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Lapkričio 12 d. Amerikoje 
buvo atspausdintas viešas 
pareiškimas „Budėsime Lie
tuvos Garbės argyboje”, kurį 
pasirašė 39 asmenys, atsto
vaują Kunigų Vienybei, K. 
Federacijai, kat. laikraš-l 
čiams ir įvairioms centrali- 
nėms organizacijoms. Tame 
pareiškime pasisakyta prieš 
pastangas panaikinti Vytau
to D. universiteto teologijos- 
filosofijos fakulteto filosofi
jos skyrių.

Tame pareiškime buvo pa
sakyta, kad „katalikai ne
ieško kovos prieš Lietuvos 
vyriausybę”, bet jeigu bus 
palaikoma politika, aiškiai 
skriaudžianti katalikus, tai 
„bet kokis Lietuvos vyriau
sybės tolimesnis žingsnis 
mindžioti Lietuvos katalikų 
teises privers mūsų visuome
nę atsisakyti nuo bet kokio 
bendradarbiavimo ne tik su 
katalikų teises pažeidžiančia 
Lietuvos vyriausybe, bet ir 
su jos atstovais ir su ta išei
vijos dalimi, kuri pritars 
Lietuvos vyriausybės to
kiems darbams”.

Kalėdas Clevelande 
Newton D. Baker, 66 
buvęs J. Amerikos
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Šis pareiškimas labai ne
patiko Brooklyno Vienybei, 
kuri šiomis dienomis smar
kiai užpuolė pirmutinį po 
pareiškimu pasirašiusį Kuni
gų Vienybės pirmininką, 
kun. Joną Balkūną. Neturė
dama nieko konkretaus, Vie
nybė ironiškai vadina kun. 
J. Balkūną ,,lietuvišku Kog- 
linu”, „Vatikano konsulu” ir 
paberia kitokių pasityčioji
mo „perlų”. Pagaliau, net da
ro suktą išvadą, kad „Kuni
gų Vienybės pirmininkas ne
gali rašyti „ultimatumų” vi
sos išeivijos katalikiškos vi
suomenės vardu”. Pasirody
dama labai „rūpestinga”, 
Vienybė pataria kun. Balkū- 
nui rūpintis New Yorko Auš
ros Vartų lietuvių parapijos 
likimu...

Jau pats faktas, kad Vie
nybė turėjo krauti įvairiau
sius epitetus kun. Balkūnui, 
rodo, kad V-bė negali atrem
ti faktų, kuriuos patiekė ka
talikų organizuotos visuome
nės bendras pareiškimas, to
dėl puola žeminti tos visuo
menės priešaky stovintį kun. 
Balkūną. Bet V-bė klysta, jei 
ji mano esanti pajėgi paže
minti kun. Balkūno autorite
tą.

Taip, gerbiamieji, kun. 
Balkūnas, kaip Kunigų Vie
nybės pirmininkas, gali kal
bėti visos organizuotosios 
katalikų visuomenės vardu. 
Jo autoritetui pritarė visų 
centralinių organizacijų ir 
laikraščių vadovybės, kai jos 
drauge su juo pasirašė minė
tą bendrą pareiškimą.

Mirė žymūs vyrai
Per 

mirė 
metų,
Valstybių karo sekretorius 
1916 — 1921 m. Jo vadovy
bėje buvo suorganizuota 
amerikiečių 4 milijonų ka
riuomenė, kurios didžioji da
lis buvo išsiųsta į Prancūzi
ją kovai prieš vokiečius. 
Baker tada pasirodė nepa-. 
prastai gabus kariuomenės | „
organizatorius, artimas pre
zidento Wilsono pagelbinin- 
kas. Po didžiojo karo jis pa
sižymėjo darbu taikai.

Prieš kelias dienas anks
čiau mirė kitas valstybinin
kas, Frank Kellogg, buvęs 
valstybės sekretorius, sulau
kęs 80 metų. Jis yra buvęs 
tarptautinio teismo teisėjas. 
Visam pasauliui daugiau
siai žinomas, kaip drauge su 
prancūzų politiku Briandu 
paruošęs garsųjį Briando- 
Kelloggo paktą, kurs pa
smerkė karą, kaip tarptauti
nių ginčų sprendimo priemo
nę. Paktą pasirašė beveik vi
sos valstybės, bet Kellogg 
mirė nesulaukęs pakto idė
jos įsikūnijimo.
Japonai atsiprašė

Japonų vyriausybei ’ at
siuntus pakartotiną atsipra
šymą dėl amerikiečių karo 
laivo Panay nuskandinimo, 
viešai paskelbta, kad ginčas 
užbaigtas. Japonai pranešė 
nubaudę kaltininkus, pažadė
jo nuostolių atlyginimą ir 
užtikrino, kad ateity panašių

• atsitikimų nebebus. Japonų
• atsiprašymo laukia ir Angli- 
' ja.

to Didžiojo universiteto sta
tutą, reikia pasakyti teisy
bės žodis: tas statutas nesu
mažino teologijos-filosofijos 
fakulteto turinio, koks jis 
buvo paliktas nuo 1931 m. 
reformos. Seimas pasielgė 
garbingai, palikdamas fakul
tete teologijos ir filosofijos 
skyrius; seimo žygiu visi ga
lėtume būti patenkinti, ta
čiau statutą savotiškai aiš
kina Švietimo Ministeris, 
apie ką plačiau rašoma šio 
numerio antrame puslapyje.

Jei p. švietimo Ministeris 
atšaukia savo raštą, kuriuo 
jis draudžia fakultetui ruoš
ti istorijos ir literatūros mo
kytojus, tai, atrodo, visas 
nesusipratimas būtų baigtas.
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Kad kun. J. Balkūnas 
kiti tą pareiškimą pasirašiu
sieji neklydo, patvirtina vie
nas laiškas, rašytas Kunigų 
Vienybės pirmininkui. Tame 
laiške pažymima, kad vienas 
Lietuvos vyskupas, gavęs 
AMERIKĄ, kur atspausdin
tas minėtas pareiškimas, 
taip pasakė: „Tai labai gra
žus ir garbingas pareiški
mas”. Taigi, tas pareiški
mas įgavo dar didesnės mo
ralinės reikšmės. Tas pareiš
kimas stipriau sujungs mū
sų visuomenę į didesnį vie
ningumą.

ir

Artinasi Lietuvos nepri
klausomybės 20 metų sukak
tis, kurią 
vieningai 
nėti. Bet ; 
katalikai, 
išvakarėse 
skaudus smūgis? Kiek žino
me, Vyskupai dėjo visas pa
stangas tam smūgiui paša
linti, bet Vyriausybė neat
kreipė dėmesio į tas pastan
gas. Nejau negali įvykti tai
ka tarp Bažnyčios ir Valsty
bės, ko taip seniai laukia vi
si Lietuvai gerovės trokš- 
tantieji? Su nekantrumu lau
kiame ir tikimės. Drauge no
rime atvirai pasisakyti, kad 
katalikų visuomenė jokios 
klaidos nepadarys, jei ji bus 
vieninga su Lietuvos Vysku
pais.

visa tauta turėtų 
ir nuoširdžiai mi- 
ar galės džiaugtis 
kai šios sukakties 

; suduotas jiems

AUTOMOBILIŲ GAMINTO
JAI PALEIS 30,000 

DARBININKŲ Laimingiausių Naujų MetuTeruelio gynėjai laikosi
Ispanijos „bendrafronti- 

ninkams” pasisekė pralaužti 
sukilėlių laikyto Teruelio 
miesto gynimo linijas ir už
imti didesnę miesto dalį. Te- 
ruelis labai svarbi vieta, nes 
jos kontroliavimas apsaugo 
atkirtimą Madrido nuo Va- 
lencijos. Tačiau ne visi suki 
lėliai lengvai pasidavė. Te- 

iruelio kunigų seminarijoje, 
: ir keliuose kituose rū

muose gerai laikosi apie 6,- 
000 asmenų, kurie turį už
tektinai ginklų ir maisto. Į 
juos leidžiami patrankų, kul
kosvaidžių ir orlaivių bombų 
šūviai, tačiau gerai užsiba
rikadavę sukilėliai nepasi- 

1 duoda ir laukia gen. Franco 
■ pagelbinės armijos.
1 Mokslininkų rūpesčiai

Indianapolyje, Indianoj, 
šią savaitę prasidėjo moksli
ninkų suvažiavimas, kuris 
pasiryžęs apsvarstyti, kaip ir 
kiek mokslas gali pagelbėti 
žmonijai išsilaisvinti iš dva
sinės vergijos, į kurią stu
mia fašizmas, komunizmas 
ir kitokį diktatūriniai reži
mai. šiam klausimui spręsti 
mintį iškėlė Paryžiaus pro
fesorius Etienne Gilson, ži
nomas katalikas mokslinin
kas.
Paleido 120 dvasininkų

Kalėdų švenčių proga iš 
Vokietijos kalėjimų, Hitlerio 
įsakymu, paleista 120 protes
tantų dvasininkų, kurie buvo 
suimti neva už politinius 
prasižengimus. Svarbiausias 
protestantų dvasininkas, 
Martin Niemoeller, dar tebe
laikomas kalėjime.
Darbo eilėse netaiką

Pastangos tarp CIO ir dar
bo federacijos pasiekti tai
kos nuėjo niekais. CIO sako
si turinti 4 milijonus narių, 
darbo feder. — 3,200,000. C. 
I.O. reikalavo iš darbo fed. 
pripažinti jos unijas pusiau 
autonominėmis, bet darbo fe
deracija nesutiko visų reika
lavimų patenkinti.
Darbo šnipai

Senatorius Robert M. La 
Follete viešai paskelbė savo 
pravestą tyrinėjimą, kurs 
parodė, kad nuo 1933 m. iki 
1936 m. apie 2,500 įvairiau- 

kuriame buvo 
kelių sklypų nusavinimo įs- daus reikalus, nes jis šau- 
tatymas. Pažymėtina, kad kiasi liudininku Lenkiją, ku- 
vokietininkų partijų atstovų ri skundžiasi dėl lenkų ma- 
kurstančios kalbos paduoda- žumos Lietuvoje, 
mos beveik ištisai, kai tuo Vokietijos oficiozas ”Voel- 
tarpu lietuvių atstovi; kalbos kischer Beobachter” antraš
uos viena eilute pažymimos, te ’’Naujas Kauno apsilenki- 
Oficialiame pranešime sten- mas su teise” paskelbė strai- 
giamasi sudaryti įspūdį, lyg psnį, kuriame plačiai aprašo 
Klaipėdos kraštas būtų ne- padėtį. Ten tarp kitko kal- 
priklausomas ir bendruose bama apie ”iš anksto sugal- 
Lietuvos reikaluose turėtų votą žemės grobimą Klaipė- 
lygias teises su Lietuvos vy- dos krašte”. Toliau laikraš- 
riausybe. Pranešime nė vie-tis viešai pripažįsta, kad Vo- 
nu žodžiu neužsimenama kietija ’’daro spaudimą Lie- 
apie tai, kokiomis statuto'tu vai”, kas reiškia, kad Vo- 
vietomis rėmėsi seimelio vo- kietija neleistinai kišasi į 
kietininkų atstovai, puldami Lietuvos vidaus reikalus, 
vyriausybę. j Vokietijos spaudos kompa-

Vokiečių laikraščiai, kurie nija prieš Lietuvą diplomati- neturėtų užmiršti, kad jos Prancūzijos paramos karo 
dar nespėjo paskelbti savo’ 
pastabų, oficialų Vokietijos 
telegramų agentūros prane- 
mą skelbia tokiomis Lietuvą 
puolančiomis antraštėmis:

’’Klaipėdos kova už teisę” 
(’’Lokal-Anzeiger”), Lietuva 
laužo teisę” (Berliner Tage- 
blatt”)

šių bendrovių turėjo pasam
dę per 3,800 šnipų, kurie se
kė darbininkų organizavimą- 
si, šnipinėjo tarp darbininkų 
darbdavių naudai, neretai 
buvo provokatoriais ir siekė 
suardyti unijas, šiems šni
pams išlaikyti darbdaviai iš
mokėdavo milijonus dolerių, 
Tame senatoriaus pranešime 
yra suminėti visi darbda
viai, kurie samdė šnipus.
Naujas tunelis

New Yorko miestas susi
laukė naujo tunelio, jungian
čio New York su New Jer
sey. Naujasis tunelis, Lin
coln© vardu, pradėtas statyti 
1934 m.; jo statyba kainavo 
85 milijonus dolerių.
Palestinoje žudynės

Paskutinėmis dienomis Pa
lestinoje arabų susirėmimuo
se su žydais ir anglų polici
ja žuvo 43 asmenys. Net ir 
per Kalėdas nebuvo ramu
mo, nes arabų būriai Galilė
jos kalnuose nuolat darė ap-

I šaudymus.

Detroit. — General Motors 
automobilių dirbtuvių vado
vybė pranešė, kad jos dirbtu
vėse nuo sausio 1 d. bus pa
leista apie 30 tūkst. darbi
ninkų; be to, dirbtuvėse bus 
įvesta tik tik trijų dienų 
darbo savaitė. Tai daroma 
ryšium su didėjančiu biznio 
smukimu.

General Motors bendrovė 
savo dirbtuvėse paliks apie 
205,000 darbininkų, kurių 
mėnesinių algų suma sieks 
24 milijonų dolerių.

ŽELIGOVSKIO KALBA 
APIE KONSTITUCIJĄ... Popiežius Apie Vokietijos 

Katalikų Persekiojimų

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
SALVADORE

San Salvador. — Gruodžio 
27 d. čia buvo žemės drebė
jimas, kurs palietė du mies
tus. Užmušta 1 žmogus, su 
žeisti 5. Daug namų sunai
kintų.

Vatikanas. — Kalbėdamas pagalvotų, kad kalbėdamas 
j susirinkusius Jį pasveikint apie tokius svarbius reika- 
Kalėdų švenčių ir Naujų Me- lūs, kurie Jam taip artimi, 
tų progą kardinolus, Popie- Kristaus Vikaras būtų men- 
žius pareiškė, kad jau laikas kai informuotas ir pasakytų 
pavadinti daiktus tikraisiais tai, kas neatitinka tikreny- 
jų vardais ir pasisakyti dėl bę.
Vokietijoj persekiojamų ka-1 
talikų.

Savo kalbą Popiežius pra- kitur pakartota, 
dėjo dėkodamas kardino- buvom ir esam Vokietijos

’’Kai dėl principų, visi Vo
kietijoj žino, ir buvo dažnai 

kad mes

Didina laivyną
Vokiečiai jau stato ir ruo

šiasi statyti 115 naujų karo 
laivų, kurių 2 bus po 35 tūks. 
tonų, 2 — 26 tūkst. tonų, 2 
— 19 tūkst. tonų ir taikomi 
orlaiviams vežioti, 3 po 10 
t. t., 2 po 7 t. t., 9 naikintu
vai, 18 torpedinių, 25 povan
deniniai ir t. t.
CIO laikosi

Plieno darbininkų sąjun
gos suvažiavime, Pittsbur- 
ghe, CIO vadas John L. 
Lewis pasakė kalbą, kurioje 
pareiškė, kad CIO nenusileis 
'arbo federacijos reikalavi
mui užsidaryti. CIO dabar 
turinti 4 milijonus narių.

— Biržų medžiotojų dr-ja 
Moliūnų miške per surengtą 
vilkų medžioklę nušovė tris 
vilkus patinus ir vieną pate
lę. Surengta medžioklė Va
balninko valšč. Vosniūnų 
miške, nepavyko, nors ten ir 
daug vilkų esą.

Varšuva. — Lenkijos sei
me buvo svarstomas valsty
bės biudžetas. Ta proga par
lamentarinės grupės OZN 
pirmininkas tautinės sąjun
gos partijų vardu padarė 
svarbių pareiškimų. Jis pa
brėžė tautinės sąjungos par
tijų ištikimybę 1935 metų 
konstitucijai ir tų partijų 
norą glaudžiai ir lojaliai ben
dradarbiauti su vyriausybe.

Dėl to pareiškimo kai ku
rie seimo atstovai, priešin
gi Koco judėjimui, pakėlė,
smarkų triukšmą. Tarp kitų, ^ams Serus linkėjimus ir draugai. Faktinai, nes maža 
generolas želigowskis kalti- Pasltui Pareiškė: |vietų taip gerai pažįstam,
no minister; pirmininką, kad' ,”Mes neturėtumėm toliau kaip Vokietiją, 
tas, apsilenkdamas su kon-' 
stitucija, praėjusiais metais 
maršalą Smigly-Rydzą pa
skelbė antruoju žmogumi 
valstybėje. Ministeris pirmi
ninkas į tai atsakė šiais žo
džiais: „Jei generolas, kuris, 
be to dar, yra didvyris, mane 
kaltina sulaužius konstituci
ją, tai tatai jis turi padaryti 
teisme, o ne kitur. Priešingu 
atveju aš negaliu manyti, 
kad savo tvirtinimais jis ti
kėtų”. Po to visa eilė atsto
vų smarkiai kritikavo vy
riausybės vidaus politiką, 
pareikšdami pageidavimą, 
kad krašto padėtis būtų iš
aiškinta ir sustiprinta.

SOV. RUSIJOJE NAUJI 
„VALYMAI”

susi- 
paša-

Maskva. — Sovietų 
siekimo komisarijate 
linti 6 svarbūs pareigūnai, 
kurie visi viešai išvadinti fa
šistų agentais, žmonių prie
šais ir t.t. Pašalintųjų skai
čiuje yra Ostrovski, Grebins- 
ki, Kuhl, Pakulin, Sukhoru
kov. Visi jie areštuoti ir lau
kia sušaudymo.

Vokietija Nenustoja Kištis j Lietuvos Reikalus
— Visa Vokieti- ir t.t. Paskutinis laikraštis 
įdėjo oficialios savo pastabose kalba tiesiog 

telegramų agen- Klaipėdos direktorijos var- 
pranešimą apie du. Budinga tai, kad laikraš-

Berlynas, 
jos spauda 
Vokietijos 
tūros platų
Klaipėdos seimelio posėdį, tis jaučia, kad Vokietija ne

svarstomas teisėtai kišasi į Lietuvos vi-

nieko pasakyti, jei nebūtų1 ’’Todėl labai liūdna, dvi- 
reikalo pridėti vieną kitą žo-į gubai liūdna, Mums galvoti 
di. Pirmiausia apie pačius apie visa tai, kas daroma ta- 
faktus, kurie ilgą laiką buvo me krašte prieš tiesą, prieš 
iškraipyti, paneigti ir nu
šviesti kitokia šviesa. Ypač 
vienas faktas, toks svarbus 
kaip ir reikšmingas”.

’’Kalbame apie skaudų 
faktą, apie skaudžiausį reli
ginio persekiojimo Vokieti
joj faktą, nes vadiname 
daiktus tikraisiais jų var
dais, kad kartais ir apie Mus 
nepasakytų, kaip kartą is- Į 
torikas yra išsitaręs: mes Kristaus žemiškajam vika- 
pamiršom tikruosius daiktų rui”.
vardus.” į ’’žmonės sako, kad katali-

”Ne, ačiū Dievui, mes ne- kų religija jau nėra katalikų 
jiamiršpm tikrųj^i-vardij. No- religija, bej: pelinį:* ir tai 
rime vadinti daiktus tikrai- sakoma pateisint pėrsekioji- 
siais jų vardais. Vokietijoj mą, kuris atvaizduojamas ne 
tikrai vyksta persekiojimas, kaip persekiojimas, bet kaip 
Kurį laiką žmonės pasakojo apsigynimo manevras... Toks 
ir mėgino kitus žmones įti- pat priekaištas buvo daro- 
kinti, kad tenai jokio perse- mas ir Jėzui Kristui, kai Jis 
kiojimo nėra, bet mes žinom, buvo atvestas prieš Pilotą ir 
kad yra labai rimtas perse- kai kiekvienas kaltino Jį po- 
kiojimas. Iš tiesų retai kada litikavimu, vadino uzurpa- 
buvo persekiojimas toks bai- torium, konspiratorium prieš 
sus, toks skaudus ir toks politinę karaliją ir Cezario 
liūdnas savo pasekmėmis, priešu... ”Ne, mano karalija 
Tai persekiojimas, kuriam ne šio pasaulio”. Mes nepo- 
netrūksta žiauraus teisių litikuojam. Mes dirbam ir 
laužymo, nei grąsimų vyk- gyvenam ne politikai, bet 
dymų, nei gudrios apgaulės”, kad liūdytumėm tiesą ir

’’Mes būtumėm nesustoję mokytumėm tiesos — tiesos, 
prie tokio skaudaus dalyko, kurią pasaulis taip mažai 
bet mes jautėmės privalą, gerbia, kuria taip menkai te- 
nes neleistina, kad kas nors sirūpina”.

tiesą, kuri mus ne tik asme- 
niai paliečia, bet liečia visa, 
kas mums buvo brangu, kas 
pripildo mūsų mintis ir šir
dis, viską kas sujungta su 
mūsų pareigomis Dievui ir 
žmonijai.

’’Turime galvoj katalikų 
hierarchiją, katalikų religi
ją, šventąją Bažnyčią, kurią 
šventasis gerumas patikėjo

Kardinolas už demokratiją

Paryžiaus kardinolas Ver- 
dier, išvykdamas Romon į 
kardinolų slaptą susirinki
mą. turėjo viešą paskaitą, j 
kurioje pasmerkė valstybes, 
kurios suvaržo žmogaus as-1 
mens pagrindines teises ir 
pareiškė, kad Katalikų Baž
nyčia pritaria demokratijai. 
Kardinolas pasakė, kad viso
se valstybėse turėtų būti pa
stangų žmogiškai asmenybei 
ir jos veiklos laisvei apsau
goti, nes žmogaus asmens r ENKIJAI IR RUMUNIJAI 
vertė yra aukščiau atitinka- rranCŪZIJA PAGELBĖS 
mos politinės santvarkos. _____
Savo pastabas kardinolas ■ Varšuva. — Čia jau viešai 
baigė pareiškimu, kad asme- kaibama| kad Lenkija ir Ru- 
nys, įstaigos ir valstybės munija gaus ypatingos

SĄMOKSLAS STALINUI 
NUŽUDYTI?

Londonas. — Anglų laik
raštis Daily Sketch praneša, 

(kad į Londoną yra atvykę 
’ į Sov? Rusijos slaptosios poli- 
’| cijos agentai, kurie iešką va

dų neva ruošto sąmokslo 
prieš Stalino gyvybę.

Pranešama, kad sąmokslas 
ruoštas Ukrainoje, kur sura
sta daug ginklų. Sąmoksli
ninkai esą pabėgę per Berly
ną į Paryžių ir Londoną.

Kalbant apie naują Vytau- maitis. munus.

niuose sluoksniuose sukėlė-yra laisvės tarnai, 
didelį nusistebėjimą. Ji yra ------------
lyginama su kompanija prieš 
Čekoslovakiją.
sluoksniuose nurodoma, kad!
tatai visai nesuderinama nei
su taikingais Vokietijos pa- jas dienraštis šiandien. Jo mis reikmenėmis ir patari- 
reiškimais, nei su dabartine redaktorius yra Pranas Kli- mais aprūpins lenkus ir ru- 
Vokietijos politika.

orlaivių jėgai sustiprinti. Iki 
• šiol lenkai daug pagelbėjo 

— Nuo gruodžio 1 d. susi- rumunams, pastatydami 
Minėtuose jungė du laikraščiai — Vy- jiems orlaivių iš savo dirb

tų Žygiai ir Ūkininkas. | tuvių, o dabar daug pagelbės
— Kaune pradėjo eiti nau- prancūzai, kurie reikalingo-
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Kataliku Visuomenė Negali 
Nurimti

Lietuvių katalikų visuomenei jau gerai žinomos sunkios 
Lietuvos katalikų kovos dėl savo teisių ryšium su neseniai 
pravestomis Vytauto Didžiojo universiteto reformomis, ku
rių metu švietimo ministeris, p. J. Tonkūnas, norėjo visai 
panaikinti Teologijos-Filosofijos fakulteto filosofijos sky
rių, apie kurį plačiau buvo rašyta mūsų laikraščio lapkri
čio 5,12 ir 19 dienų numeriuose. Lapkričio 12 d. buvo at
spausdintas bendras pareiškimas „Budėsime Lietuvos Gar
bės Sargyboje”, kurį pasirašė 39 asmenys, atstovaują Ku
nigų Vienybei, Kat. Federacijai, laikraščiams ir kitoms or
ganizacijoms.

Netrukus amerikiečius pasiekė žinia, kad seimas nau
juoju universiteto statutu paliko teol.-filosof. fakulteto fi
losofijos skyrių, tačiau ta žinia liko sudrumsta, kai paskai- 
tėme švietimo ministerio seime padarytą pareiškimą, kad 
minėtasis filosofijos skyrius negalės ruošti istorijos ir li
teratūros mokytojų. Statutas to visai nedraudžia, bet 
p. ministeris savotiškai aiškina statutą ir savo įsakymu 
nori tvarkyti universiteto reikalus.

Lapkričio 24 d. švietimo ministeris atsiuntė universiteto 
vadovybei raštą, kuriame pažymi, kad „Teologijos-filosofi
jos fakulteto filosofijos skyrius gali teikti savo klausyto
jams tik filosofijos ir pedagogikos mokslo sričių specialy
bes” ir kad „Švietimo ministerijos organai baigusių teolo
gijos-filosofijos f-tą nelaikys turinčiais vidurinių mokyklų 
įstatymo 25 str. minimą mokslo cenzą, teikiantį teisę būti 
vidurinių mokyklų istorijos ir kalbų bei literatūros moky
tojais”. Tame rašte dar pažymima, kad „šitaip teks trak
tuoti baigusius Teologijos-filosofijos fakultetą, nepaisant 
to, ar jie į fakultetą buvo priimti, paskelbus naująjį uni
versiteto statutą, ar prieš tai”.

Dėį šte-įnfnisterio rašto, kiek mes turffo-e labai patikimų 
žinių, Lietuvos vyskupai padarė atitinkamų žygių, tačiau, 
bent iki šiol, vyskupų balso nepaisoma. Nepaisoma, kad 
tokiu žygiu Lietuvos vyriausybė kiršina ne tik Lietuvos, 
bet ir užsienio lietuvių katalikų visuomenę. Minėtas mi
nisterio raštas pastato katalikišką fakultetą į visai nenu
pelnytą būklę. Fakultetas gyvavo 15 metų, paruošė ištisą 
eilę žmonių ir štai, po penkiolikos metų, skelbiama, kad 
fakultetas neturi teisės ruošti vidurinėms mokykloms mo
kytojų... Savo raštu p. ministeris verčia studentus, norin
čius įsigyti istorijos bei literatūros mokytojų teises, ieško
ti sau mokslo ir diplomo kitur, kur gali būti labai žalinga 
katalikų studentijos tikybiniams ir doroviniams reika
lams. Visai nenuostabu, kad fakulteto likimu taip giliai 
susirūpino Lietuvos vyskupai, kurie yra pastatyti katalikų 
tikybinių reikalų sargyboje./ Mūsų visuomenei negali būti 
jokios abejonės, kad vyskupai nedaro svarbesnių žygių be 
rimto reikalo. Todėl dar sykį norime supažindinti visuo
menę su Lietuvos katalikams gyvybinės reikšmės reikalu.

sėkmingai dirba mokymo darbą vidurinėse mokyklose, 
apie 10 iš jų net yra gimnazijų — vidurinių mokyklų direk
toriais.

Labai daug yra asmenų, studijavusių filosofijos skyriu
je, kurie jau pasižymėjo savo raštais: knygomis ar žurna
lų straipsniais iš filosofijos, pedagogikos, istorijos ar lite
ratūros sričių. Dalis tų vardų buvo suminėta minėtame 
bendrame pareiškime.

Filosofijos skyrius išmokslino ir paruošė naujų mokslo 
jėgų, kurios labai sėkmingai dirba jau tame pačiame sky
riuje (Jonas GRINIUS, Pranas DIELININKAITIS, Zeno
nas IVINSKIS, Jonas PANKAUSKAS, Antanas MACEI
NA, Juozas AMBRAZEVIČIUS).

Filosofijos skyriuje dabar yra 15 dėstytojų. Iš jų 12 
dėstytojų turi daktaro mokslo laipsnį, 1 magistro ir 2 be 
akademinio laipsnio. Šitokio aukšto nuošimčio neturi joks 
kitas skyrius visame universitete.

Filosofijos skyriaus dėstytojai yra studijavę labai įvai
riuose universitetuose: Kaune, Petrapilio Dvasinėje Aka
demijoje, Maskvoje, Kijeve, Dorpate, Berlyne, Leipzige, 
Miunchene, Miunsteryje, Bonne, Vokietijos Freiburge, Švei
carijos Freiburge, Paryžiuje, Strasburge, Liuvene, Ženevo
je, Bazelyje, Lozanoje. Šitoks studijų vįetų įvairumas ir 
gausumas yra tuo naudingas, kad geriau susipažįstama su 
įvairiomis studijų santvarkomis, metodais. Todėl Filoso
fijos skyriaus mokslo planai yra paremti ne tik savo spe
cialybės žinojimu, bet ir įvairių kultūringiausių kraštų 
moksliniais patyrimais. Iš čia savaime kyla prievolė tų 
planų nežaloti pašaliniais ar atsitiktinais sumetimais.

Taigi, šie suminėti daviniai aiškiausiai rodo, kad filoso
fijos skyrius savo darbą buvo sutvarkęs ir įstatęs į tinka
mas vėžes.

IS TĖVŲ ŽEMES

Gruodžio 31 d., 1937 m.

Kai buvo kuriamas Lietuvos universiteto teologijos-filo
sofijos fakultetas, tai filosofijos skyriaus uždavinys buvo 
ne tik moksliškai supažindinti studentą kataliką su filoso
fija, pedagogika, istorija, literatūra, sociologija, paruošti 
išmokslintą inteligentą, kuris tiktų būti valdininku, žurna
listu, literatu, istorininku, socialiniu veikėju, ar šiaip išla
vintu inteligentu gausingose profesijose, bet galėtų būti ir 
filosofijos, pedagogikos, literatūrų ar istorijos mokytoju 
įvairios rūšies mokyklose. Kokiais motyvais taip darė?

Visiems suprantama, kad katalikas studentas tuose da
lykuose, kurie artimai yra susiję su pasaulėžiūra, turi tei
sę būti mokomas, auklėjamas, ruošiamas ne savo priesai
kas sulaužiusių ekskunigų, ar rusų pravoslavų, ar aiškių 
laisvamanių. Kas iš studentų savo laisvu noru jų klauso, 
tas pats atsakys už save.

Lietuvių tautai, savo daugumoje esant katalikiškai, yra 
teisinga ir tinkama, kad mokyklų mokytojai būtų inteli
gentai, gerai susipažinę su katalikų pasaulėžiūra. Kaip 
vokietis mokytojas neugdys lietuviško patriotizmo, kaip 
lenkiškas laikraštis nejkvėps lietuviškos dvasios, taip 
moksleivis ar studentas tegali būti katalikiškai auklėja
mas tik kataliko mokytojo, šitoks dėsnis yra Katalikų 
Bažnyčios skelbiamas visuose kraštuose.

Kur yra vienuolynai, ten jie turi turėti savo mokyklas, 
noviciatus. Kur yra vyskupijos, ten yra ir seminarijų. Ir 
vienur ir kitur reikia paruoštų mokytojų ir humanitari
niams (dvasiniems) dalykams, kam ir buvo numatytas fi
losofijos skyrius Teologijos-Filosofijos fakultete.

Studentų ir profesorių statistika rodo, kad Teologijos- 
Filosofijos fakultetas yra lietuviškiausias, taigi tautiškiau-

Pradžioje suminėtame švietimo ministerijos rašte rašo
ma, kad „Teologijos-filosofijos fakultetas neteisėtu būdu 
buvo suorganizavęs filosofijos skyrių”, kad „Teologijos-fi
losofijos f-to filosofijos skyrius gali teikti savo klausyto
jams tik filosofijos ir pedagogikos mokslo sričių specialy
bes ir kad to fakulteto visuotinės literatūros ir visuotinės 
istorijos kursai tegali būti laikomi tik pagelbiniais moks
lais filosofijos ir teologijos mokslų šakoms”.

Klausimui nušviesti įr įvertinti, maloniems skaitytojams 
suminėsime kai kuriuos dalykus.

Kai 1931 m. švietimo ministerija įvykdė savo reformas, 
Teologijos-filosofijos fakultetas gerai žinojo filosofijos 
skyriaus uždavinį ir, svarstydamas reformos sudarytąją 
padėtį, be jokios paslapties pasisakė esąs „apkarpytas” ir 
tęsė toliau savo dirbtąjį darbą, nors labai suspaustas. Dar
bui palengvinti naudojo visame universite vartotas prie
mones, kviesdamas privatdocentus ir paskutiniais dvejais 
metais neetatinius asistentus. Fakultetas viešai skelbia 
filosofijos skyriaus santvarka paskaitas,*egzaminuo  j a stu
dentus, išduoda filosofijos skyriaus diplomus. Nei univer
siteto rektorius, nei senatas, nei švietimo ministerija ne
protestuoja, bet, priešingai, švietimo ministeris pripažįsta 
išduodamus filosofijos skyriaus baigimo diplomus, pasira
šo dokumentus, kuriuose figūruoja filosofijos skyrius, duo
da stipendijas filosofijos skyriaus studentams. Ir taip 
švietimo ministerija ir p.p. ministerial daro nuo 1931 m. 
iki 1937 metų. Argi p. švietimo ministeris, reformos dary
tojas, nežinojo, ką daro, kai pripažindavo filosofijos sky
riaus baigimo diplomus? Kodėl gi p. ministeris skyriaus 
sumažinimą tuojau įgyvendino, o svarbesnio dalyko — 
skyriaus naikinimo — neįgyvendino?

Tai įrodymas, kad švietimo ministeris p. K. Šakenis iš 
tiesų nelaikė Filosofijos skyriaus egzistavimo ir darbo ne
teisėtu. Ir p. Šakenio įpėdinis ministeris p. J. Tonkūnas 
per ištisą eilę metų pripažįsta Filosofijos skyriaus diplo
mus, nustato Filosofijos skyriui stipendijų skaičių, laiko 
Filosofijos skyrių teisėtu. Tik štai 1937 m. ministeris p. 
Tonkūnas pareiškia raštu, kad „Teologijos-filosofijos fa
kultetas neteisėtu būdu buvo suorganizavęs filosofijos 
skyrių”. Šitoks pasakymas yra kaltinimas savęs, savo 
pirmatako ir visos švietimo ministerijos, kuri per 6 metus 
laikė Filosofijos skyrių kaip teisėtą. Jei būtų buvęs netei
sėtumas, tad švietimo ministeris pačioje pradžioje, dar 
1931 ar 1932 m., tai būtų prašalinęs. Tačiau to nebuvo 
daroma nei pradžioje, nei vėliau iki 1937 m.

Įstatymo kėliu pravestas seime statutas pašalino bu
vusį neaiškumą ir nesusipratimus, aiškiai užfiksavo filoso
fijos skyrių, kas davė vilties tikėti, kad Filosofijos skyrius 
galės ramiai dirbti ir ruošti studentus specialybėms, ku
rioms pajėgs statuto leidžiamomis pajėgomis, tačiau 
jos kliūtys padarytos Filosofijos skyriaus darbui.

Švietimo ministerijos sakytame rašte rašoma, kad 
sofijos skyriuje tegalį būti filosofijos ir pedagogikos
cialybės, o visuotinė istorija ir visuotinė literatūra tesan- 
čios pagelbiniai mokslai filosofijai ir teologijai. Tokis įsa
kymas duotas universiteto vadovybei ir Teologijos-filoso
fijos fakultetui.

Šis įsakymas nėra paremtas jokiu universiteto statuto 
straipsniu. Statuto 41 str. sakoma: „Fakulteto taryba 
tvarko mokymo ir mokslo reikalus”. Niekur nėra statute 
suminėta, kad švietimo ministeriui būtų pavesta nustati
nėti skyrių specialybes. Taigi, duotasis įsakymas neturi 
formalinio pagrindo, siaurina fakulteto tarybos teises ir 
sudaro kliūtį tinkamai tvarkyti mokymą bei mokslą.

Visuotinės istorijos ir visuotinės literatūros istorijos 
katedros Teologijos-filosofijos fakultete nuo pat jų įkūri
mo pradžios iki šių laikų tarnavo istorijos ir literatūrų 
specialybėms. Kuo dabar, paskelbus naują universiteto sta-

nau-

Filo- 
spe-

sias, iš visų universiteto fakultetų.
Filosofijos skyrius paruošė daug mokytojų, kurie visai

tūtą, tos katedros turi virsti? Sakytasai švietimo ministe
rijos raštas jas vadina pagelbiniais mokslais filosofijos ir

_  Latvijos prezidentas 
latvių tautos šventės proga 
apdovanojo ordinais Lietu
vos ministerius gen. Dirman- 
tą, inž. Stanišauskį ir prof. 
Tonkūną ir užsienio reik, 
ministerio sekr. St. Bačkį.

— Gruodžio vidury Kaune 
viešėjo Palestinos žydų heb
rajų teatro artistų grupė, 
kuri turėjo kelis vaidinimus

— Lietuvos lito padengi
mas auksu gruodžio 1 d. su
darė 63 proc., o auksu ir už
sienių pinigais — 65 proc.

— 1938 — jubiliejiniais — 
metais visose bažnyčiose bus 
įmūrytos paminklinės lentos 
su žuvusiųjų nepriklausomy
bės kovose parapijiečių pa
vardėmis.

— Pasaulinėje parodoje 
(Paryžiuje) Baltijos paviljo
no Lietuvos skyriuje dalyva
vo 44 asmenys ir firmos. Jų 
eksponatai gavo 58 premijas 
8 Grand Prix, 11 garbės dip
lomų, 21 aukso, 12 sidabro ir 
6 bronzos medalius. Baltijos 
valstybių tarpe Lietuva už
ėmė pirmą vietą.

— Imant dėmesin, kad 
Žiemos pagalbos veikla atne
ša daug naudos ir randa pri
tarimo visų gyventojų sluok
sniuose, Vyriausiasis Žiemos 
Pagalbos Komitetas nutarė 
įsteigti nuolatinį komiteto 
generalinį sekretorijatą. Pa
galbos veikla bus daroma 
kasmet nuo lapkričio iki 
gūžės mėnesio.

— Liet, muilo fabriko 
dovybė numato daugiau 
minti kvepiančių muilų. Tuo 
tikslu Penevėžio fabr. direk
torius VI. Zelčius išsiųstas į 
Prancūziją ir Vokietiją,’ kur 
jis susipažins su muilo ir 
kvepalų gamyba.

ge-

va- 
ga-

— Ministeris pirmininką? 
p. Tūbelis gruodžio 15 d

■ Alytuje atidarė per Nemuną 
naują gelžbetoninį tiltą, ku
ris. yra kartu ir didžiausias 
tos rūšies tiltų Baltijoj, šis 
tiltas pavadintas vardu pir
mo žuvusio Lietuvos karinin
ko A. Juozapavičiaus, kuris 
buvo nukautas 1919 metų 
vasario 13 d. Alytuje, lietu
viams susirėmus su bolševi
kais, besiveržiančiais į Lie
tuvą. Iki šiol Lietuva tiltų 
statybai išleido per 20 mili
jonų litų, o ateinantį dešimt
metį numato išleisti dar bent 
dešimts milijonų.

— Lapkričio 13 d. lenkai 
pagrobė antrą Lietuvos de
markacinės linijos policinin
ką Malecką, kurio iki šiol vis 
negrąžina. Tuo būdu lenkų 
administracijos linijos valdi
ninkai pradėjo naują erą 
kaimyninių valstybių santy
kiuose, būtent: pradėjo vog
ti Lietuvos policininkus.

— Vis daugiau aiškėja 
1938 m. iškilmės Tais metais 
įvyks Tautinė Olimpijada 
kurioje dalyvaus Lietuvos ir 
užsienio lietuvių rinktinis 
jaunimas. Jau patvirtintas 
tautinės olimpijados statu
tas, pagal kurį tokios olimpi 
j ados bus ruošiamos Lietu 
voje kas penkeri metai.

— Į Lietuvą kasmet įve
žama apie 25 tūkst. tonų 
druskos. Daugiausia įveža
ma iš Sov. Rusijos, šiek tiek 
iš Vokietijos ir Anglijos.

— Vienas anglų laivas į 
Klaipėdą iš Sov. Rusijos at
vežė 10 milijonų svarų de
gamos medžiagos: gazolio, 
žibalo ir benzino. Laivas iš 
Batumo plaukė 22 dienas; 
tarp laivo 40 jūrininkų 2 bu
vo lietuviai.

teologijos mokslų šakoms. Tiesa, šios katedros visą jų bu
vimo laiką patarnadavo kur teologijos, kur filosofijos da
lykams, kaip tai yra daroma visuose fakultetuose, pav., 
humanitarinių mokslų fakultete Lietuvos istorijos katedra 
patarnauja lietuvių literatūros šakai. Bet šis pagelbinis 
darbas, patarnavimas neatima katedrai jos esminės žy
mės; istorijos katedra lieka istorijos katedra, nes to reika
lauja to mokslo prigimtis ir, pagaliau, pats valstybės inte
resas — jeigu daromos iš valstybės iždo išlaidos, tai jos 
turi būti protingai, visuomenės gerovei panaudojamos ir 
dirbamas tas darbas, kurį pajėgiama.

Dar pažymėtina, kad tautiniais ir patriotiniais sumeti
mais atvyksta į Lietuvą amerikietės lietuvės vienuolės stu
dijuoti pedagogiką, psichologiją, literatūrą, istoriją, kad 
vėliau galėtų jos, grįžusios į Ameriką, būti mokytojomis 
lietuvių mokyklose. Kad patenkintų jų kilnius, visiems 
brangintinus pasiryžimus, Filosofijos skyrius, kiek išgali 
univ. statuto leistomis pajėgomis, ruošia jas mokytojų pro
fesijai, specialybėms. Argi patriotinė sąžinė gali paneigti 
jų norus ir versti jas ieškoti mokslo kitame fakultete, kur 
dėsto ekskunigai, kitataučiai ar laisvamaniai? Juk tai bū
tų ir nekatalikiškas ir netautiškas darbas.

Švietimo ministerijos gi veikla jau kuris laikas yra ne
paprastai nukreipta prieš Teologijos-filosofijos fakulteto 
filosofijos skyrių, o dabar ministeris tiesiog verčia Teolo
gijos-filosofijos fakulteto studentus stoti į humanitarinių 
mokslų fakultetą, kur katalikų pasaulėžiūra neturi jokio 
sau palankumo.

Lietuvos katalikų visuomenė su garbingaisiais vyskupais 
jau gerai pastebėjo, kokis sunkus kryžiaus kelias teko iš
eiti filosofijos skyriui, pradedant 1926 metais, einant per 
1929, 1931, 1936 iki šių 1937 metų, kokia didelė krūva su
rašytų ir pasiųstų raštų, memorandumų, beginant Filoso
fijos skyriaus reikalus, kiek brangaus kūrybinio laiko at
imta profesoriams. Tai visa sudaro didelį kančios kelią, 
kurį istorija su laiku nušvies. Bet kam tos visos kančios? 
Kokia iš to valstybei nauda? Kuo nusikalto katalikiškas 
fakultetas, jo profesoriai ir studentai? Ar būti susipra
tusiu kataliku yra nusikaltimas valstybei?

Ar ne keista, kad katalikai iš savo tėvynės vyriausybės' 
patiria vis naujų smūgių? Kai komunizmo banga graso, 
Lietuvai, kai Vokietija nuolat pasisako apie žygį į rytus, 
kai yra gyvas reikalas sujungti turimas jėgas teigiamai 
kūrybai, kai reikia ruoštis Vilniaus atvadavimui, tad ar 
tada laikas erzinti visuomenę, skriaudžiant didžiosios gy
ventojų dalies teises? Štai kodėl išeivijos lietuvių katali-
kų visuomenė negali nurimti ir nenurims, kol Lietuvos ka

talikų teisės bus atitinkamai pagerbtos.

— Gruodžio 21 d. seimas 
priėmė 1937 m. valstybės 
biudžeto padidinimą iki 327, 
600,000 litų

Gruodžio 22 d. Kauno 
miesto taryba priėmė Kauno 
biudžetą 15,088,810 litų su
moje.

— Gruodžio 22 d. seimas 
priėmė nukentėjusiems nuo 
audrų ūkininkams šelpti įs
tatymą. Tą pačią dieną sei
mas svarstė ir priėmė svar
bų įstatymą kaimo gyvento
jų sveikatingumo reikalu., 
pagal kurį ateinančiais me
tais miesteliuose ir kaimuo
se bus įsteigta 200 medicinos 
punktų. Gydymo pagalbą 
teikiantieji asmenys šelpia
mi valstybės.

• Be to, prieš išsiskirstyda- 
mas Kalėdų šventėms, sei
mas priėmė žyminio mokes
čio įstatymo pakeitimą, ku
riuo ūkininkų susirašinėji
mas su Žemės Banku atlei
džiamas nuo žyminio mokes
čio.

— Lietuvos Valstybės Te
atras 1938 m. suruoš tris 
dideles šventes: Kaune nuo 
vasario 14 d. iki 16 d. ir nuo 
gegužės 1 d. iki 15 d. ir pro
vincijoje muzikos šventę nuo 
rugsėjo 20 iki 30 d. Tos šven 
tės bus lyg ir naujas dalykas 
Lietuvoje, kuriose bus duota 
proga ypatingai užsienio 
svečiams pamatyti, ką Lie
tuva yra nuveikusi teatro ir 
muzikos meno srityse per 
savo 20 m gyvavimo laiko
tarpį. Svečių iš užsienio 1938 
metais laukiama nepaprastai 
daug, ypatingai smarkiai Tuo 
šiasi visuose pasaulio kam
puose gyveną lietuviai, no
rėdami kartu su giminėmis 
pasidžiaugti savo senosios 
tėvynės, palyginti, trumpu 
laiku atsiektais dideliais lai
mėjimais. Net Brazilijoje ir 
Argentinoje organizuojamos 
lietuvių ekskursijos. Tais 
metais užsieniečiai Lietuvo
je pamatys daugiau negu 
bet kada.

— Motinoms ir vaikams 
globoti organizacijų sąjunga 
priėmė platų veiklos planą 
1938 metams, numato plėsti 
sveikatos centrus provinci
jose ir šelpti į vargą papuo
lusias motinas ir vaikus. Tų 
organizacijų sąjungai vado
vauja p. Tūbelienė.

— Kuršių marių žvejai 
ties Nemuno žiotimis sugavo 
keliasdešimt nepaprastai di
delių lašišų, sveriančių net 
ligi 90 svarų. Gamtininkai 
nurodo, kad lig šiol didžiau
sioji Europoje sugauta laši
ša svėrusi apie 77 svarus. 
Taigi, Lietuvos žvejai suga
vo didžiausią Europos lašišą.

— Iš ūkininkų linams su
pirkti veika apie 150 supir
kimo punktų.

— Vilniaus vadavimo są
jungos žemės ūkio ministeri
jos skyr. turi įsigijęs didį
jį Vilniaus pasą, į kurį kas
met, kol bus atvaduotas Vil
nius, nutaręs įlipinti Vii 
niaus ženklelių už 500 litų.

— Kaune yra apie 20 vieš
bučių ir 10 nakvynės namų, 
kuriuose galima sutalpinti 
tik apie 600 žmonių. Viešbu
čių savininkai sunkiai ver
čiasi; nemažas viešbučių lan
kytojų skaičius neužsimoka. 
Apskaičiuojama, kad per pa
skutinius 10 metų Kauno 
viešbučiams svečiai nesumo
kėję apie 100 tūkst. litų.

— Baisogalos, Joniškės. 
Jūrės, Mažeikių, Raseinių, 
Rietavo, Seinų, Šakių, Šau
kėnų, Šiaulių, Tauragės ir 
Telš’11 urėdijose audros iš-
v°-?te dau£' miško, kuris įver
tinamas 176,298 lt.

Gruzdžio 31 d., 1“

Naujų
Esame Naujųjų M< 

goję. Ką jie Amerika 
ar laimės, ar vargų? 
mą sužinosime tik 
pabaigoje. Ką jie it 
kas nežino, tačiau 
vilties, kad naujieji 
dalies išgydys ekonoi 
gas ir išspręs painii 
Imius klausimus. 
£'

Dirsteldami į prae 
tus, prieinam išva 
Jungt. Valstybės pe 
gerus ir blogus laike 
bet, apskritai, laimės 
visoje šalyje švietė !<• 
loniai, palyginant su 
tautomis. Tiesa, c 
vis dar slegia mūi 
tačiau laikai kiek ir 

•jo. ‘
Nors įvyko su 

tarp darbo ir kap 
dėlto, susitarimų di 
tys beveik visur b 
tintos. Praeitų meti 
je baimė vėl ūži 
biržoje, bet neilgan 
riausybė ištiesė

Stalinas -
Dienraščiui The N 

Times parašė A 
Barmine, buvęs Sov 
sijos atstovybės Gi 
vedėjas, tarnavęs So 
jos užsienio tarnybe 
19 metų, šiomis d 
Barmine buvo gavęs 
mą grįžti į'Maskvą, b 
mine nepaklausė. Jis 
iš Graikijos ir atvykę 
ryžių. Čia paduosime t 
mečio komunisto atvi. 
sisakymą:

Prie ilgo Sovietų Ri 
nužudytų politinių ir 
vadų sąrašo,■_ kurs pr&i 
1936 m. rugpjūčio mėm 
Gregorijaus Zinovjevo 
draugų teisimu, dabar j 
ti vardai Leono M. Kari 
no, buv. ambasadoriaus 
hjoje ir Avelio S. Jenuk 
kurs buvo Stalino artin 
šas vaikystės dienų drai 
ir bendradarbis revoliu 
oierius.

Jenukidze ir Stalinas 1 
tė drauge ištrėmimą Sib 
Prieš kiek metų Jenuki

ZAI
(Tęsinys)

Vytautas laimėtojai 
Vlūšis tebėjo. Iš kalvos b 

Matyti, kad tolumoje pa 
Weris tvarko atsarg 

ir ruošia juos galui 
puolimui. Vytautas a 

508 jau nebeturėjo i 
kurio. Todėl panor 

dar ką turi J< 
Rujojęs į girią, jis rs 
. ^ynis pulkus samdytų

rumuni ^Lenkai šia kariuome 
įtikėjo ir jos dar ne 

W iŠ vietos.
dar tebesėdėjo šar- 

^t savo žirgo ir sekė 
[2 Jis taip pat 
į Ai didysis magiste

Paskui;iniuosius 
išsiilsėjusius po 

žemaičiais, ir kaip 
^jmo kalno į atkak- 

e^es pasku- 
Pabandyti laimėti.

“p pat nar- 
k . ’ ket priešo eilių 

0 dabar, 
JWems būriams, 

juspra,ai- ■
Ji- y 5 pavojų su- : 

’^ęs visą, ne-
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Gruodžio 221 
to taryba priėmė Kauno 
setą 15,088,810 ūką su.

Gruodžio 22 d. Beimąs ' 
te nukentėjusiema mm 
į ūkininkams šelpti įt 
ią. Tą pačią dieną em, 
svarstė ir priėmė svn. 
tatymą kaimo gyvento- 
veikatingnmo reikalu, 

kurį ateinančiais me- 
miesteliuose ir kaimuo- 
s įsteigta 200 medicinos tą 
tų. Gydymo pagalbą 
mtieji asmenys šelpia- , 
ilstybės.
to, prieš išsiskirstyda- 
Kalėdų šventėms, sei- 

priėmė žyminio mokės- 
tatymo pakeitimą, ku- 
ūkininkų susirašinėji- 
su Žemės Banku atlei- 
įas nuo žyminio mokes
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ranką. Bijota, kad nesikarto- 
tų 1929 m. biržos suirutė, ta
čiau tokios juodos pažiūros 
neatitiko tikrenybę.

Pilietiniam karui 
Ispanijoj, Amerikoj 
kilo karštų ginčų 
reikmenų pasiuntimo į karo 
laukus. Vienok ir tie nesusi
pratimai išnyko, lyg kampa
ras. Tolimuose Rytuose vėl 
grėsė mums pavojus, bet lig 
šiol mes dar neįtraukti to 
kruvino karo sūkuriu. Japo- 
nų-kinų kautynėse, rodos, 
kad japonai bus laimėtojai, 
bet kuo tas karas galutinai 
baigsis — tik naujieji metai 
teparodys.

Taigi, stovėdami Naujųjų 
i Metų prieangy, žiūrim į atei- 

susikirtimų j tį su viltimi ir pasitikėjimu, 
kad geresni laikai nušvis 
Jungt. Valstybėse. Laukiame 
nekantriai Naujųjų Metų 
brėkštant, nes jie daug ką

Lietuvos Valstybės Te- 
1938 m. suruoš tris 

s šventes: Kaune nuo 1 
o 14 d. iki 16 d. ir nuo 
ės 1 d. iki 15 d. ir pro- I 
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o 20 iki 30 d. Tos šven | 
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ypatingai užsienio 
ns pamatyti, ką. Lie- • 
ra nuveikusi teatro ir 
is meno srityse per 
)m gyvavimo laito 
Svečių iš užsienio 193& 
laukiama nepaprastai 
patingai smarkiaiTuo 
įsuose pasaulio kam- 
gyveną lietuviai, ne
kartu su giminėmis ...

augti savo senosios 
i, palyginti, trumpu j
tsiektais dideliais lai- I
is. Net Brazilijoje ir 
inoje organizuojamos j
| ekskursijos. Tais 
užsieniečiai Lietuvo- 
atys daugiau negu 
da.
dotinoms ir vaikams 
i-organizacijų sąjunga 
j platų veiklos planą 
netams, numato plėsti 
tos centrus provinci- ;
1 šelpti į vargą papuo- j
motinas ir vaikus. Tų | 
acijip sąjungai vado- 
i. Tūbelienė.

Esame Naujųjų Metų an- . 
goję. Ką jie Amerikai atneš: 
ar laimės, ar vargų? Atsaky
mą sužinosime tik 1938 m. 
pabaigoje. Ką jie žada, nie
kas nežino, tačiau turime 
vilties, kad naujieji metai iš 
dalies išgydys ekonomines li
gas ir išspręs painius socia
linius klausimus, f

Dirsteldami į praeitus me
tus, prieinam išvados, tad 
Jungt. Valstybės pergyveno 
gerus ir blogus laikotarpius, 
bet, apskritai, laimės saulutė 
visoje šalyje švietė labai ma
loniai, palyginant su kitomis 
tautomis. Tiesa, depresija 
vis dar slegia mūsų žemę, 
tačiau laikai kiek ir pagerė
jo.

Nors įvyko s 
tarp darbo ir kapitalo, vis 
dėlto, susitarimų dėka, kliū
tys beveik visur buvo paša
lintos. Praeitų metų pabaigo
je baimė vėl užviešpatavo žada, daug ką lemia ir tiki- 
biržoje, bet neilgam, nes vy- me, kad nebūsime apvilti, 
riausybė ištiesė pagelbos Gintaras.

verdant 
nemaža 

dėl karo

Stalinas - Revoliucijos Išdavikas

Dienraščiui The New York buvo partijos vykdomo komi 
Times parašė Alexandre teto sekretorius, taigi, ant- 
Barmine, buvęs Sovietų Ru- ras svarbiausias žmogus Se
sijos atstovybės Graikijoje vietų Sąjungoje. Dabar jis 
vedėjas, tarnavęs Sov. Rusi- jau miręs ir jo mirtis daug 
jos užsienio tarnyboje per stipriau, nei Karakhano, Bu- 
19 metų. Šiomis dienomis kharin, Piatakovo, maršalo 
Barmine buvo gavęs įsaky- Tukhačevskio ir Zinovjevo 
mą grįžti į Maskvą, bet Bar- mirtys, nurodo kokį laipsnį 
mine nepaklausė. Jis pabėgo pasiekė Stalinas, norėdamas 
iš Graikijos ir atvyko į Pa
ryžių. Čia paduosime to ilga
mečio komunisto atvirą pa
sisakymą :

Prie ilgo Sovietų Rusijoj* 
nužudytų politinių ir kar 
vadų sąrašo, kurs prasidėjo 
1936 m. rugpiūčio mėnesį s’ 
Gregorijaus Zinovjevo ir j c 
draugų teisimu, dabar pridė 
ti vardai Leono M. Karakha 
no, buv. ambasadoriaus Tur 
kijoje ir Avelio S. Jenukidze 
kurs buvo Stalino artimiau 
sias vaikystės dienų draugas 
ir bendradarbis revoliucijo- 
nierius.

Jenukidze ir Stalinas ken- mai” negalėjo turėti jokios 
tė drauge ištrėmimą Sibire. 
Prieš kiek metų Jenukidz

nusikratyti savo buvusiais 
bendradarbiais, net draugais 
ir broliais.

Zinovjevas ir Piatakovas 
turėjo dar viešą teismą prieš 
jų sušaudymą. Stalinas rado 
reikalo apkaltinti juos viešai 
ir, vienu ar kitu būdu, jų 
„išpažintys” buvo išgautos. 
Tos „išpažintys” patarnavo 
dviem tikslams. Jų reikėjo 
žmonių masėms patenkinti, 
kad Stalinas saugojo Sovietų 
darbininkus ir revoliuciją 
nuo „išdavikų”; antra, tos 
„išpažintys” parodė, kad bū
simoms aukoms „prisipažini-

netikėjo tiems prisipažini
mams ir žinojo, kad teismas 
buvo komedija ir kad doku- se prieš Lenkiją. Nuo to lai- 
mentai buvo išgalvoti. Bet ko aš tarnavau sovietų įvai- 
baimė atliko savo darbą. Bi-'riose tarnybose ir atidaviau 
joję apkaltinimų žinojo, kad ( 
jie nieko negali padaryti. ] 
Stalino gi pusėje pripažinta, 
kad daugiau „viešų prisipa- . 
žinimų” nebegalima gauti. 
Nebuvo galima rizikuoti dau
giau viešų teismų.

Juk nebuvo galima viešai 
pastatyti tokius vyrus, kaip 
marš. Tukhačevskį, gen. Ja- 
kirą ir gen. Ubarevičių prieš 
teisėjus, kurie, kaip marš. 
Bliucheris, marš. Alksnis ir 
marš. Budieni, buvo jų drau
gai nuo revoliucijos laikų. 
Mirties sprendime buvo pa
rašai šių vyrų (Bliucherio, 
Alksnio, Budienio — J. Žeg.) 
kad žmonių masės būtų pa
tenkintos, kad „išdavikai”

i buvo teisti ir pasmerkti tei
sėjų, buvusių draugų.

Nepraėjo nė 6 mėnesiai 
nuo Tukhačevskio pasmerki
mo ir atėjo Alksnio eilė pra
nykti — jis sušaudytas su 
žmona. Kad Alksnis jau mi
ręs, jau nėra abejonės. Ži
nios paskelbtos užsieny, o 
Maskvoje neužginčytos. Kiti . 
du teisėjai, Bliucheris ir Bu
dieni, kurie su Alksniu pasi- . 
rašė mirties dekretą, turėtų 
dabar klausti: kas bus se
kantis?

Alksnis buvo vienas iš 
grupės energingų latvių, ku
rie daug padėjo raudonai ar
mijai. Jis buvo oro apsaugos 
jėgos kūrėjas, jos inspiraci
ja ir vadas. Bet tai neišgel
bėjo jo, kaip neišgelbėjo ir 
jo pasirašymas Tukhačev
skio mirties sprendimo. į

Nužudytieji arba dingusie-* 
ji buvo mano viršininkai,! 
mano draugai. Aš buvau 18-1 
kos metų, kai Rusijoje kilo Į 
revoliucija. Kaip ir daugelis 
Rusijoje mano bendramečių 
aš buvau pilnas vilties ir en-

ni. Iš karo mokyklos išėjęs 
tarnavau karininku mūšiuo-

’eikšmės.
Žinoma, buvo tokių, kurie

savo visas jėgas darbininkų 
reikalams.

Aš palikau pasiuntinybės 
reikalų vedėjo Atėnuose vie
tą ir Maskvai tarnybą tik 
dėlto, kad aš, kaip ir dauge
lis kitų, kurių vardus minė
jau ir kurie jau mirę, buvau 
ištikimas revoliucijai, kurią 
Stalinas išdavė.

Prieš kelias savaites aš 
pasiunčiau į Maskvą toki 
laišką:

„Šios bylos buvo sudary
tos masiniam pašalinimui | 
tų komunistų, kurie panešė 
kovą dėl laisvės, įvykdė re
voliuciją, kovojo civilinį ka
rą ir užtikrino darbininkų 
laimėjimą. Jie liko apdrčpti 
purvu ir atiduoti budeTiu’.| 
Man atrodo, kad mano tevy-| 
nėję dabar įsteigta reakcine | 
diktatūra”. .

Aš nepasiekiau labai greiti 
šio įsitikinimo. Juk nelengva 
bet kuriam žmogui, išauklė
tam krikščionybėje ar kitoje 
tikyboje, ypač kunigui, at
kirsti save nuo savo praei
ties; taip pat sunku socia
listui - revoliucijonieriui ne
tekti tikėjimo į tai, ką jis 
pagelbėjo sukurti ar pripa
žinti, kad tai išsigimė. Aš 
jaučiaus tapęs eretikas ir 
maniau, kad gal Stalinas ir 
turėjo kokio pateisinimo pir
miesiems teismams ir žudy- 
mams.

Paskutinių metų, ypač 
paskutinių 6 mėnesių įvykiai 
— sistematingas metodas, 

j kuriuo Stalinas pašalino 
i tuos, kurie buvo Lenino 
• draugai, kurie įvykdė revo
liuciją, kurie kūrė Rusiją per 
120 metų — įtikino mane, 
kaip ir kitus, kad liko tik fa
sadas to, ką mes siekėme su- 

I kurti ir kad revoliucijos ir 
tuziazmo naujai Rusijai iridarbininkų vardu atliekami 
naujam_ pasauliui, kurį mes nusikaltimai prieš žmonišku- 

mą ir prieš darbininkų gero
vę.

Kas dabar vyksta Rusijoje 
vra didžiausias melas pasau
lyje ir didžiausias nusikalti
mas, koks tik kada buvo ži
nomas, prieš pasaulio darbi
ninkų judėjimą. Kas tiki

ruošėmės sukurti. Aš pali
kau universitetą ir įstojau 
savanoriu į naują armiją. 
Tuo pačiu laiku aš įstojau ir 
i komunistų partiją.

Po 6 mėnesių aš buvau 
paskirtas batalijono, vėliai 
regimento politiniu komisa-

JVlptinos Rauda
Mirtie nelaboji, ką gi padarei, 
Kam brangią dukrelę graban nuvarei? 
Išrovei, kaip gėlę darže iš šaknų, 
Išplėšei dukrelę iš mano akių.

Onyte, buvai mylima tu visų
Ir darbą turėjai gerą iš tiesų.
Gyvenimo kelią norėjai pradėt,
Bet štai mirties šmėklą reikia paveldėt. 

Kaip žaibas išnykai visiems iš akių, 
Viena atsiskyrei nuo visų draugų.
Visi tavęs verkė, į kapus lydėjo 
Ir už tavo vėlę poterius kalbėjo.

Gražiausia dukrelė buvai iš visų, 
Pirmiausia nuėjai ant šaltų kapų. 
Pasakyk, dukrele, ką man reik daryt, 
Kaip man savo širdį reik suramint.

Tavęs, dukrele, daugiau neregėsiu, 
Skambančio Tavo balselio negirdėsiu. / 
Sustingusios lūpos daugiau nekalbės, 
Šaltoj jau krūtinėj širdis neplastės.
Ilsėkis dukrele juodoj žemelėj, 
Tespindi į kapą šviesi saulelė. 
Čia girios paukšteliai būriais suskris 
Ir naujų giesmelių žodžius sakys.

Ir laukų lakštutės pas tave atlėks, 
Kaip tikros sesutės jos tavęs liūdės. 
Čia vėjai, nei audros tavęs neužgaus, 
Nei žmonių liežuviai kalbų nekraus. > 

Geriausią dalelę tu sau parinkai, 
Šalia tėvelio vietelę gavai.
Ilsėkis, dukrele, ir melsk už mus 
Gal ir aš ateisiu greit pas jus.

Marcelė Digimienė

Ir Vėl Apie Lietuvos Skolas
Kasmet Jungtinės Ameri- ko kai kurias skolininkes 

kos V-bės trylikai karo sko- tokios tarptautinės painia- 
lų neatmokėjusių v-bių iš- vos, kurių sėkmingesniam 
siunčia paraginimus, kad jišnarpliojimui turėjo šauktis 
šios gruodžio 15 d. įmokėtų: J. Amerikos Valstybių. Bet 
paskirtas sumas. Į šiuos pa-'J. A. V. vyriausybė savotiš- 
raginimus skolininkės jau ku vengimu eiti į artimą 
kelinti metai nekreipia dė- bendradarbiavimą parodė 
mesio. Bet, štai, šiemet išti- skolininkėms, kad jos turi

uršių marių žvejai 
nimo žiotimis sugavo 
šimt nepaprastai di- 
šišų, sveriančių net 
svarų. Gamtininkai 
kad lig šiol didžiau- 

įropoję sugauta laši
nsi apie 77 svarus. 
Jetuvos žvejai sugi
lusią Europos lašišą, 
ūkininkų linams su- 
eika apie 150 supir- 
inktų.
Iniaus vadavimo są- 
iemės ūkio ministeri- 

turi įsigijęs didį- 
uis pasą, į kurį kas- 
bus atvaduotas Vii- 

įtaręs įlipinti Vii 
□kielių už 500 litų, 
me yra apie 20 vieš- 
10 nakvynės namų, 

galima sutalpinti 
)00 žmonių. Viešbu- 
inkii sunkiai ver- 
tažas viešbučių lan- 
aičius neužsimoka, 
ojama, kad per pa- 

10 metų Kauno 
ns svečiai nesumo- 
100 tūkst. litų, 
sogalos, Joniškės, 
ažeikių, Raseinių, 
Seinų, šakių, šau- 
ulių, Tauragės ir 
Mijose audros iš- 
; miško, kuris įver- 
.76,298 lt.

'‘iatsilyginti savo skolas pir
ma, negu nori vėl materiali
nės ar moralinės paramos 
prašyti. Ypač Amerika aiš
kiai leido suprasti Anglijai, 
kad ši yra negarbingai pasi
elgusi skolų nemokėdama.

Pažymėtinas Vengrijos 
šiemet pasielgimas. Ji‘įmo
kėjo dalį nustatytos skolos, 
kartu primindama pageida
vimą iš naujo peržiūrėti sko
lų sutartį. Valstybės sekre
torius Cordell Hull viešai pa
gyrė Vengrijos elgesį ir pa
žymėjo, kad sutarties per
žiūrėjimas turėsbūti atlik
tas su kongreso pritarimu.

Tarp skoilininkių yra skel
biamas ir Lietuvos vardas. 
Tos užsilikusi karo skola yra 
menka — 1,353,117 dol. Ge
rai žino ir J. A. V. vyriausy
bė ir Lietuva, kad ta skola 
yra perdėta, nes medžiaga, 
už kurią ta skola susidarė, 
buvo perdaug aukštai įkai
nuota. Tačiau šis faktas ne
suteikia Lietuvai 
teisės mokėjimo atsisakyti: 
Ir ne be reikalo 
lietuviai, ypač karo, vetera
nai, kalbėjo ir tebekalba, kad 
ta skola turi būti išlyginta 
abipusišku susitarimu. Lie- 

. tu va juk gyvena tokiose ap
linkybėse, kad jai visada ga
li iškilti reikalas, jei ne* ma
terialinės, tai tikrai morali
nės paramos iš kitų valsty
bių. Amerika gali būti viena 
iš tokių valstybių, kurios de
mokratinė santvarka ir lais
vės gerbimo principai gali 
ateiti Lietuvai pagalbon kri
tišku momentu. Bet reikia, 
kad šalies viešoji nuomonė 
būtų iš anksto palanki. Todėl 
Lietuva tikrai padarytų iš
mintingą žygį, vienu ar kitu 
būdu išlygindama savo sko
lą Amerikai. Pirmas eilinis 
skolos dalies įmokėjimas su
teiktų Lietuvai progą iš nau
ja peržiūrėti skolos sutartį 
ir gal Amerika sutiktų ją 
panaikinti, jei Lietuva sutik
tų užpirkti tam tikrą kiekį 
Amerikos prekių ar t. p.

Mūsų tad nuoširdžiu troš-

formalinės
. . . . .?

Amerikos

kaip aš, į darbininkų gerovę, tarnausiu darbininkams vi- 
neturi teisės paslėpti šios sur, atsistatydindamas ir 
tikrovės ir leisti savo drau- mėgindamas išaiškinti tikrą 
gams būti paskendusiems Rusijos įvykių prasmę ir ap- 
iliuzijoje apie Sov. Rusiją.

Jei aš būčiau nuvykęs į 
Maskvą, aš būčiau nuėjęs 

|ten, kur nuėjo K. K. Jurenev, vikai ir šnipai. O gal ir iš- 
' (ambasadorius Berlyne), I. gelbėsiu gyvybes kai kurių, 
H. Davtian (ambasadorius kuriems dabar gresia mirtis 
Varšuvoje), M. Karski (am-1 nuo rankų tos misteriškos 
basadorius Turkijai), S. I. jėgos, kuri dabar viešpatau-(kimu bav0 ir yra, kad 
Brodovski (atstovas Latvi-ja Maskvoje, kur mes troš- - -- - •
jai) ir Podolski (atstovas kome įsteigti darbininkui tei- 
Lietuvai). Visi jie buvo at- singumą ir džiaugsmą, 
šaukti ir sušaudyti.

Aš jaučiau, kad geriau pa

mėgindamas išaiškinti tikrą

saugoti atminimą mano 
draugų revoliucijonierių nuo 
kaltinimų, kad jie tapo išda-

Sulietuvino
J. Žeguniškis.

rekalas būtų garbingai baig
tas. Tame ypač galėtų pasi
darbuoti Lietuvos ministeris 
Washingtone p. P. Žadeikis.

Paulius.
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ir kitokį tas pastebėjo ten švaistantis

ir

jėgos'nančio žodžio arba pavyz-

nis, bet lenkas vikresnis. Jis Są slėnį

riteriai iškaitę prakaitavo, 
nors vilties laimėti jau nebe
turėjo.

Ūmai, kaip iš žemių, išdy
go totoriai. Nenutraukiamu

susitvarkę Vingėlos žemai- 
i čiai. Jiems komandavo griau- 
. smingas Ariogalos valdovo 
balsas. Vidurį tuo tarpu bai-

(Tęsinys)
VIII. Vytautas laimėtojas P^S 7 soko ®u sav0|

Mūšis tebėjo. Iš kalvos bu-; - -.................
vo matyti, kad tolumoje pats map.jsįerį0 y - - - - -
magisteris tvarko atsargos kryžeiviai nepažino Jo-

Juozas Sužiedėlis džių ir neleido toliau joti.

mą. Vokietis buvo stiprės-,ratu apsupo jie bematant vi- riai juos skerste skerdė. Ga- 
nis, bet lenkas^ viki esnis. Jis Są slėnį. Baisus klyksmas, liausiai riteriai visiškai su- 
vykusiai mokėjo išsisaugoti laukiniai šūksniai gąsdino silpnėjo. Jie ėmė mėtyti gin- 
vokiečio smūgių ir po trupu- kryžeivius. Jie dabar krito, 'klus ir pasiduoti į nelaisvę.
tį traukėsi į savo eiles. Did- kaip musės. Vienus kapojo- Tik vienoje vietoje tebevi-

pulkus ir ruošia juos galuti
niam puolimui. 'Vytautas at
sargos jau nebeturėjo nė 
vieno būrio. Todėl panoro 
sužinoti, dar ką turi Jo 
gaila. Nujojęs į girią, jis ra
do septynis pulkus samdytų
jų kareivių — čekų, rumunų 
ir kitų. Lenkai šia kariuome
ne nepasitikėjo ir jos dar ne 
buvo judinę iš vietos.

Jogaila dar tebesėdėjo šar
vuotas ant savo žirgo ir sekė 
mūšio vyksmą. Jis taip pat 
regėjo, kaip didysis magiste 
ris tvarkė paskutiniuosius 
savo būrius, išsiilsėjusius po 
mūšio su žemaičiais, ir kaip 
vedė juos nuo kalno į atkak
liai kovojančių eiles pasku
tinį kartą pabandyti laimėti. 
Lenkai, nors taip pat nar
siai kovėsi, bet priešo eilių 
įlaužti neįstengė. O dabar, 
atvykus naujiems būriams, 
buvo tikras pavojus pralai
mėti. Karalius šį pavojų su
prato. Jis, užmiršęs visą, ne-

a * 1 kJ Jam žuvus ■
riuomenė begaliniai nusimin- 

beklausydamas Trombos mal tų ir išsisklaidytų.
Tuo tarpu didžiojo magis- 

palydovų būreliu į lygumą terio būriai jau pasiekė len- 
j priešais lekiančius pro šalį kų eiles. Lenkai buvo pradė- 

‘ » būrius... Laimė, ję trauktis.
Vėl suaidėjo kryžeivių per- 

gailos. Keletas norėjo pasi-'galės giesmė. Lenkai nutilo 
likti ir susiremti su nežino- ir, tik traukdamiesi, gynėsi, 
mais raiteliais, bet magiste
ris šūktelėjo: „Worwaerts!”

Lenkai -a.^nin =av„ v -Sie len!i«.Panleklntl kariai meisteris nė nepastebėjo per- lietuvių, lenkų, gudų-ir rusų rė dar atkakli kova. Vytau- 
Jam žuvus L3 visa lenk,, k? v ° parodyt!> lr > moka arti prijojęs. Lenkai apsupo kalavijai, kirviai ir kitokį tas pastebėjo ten švaistantis 
riuomenė begaliniai „,J^n‘ , 7“ . ^■i?Uną lenkų karį' gelbėdaml ginklai- Kitus guldė strėlės, magister; Ulriką-fon Jungin-

vo jau pagarsėjusių karžy-jį nuo smarkiai puolančio kurios biro ant jų galvų, geną. Tad ir pats nulėkė ten 
gių, kaip, pavyzdžiui, viena-' priešo. Tada magisteris su- kaip lietus. Tretiems galą vėjo greitumu duoti pasku-
akis čekų didvyris Jonas
Žiška.

Nusikamavę
kryžeiviai, pamatę ateinant nas Krokuvos pulkas.
naujus pulkus, turėjo persi- f
skirti j dvi dalis. Viena jų miamas mūšis. Jau nebebuvo iš balno. Be to, atsirado ir atkeršyti ordino nugalėto- 
šoko pasitikti atvykėlių, o,tvarkingų eilių. Kovojo pa- persimetėlių sąjungininkų/ 
antra tebekovojo toliau su vieniui, kovojo kuopomis, 
lenkais, kurie buvo jau besi- kovojo visame slėnyje. Vy- 
traukią visu frontu. Dabar'tautas atsirasdavo visur,

skato bėgti. Kryžeiviai pada darė totoriai. Jie čia palįsda- tinio smūgio pikčiausiam sa-
i n Imli n -t a ~ ~ - — _1___ 1 1 _ ’ — ’ . .. . __ - .rė jam kelią. Tačiau tuo ke- vo po arkliais ir durklais vq priešui. Magisteris paste' 

išvargę iiu į jų vidurį įsiveržė ir vie- skrodinėjo jų pilvus, čia iš bėjo atjojant Vytautą ir pa. 
iteinant j tolo mėtė ant kaklo kilpavir- sišoko jo pasitikti. Jis buvo 

Prasidėjo paskutinis ir leaves ir ūmai traukė ritierius pasiryžęs žūti arba mirtimi

Vaizdas buvo baisiai liūd
nas. Jogaila matė, kaip žu-

(Į priekį) ir visi nudūmė, vo jo karžygiai, kaip griuvo
Tik vieną jaunutį kryžeivį viena po kitos lenkų pulkų kovos vaizdas pasikeitė. Su-'kur labiausiai reikėjo drąsi- 
suviliojo nepaprastai gražūs vėliavos, kaip silpnėjo lenkų skaldytos kryžeivių jėgos nančio žodžio arba pavyz- 
Jogailos šarvai. Jis atkišo jėgos. Jau nebebuvo vilties susilpnėjo. Jie nusiminė. Per- džio. Mylimo kunigaikščio 
ietį ir puolė karabų. Bet šis laimėti. Reikėjo galvoti, kaip galės giesmė nutilo. Tiktai paraginti lietuviai ir gudai 
ne veltui buvo didžiojo ka- išsigelbėti. Jogaila užsidengė vienas didysis magisteris ne- Su rusais vėl smarkiai puolė 
i'iautojo sūnus. Jis drąsiai akis ir tyliai meldėsi. Jojo nustojo drąsos ir ūpo. Jo kairįjį kryžeivių sparną. Ne
užsimojo, smarkiu šuoliu palydovai buvo labai sūsirū- 
puolė kryžeivį ir įsmeigė ietį pinę, bet neišdrįso siūlyti 

karaliui bėgti.
Pačiu opiausiu metu, kada 

niekas nebesitikėjo laimėti, 
Jogaila išgirdo ypatingą ra
go balsą. Jis jį atsiminė nuo 
savo kūdikystės dienų. Tai 
buvo Vytauto ragas. Jo vei
das vėl nušvito. Atsigręžęs 
jis pamatė tuo pačiu keliu, 
kuriuo prieš valandėlę jojo 
magisterio būriai, jojant 
gražiai surikiuotas ir tvar
kiai žengiančias samdinių ir 
savanorių vėliavas. Jų prie
šakyje jojo patsai Vytautas.

pro šalmo antburnį į priešo 
veidą. Kryžeivis nudribo 
uio arklio. Atsiskubinusių 
palydovų pagelba šiuo atveju 
nebuvo reikalinga. Tačiau 
pavojus nebuvo dar praėjęs 
Įsikarščiavęs karalius norėjo 
pulti į mūšį. Jis šūkavo:

— Vyrai, kas gyvas! Pas
kui mane! Mirtis priešui

Suspaudęs pentinais arklį 
jis buvo jau besivejąs kry
žeivius. Tačiau jo ginklane- 
Šis sugriebė arklį už pava-

:ojo drąsos ir ūpo. Jo kairįjį kryžeivių sparną. Ne- 
balsas be paliovos skambėjo‘ trukus jį ir visai apsupo. De-

— Broliai, į priekį! Nar šiniajame sparne siautėjo 
siau! Dar kartą spustelėki susitvarkę Vingėlos žemai- 
me!

Jis visur šoko į pavojin 
giausias vietas. Kartą prisi 
bruko visiškai prie lenkų ei- novyti lenkai. Kryžeivių 
lių. Iš lenkų tuojau iššoko 
priešais jaunas riteris. Tarp 
jų dviejų prasidėjo imtynės 
Aplinkui kova aprimo. Visi 
atsidėję sekė imtynių vyks-

į sąjungininkų, jui...
Karo laimei šyptelėjus Vy
tautui ir Jogailai, ir jie puo
lė ir naikino buvusius savo 
sąjungininkus.

Kryžeiviams beliko arba 
visiems žūti, arba prasimuš
ti pro priešo eiles ir pabėgti. 
Vienas jų panašią mintį iš
drįso pasakyti net pačiam 
magisteriui.

— Ar iš galvos išsikraus
tei? Bėgti? Saugok Viešpa
tie! Čia tiek narių brolių sa
vo galvas paguldė, o aš bėg
siu?!

Jis iškėlė savo kalaviją ir 
vėl šoko į patį kovos vidurį.

Tačiau neišgelbėjo kryžei
vių nei jųjų drąsa, nei at
kaklumas, nei įniršimas. Lie
tuviai, lenkai, gudai ir toto

Arti Vytauto tuo laiku ne
buvo nė vieno iš jo žmonių. 
Tiktai iš tolo išvydo pavojų 
kunigaikštis Dovydas. Kaip 
viesulas, atskrido jis į ma- 
gisterio ir Vytauto tarpą. Jis 
suskubo savo kalaviju užsi
moti ir kirsti. Bet kaip tik 
tuo akimirksniu jo žirgas pa
slydo kraujo liūne. Jo kardo 
galas teįdrėskė kryžeivių 
milžino arkliui nosį. Sužeis
tas kryžeivio arklys šoko i 
šalį. Sunkusis magisterio ka
lavijas nuslydo tik per Vy
tauto šarvus, galu įsmigda
mas į jo žirgo sprandą. Tuo 
tarpu subėgo daugiau karžy
gių. Magisteris apsisuko pa
sprukti. Tik tą akimirksnį
kažkas apsisuko aplink jo 
kaklą, suveržė ir ištempė jį 
iš balno.

(Bus daugiau)



BALTIMORE, MD.

— Mirė kun. V. Abromai
čio motina. Iškilmingos lai
dotuvės įvyko iš lietuvių šv 
Alfonso bažnyčios. Mišias su

tas lengvas ir visiems paran
kus būdas — rinkit ir taupy- 
kit vartotus pašto ženklus.

Marijonų seminar. (Hins
dale, Ill.) yra įsisteigusi Mi-

tik piliečiai ar nors pirmus 
I popierius turintieji, tai ji 
turi šiokią tokią politinę 
reikšmę. Jos narių sąstatas 
labai mišrus. Prie jos pri
klauso beveik visi vietos lie 
tuviai profesijonalai ir biz
nieriai.

Gruodžio 16 d. įvyko prieš 
metinis susir>ikimas, kuria-

Redakcijos Laiškas Skaitytojams
’WWW’
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sijonierių kuopa, kuri, pa- me buvo renkama valdyba, 
.••.sista atnašavo sūnus kun. saulinių žmonių padedama, Į pirmįnink0 vietą laimėjo A. 
Lincas Abromaitis. Apeigo- stengiasi visais galimais bū- gernoįas prįe§ Qrevį 9 
se dalyvavo kunigai J. Lie-'^® gelbėti misijonieriams baigų persvara. (Pernai tik 
tuvninkas, dr. L. J. Mendelis, įvairiose vietose (šioj šaly 5 balsais). Kiti valdybon iš-
A. Dubinskas, K. Keidošius, 
Jesaitis, K. Lesinskas. Pa
laidota švč. Širdies kapinėse. 
Našlys Vaitiekus Abromai
tis, sūnūs ir , dukterys liko 
didžiame nuliūdime. Abro
maičiai yra dar iš tų pirmu- 
’ inių lietuvių, kurie įsteigė 
parapiją prieš 50 metų.

— Turime daug ligonių. 
T. Žukauskas per tris mėne
sius nė iš kambario negalėjo 
išeiti, bet sveiksta ir jau ant
ra savaitė ateina į bažnyčią 
ir su šv. Vardo dr-ja ėjo in 
corpore prie Komunijos. V. 
T. Karalius, 26 metų, pasida
vė akių operacijai W. Bal
timore General Hospital. Jau 
sveiksta. Nors pats buvo 
sunkioj būklėj, bet reiškia 
užuojautos Bubnių šeimai 
Rochestery; velionis Bųbnis 
buvo jo krikštatėvis. Kiti 

. ligoniai Darbininke paminėti.
— Maryland institute P. 

Rimšos išdirbinių paroda 
atidaryta sekmadienį, gruo
džio 19 d. Bus iki sausio 7 d. 
Lietuvių susirinko būrelis 
didesnis, nei kitataučių.

1S- 
ir svetur) misijų darbą dir Irin^ti: vicepirm. P. Jankus 
bantiems. Be kitų būdų, š prot rašt. R. židžiūnas — 
draugija renka vartotus paš sidney) fin rašt s Minkus 
to,ženklus, kurie misijų rei Macejūnas, maršalka

I P. Žukauskas. Direktoriais, kalams neša daug naudos.
Kada tik gausite laiškų Į Mockus, dr. Kapočius, Miką 

gerbiamieji skaitytojai, -nu lonis, Ivaška, Petrauskas 
pieškite pašto ženklus (pali (Nemaksy ir Stasiulis. 
kite apie pusę colio popie 
riaus) ir, kada jų daug pri 
sirinks, pasiųskite Seminari 
jos Misijonierių kuopai.

Vartotus pašto ženklus vi 
sada siųskite adresu:

Mission Club
Marian Seminary 
Hinsdale, Illinois.

P. S. Seminarijos misijo
nierių kuopa renka ir viso 
kius blizgučius (seną auksą) 
sutraukytpus rąžančius, me- 
dalikėlius, paveikslėlius ii 
panašius dalykus.

rašt. J. Lukoševičius 
A. Ivanauskas, marš 

direktoriais: A 
A. Pinelis, K

ROCHESTER, N. Y.

Gruodžio 31 d., 1937 m.

Iš Mano 1

Leidžiame šių metų pa- metais Tamstai labiausiai 
skutinį Amerikos numerį, patiko, kurie nepatiko ir ko- 
Per visus metus dėjome 
sas pastangas, kad ko 
riausiai patarnautumėm 
vaitraščio skaitytojams.
nome, kad daug kas galėje. birose”? Gal reikėtų kiek- G., kuris visą laiką tarp lie-; 
būti geriau, tiksliau, įdomiai , viename numery turėti dau- tuvių gyveno ir veikė. Dabar I 
padaryta. Bet metai jau pra giau linksmesnių, juokinges- kada jau paaugo ir mokslus 
ėjo. Jų niekas nebesugrąžins nių pasiskaitymų? baigia, jau nebenori su lietu-
Tuojau žengsime į naujuo- Ąr mčgSti eilėraščius viais veikti. Kažin, ar nebus 
sius metus, o darbas prieš ir ar pageidautum kiekvie- kalta Panel§ iš ”B”? Yra Sra , , v_
akis vėl laukia. name numery matyti dau- žiu ir lietuvaičių. Kam drau-. varauskaite ir Ver. Mykoliu-

Nuoširdžiai pasisakome, giau poetiškų dalykų? gauti su Lietuvos priešais? |naite. Musų sus-mai Įvyksta
kad ateinančiais metas nori-! 12. Ar nepasigendi Ame-' — Sveikinam ponus L., 
me būti naudingesni Bažny- rikoje suprantamai parašyti] kurie neužilgo mano susi- V • _ • T • _ J • m 1 • • "i 1 1 • -1 • t — • • v • •

SO. BOSTON, MASS.

vi- dėl?
ge-
sa spausdinamos
Ži pastabos „šermukšninėse Pa-1 matom S. B. jaunikaitį M.

10. Ar patinka retkarčiais 
linksmesnės

Pro adatos akį
— Žiūrint pro adatos akį,

|naują valdybą: pirm. Jose- 
phina Stankiūtė, vicepirm. 
E. Paulaitė, prot. rašt. A 
Vasauskaitė, fin. rašt. O Šar- 
kiūtė, ižd. Em. Vasauskaitė, 
federacijos apskričiai atsto

vės Aid. Mykolaitytė ir N. 
I Legeikaitė, koresp. J. Kise- 
lauskaitė. Buvusiai valdybai 
reiškiama nuoširdi padėka. 

! Į sodalietes įstojo M. Na-

— Siuvėjų darbai visose 
dirbtuvėse sustojo. Kai ku
riose, atrodo, pradės dirbti. 
Ir kitose išdirbystėse šimtai 
darbininkų atleisti, neturi 
vilties greit grįžti į darbus.

— Prieš pora savaičių p. 
Tuočio siuvykloje išvogė dra
bužių; vis kaltė, kad nuolat 
nelaiko naktinio sargo.

— Senas parapijietis, bal
taplaukis p. Pazneika, sun
kiai susirgo per Kalėdas; nu
vežtas ligoninėn operacijai 
Maža vilties pasveikti, kaip 
gydytojai pareiškia.

— Kalėdų dienos buvo la
bai gražios — nė lietaus, nė 
sniego, šv. Alfonso liet, baž
nyčioj Betliejaus kūtelė gra
žiai įrengta, visa bažnyčia 
vainikais išpuošta. Vidur
nakčio mišių žmonių prisi
kimšo pilna bažnyčia. Kaip 
praeity p.p. Juška ir P. Či- 
žauskas puikiai pasirodyda
vo su choru, taip ir dabarti
nis varg. p. Kaprešiūnas ne
atsiliko. Jis išmokė nepapra
stai gausiai lietuviškų gies
mių. Reikia lietuviams tik 
pasigėrėt mūsų choro gyvu
mu.

— Nors silpnai dirbama, 
bet kalėdines rinkliavos baž
nyčioje sumesta 462 dol., o 
antrą dieną buvo dar matyt 
kalėdinių vokų. Gal bus iš 
viso per 500 dol. Pinigų rei
kia, nes miesto inspektoriai 
Kalėdoms „užfundino” ne
smagią dovaną parapijai. 
Nors salė vasarą buvo visur 
atnaujinta, mūras tiesus, 
kaip styga, bet privertė dėti 
ge^žinius balkius. Šis patai
symo darbas kainuos 2,600 
dol., bet per N. Metus jauni
mas galės šokti, grindys ne
drebės. J. K.

Gruodžio 20 d. anksti ryV 
mirė Alekas Vėželis, sirgę? 

1 širdies liga apie 4 metus 
Kilęs iš Kabliškio km., Kai 
šiadorių apsk., gimęs gruo 
džio 28 d. 1892 m.

Amerikoje išgyveno api- 
25 metus. Gruodžio 23 d. pa 
laidotas iš lietuvių Šv. Jur 
gio bažnyčios. Paliko liūdin 
čią savo žmoną Marijoną 
vaikus Vytautą, Marytę, Jo 
nuką, Ireną. Laidotuvėse pa 
tarnavo p. J. Morkūnas. J( 
patarnavimas labai tvarkin 
gas, mandagus; jis paėm 
tik lėšoms padengti, nes šei 
ma suvargus, iš miesto pa 
šalpos gyvenanti. Grab. J 
Morkūnas parodė užuojaut 
vargingai šeimai.

— Gruodžio 17 d. Gedimi 
no salėje, 575 Joseph Ave 
įvyko ’’diskusijos”, kurias 
rengė ’’bendras frontas” La 
peliuose buvo paskelbta te 
ma: ”Ar yra permatoma ga 
limybė atgauti Vilnių”.

Žmonių susirinko vargia 
100 asmenų ir visi ’’bendra- 
frontininkai”. Iš priešingos 
pusės tik 3 buvom: P. Sveti 
kas, J. Polskis ir aš. Atida
rė diskusijas ir vedė jas 
Druseikis, kalbėtojas iš jų 
pusės buvo M. Duseika. Jis 
pripažino, kad Vilnių galima

Kitų draugijų rinkimai
Kitos stambesnės pašaipi 

nes draugijos išsirinko se 
kantiems metams šitokia- 
valdybas: D.L.K. Kęstuči 
draugija: pirm. J. Švagždys 

I vicepirm. St. Budrevičiu* 
I prot. rašt. M. Versiackas 
fin. 
ižd.

[Bižokas;
Zarkauskas, 
Grigas, J. Ivanauskas, J 
Akstinas ir kt.

Šv. Kazimiero R. K. Drau 
gija: pirm. J. Grubinskas 
pagelb. J. Markelionis, prot 
rašt. V. Paplauskas, fin. raš! 
A. Janušonis, ižd. V. Balutis 
maršalka J. Zaikis; direkto 
riais V. Medonis, S. Budrevi 
čius, šarkiūnas, Pr. Tuleiki 
ir A. Pinelis.

Šv. Jono Ev. BĮ. Paš. Dr 
ja: pirm. J. švagždys, vice 
pirm. A. Nevilra, prot. rast 
J. Glineckis, fin. rašt. A. Iva 
ška, ižd. A. Zaleckas, marš 
J. Zaikis; direktoriais: Pr 
Tamošiūnas, V. Valatka, V 
Zaleckas, V. Medonis, K. Ru 
steika, J. Lukoševičius ir V 
Stakutis./

Sus. Liet. šv. Kazimiere 
Dr-ja: pirm. J. Palaima, vi 
cepirm. J. Guzevičius, prot 
rašt. A. P. Neviera, fin. ra 
štin. S. Mockus, ižd. V. Ba 
lutis, marš. Pr. žardeckas 
direktoriais: J. Petrauskas 
V. T. Savickas, A. Zaleckas 
J. Glineckis, V. Zaleckas, A 
Ivaška ir V. Paplauskas.

Primicijos
Gruodžio 19 d. šv. Petro 

lietuvių bažnyčioje pirmas 
savo iškilmingas mišias lai 
kė naujai įšventintas kun 
Antanas Baltrušiūnas. Jaus
mingą pamokslą pasakė kun 
Pr. Starkauskas. žmonių bu 
vo net takai bažnyčios už 
kimšti. Vakare įvyko pager 

ir kariška jėga atvaduoti 'bimo bankietas, suruoštas 
tam tikromis aplinkybėmis, parapijos chorui vadovau- 
Vakaro vedėjas ir kiti visi jaut, parapijos salę j e. Žmo- 
jų ’’diskusantai” iškaitę'buvo per 300 Kiti turėjo 
tvirtino; kad Vilnių galima grįžti nuo salės, nes nebebu- 
bus atvaduoti tik pirma nu- vo vietos. Daug buvo iš Mon

tello ir apylinkės, kur pir-' 
miau kun. Baltrušiūnas su

čiai, Lietuvių Tautai ir moksliškų straipsnių apie į- laukti padidėjime šeimoje. 
Jums, Malonūs Skaitytojai, vairius išradimus, žymių Linkime sveikatos ir laimės. 
Norime Jūsų talkos. Norime, mokslininkų gyvenimą ir 
kad ir Jūs nuolat bendra- 'pan.?
darbiautumėt mūsų pastan-į -- - -........................
gose budėti Katalikybės ir.straipsnius L,™ „ .Ja____ _
Lie uvybės reikalų sargybe- apje kokius sveikatos reika- baigus, kuopos užėmė to
je. ;■ ................................ -

Štai, patiekiame Jums eilę nių? 
įvairių klausimų, į kuriuos j - ■ 
prašome atsakyti. Jūsų atsa- būtų gera turėti Amerikoje mas įvyks So. Bostone. Sau- 
kymai pagelbės mums laik- moterims skyrių, 1 
raštį tobulinti, gyvinti. Visa-^ūtų rašoma apie namų ruo- miegokite, 
dos laukėme, laukiame ir - " - -----
lauksime Jūsų pastabų, pa-, gaminimą ir 1.1.? Į šį klausi- 
tarimų, kritikos. turėtų moterys plačiai

Malonėki, Brangus Skaity-' atsakyti.
tojau, prašyti mums laišką 1 15. Ar Ameriką tik pats 
su atsakymais į šiuos klau
simus:

1. Ar seniai skaitai Ameri 
ką?

2. Ar perki atskirais nu
meriais, ar esi nuolatinis 
skaitytojas?

3. Ar pats užsisakei, ar 
kas įpiršo?

4. Ar patenkintas pirmo 
puslapio pastabomis „Štai 
Kaip” ir žiniomis?

5. Kaip patinka skyrius 
„Iš Tėvų Žemės”? Kaip ge
riau: duoti daugiau žinių iš 
Lietuvos ir trumpesnių, ar 
mažiau, bet platesnių — il
gesnių?

6. Ar patenkintas istorine 
apysaka „Žalgiris”? Ar ge
rai spausdinti ilgas apysa
kas per daug numerių?

7. Ar mėgsti skaityti ko
respondencijas, kurios apra 
šo ne Tamstos gyvenamos 
kolonijos žinias? Kaip atro

do mūsų laikraščio korespon 
dencijos: per trumpos ar 
jer ilgos?

8. Ar patenkintas Brook- 
yno ir apylinkės žiniomis ir 

ko pageidautum?
9. Kokie straipsniai šiais

— Penkių Vyčių kuopų 
I rateliai buvo suvažiavę į 

13. Ar mėgdavai skaityti (Worcesterj ir pradėjo savo 
s apie sveikatą ir lygos žaidimo. Žaidimui pasi-

1 kas trečias ketvirtadienis, 
kada įvyksta ir bendra Ko
munija. Laukiam daugiau 
naujų narių.

A. Vasauskaitė.

NEWARK, N. J.

Vyčių 26 kp. „bowling’
i. ., . ~ komanda laimėjo prieš Jer-ilūs pageidautum daugiau zi- kias vietas: Worcester, Soj ,, . v. .

|Boston, Norwood, Athol, So.;^y City vyčius. ?10LNe-
14. Ar nemanytum, kad Worcester. Kitas suvažiavi-' Warva.S aJme^° zal

• -..................... 1 pries 4. Si sekmadienį žais
prieš Harrison-Kearney.

Paskutinio žaidimo davi
niai:

kuriame'šio 7 d. 8:30 vai. (Athol, ne-
. Sakėt, kad daug; 

|šą, vaikų auklėjimą, valgių galit, o kaip pasirodėte?), j
— Sveikinam mūsų gerą Newark vyčiai 

draugą Pr. Razvadauską, ku
ris išrinktas So. Bostono vy
čių kuopos pirmininku atei
nantiems metams.

— Adatos akis sveikina 
visus, sulaukusius Naujų 
Metų ir linki visiems pasi
tenkinimo dovanose. Pane
lėm — žiedai, ponaičiam —____e „
panelės, rankelės ir širdžių'šeštokas 
jausmai, o tėveliams — žen-į Sodaitis 
teliai ar martelės.

V. Barkauskas 
T. Barkauskas 
Banis 
Pladis
Daukšys 
Grimm

175
175
198
150
202

211
173
161
135
180

241
202
158

213
133

HINSDALE, ILLINOIS

Rinkite ir taupykite vartotus 
pašto ženklus

Ar norite geros progos 
dirbti tikrą, misijonierišką

898
Jersey City vyčiai 

189 
151 
106 
194 
214

860 947

Gerulis 
Dodelo

IŠ SODALIEČIŲ VEIKLOS Levona 
--------  L. Ketvirtis

Brooklyno Angelų Karalie
nės par. sodalietės išrinko

136
174
138
149
185

161

187
141
113
166

853 782 833

skaitai, ar ir kitiems duodi 
skaityti? Keli asmenys Tam
stos gaunamą Ameriką per
skaito?

16. Kokia Tamstos nuomo
nė apie Ameriką ir ko iš jos 
pageidautum?

17. Ką kiti mano apie 
Ameriką?

18. Gal galėtum atsiųsti 
adresus tų žmonių, kurie 
Amerikos neskaito, bet ku
riems, Tamstos nuomone, 
būtų įdomu su Amerika su 
dpažinti?

Štai ir visi klausimai, 
gerai ar
plunksną ar paišelį, būk ma
lonus, rašyk! Rašyk mums, 
nes tuo pagelbėsi katalikiš
kai lietuviškam laikraščiui 
tobulėti ir tvirtėti. Už Tams
tos laišką Redakcija bus ne
paprastai dėkinga. Nepagai
lėk kelių minučių, gabalėlio 
popieriaus ir 3 centų pašto 
ženklui. Už įdomiausius at
sakymus bus dovanų.

Rašyk:
AMERIKOS REDAKCIJAI

423 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

tauta, šaukiamės dieviško-

Gavo gerą dovaną
Andrius Zaleckas, Ameri 

kos skaitytojas, Kalėdų pro 
ga apdovanotas savo darb
davių aukso laikrodėliu Ha
milton išdirbystės. Laikro
dėly išrašyta: Andrew Za
leckas, 25 years faithfull 
service. Boston Varnish Co.

SCRANTON, PA.

Keisti dalykai
Šv. Juozapo liet, parapijos 

salėje įvyko susirinkimas

Ar pėsčiu 1906 m. Pirmuoju mo-minklinės Kristaus Prisikėli- 
sunkiai valdai kytoju buvo Sim. Kvietkus. mo bažnyčios atstovo kun.

Sės. kazimierietės atvyko F. Kapočiaus pranešimo, 
1912 m. ir nuo to laiko sėk- jungdamiesi su visa lietuvių 
mingai dirba mokymo
auklėjimo darbą. Per 25 m. sios Jėzaus Širdies globos, 
jos išleido ištisą eilę jaunuo- paaukodami Jai mūsų myli- 
lių, dabar jau užimančių į- mąją Providence, R. I. Ka- 
vairias vietas. Mokyklą bai- 'zimiero parapiją, savo šei- 
gusių skaičiuje yra kunigai mynas ir ypatingai skau- 
Klevinskas, Norbuta ir Pulo-'džiai kenčiantį brangųjį mū- 
kas, dijak. Mažeika, dr. Mon-'sų gimtąjį Vilniaus kraštą, 
kus, keliolika seserų vienuo^ karščiausiai maldaudami 

švenčiausiąją Jėzaus širdį, 
kad mus visus jungtų Dievo 
ir tėvynės Lietuvos tvir- 
čiausios meilės ryšiais, ku
rių jokios audros per am
žius nepajėgtų suardyti.

Šiuos mūsų nutarimus į- 
rašome į šventąsias mūsų

šv. Jurgio parapijoje pas- tautQS knygas įr siunčiame 
kutinėmis dienomis įvyko' .. ..
daug mirimų. Gruodžio 27 d.
palaidotas Sim. Puskepalis,;^0^" Prisikėlimo'”baž^ 
66 metų, nuoširdus parapijie-; aos JSzaus girdies alto- 
tis, daug dirbęs įvairiose1^

lių, art. Mickūnaitė, varg. 
Mickūnas ir kiti.

Par. choras sudainavo ke
lias dainas. Užbaigos žodį 
pasakė kleb. kun. Ig. Valan- 
čiūnas.

nių, kurie per ištisą eilę me
tų drumstė Scrantono liet 
vienybę, kurie pabėgo nuo 
savo tikybos, kurių pats 
„dvasiškas vadas” yra bu 
vęs pravoslavų popu, o vė
liau atsiskyrėlio „perkrikšty
tas”.

Rimtesnieji parapijiečiai į draugijose. Liko žmona ir 
stebisi ir laukia, kas bus to- augintinė, jau ištekėjusi, 
liau. K. G.

PHILADELPHIA, PA.

vertus tvarką Lietuvoje. 
Girdi, tuomet ir Rusija visu 
nuoširdumu Lietuvai padės, tėveliais gyveno. Dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės 
Mes visi 3 kietai nurodėme, 
kad jų tokios diskusijos 
rimtus lietuvius skaudžiai įteikė Apaštalystės Maldos 
užgauna ir jei ateityje bus'Dr-ja, 1 
diskusuojama ne tai, kas liečiai. Pasakyta daug svei- 
paskelbta, rimti žmonės dau- kinimo kalbų ir keletas ei-

neateis. Tvarkvedys^ lių. Iš kalbų paaiškėjo, kad nezaležnikų kunigužis.
I Parapijiečiams toks klebo- ir mokyklos vaikučiai. Vi

15 kunigų. Vakarą vedė kun.
Pr. Strakauskas. Dovana?

Mokyklos sukaktis
Kalėdų antrą dieną šv. Ka

zimiero parapijoje paminėta 
25 metų sukaktis kai mokyk
loje dirba seserys kazimie- 
rietės. 10:40 vai. įvyko iš-į

Mirė

kaip mūsų širdžių meilės že- 
' melę, padėti į mūsų tautos

jau ištekėjusi. 
Gruodžio 28 d. palaidota Ka
rolina Vakovskienė, tretinin
kė, apie 55 metų amžiaus. 
Kiek anksčiau mirė prekybi
ninkė J. Steponavičienė, pre
kybininkas Silv. Zupkus ir 
Juozas čekanavičius.

Pasirašome viso susirinki
mo įgalioti:

Kun. J. A. Vaitekūnas, 
kleb., Ed. čiočys, Marijona 
Čižikauskienė, Mar. Svikliū- 
tė, Ant. O. Avižienis, Juozas 
Vaitonis.

20 metų sukakties minėjimo 
reikalu. Atsilankė nemažas

- _ - būrys asmenų. Sudarytas ne-____  —----- -z-.,— —
tretininkai ir monte- va bendras komitetas, į kurį | kilmingos pamaldos, o 4 vai.' sirinkimas įvyks šį sekma-

tarp kitų asmenų įėjo vietos popiet mokyklos salėje ture- dienį, sausio 2 d., šv. Jurgio 
kleb. mons. J. Miliauskas ir ta atitinkama minėjimo pro-, par. salėje. Visi nariai prašo- 

grama, kurią išpildė choras Imi atsilankyti.

Susirinkimas
— Lapkričio gale nežino

mi asmenys Šiauliuose išmu-

11VM/VVAW, V VbJL XK V V/VCjr V IT — j — y   

Druseika skundėsi, kad mū- kun. Baltrušiūnas seminari- 
sų nedaug, o perkietai atsi- joj buvo klierikų choro vedė-|no žygis atrodo nepaprastai siems buvo malonu išgirsti 
mušam. Ant. Žiemys ;

SO. BOSTON, MASS.

Piliečių Draugija
Vietos Lietuvių Piliečių 

darbą? Ir labai lengvu, vi- Draugija turi apie 500 narių 
siems prieinamu būdu? štai Kadangi jai gali priklausyti

jas. Seminarijos vadovybė keistas. A. a. kleb. kun. J. garsiąją artistę Em. Mickū- 
jį pripažino kaipo geriausį Kuras per 30 metų kovojo naitę, kuri padainavo solo, 
iš visų klierikų bažnytinės su atskalūnų pastangomis Ji yra baigusi šią mokyklą.

! demoralizuoti katalikų visuo- Mokyklos vaikučiai, šeše

Keičiasi laikai,^keičiasi ir 
jKinės. Artimieji nutolsta, vi 
įtolimieji suartėja. k 
štai, 1919 metais Lietuvos S 

itstatymo Bendrovės jNewit 
forke) išleistoj knygoj „Lie-\ i 
jvos Kariuomenė0, parašy-\ 
jjprez. Smetonos biograii-' 
ij randam: „Antru kart, 
taeckiui sukėlus byk 
xies lietuvius, A. Smetoni 
tom areštuotas...”

Gi 1937 metais tautinink 
iienraštis Vienybė (irgi Ne 
lorke) pašvenčia Voiisia 
tlo garbei net kelias skilt 
ir jo redaktorius pas p. Voi 
siackį svečiuosna važiuoja.

Tiesa, pirma, t y. api 
1900 m., buvo žandarų virši 
Dinkas VomccWs, o šiandie 
jau — count WoostsW' 
Galbūt, Vienybei ir fa re
daktoriui tai sudaro didelio 
skirtumo...

Prikaišiojama, kad mes 
Amerikos lietuviai, savo 
gimtąjį kalbą darkome. 
Lietuvoje ii mūsų kalbos 
net pasijuokiama.

Bet jei Lietuvoj ponios sa
ro seiapffį prolonguoja fri- 
inromis, cremais ir manicu- 
mnis, jei spontaniškai tenai 
ašta pavasariai, jei tenai 
jardavmSjama lietuviškai 
azeiias ir bekonas, tai ko- 
0 mums negalima nurunyt 
tačemf’ baionės ar pasiųst 

tisą anapus stryto bakso

DEL BENDRO
SKAITO JŲ BALSAI

NHninkai nereikalingi
Jfie bendrą katalikų ir 
iiamanių frontą prieš ko
ktus neverta ir kalbėti, k 

neatsiminti bendroj v 
Hįseimo New Yorke? ti 
hYorkd gi seime „ben-ĮVi 
ikai” laisvamaniai savo n1 
m stengėsi katalikams 
supti burnas, kad nesu- H1

Viešpaties trumpos Įar 
Jie nežiūrėjo, kadi 

narbus momentas tau-1™
8 vienybei kurti, nerodė!mi 
IR taikingai dirbti. 
Atsižvelgdami į įvairias — 
^katalikai turi tęsti S J 
»darbą vieni. Katali- - 
arSpi šeimos, parapijos,

laikraščiai ir, ap-j < 
visos lietuvių tautos 
Jei laisvaftianiai ką 

■diN) reikia juos už tai 
itįnort jiems dr nedaug 
* daug rūpesčių jie 
3; dažniausiai jie kata- 
mveiktais darbais mo- 

išgarsinti. Katalikai
■‘Isigynė nuo bruktos'407 

raidėmis spau-jtist 
klikai vieni guldė, ti n

9 Kražiuose, katalikai 193' 
^ištisą eilę didelių 282 
įdirby ir talkininkų je ■] 

pro, Katalikai ir da- gjau 
hlo ir gali vieni drą- portl 
p savo tautos ir ka- nų _ 
peš. Katalikai pri- 749 
f visada susiprato-1

(220 i 
lie že

Čia 
laiką

1 Kražiuose, katalikai 193'

Kat. draugijų sąryšio su- še apie 300 žydų krautuvių 
ir gyvenamų butų langus.
— Visoj Lietuvoj dabar yra 

apie 30,000 bit-kų. Didžiau
sius bitynus turi žemaičiai 
ir dzūkai. Vienas žemaitis 
turi net 300 avilių bičių. Pev’ 
metus bitės prineša tiek me
daus, kad už jį būtų galima 
gauti apie 700 tūkst. litų.

— Marijampolės apygar
dos teismas eigulio Jankaus
ko žudikams Veličkai ir Um- 
brazui paskyrė po 8- metus 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

PROVIDENCE, R. L

Viešas pareiškimas
Mes, Providence, R. I.

Kazimiero parapijos Jietv- 
, būdami absoliučioje 

vilniečiai susi-

Šv.
muzikos žinovą.

Teko sužinoti, kad kun. A. menę, atimti bažnyčią ir t.t. lių kazimieriečių gražiai pa- vi ai, 
Baltrušiūnas paskirtas į Šv. O dabar susilaukėm net to, ruošti, įdomiai suvaidino daugumoj 
Roko lietuvių parapiją, Mon- kad mūsų klebonas bendra- praeities vaizdus. Mokykla rinkę savo salėje 1937 m. 
tęllo, Mass. idarbiauja su atstovu tų žmo- įsteigta kun. J. Kaulakio rū- gruodžio 26 d., išklausę pa-

J. Karalius.

Priveikti?

r*09 51 nr. radau vių ai 
dėl bendros veiklos' tybę, 

^ais laisvama-*visi 
katali- kiti a 

? vispusiškai kitose 
dvasiniame valsty 
jie bendra į Braz 

®W«vamamai§,:gentin.
Šv. Ra-; Ameri) 

dva- Brazili



Ižio 31 d., 1937 m. Gruodžio 31 d., 1937 m.

WPE4H
aldybą: pirm. Jose- 
Itankiūtė, vicepirm 
itė, prot. rašt. 1 
lite, fm. rašt. O Šar- 
L Em. Vasauskaitė, 
)s apskričiai atsto- 

Mykolaitytė ir N.
ė, koresp. J. Kiše- 
Buvusiai valdybai 
nuoširdi padėka.

etes įstojo M. Na- 
iė ir Ver. Mykoliū- 
iu sus-mai įvyksta 
as ketvirtadienis, 
sta ir bendra Ko- 
aukiam daugiau 
ii-
A. Vasauskaitė.

Iš Mano Užrašų LIETUVOJE NAUJAS PI
LIETYBĖS ĮSTATYMAS

ARK, N. J.

26 kp. „bowling1 
imėjo prieš Jer- 
čius. Iki šiol Ne- 
įėjo 14 žaidimų 
sekmadienį žais 
on-Kearney.

žaidimo davi-

Keičiasi laikai, keičiasi ir 
žmonės. Artimieji nutolsta, 
o tolimieji suartėja.

Štai, 1919 metais Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės (New 
Yorke) išleistoj knygoj „Lie
tuvos Kariuomenė’’, parašy- 
toj prez. Smetonos biografi
joj randam: „Antru kart, 
Vonseckiui sukėlus bylą 
prieš lietuvius, A. Smetona 
buvo areštuotas...”

Gi 1937 metais tautininkų 
dienraštis Vienybė (irgi New 
Yorke) pašvenčia Vonsiac- 
kio garbei net kelias skiltis 
ir jo redaktorius pas p. Von- 
siackį svečiuosna važiuoja.

Tiesa, pirma, t. y. apie( 
1900 m., buvo žandarų virši
ninkas Vonseckis, o šiandie 
jau — count Wonsiatsky. 
Gal būt, Vienybei ir jos re
daktoriui tai sudaro didelio 
skirtumo...

Tikras Lietuvos sodžiaus 
vaikas vistiek nė vienos nė 
kitos kalbos nesupranta, j 
Skirtumas tik toks, kad Lie
tuvoj ponija vartoja žargoną 
iš įmantrumo, o mes iš įpra
timo.

Vokietija Nepamiršta Rytų
LIETUVOJE LABAI GILI

ŽIEMA

Prikaišiojama, kad mes 
Amerikos 
gimtąjį'

ii
,s 
s

175 211 241
175 173 202
198 161 158
150 1-35 -
202 180 213
______ 133

898
čiai

189
151
106
194 149 i
214 185

860 947

174
138

853 7821

;aus Prisikėli- 
atstovo kun 

pranešimo, 
visa lietuvių 

lės dieviško- 
rdies globos, 
i mūsų myli-

ją, savo šei- 
itingai skau- 
brangųjį mū- 
liaus kraštą, 
maldaudami 
ėzaus širdį, 
ungtų Dievo 
įtuvos tvir- 
ryšiais, ku

ls per am- 
lardyti.

(įtarimus į- 
įsias mūsų 
r siunčiame 
2 meilės že- 
isų tautos 
ėlimo baž- 
rdies alto-

j susirinki-

Taitekūnas, 
, Marijona 
r. Svikliū- 
lis, Juozas

le nežino
tose išmu- 
krautuvių 
angus.
dabar yra 

Didžiau- 
žemaičiai 
žemaitis 

bičių. Per 
i tiek me
tų galima 
:st. litų.

apygar- 
Jankaus- 

:ai ir Um- 
) 8' inetus 
Įėjimo.

lietuviai, savo 
kalbą darkome. 

Lietuvoje iš mūsų kalbos 
net pasijuokiama.

Bet jei Lietuvoj ponios sa
vo sexapilf prolonguoja fri
zūromis, cremais ir manicu- 
romis, jei spontaniškai tenai 
aušta pavasariai, jei tenai 
pardavinėjama lietuviškai 
kazeinas ir bekonas, tai ko
dėl mums negalima nurunyt 
į bučernę^ balonės ar pasiųst 
boisą anapus stryto bakso 
mečkių?

Kokios tautos žmones va
diname lietuviais?

Atsakymas pagal Lietu
vos tautininkų dienraštį 
Lietuvos Aidą (gruodžio 1 
d., 1937 m.):

„Lietuviai svetur. Chica
go j e leidžiamas žydų dien
raštis „Idiše Kurjer” š. m. 
lapkričio 8 d. Nr. 213 prane
šė, kad Kauno žydų ben
druomenė pradėjo varyti ak
ciją nekalbėt rusiškai, nes 
kalbėjimas rusiškai erzinąs 
lietuvius ir sukeliąs antise
mitizmą...” etc...

Taigi, Lietuvos žydas, no
rėdamas tapti lietuviu, turi 
išvykti į Ameriką, nes būda
mas Lietuvoj jis vistiek liks 
žydu.

O tempora, o mores!
Hitleris perdaug švarina 

arijų rasę, o Lietuvos Aidas 
net tikrojo Amerikos lietu
vio nuo žydo nebeatskiria! 
Kibą, praėjusią vasarą besi
lankiusiam Amerikoj redak
toriui p. Alantai mes atro- 
dėm semitų kilmes. Kas ži
no?

Jonas Vaiva

Laikinasis įstatymas apie 
Lietuvos pilietybę papildo- , 
mas taip: Lietuvos pilietis, ! 
kuris išgyvena užsienyj dau- : 
giau kaip dvejus metus be 
užsienio paso arba su nega
liojančiu užsienio pasu, ne
tenka Lietuvos pilietybes, iš
skiriant atsitikimus, kai Lie
tuvos piliečio gyvenimą už
sienyj be užsienio paso ar su 
negaliojančiu užsienio pašų 
vidaus reikalų ministeris pri
pažįsta pateisinamu.

Užsieny gyvenantieji lie
tuviai, kurie dar nėra pri
ėmę svetimos valstybės pi
lietybės, turėtų nelaukti 
dviejų metų po paso galioji
mo pasibaigimo, o pratęsti 
galiojimą Lietuvos konsula
tuose anksčiau. Taip pat ir 
tie, kurie dar neturi nei sve
timos valstybės, nei Lietuvos 
paso, bet yra kilę iš Lietu
vos, privalėtų iš anksto su
tvarkyti savo pilietybės klau 
simą. Lietuvos pilietybės į- 
statymai Amerikos lietuvių 
atžvilgiu visuomet buvo švel
ninami (priminsime, kad ir 
mokesčių už pasus panaikini
me), todėl reikia manyti, 
pranaštiems Lietuvos pasai 
nebus atsakyti, bet norin
čiam greit išvažiuoti ir iš 
anksto nepasirūpinusiam pa
so gali būti didelis sutrukdy
mas, nes tuo reikalu reikėtų 
susirašinėti su Lietuvos į- 
staigomis, kas užtrunka dar 
ilgiau.

Kai lordas Halifaxas su-fišsireiškė; matė jie, 
grįžęs iš Berlyno į Londoną'miesto centre nėra šaligat- 
papasakojo Chamberlainui ir vių, namai stovi dešimtme- 
Edenui, ką išgirdo iš Vokie-

kad

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

!i

DEL BENDROS VEIKLOS
SKAITOJŲ BALSAI

LIETUVA PADIDINO
PREKYBĄ

čiais netinkuoti ir aptriušę, 
tijos valdovų, prancūzų laik-Į statybai leidimai tik piktu- 
—------"Z: ^mu teduodami, kad gatvės

tik* du kart per savaitę teva- 
tai vokiškosios ma-

raštis Parissaire rašė:
’’Mes jau žinom, ko nori, 

Vokietija: ji pirm visko nori!lomos — 
turėti laisvas rankas Austri-1 gistratūros nuopelnai. Jai, 
joj, Čekoslovakijoj ir Arti- mat, svarbu, kad svetimša- 
muosiuose Rytuose.” liui galėtų pasakyti, kad tai

Kaunas. — Jau lapkričio 
mėn. pabaigoje pas Lietuvos 
kaimynus latvius pasireiškė

Mes visuomet gyvename 
atsiminimais. Aš labai daž- 

gana gili žiema, o gruodžio naį stipriau jaučiu ne tai, 
pradžioje žiema atkeliavo ir,ką pats pergyvenau, bet tai, 
_ ts_.__.___ " j ką aš rašiau ir jaučiau kur-į Lietuvą. Daugelyje vietų 
krito tirštas sniegas ir plen
tai, vieškeliai ir keliai virto 
lygiais baltais laukais. Kau
no apylinkėse ir Suvalkų 
.krašte dar tik pasirodė pir-LAvyKJJ. LXvzUV X vjf ULXkzkJV/* Q J 7 i XXX Uv VXCXX L XXX Jk/dOlX ^J1X

Kohnijoms atgauti Hitle- lietuvių šeimininkavimo dar- masis sniegas, o šiaurės ry-

, Tik tokia meilė, kuri pa
verčia mylinčius dviem vily- 
čiom, drauge kylančiom į 
padanges, dviem žvaigždėm, 

. drauge žibančiom ūkuose, 
gali pripildyti gyvenimą ir 
suteikt laimės.

— Ožeškienė.

ris paskyrė šešerių metų ter-|^as> ^ad seimely ponai Suh- 
i
pavandravoti kitur, sakysim, 'dmtis <^1 Klaipėdos skurdo, 
kad ir po Artimuosius Ry-'kad paskum DNB galėtų 
tus. |

Tačiau teritorinis ’ ’vand- 
ravojimas” dabar dar per- 
ankstyvas — reikia pasiruo
šti ir paruošti pasaulio opi
niją.

Neseniai prancūzų pramo
nininkų organas Bulletin 
Quotidien rašė, kad praeitą 
rugpiūčio mėn. Berlynas nu-‘vavo, gerai žinojo, kas yra 
taręs rinktinius nacius stu-' 
dentus siųsti studijuoti į į 
Dancigo, Rygos ir Tartu uni-. 
versitetus. Aišku, jie turės 
būti neprilygstami ne tik na-' 
cių partijos, bet ir kariuome
nės gen. štabo talkininkai.

Tačiau tai dar ne viskas.
’’Estijos vokiečiai yra pėdos atvadavimo sąjungai 

’’Volksnationale Vereinin | Taip rašo latvių ”jauna- 
gung” nariai. Toji organiza- kas Zinas”, dienraštis, turįs 
ei j a yra nacionalsocialistų arĮį dviejų šimtų tūkstančių 
partijos skyrius, ir jai vado- skaitytojų. Vokietininkų tik- 
vauja reicho pasiuntinybės 
Estijoj sekretorius p. Schil- 
leris... Organizacijos veiki
mas yra labai gyvas...”

Gi Lietuvoj, Klaipėdoj, į- 
seimelio posėdį atvykęs vo-| 
kiečių gen. konsulas demon-i 
stratyviai ranką kiloja, na 
cišku būdu sveikindamasis...

Žinoma, kad Estijos vokie
čiai bando supirkti žemes 
prie Suomių įlankos.

’’Daugelis vokiečių yra 
nupirkę salas, kurių strate
ginė reikšmė aiški. Vokiečių 
rankose jau yra Kunda, As- 
seri ir Baltiški salos... Iš ei
lės Latvija.

’’Vokiečių mažuma Latvi
joj buriasi aplink Herderio 
institutą, kurio ypatinga mi
sija yra ’’kovoti su aziatiš-Į 
kai — rusiškai—žydišku bol- rašymą vokiečių spaudoj; 
ševizmu.”

tų Lietuvos laukai jau buvo 
miną. Per tiek laiko galima rau ar^a Monien galėtų grau pasipuošę baltu žiemos ap

siaustu .r apgerkšnOjUsiais 
miškais. Zarasų, Biržų, Ro
kiškio, Molėtų apylinkių ūki
ninkai apie pusantros savai
tės anksčiau už dzūkus pra
dėjo naudotis rogių keliu. Jie 
skubiai vežė mišką, nes pri
sibijojo, kad rogiakelis ne
pabėgti!. Alytaus, Marijam
polės, Vilkaviškio apylinkėse 
sniego danga tesiekė vos 2— 
3 centimetrus, o Šiaulių, Kė
dainių, Tauragės apylinkėse 
sniego pusnys siekė daugiau 
kaip pusantro metro aukštu
mo. Net su 23 miestais ir 
miesteliais teko nutraukti 
autobusų susisiekimą. Daug 
darbininkų kasa pusnynus ir 
valo kelius. Po dienos kitos 
pasnigo ir kitose vietose. Jau 
ir Suvalkų krašte atsirado 
pusnynų, kelių ir kelelių iš
vagotų. Staigus šaltis ir atsi
radęs ižas garlaivius ir bai
dokus suvarė 
vietas.

Prienų tiltas 
Balos, kūdros, 
rai ar upės jau sukaustyti 
neplonu ledo sluoksniu. Per 
juos jau einama ir važiuoja- ngs meilės — už skausmuo- 
ma. Tik Nemunas ir Neris jSe subrendusią. Iš meilės 
dar tesilaiko tvirtai, dar ne-.kįiugįejį skausmai geriausiai 
pasiduoda žiemos replėms? meilę saugos. _ Putinas. 
Bet gi Baltijos jūroje ir 
Kuršių marėse žiema pasi
reiškė staigiai ir net nelauk
tai; įšalo keliolika mažesnių

I apie tokį posėdį pranešti, 
kad

i ’’jis išsivystė į įspūdingą 
manifestaciją prieš gausius 
statuto laužymus iš Lietuvos 
pusės...”

Laimei, tie užsienio laik- 
. raštininkai, kurie paskuti- 
, niame seimelio posėdy daly-

šio spektaklio režiserius.
’’Vienas po kitą į katedrą 

lipo įvairūs vokiečių kalbė
tojai ir skaitė savo iš anks
to paruoštas demonstracinio 
turinio kalbas. Jos skambėjo 
tarytum šūkis anapus sienos 
dirbančiai vadinamai ”Klai- 

n

Vyras visuomet ieško ko 
nors, kuo galėtų pasigirti; 
moteris visuomet ieško pe
ties, ant kurio galėtų pasi
remti. — Mencken.

Dievas suteikė mums kal
bą, kad pasakytumėm malo
nius dalykus draugams ir 
karčią tiesą priešams.

— Heine.

Gyvenimas nėra nei geras 
nei blogas; tai yra scena ge
rumo ar blogumo. Jei tu iš
gyvenai vieną dieną — ma
tei visas. Viena diena yra 
lygi kitai. Nėra kitokios 
šviesos, nėra kitokios nak
ties. Ta pati saulė, tas pats 
mėnulis, tos pačios žvaigž
dės, kuriomis džiaugėsi tavo 
protėviai ir kurios linksmins 
tavo ainius.

— M. Montaigne.

į žiemojimoslas aiškus:
’’visa šita demonstracija 

sukombinuota signatarams 
paspausti.”

i Panašiai pareiškia ir lat
vių Briva Žeme, kuri taip 
• pat pažymi, kad

"vokiečių valdžios organai 
Berlyne esantiems užs. laik
raščių atstovams rekomen
davo vykti Klaipėdon.”

Rygoj leidžiamas rusų kal
ba laikraštis Segodnia sta
čiai sako, kad ’’daugumo vo
kiečių oratorių kalbos buvo 
perdėm demagoginės, nukry- 
pusios nuo pagrindinės te
mos.”

Turim vieną kitą ir V. Eu
ropos spaudos žinią ir apie 

j seimelio posėdį, ir apie jo ap-

teko nuimti, 
mažesni eže-

Nėra didesnio skausmo — 
už meilėje kilusį: nėra diiįes-numirėliais ? šiuo klausimu 

patarčiau paskaityti šv. Po
vilo 2 laišką Korintiečiams, 
6 skyr. 14 — 18 eil.

Per šį laišką noriu pasa
kyti, kad labai dėkoju Die
vui, kad šiais laikais mes dar 
turime redaktorių, Dievo do
vanų turinčių. O redaktorius 
yra tėvas, motina, karalius, 
kunigas, teisėjas, patarėjas, 
draugas, prietelius ir visokio 
amato darbininkas. Tegu 
Dievas duoda kat. redakto
riams ko daugiausia Savo 
malonių visada.

Jonas Gailius.

Talkininkai nereikalingi
Apie bendrą katalikų 

laisvamanių frontą prieš ko
munistus neverta ir kalbėti. 
Kodėl neatsiminti bendro 
lietuvių seimo New Yorke?

New Yorko gi seime „ben
drininkai” laisvamaniai savo 
riksmu stengėsi katalikams 
užčiaupti burnas, kad nesu
kalbėtų Viešpaties trumpos 
maldos. Jie nežiūrėjo, kad 
tai svarbus momentas tau
tinei vienybei kurti, nerodė 
gerų norų taikingai dirbti.

Neatsižvelgdami į įvairias 
kliūtis, katalikai turi tęsti 
savo darbą vieni. Katali
kams rūpi šeimos, parapijos, 
mokyklos, laikraščiai ir, ap
skritai, visos lietuvių tautos 
gerovė. Jei laisvamaniai ką 
gera daro, reikia juos už tai 
pagirti, nors jiems ir nedaug 
kas rūpi, daug rūpesčių jie 
neturi; dažniausiai jie kata
likų nuveiktais darbais mo
ka save išgarsinti. Katalikai 
vieni atsigynė nuo bruktos *407 išeiviai. Tikslesnės sta- 
rusiškomis raidėmis spau-, tistikos žinios pradėtos rink- 
dos, katalikai vieni guldė-ti nuo 1908 m., nuo kurių iki 
galvas Kražiuose, katalikai 1937 m. iš viso atvyko 1,221. 
vieni dirbo ištisą eilę didelių (282 imigrantų, tame skaičiu- 
tėvynės darbų ir talkininkų je lietuvių — 20,918. Dau- 
nereikalavo. Katalikai ir da- giausia per tą laiką atvyko 
bar privalo ir gali vieni drą- portugalų — 275,257, ispa- 
siai ginti savo tautos ir ka-nų _ 209,282, italų — 202, 
talikų teises. Katalikai pri-, 749, 
valo būti visada susipratu-1 ’ • * 
siais katalikais.

J. Karalius.

ir

SAO PAULO KOLONIJOJE
20,918 LIETUVIŲ

Iš paskelbtų Monthly Su
mmary of Foreign Commer
ce duomenų už 9 mėnesius, 
matyti, kad Jungtinių Ame
rikos Valstybių su Pabaltijo 
valstybėmis prekyba buvo 
tokia:

J. A. V. Eksportas
(Doleriais)

Lietuva
1936
1937

Latvija
1936
1937

Estija
1936
1937

m. 204,819
m. 384,730

m. 580,506
m. 990,569

Sao Paulo žemės ūkio di 
rektorijos 1938 metų biule 
tenėlyje smulkiai atpasako 
ta, kiek iš kurių valstybių
ir tautų atvyko emigrantų į Estija 
Sao Paulo koloniją, prade
dant 1827 m. ir baigiant 1937 
m. rugsėjo 1 d. Per tą laiką 
iš kitų kraštų atvyko 2,943.

m. 962,865
m. 935,783

J. A. V. Importas 
(Doleriais)

Lietuva — 1936
1937

Latvija — 1936
1937
1936
1937

laikraštininkus. Kas,

, japonų — 176,775, vo
kiečių — 43,989, lenkų — 15, 
220 ir kt. Iš visų atvykusių 
lie žemdirbiai sudarė 87%

Čia kalbama kiek per tą 
laiką iš kitų valstybių išei- 

Amerikos 51 nr. radau vių atvyko į Sao Paulo vals- 
klausimą dėl bendros veiklos tybę, bet juk lietuviai ne
su tautininkais laisvama- visi atvyko į Sao Paulo, 
niais. Mano nuomone, katali- kiti atvyko ir apsigyveno ir 
kai turi būti vispusiškai! kitose Brazilijos respublikos 
nuoširdūs, bet 
bendravime ką jie bendra į Braziliją bus atvykę iš Ar
gali turėti su laisvamaniais, gentinos, Urugvajaus, net J. 
tai yra, netikinčiais, šv. Ra- Amerikos valstybių, taigi, 
sto prasme, netikintis dva- Brazilijoje gyvenančių lietu- 
sioje yra numiręs. Tad kokia vių skaičius turi būti žymiai 
bendra veikla gali būti su! didesnis,

Ar bendrai veikti?

dvasiniame valstybėse, o, be to, jų dalis

m. 655,851 
m. 894,713 
m. 875,076 
m. 728,510 
m. 571,562 
m. 611,618

Šie skaitmenys parodo:
1. Kad Lietuva šiais me

tais per 9 mėnesius pirko 
prekių iš J. A. V. už 179,511 
dol. daugiau nei pernai;

2. Kad į J. A. V. įvežta 
prekių iš Lietuvos už 138,- 
862 dol. daugiau nei pernai.

3. Kad Lietuva pralenkė 
kitas sau lygias valstybes ir 
į J. A. V. įvežime užėmė 
tarp jų pirmą vietą.

Reikia dar pastebėti, kad 
Lietuvos statistika žymiai' 
skiriasi nuo J. A. V. davinių. 
Tenka skaityti, kad kiekvie
nos tos šalies importo davi
niai bus tikresni už ekspor
to, nes tai lengviau sukont
roliuoti pagal prekių kilmės 
liudijimus. Ir mes turime 
tam įrodymų — mėsos eks
porte.

Taigi prekybiniai santy
kiai tarp J. A. V. ir Lietuvos 
žymiai pagyvėjo.

/
Jonas Budrys,

turim pripažinti, kad palan
kiausi Klaipėdos spektaklio 
kritikai yra tie, kurie jį su
režisavo. Kitiems visiems 
perdaug aiškus tasai manev
ras.

O tačiau nuo jo neatsisa
koma. Būdinga, kad tūks
tančiai busimųjų Vokietijos 
ir naciu vadų galutinai bus 
paruošiami Marienburge — 
senojoj kryžiuočių ordino pi
ly, iš kurios prieš šimtus me
tų į Rytus su kardu smelkė
si kryžiuočiai — kruvinieji 
Kęstučio ir Vytauto priešai.

Klaipėdos vokietininkai 
lapkričio gale surengė šau
nų seimelio posėdį, ir pak
vietė Berlynas į jį atvykti 
visus sostinėj esančius už
sienio
kad iš šimto suvirš tik vie
nas teatvyko: tad nekliudo 
DNB, oficiozinei vokiečių te
legramų agentūrai, pranešti, 
kad:

’’Klaipėdos krašto seimelio 
posėdy dalyvavo...labai daug 
užsienio ir Vokietijos spau
dos atstovų”. -

Į tuos spaudos atstovus 
ir buvo nukreipti visi Klai
pėdos vokietininkų skundai 
— ir kad statutas laužomas, 
ir kad Klaipėdos miestas ir 
kraštas ūkiškai slopinamas 
(!), ir kad vokiečiams spau
dos laisvės nėra...

Tačiau užsienio spaudos 
atstovai savo akimis matė, 
ką centro vyriausybė yra pa- kuriame ]au wa j00 miliio-

mi, tačiau Horthy atsisakė 
tai padaryti. Jis yra išrink- 

žvejų laivų. Keli Nidos žve-|^as Vengrijos valdytoju iki 
jai atsidūrė jūroje tarp ledų, SYVOS ga^vos-
ir didelių bangų. Tik susidė-į Nors bažnyčių varpai ir 
jus laimingoms aplinkybėms (neskambėjo Kalėdų rytą, bet 
jie ištrūko iš tikros mirties..prancūzų katalikų bažnyčia 
Kai keliolika Nidos žvejų ko-per 4 mišias buvo perpildyta 
vojo jūroje dėl savo gyvybės, ’ tikinčiųjų. Trys ketvirtada

liai atsilankiusių buvo rusai. 
Ypatingai iškilmingai Kalė
dos švęstos užsienio atstovy
bėse. Pravoslavų Kalėdos 
bus sausio 7 d.

Šiaurės Kinijoje a japonų 
pastangomis suorganizuota 
nauja kinų partija, kurios 
tikslas būsiąs kovoti prieš 
komunizmą ir plėsti kinų- 
iaponų draugingus santy
kius. Naujai partijai pirmi
ninku paskirtas buvęs Man- 
džiūrijos užsienio reik, mi-

sausumoje siautė nepaprasta 
lijundra. Daug stulpų neišlai
kė apledėjimo, 
kios lijundros 
seni žmonės, 
jau ir jūrų
Klaipėdą atplaukė gerokai 
apledėję.

nulūžo, To- 
neatmena net 
Žiemą pajuto 
laivai, kurie į

Nenori būt karaliumi
Vengrijos valdytojas Hor- 

thy yra valstybės priešaky 
nuo 1920 m. Šiemet kraštuti
niai tautininkai buvo jam
pasiūlę pasiskelbti karalių- nisteris.

REGISTRUOKITĖS BE- 
. DARBIU PAŠALPAI

Nuo sausio 1 d. New Yor- 
ko valstvbėie pradėjo veikti 
bedarbiu apdraudos istatv- 
mas. paęal kuri visi per 1937 
m. neteke darbo ir jo nedavę 
po Nauju Metu, gaus pašalpą 
iš bedarbiu apdraudos fondo.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-491/

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

dariusi Klaipėdai ’ ’slopinti” 
ir ką vietos vokietininkai su 
savo magistratu daro jam 
’’ugdyti”: matė jie sparčiu 
tempu augantį uostą, stato
mus naujus molus, gilinamus 
baseinus, tiesiamas geležin
kelio linijas, statomus sande-, 
liūs — tai centro pastangos 
Matė užs. laikraštininkai, 
kad uostas nepakenčiamai 
’’įspraustas tarp vandens ir 

Generalinis Konsulas trobesių”, kaip vienas iš jų

nu doleriu. Numatoma, kad 
apie 425.000 nedirbančiu w- 
ru ir moterų prašys savaiti
nės pašalpos nuo sausio 1 d. 
Iš viso New Yorko valst. ga
lėtu atsirasti iki 930.000 be
darbiu. kuriems iš minėto 
fondo būtų mokama nuo 7 
iki 15 dol. savait. pašalpos. 
Ši apdrauda, kartu su kitom 
Įvairios rūšies naujai suda
rytomis priemonėmis, labai 
pagelbės bedarbiams.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Ine.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tol. STagg 2-7177

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.^ 
(Willianisburgh Bridge Plaza'j

pa 

bu-

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

tvarkymu pamainytas numeris 

vuslo 107 Union Avenue.

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

>
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ŠV. JURGIO PARAPIJA ŠVENTOJI NAKTIS

Moterų s-gos 35 kp. meti-( Gruodžio 18 — 19 d. Ap-
H. ame gausingame susirinki-Reiškimo par. choras suvai
kęs išklausė valdybos narių dino 3-jų veiksmų operetę 
pranešimų, kurie, matyt, vi- (Šventoji Naktis, kurios mu
loms patiko, nes išrinko tą ziką parašė M. Petrauskas, 
pačią valdybą, tik pririnko Operetės pastatymui daug 
nut. rast. T. Jekbpčionienę. kruopštaus darbo įdėjo 
Tuopa užkvietė vyčių dra- muz. J. Jankus ir jo žmona, 
~»os ratelį, kurs vasario 19 p. Jieva Jankienė, kuriai te-
I, pirmą kartą mūsų salėje, i ko svarbusis režisavimo dar- 
mvaidins įdomų veikalą bas.
Mirta činčibiraitė”. Po vai-’ Operetėje įvairius vaidme- 
hnimo bus ir šokiai. Tikime,’nis turėjo net 16 asmenų (A. 

’-ad visiems patiks, nes ką ^stanis, P. Ivanauskas, A.
Maslauskaitė, E. Bražinskas, 
K. Marma, V. Butyrius, K. 
Svetikas, V. Matukaitis, J. 
žemaitis, P. Linkus, K. Kaz
lauskas, P. Vyčas, V. Dau
baras, A. Masaitis, Pusnin- 
kaitė ir Čižauskas). Vaidini
mą lydėjo orkestras ir cho
ras. Kaip ir visada, choras 
pasirodė visame savo galin
gume ir muzikalume. Iš vai
dintojų pažymėti A. Maslau
skaitė (Angelas), A. Masai
tis (piemuo, jis nepaprastai 
nuoširdžiai vaidino), A. Sta- 
nis (Erodas), K. Marma 
(Giltinė), E. Bražinskas

darbuotojams, aukotojams ir
atsilankiusiems. O. P.

daro jaunimas, padaro gerai 
Prahašas.

Vaikučių teatrėlis
Antrą Kalėdų dieną šv. 

Jurgio parapijos mokyklėlės 
saikučiai, seserims pranciš
konėms globojant, suvaidino 
kalėdinį veikalėlį „Tylioji 
Naktis”. Dviejų atidengimų 
veikalėlis neilgas ir visas 
veiksmas vaizduoja šiuos lai
kus. •

Pats vaidinimas buvo kuk
lus, bet gyvas. Ypač gyvai 
vaidino našlaitės rolę (Adelė 
Jakupčionytė. Taip pat gra-

Sušelpė vargšus
Šv. Vincento Pauliečio 

labdarių draugija sušelpė 
vargšus prieš Kalėdas. Mais
to davė tik trims šeimoms. 
Bet batų išdalino 35 poras, 
kojinių 30 porų, pirštinių0 30 
porų, 6 sukneles, 5 kelnaites, į 
2 apsiaustus, 8 megstinius, 5 
švarkus, 5 marškinius ir kt. 
Pinigais išdalino tik 7 dole
rius. Mokyklos vaikučiai ga
vo dovanas. Arti 100 vaikų 
gavo žaislų, saldainių ir te
atro bilietų. Draugija dabar 
išleido apie pusantro šimto 
dolerių. Šiais metais nebuvo 
gerai Kalėdoms pasiruošusi. 
Kitais metais iš anksto pa
sirūpins geriau ir daugiau 
vargšus sušelpti. Draugijai 
pirmininkauja C. Cerebiejus. :

PROFESIJONALŲ 
PASKAITOS

i lankyti, bet reikėjo skubėti, 
j buvo vėlu ir ligoniai rengėsi 
miegui. Iš jų akių ir veidų 

j matėsi troškimas truputį 
pakalbėti. Užtikta ir neregių,

Gruodžio 31 d., 1937 m.

katą, kurią Jis mums sutei-

na iš darbo paleisti, turi tuo-, nenusiminęs, matyti, su Die- 
jaus registruotis pašto (iš vo valia susitaikęs. Kiek mes 
kur pašto darbininkai laiš-i turime Dievui dėkoti už svei
kus išnešioja) įstaigose.

Pašalpos bus duodamos kė!
po 3 savaičių padavus apli-| Daug buvo ligonių, ku- 
kaciją. Pašalpa bus nuo 7, riuos dar buvo galima ap- 
dol. iki 15 dol. savaitėje.

jakupčionytė. Taip pat gra- (VelniaS; nors ir trūko jam 
žiai vaidino Alovia Abeksie- ve)niškos puikybės) ir kiti, 
jūtė — antroji našlaitė, Liu- . ,
cija Rapauskaitė - vyriau-1 Jaunimas gražiai pasirodė, 
šioji mokinė, Julija Drungai- Smag«’ kad . Jaumep ne tlk 
tė - sesuo Rita, Ona Dau- pasilnifenunirno. geras 
kantienė — Motina ir 
mokinių būrys.

Garbė sesutėms ir 
mergaitėms, kurios savo tė
velius taip gražiai nuteikė ir 
sujaudino tokiu gražiu kalė
diniu teatrėliu.

Beje, pirmą kartą teko vi
siems pamatyti naują scenos 
išpuošimą.

Po vaidinimo buvo duetu,
C f 

keletas deklamacijų ir paga
liau Kalėdų Dieduko atsilan-j 
kymas, kuris apdovanojo 
vaikučius saldainiais ir do
vanėlėmis.

Visi dėkoja gerosioms se
sutėms už nenuilstamą dar
bą parengiant šį jaukų kalė
dinį veikalėlį. Lauksime kitų 
panašių! Žiūrovas.

mogas suruošė, bet ir dide- VlSdS ° . . . , .
į liūs meninius, tikybinius ir
(tautinius kūrinius paruošia 

toms P. B.

MASPETHO ŽINIOS

Gruodžio 26 d. 2 vai. salėj 
Kalėdų Diedukas atlankė pa
rapijos vaikučius, suteikda
mas jiems ir kartu jų tėve
liams daug malonumo ir 
džiaugsmo.

Prie gražiai papuoštos ir 
nušviestos eglutės apie 100 
vaikučių parodė savo gabu
mus, puikiai sugiedodami 
keletą kalėdinių giesmelių ir 
suvaidindami gražų teatrėlį 
kurį paruošė sesutės pran
ciškonės. Visi vaikučiai kar
tu su tėveliais dėkingi kuni
gams ir sesutėms už jų rū
pestingumą ir visas pastan
gas.

Tą pačią dieną vakare są- 
jungietės suruošė čigonų va
karą, kuris buvo gražus ir 
sėkmingas. Čigonėlės pasiro
dė gražiais rūbais suteikda
mos publikai daug juoko. Či
gonų „karaliene” išrinkta T 

malonėkite dalyvauti. Rink- Tamošauskienė, o karaliumi 
sime naują valdybą, tad vi- — P. Kuras. Už gražiausius 
siems svarbu atvykti, nes kostiumus dovanas laimėjo 
nuo to priklausys kuopos 
veikla, šiuo metu yra vajus, 
tad patartina visiems įrašyti
savo šeimas ir draugus. Įsto-j Laukaitienė, M. Balčiūnienė, 
jimo mokesčio nėra. Turėtų Janulienė ir A. Kivitienė. Pi- 
ateiti ypač skolingieji, nes nigines dovanas laimėjo P. 
gali būti nubausti. ! šlapikas ir M. Kunickienė.

K. Eidukaitis, rašt. i Komitetas dėkoja visiems

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

Metinis susirinkimas
LRKSA 134 kp. metinis 

susirinkimas įvyks šį sekma
dienį, sausio 2 d., tuoj po su
mos, par. salėje. Visi nariai

P. Kuras, Mockevičienė ir 
Čerkauska. Dovanas aukojo 
kp. narės: O. Petrulienė, O.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

TRO - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Žinutės
— Naujuose Metuose mi

šios bažnyčioje bus sekma
dienio tvarka: 8, 9, 10, 11 ir 
12:15 vai.

— Krepšinio komanda vėl 
pradės penktadieniais žaisti 
Klasčiaus salėje. Sausio 7 d. 
žais su Our Lady of Lourdes 
komanda. Bus ir šokiai.

O 1S

Įdomus, reikalingas, naudingas laikraštis. Visada daug 
žinių, svarbių straipsnių, įdomių apysakų, gražių eilėraš
čių, linksmų pasiskaitymų:

UŽSISAKYKITE AMERIKĄ SAU IR GIMINĖMS Į LIE
TUVĄ. DOVANŲ GAUSITE GRAŽŲ LIETUVIŠKĄ KA
LENDORIŲ.

Jungt. Amerikos Valstybėse metams <
Į Lietuvą

Liet. Profesionalų draugi- o visaip suparalyžuotų ir į- 
ja nutarė rengti paskaitas si vaizduoti negalima: tai
savo nariams kiekvieną mė-'rankos, pirštai visaip susuk- 
nesį. Sausio men. dr. A. Pet
riką skaitys apie d-rą Vincą 
Kudirką, Lietuvos Himno 
autorių. Mat, sukanka 80 m. 
nuo V. Kudirkos gimimo. 
Vasario mėn. referuos kun. 
N. Pakalnis apie Maironį, 
kaip žmogų ir rašytoją, o ko
vo mėn. kun. J. Balkūnas 
apie Vaižganto kūrybą. Vė
liau bus ir daugiau paskai
tų.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
įvyksiantis sausio mėn. 29 d. 
bankietas Granada viešbuty 
bus sėkmingas, nes trijų or
ganizacijų komisija daug 
dirba. Visas šios pramogos 
pelnas skiriamas lietuvių 
kalbos kursams Columbia 
universitete paremti.

Profesionalų draugijos ra
dio paskaitos įvyksta kiek
vieną ketvirtadienį 12:15 po 
pietų iš stoties WMBQ. Gruo

pasB^Pd sūnus ^io 23 d. apie labdarybę 
• dangi kalbėjo kun. J. Aleksiūnas, 

jis ne pilietis ir pripažintas 0 gruodžio 30 d. kalbės dr. 
silpno proto, tai nutarta jį; a. Petriką apie dr. V. Ku- 
išsiųsti atgal į Lietuvą, betiki 
jo sūnui pasidarbavus, su 
teismo pagalba paliktas šioj 
šaly nekuriam laikui.

Stateliūnas į Ameriką pir-

Lietuvos j 
Vincas Stateli

dirką.

APLANKĖ LIGONIUS

Gruodžio 19 d. gražus sv.

ti — sustingę, tai kojos jau 
nebetarnauja, tai dieną ir 
naktį drebančios rankos — 
pirštai, kad net baisu žiūrėti, 
o vis su Dievo žinia ir pagal 
Jo planus. Tikrai, tokie ligo
niai savo skaistyklą čia že
mėje atlieka.

Kadangi aplankyti ligoniai 
prašė ir kitą, kartą ateiti, 
mergaitės pasižadėjo kurią 
dieną ir vėl, su dvigubu bū
riu, ir dovanomis juos pa
guosti. Kai apleido ligoninę, 
kiekviena eidama savo keliu 
namon, skendo mintyse apie 
ligonius, kuriems suteikė 
tiek daug džiaugsmo ir vil
ties. Be abejonės, jos pasi
ryžo, kai užeis pagunda ai
manuoti apie savo mažmo
žius , vargelius, prisiminti 
tuos tūkstantį kartų daugiau 
kenčiačius ir tuoj Dievui pa
aukoti savo mažytėliausius 
vargus.

Tas aplankymas tikrai gal 
ne vienai mergaitei atvėrė 
akis, kokių tikrai nelaimingų 
žmonių yra ir davė joms 
progos praktikuoti tikriausią 
artimo meilę — gailestingu-1 
mą.

Vincenta Paulietė.

Rašykite:

AMERIKA

mą kartą atvyko 1903 met. Jurgio parapijos sodaliečių 
ir 1932 metais buvo išvykęs būrelis išsirengė aplankyti
į Lietuvą aplankyti savo gi
minių, bet neturėdamas su
grįžimo raštų, negalėjo leng
vai į šią šalį įvažiuoti.

Stateliūnai turi 3 sūnus ir 
jie visi gyvena New Yorke.

Brooklynas prieš pasauli
nę parodą žada pasigražinti.

Manoma pravesti naują! 
platų kelią, kuris jungs: 
Borden Ave. Laurel Hill 
Blvd, su Triboro — tiltu ir 
bus 140 pėdų pločio.

New Yorko pašto vyriau
sybė praneša visiems, kad 
savo namuose įsitaisytų paš
to dėžutes, nes nesant dėžu
čių, paštininkai neatsako už 
laiškų žuvimą.

Jonas Lasis, 60-20—56th 
Drive, Maspethe, areštuotas 
už butlegeriavimą. Jis slap
tam detektyvui pardavęs 
gėrimų, neturėdamas jokio 
leidimo.

John Zoccio, italas, Coro
na, augino savo darže kiaulę. 
Kaimynams nusibodo kiau
lės ’’kvepalai” ir apskundė 
miesto sveikatos departa
mentui. Šis tuojaus pareika
lavo tą kiaulę pašalinti.

Italas aiškinosi: tą kiaulę 
auginęs neva gamtos moks
lui savo vaikams”. Mat, jo 
vaikai mokosi mokykloj ir 
kiaulidėje”.

Columbia universitetas 
šiais metais gavo 2 mil. 157 
tūkst. dolerių dovanų. Viena 
moteris mirdama paskyrė 
universitetui per 900 tūkst. 
dolerių.

Nuo sausio 1 d. visi bedar
biai ar nustoję darbą New 
Yorko valstybėje gaus iš 
valstybės pašalpą iš bedar
bių apdraudos fondo. Taigi, 
visi tie, kurie nedirba ar bū-

MOTERŲ SUSIRINKIMAS

2 doleriai
2 dol. 75 et.

Brookiyn, N. Y.423 Grand Street,

VALANDOS

fiventadlenlala sudtarua 
Tel.: EVergreen 8-0228

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS: 
1—3 P. P.

VALANDOS:
B—12 ryte 
1— 8 vak

Penktadieniais uždaryta
Tel.: Evergreen 7-8103

|Tel. EVergreen 7-1312

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

522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.i
VALANDOS: ' ‘ i

1 iki 8 Ir nuo ’ Sekmadieni: ’ |
7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. ryU 8

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J. g.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

ir apdovanoti Kings County 
Chronic ligoninėje esančius 
ligonius. Kun. Paulioniui pa
sirūpinus, sodalietės ir sesu
tės pranciškonės, kurios irgi 
sykiu vyko, išbuvo pas ligo
nius 3 valandas. Pirmiausiai 
aplankė lietuvius, kurių rado 
septynis; apdovanojusios 
juos, traukė prie kitų lovų, 
geriau sakant, tam tikrų li
gonių kėdžių su ratais. Pa
eiliui dalino ligoniams kny
geles, paveikslėlius ir ro
žančius. Sublyškę, išbalę: jų 
veidai pasikeitė, kai pamatė, 
kad tokios jaunos mergaitės 
paaukojo savo švenčių laiką 
jiems palinksminti. Vienas 
lietuvis iš džiaugsmo verkė 
ir vakarienę atstūmė, kad, 
jam bevalgant, jos neatsi
trauktų ir tuomi užbaigtų 
jam malonumą, sakydamas, 
kad rytoj galėsiąs pavalgyti.

Tarpe suparalyžuotų rado 
vieną vyrą, kuris baigia ak
menėti: nuo galvos iki kelių 
jis kietas, kaip uola, nebe- 
valdo sąnarių, negali nė kiek 
pasisukti, liemuo visas su
kietėjęs ir tik valdo rankas 
ir kojas. Nežiūrint, kad labai 
skaudus vaizdas, vienok tas 
žmogutis šypsojosi, nė kiek

Mot. s-gos 24 kp. metinis 
susirinkimas įvyko šį pirma
dienį, sausio 3 d., 8 vai. vak., 
Angelų Karalienės par. salė
je. Visos narės kviečiamos 
būtinai atsilankyti.

Kada pas mus Kalėdos pa
prastai būna šaltos ir snie
guotos, tai Argentinoj, Pietų 
Amerikoj, kaip tik priešin
gai būna. Ten Kalėdų šven
tės būna vasarą, ten gruo- 

• džio mėnuo būna beveik toks, 
kaip pas mus birželio ’.ren. 
Taigi, ten Kūčių vakarienė 
ir Kalėdos švenčiamos lauke, 
ne namuose — tyrame ore.

LICENSES
BEEK, WINE, LIQUOR 
Wholesale and Retail

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.

NOTICE Is hereby given that License 
No. CL 399 has been Issued to the un
dersigned, under Chapter 478 of the 
Laws of 1934, as amended, to the 
Licenses hereinafter designate, to sell 
Liquor, Wine and Beer at retail for on 
premises consumption only, in the pre
mises herein designated.

LITHUANIAN CITIZENS CLUB, INC. 
60-39 56th Drive, Maspeth, N. Y.

Vaudeville 
ĮVAIRIAUSIA PROGRAMA IR ŠOKIAI 

Rengia Susivieniję Brooklyno ir apielinkės 
lietuviai jaunuoliai

SAUSIO—JANUARY 19 D., 1938 M.
GRAND PARADISE SALĖJE 

Kampas Grand ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 8 vai. vakare. Bilietų kaina 50 ir 75 centai 

Pelnas vaikų vasarvietei (kempei)
Nekartą tenka girdėti tėvelius nusiskundžiant, kad 
nežino kaip jų vaikai praleidžia laisvą laiką. Prašome 
užeiti į šį parengimą ir persitikrinti, jog mes laiką 
praleidžiam besilavindami naudinguos dalykėliuos.

Atsilankę nesigailėsit.

Tel. Evergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA - ŽMOGAUS SVEIKATA 

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmončs todčl, kad Jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPrU VE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus 

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

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

sTel. STagg 2-2308

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Cbocolate ;
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas >
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS iš geriausių 

bravorų, Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: s
J. GINKUS I

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y J

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

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

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

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

Tel. EVergreen 74335 Telefonas: STagg 2-4409

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) .

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan A ve., 
Brooklyn, N. Y. jf'

V* ■:/

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

t;, (Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.


