romos 
tas valdytojas. Tu 
tolimoje Sirijoje 
Juozapo žmona M 
no savo Sūnų, gin 
jaus prakartėlėje., 

Buvo didelis 
tarp Romos soste 
Betliejaus prakar

_____________ ______


