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Lietuvos tautininkų dien
raščio Lietuvos Aido gražia
me kalėdiniame numery at
spausdintas straipsnis apie 
Kūčių vakaro santaiką lietu
vių šeimoje. Straipsnis per
sunktas jaukiu turiniu ir jo 
gale parašyti tokie žodžiai: 
„ar nereikia savitarpio tai
kos, ramybės ir geros valios 
visai lietuvių tautos šeimai, 
išsiblaškiusiai po platųjį pa
saulį ir iš visų pusių apsup
tai įvairių pavojų?... Kaip iš
nyksta nesantaika Kūčių va
karą atskiroje šeimoje, taip 
tegul išnyksta nesusiprati
mai visoje lietuvių tautoje”

Kas gali nepritarti šiems 
reikšmingiems žodžiams ? 
Bet kas iš jų, kad jie tik žo
džiai? Juk tai žodžiai iš tos! 
grupės žmonių, kurie šiandie 
yra atsakingi už Lietuvos ir 
lietuvių tautos ateitį, kurie 
daug prisidėjo ir prisideda, 
kad nebūtų tautoje „savitar
pio taikos, ramybės ir geros 
valios”. Juk Lietuvos Aidą 
leidžiančios grupės žmonės, 
esantieji Lietuvos vyriausy
bėje, per ištisą eilę metų 
skriaudė gyventojų daugu
mos teises: 1930 m. uždarė 
per 20 metų veikusią liet, 
kat. moksleivių ateitininkų 
sąjungą; 1931 m. apkarpė 
teologijos-filosofijos fakulte
tą, per 9 metus ruošusį kata
likiškoje pasaulėžiūroje iš
auklėtus mokytojus; 1932 m. 
neleido pavasarininkams pa
minėti savo gyvavimo 20 
metų sukakties iškilmingu 
kongresu, o 1936 m. gruodžio 
mėnesį, Lietuvos nepriklau 
somybės 20 metų sukakties 
išvakarėse, taip- 
universiteto teol.filos. fakul 
tetą, kad šio studentai nebe 
turi teisių tapti mokytojais...

Prof. V. Čepinskis, vienas 
žymesniųjų mokslininkų Lie
tuvoje, buvęs universiteto 
rektorius, katalikų dienraš
čiui XX Amžiui pareiškė to
kias mintis:

„Aš ieškau Dievo, aš Jį 
noriu geriau pažinti ir, galiu 
pasakyti, esu tikintis. Tikėji
mas mokslui nieko nekliudo 
ir mokslas religijai nekliudo. 
Nieko aukštesnio, nieko iš
mintingesnio aš nežinau, 
kaip Evangelijos mokslas ir 
idealas. Kai man sunku, aš 
paimu ją, paskaitau ir nusi
raminu. Evangelija duoda 
idealą, už kurį aukštesnio 
niekas nesuras. Aš prisirišęs 
prie Bažnyčios dėl to, kad 
prie Lietuvos prisirišęs. Mū 
sų liaudies daugumas tikin 
tis, ji prie religijos prisiri 
šusi. Aš turiu gerbti, ka 
jiems brangu”.

Taip kalba žilagalvis pro 
fesorius, prieš kurio žodžius 
nublunka visos komunistų ii 
jų talkininkų fanatikų lais
vamanių šlykštūs pasityčio
jimai iš katalikų tikybos, 
Bažnyčios ir jos veiklos.

SAVAITES (VYKIAI
Karo referendumas

Kongrese atstovas Ludlow 
norėjo pravesti konstitucinį 
priedą, pagal kurį karas bū
tų galima paskelbti tik tada, 
kai būtų gautas tautos suti
kimas visuotiniu balsavimu. 
Šį pasiūlymą, prezidentui pa
reiškus savo neigiamą nuo
monę, kongresas atmetė 209 
balsais prieš 188.
Mirė badu

Brooklyne gyvenanti Da
nielson šeima kreipėsi į poli
ciją pagelbėti jai palaidoti 3 
mėn. dukrelę, kuri mirė ba
du, nes tėvai, negaudami pa
šalpos ir neturėdami kitokių 
pajamų, negalėjo aprūpinti 
jos maistu. Dabar šiai šei
mai jau parūpinta maisto, 
bet viena gyvybė jau užgesu
si.

nigų Vienybės aplinkraštį 
vis dėlto turėtų pasikarti, 
kaip Judošius”. Tokią išva
dą gali padaryti tik sapnuo
jantis įsivaizdavęs poetas ar
ba... provokatorius.

Dėl „įsakymų” Amerikos 
redaktorius gali nuoširdžiai 
pasakyti, kad vieninteliu 
jam įsakytoju ką nors rašy
ti ar nerašyti yra tik jo są
žinė. Amerikos redaktorius 
nėra toks redaktorius, ku
riam reikia maldauti šėrinin- 
kų palankumo ir paramos 
prieš savo padėjėjo pastan
gas „iškrapštyti” vyresnįjį.

Komunistų santvarkos Ru 
sijoje garbintojai nuolat kal
ba darbininkams apie vienin
telę darbininkų pasaulyje 
„tėvynę” Sov. Rusiją, kur 
darbininkai esą geriausiai 
aprūpinti. Bet ar taip yra?

New York Herald Tribune 
korespondentas Joseph Bar 
nes iš Maskvos praneša, kad 
sovietų darbininkai turi tau
pyti „juodai dienai” iš savo 
mažų pajamų, nes jų ligoje 
sovietinė valdžia nesirūpina 
šelpti, nes sovietų socialinė 
apdrauda tokių pašalpų ne
pripažįsta.
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Brooklyno Vienybės re
daktorius nori save įtikinti, 
kad Amerikos redaktorius 
„matyt, kun. Balkūno įsaky
tas”, parašė, kad „ir lietuvių 
katalikų veikime gali pasi
taikyti judošių, tačiau mes 
jiems vis dėlto nelinkime Ju
do Iskarijoto likimo”.

Perspausdinęs minėtus žo
džius, V-bės redaktorius da
ro tokią išvadą: „Amerikos 
redaktorius nori pasakyti, 
kad tas kunigas, kuris paro
dė man nors ir neslaptą Ku-

Londono dienraščio Dailj 
Herald Maskvos koresp. pra 
nešė, kad per Sovietų Rusi
jos „demokratiškiausius rin 
kimus” 1,332,000 žmonių bal 
savo prieš komunistų parti 
jos kandidatus; be to, rasta 
2,136,000 sugadintų kortelių, 
kurias galėjo tyčia sugadinti 
tie balsuotojai, kurie norėjo 
pareikšti nepritarimą Stali
nui. Taigi, patys Stalino 
agentai pripažįsta, kad 3,- 
468,000 balsuotojų pasisakė 
prieš Staliną. Nemažai dar 
kraujo bus išlieta, kol ir šie 
„sabotažninkai, šnipai ir ne
naudėliai” bus pasiųsti į ki
tą pasaulį.

Šia pačia proga pažymėti
na, kad tuose rinkimuose 
„išrinkti” ir 10 lietuvių, ku
rių skaičiuje Aleksa-Anga- 
rietis. Šiaip ar taip, be lietu
vių negali apsieiti nei Len
kija, nei Sov. Rusija.

Redakcija labai dėkinga 
tiems skaitytojams, kurie 
parašė savo atsakymus į 
paklausimus Amerikos tobu
linimo reikalu. Atsakymai 
jau tvarkomi, į juos gilina
masi, o kitą savaitę pradėsi
me spausdinti įdomiausius.

Orlaivių nelaimes
Sausio 10 d. Montana vals

tybės kalnuose nukrito ke
leivinis orlaivis; nelaimėje 
žuvo 10 žmonių. Orlaivis lė
kė iš Seattle į Chicagą. Sau
sio 9 d. Paragvajaus — Ar
gentinos pasienyje nukrito 
Argentinos karo orlaivis, 
įuriuo keliavo prezidento 
Justo jaunesnysis sūnus ir 8 
karininkai. Visi keliavusieji 
užmušti. Tuo pačiu orlaiviu 
turėjo lėkti ir prezidentas, 
bet vėliau jis pasirinko lai
vyno orlaivį.

Tarėsi su prezidentu
Prezidentas Roosevelt bu

vo pasikvietęs penkis stam
biausius pramonės vadus: 
General Motors automobilių 
bendrovės dir. Alfred P. 
Sloan, plieno bendrovės ta
rybos pirm. E. T. Weir, Penn- 
sylvanijos geležinkelių ben
drovės pirm. M. W. Clement, 
gamintojų sąjungos pirm. 
Colby M. Chester ir vienos 
stambios bendr. pirm. Lewis 
H. Brown. Po pasitarimo 
Sloan pareiškė, kad su pre
zidentu pasidalinta minti
mis, pasiekta geresnio abi
pusio supratimo, iš ko bus 
geresnis bendradarbiavimas 
tarp vyriausybės ir biznio 
įstaigų.
Mūšiai prie Teruelio

Kovos prie Teruelio kol 
kas baigėsi bendrafrontinin- 
kų naudai, nes ispanų suki
lėliams nepavyko pralaužti 
kovos linijų ir° išvaduoti 6,- 
000 asmenų, pasilikusių Te
ruelio rūmų požemiuose. Ap
suptoji sukilėlių dalis su ci
viliais gyventojais pasidavė, 
gavę užtikrinimą, kad su 
jais bus garbingai elgiama
si.

Nauji areštai
Sov. Rusijoje šiomis die

nomis įvykdyti nauji suėmi
mai : pašalintas ilgametis 
teatro direktorius, suimti 
keli aukšti pravoslavų dvasi
ninkai, pašalinti du finansų 
komisarai. Visi jie apšaukti 
krašto išdavikais.
Išdalino dovaną

New Jersey gubernatorius 
išdalino 22 tūkst. dol. dešim
čiai asmenų, kurie pagelbėję 
atrasti ir pasmerkti pulk 
Lindbergho kūdikio pagro 
bėją — žudiką. Aukščiausia 
dovana buvo 7,500 dol.

Japonijoj žemė dreba
Sausio 12 d. Japonijoje 

plačiame plote drebėjo žemė 
Tūkstančiai nusigandusių ja 
ponų išbėgiojo iš savo namų 
Drebėjimas tęsėsi 20 minu 
čių. Nuostolių esą daug 
Daugiausia paliesta Japoni 
jos salų pietinė dalis.
Prieš CIO politiką

Tarpt. moteriškų rūbų 
darbininkų sąjungos pirm. 
David Dubinsky pareiškė ne
pasitenkinimo dėl CIO veda
mos politikos ir reikalavo, 
kad CIO susitartų su darbo 
federacija. Dubinskio vado
vaujama darbininkų sąjunga 
turi per 250 tūkst. narių; jo 
sąjunga priklauso prie CIO. 
Dubinsky apkaltino CIO na
rius komunistus, kurie lūpo
mis kalba apie taiką, o iš 
tikrųjų džiaugiasi, kad dar
bininkų judėjime nėra tai
kos.

Atidaryta Klaipėdos - Londono 
Laivų Linija

A.L.R.K. Federacijos Tarybos Suvažiavimas

Kaunas. — Nuo sausio 1 
d. pradėjo veikti Anglo — 
Lithuanian Shipping Com
pany, kurios laivai palaikys 
nuolatinį susisiekimą tarp 
Klaipėdos ir Londono. Nau
josios bendrovės pirmininku 
yra lordas Inverfort. Ben
drovės vadovybėje iš lietuvių 
yra p. Balickas, užsienio rei
kalų ministerijos ekonomi
nio departamento referentas.

— Anglų British Radio 
Broadcasting bendrovė pa
prašė Kauno radiofono su
ruošti velykinės muzikos vie
nos valandos koncertą, ku
ris bus perduodamas per vi
sas anglų radijo stotis.

— Pienininkystei gerai 
besivystant, Lietuva pernai 
pardavė užsieniui sviesto 
apie 33 milijonus svarų.

— Lenkai savo žiauriems 
darbams pridengti paskelbė

susekę Vilniaus krašte slap
tą Vilniaus vadavimo są
jungą; ryšium su tuo neva 
susekimu 16 lietuvių uždary
ta kalėjime.

— Naujų Metų proga pas 
Popiežių buvo atsilankęs 
Lietuvos atstovas Vatikane 
dr. K. Graužinis ir pareiškė 
Popiežiui valstybės preziden
to sveikinimus. Popiežius 
prašė perduoti jo linkėjimus 
prezidentui , vyriausybei ir 
lietuvių tautai. Ta proga Po
piežius pabrėžė savo meilę 
Lietuvai.

— Vokiečių spauda, pami
nėdama Lietuvos prezidento 
kalbą tautininkų suvažiavi
me, pažymi, kad preziden
tas pasmerkė tautinį mažu
mų persekiojimą, kurį vyk
do lenkai lietuviams Vilniu
je.

Nepripažįsta ,imperatoriaus ’
Jungt. Amerikos Valstybės 

paruošė su Italija naują1 
prekybos sutartį, kuri tačiau 
nepasirašyta; Mussolini už-; 
sispyrė ir reikalauja, kad 
sutartis būtų iš Italijos pu
sės sudaroma „Italijos kara
liaus ir Etiopijos imperato
riaus vardu”. Kadangi Ame-' 
rika nėra pripažinusi Etio-j 
pijos užkariavimo, todėl ne
pripažįsta ir Italijos kara
liaus Etiopijos imperatoriu
mi.
Moteris į Vyr. Teismą?

Vyr. Teismo teisėjas Su 
therland pasitraukė, pasi
naudodamas pensijos įstaty 
mu. Jam jau 76-ti metai 
Kalbama, kad į jo vietą pre
zidentas žadąs paskirti mo
terį, teisėją Allen. Tai būtų 
pirmoji moteris Vyriausiame 
Teisme. Šiuo laiku sunkiai 
serga Vyr. Teismo teisėjas
Cardozo; jį kankina širdies
liga.
Daugiau laivų

Amer. laivynas turi pa 
ruošęs programą artimiau 
siu laiku įsigyti 37 naujus 
karo laivus, kurių tonažas iš 
viso siektų 237 tūkst. tonų. 
Jei tuos laivus įsigytų, Ame
rikos karo laivynas siektų 
1,423,000 tonų, o pagal tarp
tautinę sutartį turėtų būti 
1,186,000 tonų. Jūrų komisi
jos pirm. J. P. Kennedy pra
nešė, kad jam pavyko susi
tarti su 7-iomis laivų ben
drovėmis, kurios iki 1942 
metų įsigys nuo 20 iki 43 
naujų laivų keleivių susisie
kimui ir prekybai.
Naujas atstovas

Prezidentas Roosevelt nau 
juoju ambasadorium Angli
jai paskyrė jūrų komis, pir
mininką Joseph P. Kennedy, 
pasižymėjusį biznio reikalų 
organizatorių. Tai pirmas 
katalikas, paskirtas šios ša
lies atstovu Anglijai.

DAR VIENAS KOMISARAS

Vilnius. — Uždraustos ir 
užantspauduotos Šv. Kazi
miero Lietuvių Labdaros 
Draugijai Lenkijos valdžia 
paskyrė komisarą draugijos 
turtui valdyti.

KARDINOLAS MUNDE
LEIN PAS PREZIDENTĄ

Washington. — ■ Chicagos 
arkivyskupas kardinolas 
Mundelein neseniai lankėsi 
pas prezidentą Rooseveltą ir
buvo pietums. Kardinolas 
spaudos atstovams pareiškė, 
kad jo apsilankymas grynai 
draugiškas ir lyg atsilygini
mas už prezidento atsilan
kymą pas jį Chicagoje spa
lių mėnesį.

Kar. Mundelein dar pareiš
kė, kad radęs prezidentą ge
roje sveikatoje ir geroje 
nuotaikoje.

ANGLIJA SUSILAIKO NUO
PALESTINOS
PADALINIMO

Londonas. — Anglijos vy
riausybė, pernai pasiūliusi 
padalinti Palestiną į tris da
lis, šiomis dienomis atsisakė 
nuo savo planų vykdymo, 
nors ir pareiškė, kad Švento
sios Žemės padalinimas, yra 
geriausias reikalo išsprendi
mas.

Anglijos vyriausybė norė
jo dalį Palestinos pavesti žy
dams, dalį arabams ir dalį 
pasilikti savo kontrolėje. 
Tam planui nepritarė ir žy
dai ir arabai. Žydai labiau
siai nepritarė anglų naujoms 
pastangoms vien todėl, kad 
jiems nepalikta Jeruzalė.

Dabar Anglija siųs į Pa
lestiną savo naują komisiją, 
kuri vietoje ištirs sąlygas ir 
praneš savo siūlymus.

Per paskutinius 10 me- vės
tų Kaune pastatyta 7,500 
namų; ateinančiais metais 
būsią statoma apie tūkstan
tis naujų namų. Visuose Lie
tuvos miestuose šiemet pa 
statyta apie 6,500 namų už 

27 mil. litų.

Praeitais metais seno- 
kapinynų tyrinėjimai

pravesti Šiaulių, Kauno, Tra
kų, Kėdainių, Raseinių ir 
Seinų apskrityse. Atrasti į- 
vairūs radiniai liudija, kad 
kapinynai yra nuo antro iki 
ketvirto amžiaus po Kris
taus.

Remdamasis ALRK. Fede
racijos konstitucija, skelbiu 
ALRK. Federacijos Tarybos 
suvažiavimą 1938 m. sausio 
25 d., Pittsburgh, Pa. Posė
džiai įvyks William Penn 
Hotel salėje. Pradžia 10'vai. 
rytą.

Federacijos Tarybos reika
lu konstitucija sako šiaip:

„1. Federacijos Taryba ar
ba mažasis Federacijos Kon
gresas svarsto ir sprendžia 
visus svarbesnius klausimus, 
kurie kyla laikotarpy vieno 
ir kito Kongreso ir kurie rei
kalauja greitesnio sprendi
mo. 2. Visi Federacijos Ta
rybos sprendimai yra priva- 
hmi Federacijos nariams, 
bet jie turi laikinos galios. 
Jeigu sekantis po tų nutari
mų Kongresas nieko apie 
juos nepasisako arba jų'ne
atšaukia ar nekeičia, spren
dimai įgyja pilnos galios. 3. 
Federacijos Tarybą sudaro: 
a) Federacijos Dvasios Va
das. b) Federacijos Centro 
Valdyba, c) Apskričių pirmi-1 
ninkai ir sekretoriai, d) Ka
talikų laikraščių redaktoriai, 
e) Centrinių organizacijų 
Centrų pirmininkai ir sekre
toriai”.

Gyvenimo pirmynžanga 
sykiu įvairiais tikslais nuo 
jo nukrypimai, nuolat kelia 
vis naujus ir naujus klausi
mus. Juos reikia spręsti ne
atidėliojant, kitaip mūsų ka
talikiškoji lietuviškoji bū
klė ir veikla skaudžiai nu
kentėtų.

Federacijos Tarybos suva
žiavimui patiekiu šią pro
gramą:

1. Socialinis sąjūdis lietuvių 
tarpe

Šiam klausimui gvildenti 
daug laiko paskyrė praeitas 
Federacijos Kongresas, įvy
kęs Lawrence, Mass. Sociali
nio teisingumo reikalu šių 
metų pradžioj reikšmingus 
pareiškimus padarė trys žy
miausi šios šalies vyrai: Chi- 
cagos kardinolas Mundelein, 
Bostono kardinolas O’Con
nell ir šalies vyriausia galva 
— prezidentas F. D. Roose
velt. Darbininkų gerovė ten
ka skaityti pirmoje vietoje.

2. Jaunimo organizavimo 
reikalas

Šiuo klausimu jau daug 
kalbėta. Bet iki šiol nepada
ryta to, kas reikėjo seniai 
padaryti, būtent, surasti 
praktišką būdą jį organizuo
ti. Čia yra reikalingas visų 
mūsų garbingų vadų susibū
rimas į vieną vienetą. Jų pri
imtoji programa turi būti 
autoritetu, kuriam, nežiūrint 
luomo asmens didumui ir 
garbingumui, kiekvienas ro
dytų didžiausio palankumo 
ir klusnumo. *
3. LRK. Susivienymo Ame

rikoje vajus
Mūsų Susivienymas yra 

mūsų organizacijų kertiniu 
akmeniu. Jis yra kiekvienam 
lietuviui ir lietuvaitei nuo 
antikatalikiškų ir nutautini
mo audrų geriausia užvėja ir 
sykiu garantuoja apsaugą 
nelaimėje ir ligoje. Jo vajaus 
pasisekimas turėtų būt kiek
vieno garbingo mūsų vado 
didžiausiu rūpesčiu. Jis pasi

seks, jeigu kiekvienos para
pijos galva jaus šventos pa
reigos ne tik vajaus metu, 
bet per visus metus raginti 
parapijos jaunimą rašytis į 
Susivienymą.

ALRK. Moterų Sąjungos 
vajus

Antru kertiniu akmeniu 
mūsų organizaciniam pasta
te yra Moterų Sąjunga. Ji 
reikalinga ir yra dideliu pliu
su mūsų religiniam ir tauti
niam gyvenimui. Kiekvienos 
lietuvaitės katalikės pareiga 
yra būti to židinio gyva da
limi, aktyvia nare. Patsai 
moters garbingumas kviečia 
ją ten priklausyti. Moterų 
Sąjungai, kaip ir Susivieny- 
mui, reikalinga tų pačių va
dų pagelba.

5. Katalikiškos spaudos 
stiprinimas

Spauda yra mūsų organi- 
zatyvio kūno širdis. Ji yra 
mūsų veiklos kelrodžiu.. Ji 
turi būt koordinuota, princi
puose turi stovėti toj pačioj 
plotmėj, laikytis vienodos 
taktikos ir šiuose visuose da
lykuose turi būti pastovi. 
Tik tuomet bus mums lemta 
eiti mūsų veiklos pačiu kelio 
viduriu, jei būsime sucemen
tuoti vienetan. Būdami to
kiais, aišku, daug prisidėsi
me prie savo spaudos stipri
nimo.

6. Katalikų veikimo ir kata- 
kų fronto stiprinimas

Katalikiškos akcijos gyve
nimas yra būtina mūsų visų_ 
pareiga. Tai galima siekti 
tinkamai sustiprinus katali
kų frontą. Jo^stiprinimui yra 
vienatinė priemonė: sujung
ti visą katalikišką lietuvių 
išeiviją nuo jauniausio iki 
seniausio po ALRK. Federa
cijos vėliava. Tik organizuo
tame vienete mes išsilaikysi
me gyvais lietuvių tautos 
sūnumis ir dukterimis it ka
talikiškoje akcijoje nuveiksi
me didžius darbus.

7. Sumanymai
Priminęs trumpai Federa

cijos Tarybos suvažiavimo 
programos klausimus, pra
šau gerbiamų Tarybos Atsto
vų jais pasigilinti. Neiškel
tiems klausimams turėsime 
progos tai padaryti suvažia
vime.

Turiu nepaprastos garbės 
ir didelio malonumo kviesti 
Federacijos Tarybos Atsto
ves ir Atstovus atvykti sau
sio 25 d. į Pittsburgh, Pa.

Pasitikiu, mano nuoširdų 
kvietimą svarbiems mūsų 
tautos ir katalikų visuome
nės reikalams spręsti priim
site ir Federacijos Tarybos 
suvažiavime būsite aktyviais 
dalyviais.

Dr. A. G. Rakauskas,
ALRK Federacijos 

Pirmininkas.

— Lietuvos nepriklauso
mybės 20 metų sukakčiai 
paminėti bus išleisti nauji 
pašto ženklai, kurių piešinių 
varžybas laimėjo dail. Kučas, 
stud. A. Mickevičius, dail. J. 
Steponavičius, dail. Rūkštelė 
ir dail. Krinickas. Nauji paš
to ženklai bus po 15, 35, 30 
ir’60 centų.
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Skandalą Ieškotojai
Brooklyn© Vienybė nepaprastai susidomėjo Amerikos 

' lietuvių katalikų kunigų veikla, o ypač jų organizacijos, 
Kunigų Vienybės, vadovybe. Tam „susidomėjimui” pa
grindu parinktas Kunigų Vienybės centro paskutinis ap
linkraštis, parašytas praeitų metų gruodžio 21 d. Libera
liškiems tautininkams arba jų vardu besidangstantiems 
ekspoetams ir ekskapitonams labai nepatiko kunigų ap
linkraščio ta dalis, kurioje katalikų visuomenės vadai 
kviečiami imtis atitinkamų žygių, protestuojant dėl pažeis
tų Lietuvos katalikų teisių ryšium su Vytauto D. univer
siteto Teologijos-filosofijos fakulteto veiklos visišku su
siaurinimu.

Kunigų Vienybės vadovybė, vykdydama katalikų orga
nizuotosios visuomenės pareiškimą (žiūrėk Amerikos 46 
nr. atspausdintą bendrą pareiškimą „Budėsime Lietuvos 
Garbės Sargyboje”) ir K. V. centro narių posėdžio (gruod. 
14 d.) nutarimą, priminė savo nariams reikalą išlaikyti 
duotą žodį, kurs buvo tokis: „bet kokis Lietuvos vyriausy
bės tolimesnis žingsnis mindžioti Lietuvos katalikų teises 
privers mūsų visuomenę atsisakyti nuo bet kokio bendra
darbiavimo ne tik su katalikų teises pažeidžiančia Lietu
vos vyriausybe, bet ir su jos atstovais ir su ta išeivijos da
limi, kuri pritars Lietuvos vyriausybės tokiems darbams”.

Lietuvos vyriausybė pasirinko kelią nesiskaityti su gy
ventojų daugumos reikalais, neatsižvelgti į Lietuvos vys
kupų prašymus, nepagerbti savo duoto žodžio sutartyje su 
Šventuoju Sostu, tad ar Kunigų Vienybė padarė bet kokį 
prasižengimą, jei ji priminė katalikų visuomenei nekviesti 
Lietuvos atstovų į savo ruošiamus nepriklausomybės su
kakties minėjimus, nesitarti su tomis srovėmis, kurios re
mia Lietuvos vyriausybės pastangas sistematingai varžyti 
Lietuvos katalikų pagrindines teises, taip garbingai Kil
niųjų Vyskupų ginamas.

Kadangi Brooklyno Vienybės žmonės negali nuginčyti 
Lietuvos katalikams daromų skriaudų, tai jie šoko pulti 
pradžioje Kunigų Vienybės pirmininką, kun. Joną Balkū- 
ną, o šią savaitę ir jo bendradarbius, sekretorių kun. K. 
Paulionį ir iždininką kun. J. Vaitekūną, primesdami jiems 
įvairiausius „skandalus”. Ir štai tų kunigų „skandalai” 
Vienybės žodžiais: „Kun. J. Balkūnas yra uolus Maspetho 
klebonas, gabus ir sumanus veikėjas, mėgstantis plunksną 
vartoti. Dėl tų gabumų ir veiklumo liko išrinktas Kun. 
Vienybės pirmininku”, tačiau jis, Vienybė verkšlena, „ry
žosi tęsti Lietuvoje uždarytos krikščionių demokratų par
tijos veiklą”.

K. V. ižd. kun. J. Vaitekūnas padarė „skandalų”, nes jis, 
kaip sako Vienybė, „yra karštas patrijotas, simpatingas 
žmogus, veiklus, anais metais pągelbėjo Vyčių seimui 
(Providence, R. I.) gražiai patrijotiškai pasireikšti ir pa
garsėti net ir amerikonų tarpe”, tačiau jis „buvo iš Lietu
vos... išsiųstas”. Ne geresnis laisvamaniams ir kun. K. Pau- 
lionis, K. V. sekretorius, nes jis išprašęs iš savo parapijos 
salės „bedieviško laikraščio redaktorių”, nepriėmęs į baž
nyčią laidotuvių apeigoms visą gyvenimą bažnyčios neno
rėjusio asmens kūno, na, ir iškeltas „į kitą mažesnę pa
rapiją”.

Štai .kokių „skandalų” pridariusi Kunigų Vienybės cen
tro valdyba!

Labai atsiprašome skaitytojų, kad užimame laikraščio 
brangią vietą ginčams su žmonėmis, kuriems nesvarbu da
lyko esmė, kurios nagrinėjimo jie vengia, o pasirenka prie
monę ieškoti įvairių asmenų praeityje dėmių. Tačiau, 
mieli skaitytojai, negalime nutylėti, kad neatrodytų, kad 
visuomenės gyvenime be jokio pasipriešinimo gali švais
tytis sutvėrimai, kurie įstengia tik knistis žemumose ir ne
pajėgia pakelti akių į saulę, į tiesą.

Kur, kaip ir kada kun. J. Balkūnas „ryžosi tęsti... krikš
čionių demokratų partijos veiklą Kunigų Vienybės var
du” ? Jei kun. J. Balkūnas primena Lietuvos vyriausybei ir 
išeivijos katalikų visuomenei apie reikalą pagerbti katalikų 
teises, tai ar čia partijos darbas ir „didelis skandalas”?
- Jei kun. J. Vaitekūnas buvo ištremtas iš Lietuvos už tai., 
kad drįso viešai, drąsiai ir garbingai ginti Lietuvos kata
likų teises, tai ar čia skandalas?

Jei kun. Paulionis išprašė iš par. salės asmenį, kuris 
anuo metu savo redaguojamame laikrašty dažnai puolė ka
talikams brangias įstaigas; jei jis nepriėmė palaidoti 
kūno asmens, kuriam gyvenime bažnyčios visai nereikėjo; 
jei jam, po kelių pakartotų paties prašymų, buvo leista 
persikelti į kitą parapiją — tai ar ir čia skandalai?

Tokie Vienybės sugalvoti „skandalai” dar sykį rodo, kad 
jos žmonės griebiasi pigiausio argumento — pulti asmenį', 
ieškant klaidų jo praeity. Jei taip, vyrai, žygiuosim, tai 
ir mes galėsim labai įdomių dalykų papasakoti iš Vienybės 
redaktoriaus ir jo karingo padėjėjo praeities. Bet ar tai 
išspręs ginčą? Geriau, ponuliai, susitvarkykite savo na-

Kai pasaulinio karo nute- labai sujaudintos dėl įvyku- 
riotos Lietuvos griuvėsiuose šio sukilimo, įtarė Lietuvos 
kilo sustiprintos viltys ne- vyriausybę dalyvavus sukili- 
priklausomai Lietuvai atsta- mo ruošime ir tuojau išsiun- 
tyti, svajota ir galvota kurti 
Lietuvos valstybę grynai 
tautiškai pagrindais, nesie
kiant seniau turėtų, istorinių 
sienų, tačiau glūdėjo valsty
bės kūrėjų mintyse noras su
jungti į vieną valstybę visas 
lietuvių gyvenamas žemes. 
Taigi, svajota ne tik apie ru
sų valdžioje buvusią Didžią
ją Lietuvą, bet ir apie vokie
čių užgrobime buvusią Mažą
ją Lietuvą.

Vokiečiams užgrobus karo 
metu Lietuvą, aišku, vengta 
viešai kelti Mažosios Lietu-j 
vos klausimą, tačiau lietu
viai Rusijoje, Amerikoje ir 
kitur aiškiai kalbėjo ir reiš
kė savo reikalavimus sujung
ti Mažąją ir Didžiąją Lietu
vą. 1919 m. kovo 24 d. Lietu
vos delegacija Paryžiuje tai
kos konferencijoje irgi aiš
kiai išdėstė Lietuvos reika
lavimus.

Paryžiuje įvykusi pasauli
nė taikos konferencija tik iš 
dalies atkreipė dėmesio į lie
tuvių reikalavimus; konfe
rencija nuo Vokietijos atsky
rė tik lietuviškiausią, labai 
mažą žemių dalį, pavadintą 
Klaipėdos kraštu. Tuo laiku 
Lietuva dar nebuvo pripa
žinta didžiųjų valstybių, to
dėl Klaipėdos kraštas nebuvo 
prijungtas prie Lietuvos, bet1 
pakirtas didžiųjų valstybių! 
(Anglijos, Prancūzijos, Ita
lijos ir Japonijos) žiniai karo medžiagai, įsileisti len- 
Kraštą laikinai valdyti pa-, kų atstovą į Klaipėdos uosto 
vesta Prancūzijai, kuri iš komitetą, išnuomuoti Lenki 
pradžių buvo atsiuntusi ge-*jai 99 metams uosto dalį 
nerolą Odry, o vėliau komi- leisti laisvai 'medžius plukdy 
sąrą Petisnė. Prancūzai pali- ti Nemunu, a» 
ko senus Prūsijos valdinin-1 
kus ir sudarė patariamą di
rektoriją iš vietos vokieti | Paridentu 
ninku, ši direktorija, labai'PremJeru Galvanausku prie- 
palanki Vokietijai, bijojo at-šaky . nenusigando to griež- 
virai reikalauti Klaipėdos reikalavimo, atsisakė pa- 
krašto grąžinimo Vokietijai, . ; - -
todėl stengėsi sudaryti „lais-'*1* Pasiūlė ginčą atiduoti 
vąją valstybę” (Dancigo pa-! TarPtautiniam Hagos Teis- 
vyzdžiu). Klaipėdiečiai lietu- mu^ Amb. Konferencija ap- 
viai nesnaudė — jie paskel-^a^no Lietuvą ^ Tautų Są- 
bė aiškų norą prisijungti ’ ”*
prie Didžiosios Lietuvos; jų 
atstovai dalyvavo ir Valsty
bės Tarybos darbuose. Lietu
vos steigiamasis seimas 1921 
m. lapkričio 11 d. pareiškė, 
kad Klaipėdos kraštas turė
tų būti prijungtas prie Lie
tuvos. Prijungimo klausi
mas buvo iškeltas ir Hyman 
so projekto svarstymuose, 
kai norėta surasti priemonių 
Lietuvos — Lenkijos taikai 
užtikrinti.

1922 m. 
valstybės 
būsimam 
statutui paruošti. Pradžia to 
darbo buvo Paryžiuje. Komi
sijai nebuvo svetima „laisvo
jo krašto” mintis, t. y. norė
ta iš Klaipėdos padaryti at
skirą valstybėlę. Vokietinin
kams ta mintis patiko .ir jie 
varė smarkią propagandą. 
Klaipėdos lietuviai gerai ži
nojo vokietininkų siekius, 
todėl jie suorganizavo Mažo
sios Lietuvos Gelbėjimo Ko 
mitetą su Martynu Jankum 
priešaky. Komitetas suorga
nizavo sukilimą, susilaukė 
savanorių iš Lietuvos ir 1923 
m. sausio mėn. pradžioje už
ėmė kraštą. Galutinai perga
lė įvyko sausio 15 d.

Didžiosios valstybės buvo

tė savo komisiją „tvarkai 
grąžinti”. Sukilėliai nesi 
traukė, o pareikalavo, kad 
prancūzų komisaras su savo 
kareiviais pasišalintų. Lietu 
vos prezid.. AI. Stulginskis 
paskyrė Ant. Smetoną Lie 
tuvos Aukštuoju Įgaliotiniu 
kuriam teko tartis su di 
džiųjų valstybių komisija 
Po visų pasitarimų Ambasa 
dorių Konferencija (Angli 
jos, Prancūzijos, Italijos ii 
Japonijos atstovai) 1923 m 
vasario 16 d. nutarė Klaipė 
dos kraštą grąžinti Lietuvai 
suteikiant jam autonomini 
valdymąsi.

Tolimesnės derybos vyko 
Paryžiuje. Lietuvos užsienio 
politikai tada vadovavo mi- 
nisteris pirmininkas Ern 
Galvanauskas. Ambasadorių 
Konferencija norėjo paten
kinti Lenkiją, kuri reikalavo 
laisvų rankų Klaipėdos uos
te ir Nemune. Derybos nu
trūko ir 1923 m. gegužės 7 d. 
Lietuvos vyriausybė pati 
paskelbė autonominį Klaipė
dos statutą, kam Amb. Kon
ferencija nepritarė. Atnau
jintos derybos vėl nutrūko 
o rugpiūčio 8 d. Ambasado
rių Konferencija pasiuntė 
Lietuvai reikalavimą per 
mėnesį laiko pasirašyti su
tartį, kokią didž. valstybės 
nustatė; reikalavo duoti 
Lenkijai tranzito laisvę net

Nors jau veikiai bus vie- 
neri metai, kai Popiežius Pi
jus XI išleido labai svarbią, 
turiningą ir nepaprastos 
reikšmės turinčią encikliką 
apie bedievišką komunizmą, 
bet amerikiečių lietuvių ka
talikų visuomenė buvo labai 
mažai supažindinta su ta en
ciklika, todėl čia norime pa
kartoti jos pagrindines min
tis.

Bažnyčios oficialus 
laikymasis

Pradžioje Popiežius nuro
do, kad bedieviškas komu
nizmas rausiasi po pačiais 
krikščioniškos civilizacijos 
pamatais ir pažymi, kad 
Bažnyčia daug 
tarus savo 
komunizmo 
yra reikalas 
dokumentą.

Prieš komunizmą popiežiai 
yra pasisakę dažniau, ener-

kartų yra 
žodį bedieviško 
reikalu, tačiau 

išleisti naują

mui. Žmonijos gerovei pa
siekti komunizmas reikalau
ja klasių kovos su savo ne- 
apykantomis ir griovimais; 
visa, kas klasių kovos smur
tui ir jėgai yra priešinga, 
laikoma priešingu dalyku 
žmonijos reikalams.

Komunizmas, remdamasis 
grynai medžiagiškumu, daik- 
tingumu, negali pripažinti 
žmogaus laisvės, be kurios 
neįmanomas dorovinis elge 
sys. Komunizmas nepripa
žįsta žmogiškam asmeniui 
tikros vertės, nes jis nepri
pažįsta jokių prigimtų teisių 
žmogiškam asmeniui santy 
ky su visuomene; komuniz 
mui žmogaus asmuo — tai 
kaip koks kurio nors mecha 
nizmo paprastas ratelis. Ko 
munizmas atmeta Dievo ir 
tėvų autoritetą; jam vienin 
telis autoriteto šaltinis - 
visuomenės valia. Nepripa 
žįstama asmeninės nuosavy-

vyko Panay nelaimė. Japo
nai atsiprašė ir žadėjo sumo
kėti už visus nuostolius.

Štai nelaimių dienynas, o 
kągi kalbėti apie visą eilę 
panašių nemalonumų, ku
riuos patyrė net pati Angli
ja? Ir kuo visa tai pasi
baigs? Japonai šaudo, 
skriaudžia ir atsiprašo, o ki
ti turi kentėti ir būti paten
kinti jų apgailestavimais. 
Kažin ar ilgai ant tvoros tū- 
nosime Tol. Rytuose

Gintaras.

AR JAU NE LAIKAS?

mes žmonės be 
o kiti kultūrin-

ne laikas to-

gingiau ir pagrindiniau nei j bes teisė. Visuomenės tikslas 
hpf kuri Irifo viočo iafoin-n I • x:i_____ ______________ •___ • _

i Lietuvos vyriausybė su
Stulginskiu ir

bet kuri kita vieša įstaiga, 
todėl neteisinga sakyti, kad 
Bažnyčia yra komunizmo tal
kininkė.

Popiežius nurodo klaidingą 
komunizmo išganymo idealą. 
Komunizmas savo. agitaciją 
persunkia klaidingai supras
tais teisingumo, lygybės ir 
broliškumo idealais ir tokiu 
būdu žmonių masėse sukelia 
klaidingą entuziazmą; komu
nizmui padeda iš tikrųjų 
esąs neteisingas turtų pada
linimas ir nenormaliai siau- 
čiąs skurdas. Komunistai 
savo agitacijos naudai pri
skiria jų valdomoje šalyje 
pasireiškusią šiokią tokią beralizmo ir 
ekonominę pažangą, kuri, jei kapitalizmo 
tikra, tenka vesti iš kituota dirva; 
priežasčių, kurių skaičiuje 
yra ir pavartojimas žiaurių 
brutalių priemonių, su kurių 
pagalba galima atlikti dide
lius darbus su visai mažomis 
išlaidomis.

Komunizmo mokslo pa
; diktuotą sutartį pasirašyti ’ grindas yra Markso paskelb

rudenį didžiosios 
sudarė komisiją 

Klaipėdos krašto

jungoje ir reikalavo imtis 
griežtų priemonių. T. S. Ta
ryba, išklausiusi Lietuvos 
delegato Galvanausko kal
bos, 1923 m. gruodžio 17 d. 
nusprendę sudaryti specialią 
komisiją naujam sutarties 
projektui paruošti. Tą komi
siją sudarė amerikietis Nor
man Davis, vienas olandas ir 
švedas. Komisija 1924 m. va 
sario mėnesį apsilankė Klai
pėdoje ir jai pavyko susitar
ti su Lietuvos vyriausybe 
Susitarimą priėmė T. S. Ta 
ryba 1924 m. kovo 14 d. Tik 
lenkai reiškė nepasitenkini 
mą, kad neatsižvelgta į ji 
reikalus. 1924 m. gegužės 8 
d. Paryžiuje Lietuvos ir di 
džiųjų valstybių įgaliotiniai 
pasirašė konvenciją (susita 
rimą) ir nuo to laiko Klaipė 
dos kraštas yra neginčijama 
Lietuvos valstybės dalis.

Klaipėdos kraštas turi 
autonominį valdymąsi, o Lie 
tuvos vyriausybei atstovau
ja respublikos prezidento 
skiriamas gubernatorius 
Neramumų netrūko, nes Vo 
kieti j a įvairiais slaptais bū
dais nesiliovė kištis į Klai 
pėdos vidaus reikalus ir net 
skundė Lietuvos vyriausybę 
Tautų Sąjungai, tačiau vo
kiečių skundai nuėjo niekais.

muose, nekelkite viens prieš kitą intrigų, nedrebėkite dėl 
savo vietų ir garbingai tarnaukite savo visuomenei, kuri 
iš jūsų laukia vertingų darbų.

i gi tik gaminti ko daugiausia 
medžiagiškų gerybių ir jų 
vartojimu džiaugtis, šiam 
tikslui siekti atskiri asme
nys yra tik paprasti įrankiai 
ant kurių visuomenė turi vi
suotinę valdžią.

Kodėl pasklydo 
komunizmas?

Tenka kreipti dėmesį į ke
turias priežastis: 1. masiv 
nesusipratimas, ekonominėje 
ir visuomeninėje tvarkoje 
esančios neteisybės ir baisus 
skurdas, gudriai skelbiami 
rojaus žemėje įgyvendinimo 
pažadai; 2. bedieviško li- 

medžiagiško 
gerai paruoš- 
3. sutartinas 

didžiosios pasaulio spaudos 
tylėjimas -apie tai, koki žiau
rumai, koki baisumai vyksta 
komunistų valdomoje Rusijo
je, Meksikoje ir Ispanijos da
lyje. Komunistų valdomose 
žemėse baisūs tikinčiųjų per
sekiojimai, vergija, teroras 
nežmoniškas masių skurdastas materializmas (daiktin 

gumas). Pagal tą mokslą ir j Smerkiant komunizmą, Po 
augalai, ir žmonės, ir žmonių 
visuomenės yra aklos me
džiagos ir jos jėgų išsivysty
mo padarinys. Komunizmo 
moksle nėra vietos Dievui 
nėra jame vietos skirtumu 
tarp dvasios ir medžiagos 
tarp sielos ir kūno; nėra ja 
me vietos sielos nemirtingu

piežius nurodo, negalima 
smerkti per prievartą jo jun
gą velkančias Rusijos tautas 
ir kitus jo paglemžtus žmo 
nes. Popiežius smerkia tik 
komunizmo sistemą, jos kū
rėjus, vykdytojus ir jiems 
pritariančius. 1

(Bus daugiau)

Ar jau ne laikas nustoti 
mąsčius, kad svetima kalba 
geresnė už savą, kad kitų 
kalba ponų, o mūsų mužikiš
ka — kad 
kultūros, 
giausi.

Ar jau
kias nesąmones panaikinti 
ir ugdyti kilnesnes mintis? 
Ar negalim suprasti, kad 
mūsų kalba aukštos vertės, 
kad dažnai ją pasaulis dau
giau įvertina negu mes pa
tys? štai pavyzdys: jau ant
ras metas lietuvių kalba ir 
istorija įvesta Columbia uni
versiteto. Mokosi ne tik lie
tuviai, bet ir kitataučiai.

Kursai tvirtai stovi. Bet 
norima juos praplatint, kad 
daugiau lietuvių gautų pro
gą išmokti savo tėvų kalbą, 
susipažinti su savo tėvų kul
tūra. Sumanyta įkurti sti
pendijų tiems, kurie nori 
kursus lankyti. Tam tikslui 
Lietuvių Profesionalų Drau
gija, Lietuvių Studentų ir 
Alumnų Klubas ir Romuvos 
Klubas rengia vakarienę ir 
balių sausio mėnesio 29 d. 
Granada viešbuty, Brookly- 
ne, kampas Lafayette Ave. ir 
Ashland Place.

'Kviečiu ' gerbiamą visuo
menę į šį balių. Tvirčiau pa
statykime lietuvių kalbą Co
lumbia universitete. Kai kur
sai neišjudomai stovės, bus 
galima kurti panašius kur
sus kituose Amerikos univer
sitetuose.

Jau laikas mąstyti apie 
savo kalbą! Jau laikas ją 
plėsti savo ir svetimų tarpe!

Juozas Rimavičius-Raymond, 
Lietuvių Kalbos Kursų Ve
dėjas, Columbia Universite
tas.

, t (Wig 
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saugai kariuoi 
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riausybės stato 
sienas — tari 
ekonominė kova 
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„jei prekės nep< 
ribų, tai kariu 
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6. Karai. Viei 
karo nei Japoniji 
rija, nei kitos ta 
die „karo nėra 
žmonės ir dega i 
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ja.

NERAMUMAS RYTUOSE
Paskutiniu laiku po vis? 

Ameriką plačiai rodomi ju- 
domieji paveikslai apie Pa- 
nay laivo nelaimę Kinijoje 
Spėjama, kad trijų savaičii 
bėgyje nebus nė vieno teatro 
kuriame nebūtų parodyta tie 
istoriškai svarbūs vaizdai 
Japonų vyriausybė, sužino
jus amerikietį nufotografa
vus tą įvykį, siūlė jam mili
joną dolerių už tuos paveiks
lus, bet jis atsisakė parduo 
ti.

Panay laivo nuskandini- 
mas yra nelyginant viršūnė 
visų Amerikos nelaimių, įvy-

Tarptautiniame Hagos Teis 
me Lietuva laimėjo bylą ir 
nuo to laiko vokiečiai kiek 
aprimo. Galima paminėti, 
kad Vokietija neturi jokio 
teisinio pagrindo į Klaipėdos 
kraštą, kurio ji atsižadėjo 
Versalio sutartimi ir 1928 
m., kai, darydama sienų su
tartį su Lietuva, niekieno ne
verčiama, savo laisva valia 
Klaipėdos kraštą pripažino 

I Lietuvai.

kusių Tol. Rytuose. 1937 m 
rugpjūčio 19 d. Amerikos 
laivą Augustą pataikė milži
no kulka. Toje katastrofoje 
žuvo vienas jūreivis; sužeis
tųjų buvo 17. Tačiau ir japo
nai ir kinai griežtai nusikra
tė atsakomybe.

Spalių 13 d. tą patį laiva 
pasiekė japonų šūviai, suža 
lodami vieną jūrininką. Ja 
ponai tuoj atsiprašė Jungt 
Valstybių vyriausybės.

Lapkričio 1 d. Japonijos 
jūrininkai pagrobė laivelį; 
Japonijos laivyno karininkai 
pareiškė Amerikai savo ap
gailestavimą.

Lapkričio 30 d. japonai 
pasisavino dar kitą laivą, 
bet, Amerikai užprotesta
vus, jis buvo sugrąžintas su 
paprastu ir nudėvėtu apgai
lestavimu.

Gruodžio 3 d. Japonijos 
kareiviai įsibrovė į amerikie
čiams skirtą rajoną arti 
Šanchajaus. Jiems pasišali
nus, Japonija atsiprašė Ame
rikos.

Pagaliau, gruodžio 12 d. į-

— Alytuje rasta negyva, 
Chienė Kronienė, apie 70 m. 
amžiaus, smulkių prekių 
krautuvės savininkė. Spėja
ma, kad nužudyta apiplėšimo 
tikslais.

— Cukraus akcinė bendro
vė Lietuvos Cukrus labdary
bei paaukojo per 50 maišų 
cukraus.

— Merkinės žydelkaitė 
Odencaitė, vieno krikščionio 
jaunuolio suvedžiota, nutarė 
jam atkeršyti, pasinaudoda- 
dama čigonės patarimu: ji 
mėgino išplikyti buv. meilu
žiui akis. Mėginimas nepavy
ko, tačiau sužalojo veidą, 
Žydelkaitė nubausta 6 mėn. 
kalėjimo, bet nuo bausmės 
atleista, jei per 2 metus ne
nusikals.

— Akcinės Neries bendro
vės geležies fabriko darbi
ninkai Kalėdų šventėms ap
dovanoti po paruoštą žąsį ir 
kiek pinigų.

— Lapkričio mėnesį Mais
to bendrovė supirko bekoni- 
nių kiaulių 43,379 ir 
nių 12,598, raguočių 
veršių 254, avių 892, 
26,909, ančių 17,158, 
48,117, kalakutų 
triušių 15,662.
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vištų 

32,706,
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Heil, Cezari!
8. Paliaubų dieną, Londo

ne, per dvi minutes tyla. Ar
ti karaliaus stovįs žmogus 
sušuko: „Tai veidmainystė! 
Visi žinote, kad rengiatės 

I naujam karui!” Dabar skel
biama, kad tai buvo bepro
tis. Kažin, ar tik bepročiai 
žino, kad visos tautos gin
kluojasi. Kai susipeš galin
gieji cezariai, tada visas pa
saulis bus bepročių namas.

IV Žmogaus protestai
1. Baisi klaida. Daktarai 

buvo patarę vartoti „elixir 
sulfanilamide”. Kai žuvo 93 
ligoniai, suprato padarę bai
sią klaidą. Spalių 14 d. pra
sidėjo keisčiausias ieškoji
mas per 15 Amerikos valsty
bių. Ieškojo, kol surado 
kiekvieną tų nuodų butelį.

2. Sergančiam pasauliui 
gydyti kai kas patarė duoti

' cezariui absoliučią valdžią. 
. Kokia klaida! Žuvo milijonai 

žmonių.
3. Žmonių protestai. Išsi

ilgo žmogus Tiesos, Meilės ir 
Teisingumo ir kilo visam pa
sauly protestai prieš viso
kius žiaurumus.

4. Prieš diktatorius. Kata
likai ir protestantai protes
tuoja prieš Hitlerį. Italų ka
reiviai nenoromis važiuoja į 
Ispaniją. Neperseniai nuola
tinis socijalistų kandidatas į 
Amerikos prezidentus, Nor
man Thomas pareiškė pro
testą dėl naujosios Sovietų 
konstitucijos.

5. New Yorke statomas 
veikalas „I’d Rather Be 
Right”, kuriame drąsiai pa
šiepiama Amerikos preziden
tas ir jo kabinetas dėl per- 
drąsių užsimojimų.

6. Hooveris, buvęs prezi- 
protestuoja Amerika, dentas, kalbėdamas pirmo

' amerikiečio, praradusio dėl 
spaudos laisvės gyvastį, 100 
metų sukakties proga, pa
reiškė protestą dėl spaudos 
nelaisvės.

7. Prieš mamoną. Unijų 
vadai užprotestavo prieš bu
vusio Anglijos karaliaus Ed
vardo atvykimą, ypač kai jį 
lydi Bedeaux. Ir Rusijoj pro-

(Užbaiga)

DI Mamono darbai 1937 m.

1. Mūsų laikaiš cezaris — 
vyriausias dievas, tačiau jis 
turi ir du pagelbininkus: | 
Mamoną ir Marsą — ekono
minius, materijalius nuosta
tus ir karą.

2. Amerika. Čia dar dauge
lis tebetiki mamonai — nau
jojo cezario tikėjimo dar 
nepriėmė. Didžiosios depre
sijos metu mamonai paauko
ta tūkstančiai žmonių.

3. Biržos (Stock Market) 
vertybių kritimas nugąsdino 
bankininkus. Kilo protestai 
prieš bendrovių pelno mokes
čius, prieš vyriausybės kiši
mąsi į prekybą, prieš alfa
betiškąsias įstaigas ir kita. 
Turtingieji geriau paaukotų 
mamonai bedarbius, negu sa
vo turtą.

4. Hindenburgas. Gegužės
mėnesį Newarke nelaimingai 
užsidegė vokiečių cepelinas 
Hindenburgas. Ir tai mamo
no auka. Amerika, turėdama 
viso pasaulio heliumo dujas, 
paskyrė tokią aukštą kainą, 
kad vokiečiai turėjo vartoti 
hydrogeną. štai ir įvyko ne
laimė. <-

5. Tarifas. Karo metu ap
saugai kariuomenė iškasa 
apkasus. Taikos metu vyks
ta ekonominis karas, o vy
riausybės stato ekonomines 
sienas — tarifus. Tačiau 
ekonominė kova labai dažnai 
veda į nuolatinį karą. Nes 
„jei prekės nepereina tautų 
ribų, tai kariuomenė per
eis”.

6. Karai. Viešai neskelbia 
karo nei Japonija, nei Vokie
tija, nei kitos tautos, šian
die „karo nėra”, bet žūsta 
žmonės ir dega miestai. Vie
šai 
Anglija ir Prancūzija prieš 
Japoniją, bet pristato jai 
orlaivius, gazoliną, geležį ir 
visa, kas reikalinga karui. 
To reikalauja mamona.

7. Ispanijoj prieš rusus ka
riauja ir vokiečiai ir italai, 
bet orlaivių Rusijai pristato 
Vokietija, o karo laivų Itali
ja.

Juozas Sužiedėlis

ŽALGIRIS

(Tęsinys)
Jie tylėjo. Vytautas įpyko 

ir suriko:
— Duokite jiems po virva

galį... Jei nemokės juo patys 
pasinaudoti — padėkite!

Vytautas kur reikiant bu
vo nuolaidus ir švelnus, bet 
kariuomenėje buvo labai 
griežtas. Todėl ir jo pulkuo
se viešpatavo pavyzdinga 
tvarka.

Stovykloje buvo užtikti 
dar keli šimtai statinių vyno 
Vytauto įsakymu visos stati
nės tuojau buvo sudaužytos 
ir visas vynas išlaistytas. 
Vytautas nepakentė girtybės 
savo kariuomenėje.

Baigęs darbą, Bielskus bu
vo beišeinąs iš stovyklos. 
Staiga jis užgirdo vienoje 
puikioje palapinėje lyg de- 

/ juojant. Jis priėjo arčiau 
prie baltos palapinės, kurią 
puošė prancūzų kunigaikščių 
ženklai. Prie palapinės angos 
gulėjo trys lavonai su per
skeltomis makaulėmis.

Bielskus buvo einąs į pa
lapinės vidų. Ten aiškiai bu
vo girdėti moteris raudo- 
jant. Truktelėjo angos už
dangalą. Jis kiek prasisklei

testuojama prieš Stakhovino 
darbo sistemą.

8. Protestuoja darbininkai 
prieš kovojančius A. F. of L. 
ir C. I. O. vadus.

9. Manchesterio, N. H. gy
ventojai protestavo prieš de
presiją ir laimėjo. Depresi
jos metu užsidarė tenai mil
žiniška Amosteag dirbtuvė, 
kurioje dirbdavo 21,000 dar
bininkų. Miesto gyventojai 
per 192 metus darė pragyve
nimą iš tos dirbtuvės. Gy
ventojai surinko 5 milijonus 
dolerių ir nupirko dirbtuves, 
kurios dabar veikia.

V Viltis ateičiai
1. Žmogaus asmens 

tingumas — jo viltis ateičiai.
2. Pagal mokslą. Walter 

Lippman, nekatalikas, bet 
žymus rašytojas politikos ir 
ekonomijos klausime, savo 
knygoje „The Good Society” 
protestuoja prieš cezario ir 
mamonos tiraniją:

3. „Krikščionių evangelija 
paskelbė vakarų žmonėms tą 
naujieną, kad žmonės nėra

į vien tik medžiaga, tik daik
tas. Paskelbė visiems, kad 
jie nėra bejausmis daiktas. 
Visiems be jokio skirtumo
— silpniems, ištremtiems, 
prislėgtiems, pavergtiems ir 
nusiminėliams. Evangelijos 
įtaka buvo neišsemiama. 
Žmonių teises prijungė prie 
visatos pastato. Nuo to pa
reiškimo joks vergas neturė
tų jaustis, kad laisvės viltis 
amžinai uždaryta. Nes pri
pažinimu, kad kiekviename 
žmoguje yra nemirtinga sie
la, kurią tik vienas Dievas 
gali teisti, aprubežiuota žmo 
gaus valdžia ant žmogaus. 
Vyriausybės pretenzijos ra
dikaliai iš pamatų pakastos. 
Paskelbta asmens neliečia
mybė. Ant to akmens pasta
tyta „Gerosios Visuomenės 
pamatai”.

4. Pagal tikėjimą. Tokiam 
mokslui tikėjimas 
„Amen”.

5. Visos pagoniškos 
džios jaučia svyravimą, 
potizmą, anarkiją, vergiją, 
netvarką. Cezaris apsunkina 
žmones, kurie jį nuverčia 
nuo sosto. Įvyksta netvarka. 
Jei naujasis valdovas tironas
— vėl sukasi tas amžinas 
ratas. \

dė, bet buvo užrištas iš vi
daus.

— Nė žingsnio toliau! 
Kaip šunį padėsiu — sušuko 
moteris lietuviškai.

Bielskus pamatė priešais 
save aukštą gražią moterį. 
Ji stovėjo užsimojusi dideliu 
kalaviju. Toliau gulėjo kaž 
koks riteris su aprišta gal
va. Paliai jį klūpėjo kita jau
na moteris ir graudžiai rau
dojo.

— Nebijokite, — prabilo 
Bielskus, — aš kunigaikščio 
Vytauto karys. Jums nieko 
pikto nepadarysiu.

— Lietuvis! — džiaugs
mingai sušuko drąsuolė ir 
nusviedė kardą žemėn.. — 
Sakyk, meldžiamasis, ar mū
šis jau pasibaigė? Ar sumu- 
šėte šiuos prakeiktuosius vo
kiečius?

Bielskus trumpai papasako
jo dienos įvykius ir pasitei
ravo apie palapinės gyven
tojus.

Du jų — kunigaikštį Va
ina ir Gundą — mes jau pa
žįstame. Antroji moteris, ku
ri verkšleno prie sužeistojo, 
buvo viena bajoraitė iš Vil
niaus. Ir ją taurusis prancū

ver-

Klaipėdos Krašto Svarbiausios Įstaigos
Klaipėdos mieste ir krašte 

nuo pat Klaipėdos išlaisvi
nimo pradžios vyksta didele 
pažanga. Kas mėnuo ten 
dygsta įvairiausios įstaigos, 
įmonės. Čia neturime gali
mumo visas jas suminėti, o 
prisiminsime bent apie kele
tą.

Akcinė Ryto bendrovė — 
viena didžiausių lietuviškų 
spaustuvių. Ji leidžia 3 lietu
viškus dienraščius: 2 lietu
vių kalba — Vakarai ir Lie 
tuvos Keleivis — ir 1 vokie
čių kalba — Baltischer Beo- 
bachter. Jos spaustuvė yra 
naujoviškiausia, turi didžiau
sią rinkyklą, linotipus, įvai
rias spausdinimo 
(rotacinę ir t.t.), 
jos, cinkografijos, 
įrišimo ir kitus

mašinas 
litografi- 

liniavimo, 
skyrius.

sako

val- 
des-

| darbininkų, už kurių darbą 
kasmet iš užsienio gaunami 
milijonai litų. Gaunami už
sienio pinigai yra didelė pa
rama Lietuvos prekybai. 
Bendrovės priešaky yra auk- ] 
štuosius mokslus baigę miš
kininkai — dir. A. Vasiliaus
kas ir vicedir. N. Matijošai- 
tis.

Draudimo Įstaiga—įsteig
ta 1922 m., nuolat tobulina
ma, turinti didžiausią apsi
draudusių gyventojų nuošim
tį visoje Lietuvoje, ši įstaiga 
nepaprastai gerai sutvarky
ta ir yra pavyzdžiu net ir ki
tiems kraštams.

Tekstilės fabrikas Klaipė
da — didžiausia tekstilinės 
pramonės įmonė, duodanti 
darbo 1600 žmonių, kurie ga
mina vilnonius, pusvilnonius 
ir medvilninius (bovelninius) 
audeklus. Tai moderniškiau
sias fabrikas Vakarų Euro
poje, sugebąs pagaminti ge
riausios rūšies gaminius. Už 
savo gaminius fabrikas yra 
gavęs po aukso medalį Pary
žiaus, Londono ir Lietuvos 
parodose.

Lietūkis — kooperatinė 
įmonė, veikianti tikslu ko 
geriausiai patarnauti Klaipė
dos krašto ūkininkams, kuri 

' superka jų užaugintus pro- 
' duktus, mokėdama aukščiau

sias kainas; be to, ji patar
nauja ūkininkams, pristaty- 

Klaipėdos Medžio Sindika- dama jiems reikalingų pre- 
tas — didžiausia medžio pre-'kių pigiausiomis kainomis, 
kybos ir apdirbimo bendro- Jau turi Klaipėdos krašte 
vė. Ji kas pietai parduoda'savo 5 skyrius, kurių veikla 
užsieniui beveik pusę viso 
iš Lietuvos išvežamo piauto 
medžio medžiagos; daugiau
sia parduodama Anglijai ir 
Olandijai, po to Vokietijai 
Prancūzijai. Bendrovės svar 
biausias uždavinys yra pa 
rūpinti rąstų Klaipėdos lent- 
piūvėms, gauti jiems apdirb 
ti reikalingų kreditų (pasko 
lų) ir pardavinėti piautą me
dį. Medžio sindikatas savo 
žinioje turi kelias lentpiū- 
ves, kurias aprūpina reika 
lingu medžiagos kiekiu, ku
rio daug gaunama iš Sovietų 
Rusijos. Lentpiūvės pagal 
sindikato nurodymus išplau
na joms paskirtus rąstus, 
rūšiuoja pagamintą medį ir 
pakrauja į laivus. Sindika-

• tas duoda darbo šimtams

Įstaigos priešaky inž. pulk. 
Sližys, G. Juozapaitis, V. 
Gailius, J. Stikliorius, A. 
Rutenbergas, K. Kemežys.

Maisto fabrikas — pradė
jo veikti 1928 m.; jame yra 
bekonų gamybos, dešrų, tau
kų ir kitokį skyriai. Turi di
delius mėsos šaldytuvus, ku
riuose vienu kartu galima 
sutalpinti apie 1,000 tonų 
mėsos ir apie 2,500 tonų 
sviesto. Pernai per jo šaldy
tuvus praėjo apie du mili
jonai statinaičių sviesto 
(viena sviesto statinaitė 
sveria 112 svarų). Be to, fa
brikas turi 
ves. 1936 m. 
ko 131,654 
nuolat dirba
ninku ir 112 šiaip tarnauto
jų. Fabrike veikia lietuvių 
darbininkų 
skyrius. Fabrikui vadovauja
nuo pat 1928 m. ats. pulk. 
Grudzinskas.

Pienocentro pieninės — 
labai naudingai paveikė į 
krašto pieno ūkio plėtojimo
si pažangą. Pienocentrui sėk
mingai atliekant savo parei
gas, ūkininkai padidino pie
no pristatymą, įsigijo dau
giau karvių, pristeigė pieno 
nugriebimo punktų, prapla 
tino sūrių gamybą ir t.t.

savo 8 krautu- 
fabrikas supir- 
kiaules. Jame 
apie 330 darbi-

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Meilė — žmogaus gyveni
mo devizas. — Minajevas.

Žmonės vertinami ne iš to, 
kas jie yra, bet iš to, kas jie 
atrodo esą. — Lytton. >

Tai, ko tu bijai, įvyksta 
greičiau nei tikies.

— Syrus.

Mandagumas vyrui yra tas 
pat, kas gražumas moteriai; 
jis visus veikia palankiai.

— O. S. Marden.

6. Kristus seniai pasakė, 
kad nereikiai cezariui visos 
valdžios atiduoti: „Duok kas 
cezario — cezariui, o Dievui 
— kas Dievo”.

7. Jei vyriausybė supras
tų, kad žmogus ne valdžiai 
sutvertas, bet valdžia žmo
gui, jei ji sektų Kristaus pa
vyzdžiu, kaip Kristus sakė: 
„Neatėjau, kad man tarnau
tų, bet kad aš kitiems tar
naučiau”, išsilaisvintumėm 
iš cezario vergijos ir pajus- 
tumėm laisvo žmogaus 
džiaugsmą.

8. Leonas XIII mokė pa
laikyti teisingą valdžią: „Bū
kite paklusnūs žmonių val
džiai dėl Kristaus, bet laiky
kitės kaip laisvi žmonės, 
kaip Dievo tarnai”. Vadinas 
klausykit, bet ne vergiškai.

9. Pijus XI trijose encikli
kose, kurias išleido 1937 me
tais apie komunizmą, apie 
nacizmą ir apie Meksiką, ra
gino katalikus ne slėptis ka
takombose, bet eiti į viešą 
gyvenimą ir padėti žmonėms.

10. Krikščionys neturėtų 
klauptis prieš cezarį, prieš 
mamoną, nei prieš Marsą — 
neturėtų klauptis prieš sve
timus dievus.

Duok Dieve, kad 1938 me
tai būtų tikrenybėje Viešpa
ties metai — 1938 A. D.

Amerikonas.

zas buvo išpirkęs iš nelais
vės ir stengėsi nuvežti į Lie
tuvą.

Gunda paskubomis papa
sakojo apie savo gyvenimą 
kunigaikščio globoje. Papa
sakojo, kaip jis už savo do
rumą buvo vokiečių neken
čiamas, kiek žabangų jam 
buvo daroma, kaip galiausiai 
buvo iš pasalų jų užkluptas 
ir sunkiai sužeistas į galvą.

Bielskus ją suramino ir 
pažadėjo savo globą. Jis pa
vedė sargybiniams saugoti 
palapinę, kad neužpultų jos 
kokie plėšikai. Pats gi tuo
jau nuvyko į didįjį kunigaik
štį papasakoti apie savo ra
dinį.

Visai jau susitvarkius po 
mūšio, surinkus visas žinias 
apie žuvusius ir belaisvius, 
nugalėtojų stovyklose buv 
iškeltos triukšmingos, tačiau 
labai kuklios, puotos. Jos vi 
sai nebuvo panašios į kry
žeivių šlovės puotą, kurią jie 
kėlė ties Zolotirne. Čia nie
kas nenukentėjo, nė vienam 
belaisviui plaukas nuo galvos 
nenukrito. Tiktai griausmin
gi „valio!” Vytauto nugalė
tojo ir kitų drąsių karžygių 
garbei aidėjo per laukus, 
laukus, pievas, kalnus ir slė
nius bei šimtamečius ąžuoly
nus.

susivienijimo

X. Siaubingas išvadavimas
Žygiuodami į Žalgirio — 

Eglėkalnio laukus kryžeiviai 
nė sapnuoti nesapnavo, kad 
jie mūšį galėtų pralaimėti. 
Jie iš anksto didžiavosi pa
sauliui, kad stabmeldžiai bū
sią galutinai nuveikti. Iš 
anksto kėlė puotas ir giedo
jo pergalės giesmes.

Todėl nenuostabu, kad jie 
nesirūpino savo pasienių pi
limis. Jie tarė joms nesant 
jokio pavojaus. Tiktai vienas 
grapas Braunšveigas įtikino 
ordino magisterį, kad štein 
hauzeno pilies neapsaugotos 
palikti esą negalima. Jis įro 
dinėjo, kad įnirtę žemaičia 
galį ją užpulti ir sudeginti 
Tad jam buvo paliktas stip 
rokas būrelis kareivių ir ke
ltas menkesnių riterių.

Tačiau Braunšveigas i 
tikrųjų nesitikėjo ir nelaukė 
užpuolimo. Jis neišjojo į di
dį Žalgirio mūšį, teisindama
sis, kad pilies negalima esą 
palikti be apsaugos. Tačiau 
tai jis darė tiktai dėl to, kad 
jo pilies bokšte tebekalėjo 
skaisčioji Ariogalos kuni
gaikštytė Skirmuntė. Ji da
bar buvo laikoma pilyje su 
didžiojo magisterio ir visos 
ordino vyresnybės žinia. 
Klastos auka dabar buvo pa-

& 
likta pilnai jo valiai. Jis ją 
ir saugojo, kaip akį kaktoje. 
Jis net paskyrė jai tarnaitę, 
piktą ir žiaurią vieno vokie
čio našlę. Vokietė nė vienai 
valandėlei nenuleido nuo 
Skirmuntės budrių savo 
akių. Ji sekė kiekvieną jos 
žingsnį. Kai vieną kartą pa
stebėjo Skirmuntę išmetus 
kažką pro lango plyšelį, tuo
jau įskundė ją Braunšveigui. 
Grapas užkalė tada langą 
lentomis. Tuo būdu iš belais
vės atėmė paskutinius saulės 
ir šviesos spindulius.

Skurdžios, vargingos, nuo
bodžios ir liūdnos buvo Skir
muntės nelaisvės dienos. Ji 
ilgėjosi laisvės. Ilgėjosi tam
sių Ariogalos girių, plačių 
gėlėtų padubysio pievų. Ilgė
josi ji saulės, mėlyno dan
gaus. Ilgėjosi ir savo tėvo. 
Nors jis ir žiaurus jai buvo, 
nors dėl jo ji buvo deivei 
Praurimei pasižadėjusi tar
nauti, — vis dėlto atsiminė 
jį esant jos tėvu. Visų la
biausiai betgi ilgėjosi Skir
muntė savo svajų bernužėlio 
narsaus Smolensko kuni
gaikščio Dovydo.

Sunku buvo Skirmuntei 
kęsti visi tie kalėjimo žiau
rumai. Bet dar sunkiau jai 
paliko, kai ji pajuto vykstant 
joje kažką baisaus, nesu

Visa jaunystė yra kūri
mas, statymas ir dailinimas. 
Tame darbe nėra nei vienos 
valandos, kuri neturėtų sa
vyje ateities pradžios; nė 
vienos valandos, kuri, kartą 
dykai praėjus, nenusineštų 
kartu su savimi pradėto dar
bo, kurio jau nebegalima pa
daryti, nes suvėluotas kūjo 
smūgis krinta jau ant atšalu
sios geležies. — Ruskin.

Svarbi tiesa žmonių san
tykiams: žiūrėk, kad asmuo 
būtų linksmas, atlikdamas 
tai, ką tu sugalvojai.

— Pulk. House.

Labai mažai kas žino, kad 
aistra savyje yra muzikos 
sostas. — Beethoven.

tuvai sumanius prekybinin
kus, bankų reikalų žinovus 
ir konsularinei tarnybai tin
kamus žinovus, o Pedagogi
nis Institutas, švietimo mi
nisterijos įkurtas, rektoriaus 
J. Mačernio vadovaujamas, 
ruošia Lietuvai pradžios mo
kyklų pavyzdingus mokyto
jus. Be to, Vytauto Didžiojo 
Gimnazija auklėja jaunuo
menę šviesesniam gyveni
mui ir didingai Lietuvos at
eičiai. Suminėtina dar Rau-

ūkininkai nepaprastai paten
kinti. Lietūkis turi savo ke
lias krautuves, sandėlius, ži
balo (naftos) tankus, greit 
užbaigs savo didžiulį sandėlį 
uoste; tai bus bene didžiau
sias pastatas Lietuvoje, tu
rįs 7 aukštus. Lietūkis taip 
plačiai išvystė savo veiklą, 
kad juo stebisi ir klaipėdie
čiai ir visos Lietuvos gyven
tojai.

Tokių reikšmingų įmonių
ir įstaigų yra ištisa eilė. Čia'donoj o Kryžiaus puiki ligo- 
dar verta priminti, kad Klai- ninė, bankai, paštas ir kitos 
pėdos krašto švietimo, kul- įstaigos, kurios yra Klaipė- 
tūrinimo priešaky yra dvi dos pažiba ir tikriausios liū- 
aukštojo mokslo įstaigos — dininkės tos pažangos, ko- 
Prekybos ir Pedagoginis In- kios Klaipėdos kraštas pa- 
stitutai. Prekybos Institutas, siekė nuo savo prisijungimo 
inž. E. Galvanausko įkurtas prie Nepriklausomos Lietu- 
ir vadovaujamas, ruošia Lie- vos.

prantamo, nepaprasto. Pa
budusi iš anos staigos ligos, 
ji nieko neatminė. Nieko ne
suprato, kas jai buvo atsiti
kę sergant. Ji neatsiminė, ne
juto niekšiškos Braunšveigo 
prievartos. Neramus jaus
mas dabar ją kankino. Bet ji 
dar nežinojo, kad jos įsčiose 
ima plakti nauja gyvybė, kad 
ji netrukus... paliks motina...

Skirmuntės ausis retkar
čiais pasiekdavo neramūs 
gandai apie didį karą. Tada 
ji nudžiugdavo. Ji jautė, kad 
tiktai karas vienu ar kitu 
būdu galės sutraukyti josios 
nelaisvės pančius. Bet dienos 
slinko pamažu, nuobodžiai. 
Po šaltos žiemos atėjo pava
saris. Paukšteliai linksmai 
čiulbėjo šventuose Lietuvos 
ąžuolynuose. O Skirmuntė 
vis dar tebesėdėjo aukštaja
me Šteinhauzeno pilies bok
šte...

Atėjo ir liepos penkiolikto
ji diena. Iš ordino stovyklos 
atskriejo linksmas grapui 
Braunšveigui girdas, kad 
kryžeivių kariuomenė susiti
kusi su priešu, kad ilgai 
lauktas mūšis prasidėjo. Jis 
neabejojo, kad mūšį laimės 
ordinas^ Todėl, net per dvi 
dienas negaudamas jokių ži
nių iš kovos lauko, buvo 
smagus ir gerai nusiteikęs.

Staiga liepos septyniolik
tosios dienos pavakare tylą 
perskrodė neramus trimito 
garsas.

— Kas tenai atvyksta? — 
paklausė Braunšveigas vieną 
sargybinių. '

— Matyti, mūsiškiai.
Tuo tarpu už didžiųjų var

tų sudundėjo arklių kanopos. 
Grapas įšoko į vartų bokšte
lį. Jis pamatė būrelį raitelių, 
kurie atrodė nepaprastai iš
vargę. Jie šaukte šaukė, kad 
atidarytų jiems pilies var
tus.

— Atidarykite vartus! — 
šūktelėjo.

Vartus tuojau atidarė, bet 
nuleisti kilnojamasis tiltas 
buvo netaip jau lengva. Vie
nas viržis nusmuko nuo skri
tulio. Niekas negalėjo jo at
gal atkelti. Tiltas tebekabojo 
persikreipęs ore. Tuo tarpu 
anapus griovio raiteliai ne
kantravo :

— Dėl Dievo, greičiau leis
kite į pilį — atsiveja: — šū
kavo jie, neramiai žvalgyda- 
mies į girią.

(Bus daugiau)

Draugavimas su gerais 
žmonėmis pakelia vardą, bet 
daug geriau būti vienam, ne
gu blogų žmonių draugystė
je. — George Washington.



Sausio 14 d., 1938 m. Sausio 14 d.,

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
ELIZABETH, N. J.

Mirė Pranskietienė
Sausio 7 d. vakare persi

skyrė su šiuo pasauliu gar
binga Elizabetho lietuvių pa
rapijos narė Konstancija 
Pronskaitienė, 53 m. amž.; 
kilusi iš Šiaulėnų par., Jokū- 
biškio kaimo, Na vikių duktė. 
Didžiame nuliūdime paliko 
vyrą Antaną, su kuriuo san
taikoje išgyveno 33 metus, 
sūnus Jurgį ir Aleką ir duk
teris Veroniką, Agotą ir Sa
lomėją, seserį Mortą Dovi- 
daitienę ir brolį Silvestrą 
Lietuvoje — brolį Jeronimą 
Iškilmingos laidotuvės įvyko 
sausio 11 d. Alyvų Kalno ka
pinėse.

Kadangi velionė buvo labai 
populiari lietuvių tarpe savo 
nepaprastai švelniu ir man
dagiu būdu, o taip pat kukli 
ir labai religinga, tad lanky
tojų visas dienas buvo prisi
kimšę. Tenka pastebėti, kad 
vyras parapijos chore gieda 
37 metus, sūnus Jurgis 14 
metų, dukterys Veronika 22 
metai ir Salomėja 11 metų, 
tad parapijos choras, prisi
laikydamas savo tradicijos, 
nė tik kad užprašė mišias už 
velionės vėlę, bet- ypatingai 
pagerbdamas savo 4 narius, 
sekmadienį po sumos, nuvy
kęs į šermenis, užgiedojo ve
lionės numylėtą giesmę Ma
rija, Marija (Naujalio). Tai 
buvo labai jaudinanti valan
da, išspaudusi iš visų daug 
graudžių ašarų. Laidotuvių 
metu choro kvartetas, pasi
keisdamas su mokyklos vai
kučiais, giedojo įspūdingai. 
Šios laidotuvės savo nuotai
ka padarė giliaus įspūdžio.

Šių žodžių rašytojas, o 
taip pat ir visi pažįstamieji, 
reiškia gilios užuojautos vi
sai Pranskiečių šeimai šioje 
sunkioje valandoje, o velio
nei amžiną atilsį suteik, 
Viešpatie!

Choro Koresp.

niau dirbo kaip siuvėjas, 
paskiau, prieš prohibiciją, 
laikė smuklę. Po didžiojo ka- 

. ro savo sūnaus automobilių 
daiktų krautuvėje pabūdavo 
Atrodė sveikas žmogus. Visa 
šeima rūpinasi savo tėvą pa
laidoti.

— Susikirto dvi žilagalvės 
moterys: Juozienė sako: 
.,Širdele, kiek aš supratau iš 
misijonieriaus pamokslų apie 
tėvynės meilę, net širdis 
linksmesnė!” Petrienė: „O 
ką tau toji tėvynė duos?” 
Juozienė: „Iki tau kas ką 
duos, jau man tėvynė davė” 
Petrienė: „Tai ką jau tau to
kio davė?” Juozienė „Man 
tėvynė davė gerą motiną, o 
išauklėjimas yra brangi tė
vynės dovana, kad nereikia 
vėjus gaudant žūti” Petrie
nė: „Na, širdele, daug tiesos 
pasakei. Ir mano motina, tu
rėdama lietuvišką širdį, kai 
mano vyras nedirba, šį bei 
tą atsiunčia iš Pa. Savo di
džioje senatvėje, šventėms 
net paruoštą žąsį atsiuntė”.

Iš šių motęrų pasikalbėji
mo daug auksinių atminimų 
veržėsi į širdį apie tėvynės 
meilę.

BRIDGEPORT, CONN.

SVEIKATOS KAMPELIS
T

tais; jie auga pastoviai, ne
siplečia į gretimus audinius

VĖŽIO LIGA

Nauji vargonai
Naujų vargonų pašventi

nimas tikrai įvyks sausio 23 
d., 7 vai. vakare. Kaip atski
ri asmenys, taip ir draugijos 
užsirašo kūmais ir į aukoto
jų eiles. Bilietai gerai par
duodami, nes kiekvienas no
ri patekti į šias iškilmes, ku
riose dalyvauja 9 chorai. 
Tikrai bus istorinis įvykis 
Elizabetho parapijoje ir 
šiaip visoje kolonijoje. Vieti
nis choras ir moterų bažny
tinės draugijos išsijuosusios 
dirba geriau priimti atvyku
sius svečius ir choristus; pa
rūpintas geras Juozo Ribins- 
ko jr. orkestras, užkandžiai 
ir kt. Rep.

BALTIMORE, MD.

— Sausio 9 d. pasibaigė 
misijos moterims, kurios 
gausingai lankėsi visas die
nas, o per 8:30 vai. mišias 
prie šv. Komunijos nepapra
stai daug moterų ir merginų 
buvo. Vakare įvyko moterų 
misijų iškilminga užbaiga. 
Sausio 10 d. vakare prasidė
jo vyrams misijos.

— Sausio 7 d. komunistai, 
norėdami sutrukdyti moterų 
misijas, buvo išmetę didžiau
sius plakatus, kad kalbės ko
munistė Bondžinskaitė, lietu
vių salėje, bet nieks iš to ne
išėjo.

— Mirė senas gyventojas 
Mykolas Kilikevičius, gatvė
je automobilio užgautas. §e-

Sausio 9 d. kleb. kun. J 
Kazlauskas pranešė parapi
jai 1937 m. atskaitą. Pajamų 
buvo apie 18 tūkst. dol. Iš tų 
atmokėta 5 tūkst. dol. sko
los, pastatytas garažas, pa
puošta salė ir įtaisyta baž
nyčioje nauja elektros švie
sa, kas kainavo apie 3,000 
dol. Bravo! Sumušti visi re
kordai. Čia niekad taip daug 
pajamų nebuvo. Iš draugijų 
geriausiai atsižymėjo: švč. 
Sakramento Garbinimo, Ma
rijos Tarnaitės ir šv. Vardo. 
Silpniausiai laikosi didysis 
choras. Vargonininkui reik
tų stengtis daugiau pasidar
buoti.

Mūsų jaunas kunigas V. 
Ražaitis gražiai veikia su 
jaunimu; iš keliolikos narių 
šv. Vardo draugiją išaugino 
į 100 ir dar kas mėnuo prisi
rašo naujų. Per kokį laiką 
čia gimę jaunuoliai buvo pri
pratę priklausyti prie sveti
mų parapijų, bet, supratę sa
vo klaidas, grįžta į tėvų kru
vinu prakaitu uždirbtą bei 
sukurtą gūžtelę, kur nebus 
pravardžiuojami ir niekina
mi, padės tėvams tą gražią 
parapijos nuosavybę tinka
mai užlaikyti.

Sausio 1 d. klebonas atna
šavo mišias už visus gerada
rius aukotojus ir visą lietu
vių šv. Jurgio parapiją. Pa
rapijiečiai didžiuojasi savo 
dvasios vadais. Per tas mi
šias, laikomas jų intencijai, 
prašė Aukščiausiojo savo 
dvasios vadams ko geriau
sios sveikatos ir ilgai gy 
venti mūsų parapijoje.

Reporteris.

SLA. NOMINACIJŲ 
DAVINIAI

Apie vėžį esame visi girdė jeigu kenkia, tai tik dėl 
ję. Tik nedaugelis težino, kas 
tai per liga. Jei suserga kas 
nors iš artimųjų vėžiu, tai 
neretai dėl nežinojimo bijo 
ma arčiau prieiti, kad neuž 
sikrėstų. Ši baimė yra visai 
be reikalo. Vėžys neprilips 
dėl to galim būti ramūs.

Kas vėžį sukelia
Į tą klausimą bando atsa 

kyti ne viena mokslo teorija 
tik jų išvedžiojimai mums 
sunkiai prieinami. Reikia pa 
sakyti, kad šis klausimas nė
ra toks jau paprastas, be to 
— galutinai dar neišspręs
tas. ' Mums užtenka žinoti 
kad vėžį sukelia ne 
jos, kuriomis būtų 
užsikrėsti.

Vėžio atsiradime 
reikšmės turi ilgas 
nis jaudinimas, 
kurioj nors vietoj. Pavyz
džiui, yra toks faktas: lūpos 
vėžys (dažniausia apatinės 
lūpos) yra palyginti labai 
dažnas ir tai dažniausiai pa
sitaiko vyrams, ypač rūkan
tiems tabaką. Ar čia neturi 
įtakos rūkymas? Jis, mano
ma, ir sudaro ilgą, vadina
mą chronišką, ypatingai apa
tinės lūpos erzinimą, jaudi 
nimą. Šią teoriją paremia ir 
tas dalykas, kad vėžį galima 
dirbtinai sukelti pelėms, te
pant jų ausį kokiom nors 
jaudinančiom medžiagom 
pavyzdžiui, degutu. Tokį ii 
gą jaudrumą gali sudaryti ir 
chroniškas uždegimas, pav. 
prie ilgai negydytos odos 
džiovos gali prisidėti ir vė
žys. Turi reikšmės ir kiti 
veiksniai, bet čia yra neįma
noma plačiau jie nagrinėti.

Kas yra vėžys?
Į tai galima atsakyti trum

pai: vėžys yra piktybinis na
vikas (arba piktybinis nau- 
jikas, auglys).

Naviką suprantame kaip 
ryškiai aprėžtą audinių pa
didėjimą, lyg patinimą, ko 
normaliai nesti. Pavyzdžiui, 
pradeda augt kur nors gu
zas; jis gali augt odoj (prie dar tik baigiamu statyti lai- 
paviršiaus, tada lengvai pa-

bakteri- 
galima

didelės 
nuolati- 

erzinimas

spaudimo į gretimus orga
nus. Jų yra daug rūšių. Pa
prasčiausias toks gerybinis 
navikas yra visiems žinoma 
karpa.

Piktybiniai navikai auga 
greit, greit ir plečiasi į greti
mus audinius, lyg medis šak
nimis ar kokiais pirštais 
(gal dėl to ir vadina vėžiu). 
Vėžys greitai perauga aplin
kinius organus, perėda ir su
griauna juos.

Be to, piktybinis navikas 
arba vėžys plečiasi po visą 
kūną kraujo ar limfiniais in
dais; tada staiga pasirodo 
kitoj vietoj, toli nuo pirmi
nės vietos, kur pradėjo aug
ti. Pav., gali prasidėt blauz
doj, o po kurio laiko kraujas 
gali pernešti mažus vėžio ga
balėlius (celių grupes) į 
plaučius ir ten pradeda augt 
iš karto keliose vietose. 
Žmogus nustoja apetito, svo
ris krinta, visai nusilpsta ir 
taip — negydant — priveda 
prie mirties.

Ką vėžys mėgsta?
Dažniausia vėžys pasitaiko 

senesniems žmonėms nuo 40 
iki 70 m., daugiausia 50—60 
m. Tačiau vėžys nėra toks 
jau retas svečias ir pas ma
žus vaikus; jie serga dėl to
kio jau apsigimimo. Tenka 
pasakyt, kad kuo jaunesnis 
žmogus suserga vėžiu, tuo 
sunkiau serga.

Ypatingai vėžys mėgsta 
odą, skrandį, žarnas, gimtu- 
vę, krūtį, stemplę, tulžies 
pūslę, šlapumo pūslę, gerklę, 
liežuvį ir taip toliau.

Iš visų susirgimų vėžio Ii 
ga V2 tenka skrandžiui. Ant
rą vietą pas vyrus užima lū
pos vėžys, o pas moteris krū
ties vėžys.

Vėžys laikoma viena iš 
dažniausių ligų. Danijoje 
kiekvienas dešimtas mirties 
atsitikimas pareina nuo vė
žio. Iš to jau galime supras
ti vėžio ligos baisumą ir daž
numą.

Vėžio gydymas
Dabar paklausite, ar gali

ma išgydyti vėžį? — Taip, 
tikrai galima. Tik nereikia 
pavėluot.

Kuo anksčiau vėžys prade
damas gydyti, tuo lengviau 
ir tikriau sugydoinas. Tik
riausias gydymas yra opera
cija — pašalinant, kad nei 
žymės nepaliktų. Jei palik 
tumėm nors kiek, — vėl pra 
dės augt, neretai dar pik 
čiau.

Kai vėžys išsiplečia, pasi 
daro didelis, platus, keliose 
vietose — operuot nebegali
ma. Bet ir tais atsitikimais 
mokslas surado (palyginti 
dar neseniai) gerų priemo
nių padėti — tai rentgeno ir 
radijo spinduliai.

Čia nėra galimumo išaiš
kinti kaip pažinti skrandžio, 
ar lūpos, ar krūties, ar kitų 
vietų vėžį. Dar tenka pami
nėti, kad ir gerybinis navi
kas gali pereiti į vėžį. Jei ge
rybinis navikas metais sto
vėjęs vienodas staiga prade
da augti, gana greit didėti, 
tai reikia pasiskubinti pas 
gydytoją, išsiaiškinant, ar 
neatsirado vėžio. Kilus įtari
mui, ypač senesniam amžiu
je, ar nėra vėžio, reikia nie
ko nelaukiant gydyti.

L. VYČIŲ EKSKURSIJA Iš-beveik nenugalima komanda 
PLAUKS GEGUŽĖS 21 D.

L. Vyčių rengiamoji eks
kursija į Lietuvą išplauks 
gegužės 21 d. iš New Yorko 
Holland America Line di
džiausiu ir moderniškiausių,

bet prieš vyčius neatsilaikė.
Vyčių komandoje pasižy

mėjo P. Vaitenis ir A. Pūke- 
nis, gerai žaidė H. Kundro
tas, R. Pečkaitis, K. Kaz- 
lauskis ir A. Kemežis.

Darbinin

Buvusio 
Elizabeth: 
Jankūnas 
Balinskas 
Oskutis 
Peck 
Zally

žaidimo daviniai:

153
191
157
226
151

206
180
158
168
155

878 867

Newark:
Banis
Pladis 
Grimalauskas 
V. Barkauskas
Daukšys
T. Barkauskas

179
168
134
161
139

203
130

Maspethą, kur mėgins laimė-.mųjų komandų, todėl jie tu- 
ti. Linkime mūsų komandai rė j o nepaprastą pasiryžimą 
geriausio pasisekimo. | laimėti prieš maspethiečius.

Rungtynės prasidėjo 10 
vai. vak. ir visą laiką žaidi-

168 mas tęsėsi nuolatiniu gyvu- 
161 mu, įtemptu pasiryžimu. Iš 
210 pat pirmųjų minučių atrodė, 
147 kad pergalė turi būti maspe- 
202|thiečių pusėje, tačiau vi

siems buvo aišku, kad jų 
priešininkai tikrai verti šio 
įdomaus žaidimo. Maspethie- 
čiams meistriškai metant 
krepšį, esant labai kompli-

170|kuotoms aplinkybėms, visa 
180 publika netekdavo kvapo ir 
203 po to didžiausiu audringumu 
143 išreikšdavo pritarimą.
— Žaidimas baigėsi užtar-

781 879 871 nauta maspethiečių pergale 
—------------ taškų santykiu: 41:35. čia

Iš SODALIEČIŲ VEIKLOS paduosime žaidimo davinius:

888

171

170
205
171

Brooklyn. — Angelų Kara-| asPef'h- 
lienės par. sodalietės šį sek- .madienį, sausio 16 d., ben>u^stma3 

drai priims Komuniją per 
vai. mišias. Visos narės pra
šomos nors 15 min. prieš 9 
vai. susirinkti į salę.

Alice Pupelytė, mūsų darb
šti narė, ilgus metus buvusi 
raštininkė, apsives su Juozu I Moris Park: 
Dailyda sausio 23 d. 1 vai. 
popiet Angelų Karalienės Burkhart 
bažnyčioje. Visos sodalietės Mueller 
linki laimingo ir pavyzdingo Don Leavy 
£yvenimo- , Sexton

A. Vasauskaitė. Norton
------- Groth 

ANGELŲ KARAL. KREPŠĮ- Dark 
NINKAI SUPLIEKĖ

APREIŠKIMO

Blieka 
Mein 
Bieleckas
Kepežinskas

2
5
3
2

3
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3
2
0
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Valstybės įsi 
draudos fondai 
kiekvieną darbi 
nedarbo: jei dari 
tenka savo darbe 
našios vietos, jii 
lauti paramos i 
fondo. Parama < 
gal įmokėtus m< 
riuos į Valsty 
Apdraudos Font 
darbdaviai. Įmo 
romi kiekvieną n 
tys darbininkai į 
fondą nemoka, m 
nei iš jų algos, 
mėnesį tūkstanči: 
vių įmoka savo i 
mokesčius į neda 
dos fondą ir tu< 
džia darbininkus 
bo nelaimės. Pe: 
New Yorko va 
apdr. fondas iš: 
giau kaip 1 mili 
ir iš šio fondo m 
šio 1 d. bus moki 
bo apdraudos m(

Nedarbo apd 
jokia pašalpa, t( 
ti nereikia joki 
kad esi neturtin 
rėti banke santa 
vo šeimos kiti 
- tas nesvarbu, 
neturi darbo ir 
į nedarbo apdra 
o ten valstybės i 
stengsis pageli 
ma darbo.

paviršiaus, tada lengvai pa- vu Nieuw Amsterdam. Šis 
stebimas) ar giliau, net kau- didžiulis laivas yra tik bal
iuose; bet gali būt bet kurioj giamas statyti, su visais mo
kinio vietoj? Nuo navikų rei-'derniškiausiais įrengimais 
kia skirt dėl uždegimo pasi- bei patogumais ir jo pirmas 
darančius panašius padarus, iškilmingas išplaukimas iš 
pav., pūlinys, votis. Panašu-!New Yorko kaip tik bus ge- 
mas bet gi labai paviršutinis, gūžės 21 d. Ta nepaprasta 
todėl prityrusiam nesunku P™ga vyčiai ir pasinaudojo, 
atskirti.

Navikų išvaizda gali būt 
labai įvairi, žiūrint kurioj 
vietoj; esti mazgo, guzo, kar
tais lyg spenio, grybo pavi
dalo, raukšlėtu, gumbuotu 
ar lygiu paviršiumi. Gali na
vikai išopėti, tada į tas opas

ruošdami savo ekskursiją į 
Lietuvą.

Visi su šia ekskursija ke
liaujanti ne tik aplankys Lie 
tuvą, bet turės progos pama 
tyti ir kitas šalis, kaip Olan 
diją, Vokietiją, Prancūziją 

______r__,___ e____ bei Angliją. Keliaujantiems 
prisimeta pūliavimo bakteri-jsu šia ekskursija laivakortės 
jų ir paviršius gal atrodyt 
išgriuvęs, pūliuotas (pikty
biniai navikai).

Navikų yra gerybinių ir 
piktybinių. Gerybiniai navi
kai labai lėtai auga — me-

VYČIŲ VEDYBOS

Sausio 16 d. Apreiškime 
par. bažnyčioje susituoks du 
veiklūs vyčiai: P. Vaičelis 
su V. Šovelskyte. Abu jie il
gamečiai New Yorko 12 kp. 
nariai. Petras yra buvęs 12 
kp. pirm., apskrities dramos 
ratelio pirm, ir narys. Viola 
yra daug dirbus kuopoje ir 
dramos ( rately. Vyčiai linki 
abiem jaunavedžiams daug 
laimės.

NEWARK, N. J.

SLA. Pildomosios Tarybos 
nominacijų balsų paskirta 
komisija baigė savo darbą 
sausio 9 d. Iš 15,000 narių 
nominacijose dalyvavo tik 
5,450.

Daugiausia - gavę balsų 
trys kandidatai į kiekvieną 
Pildomosios Tarybos vietą: 
Pirmininku:

F. J. Bagočius ......t 3,401
V. F. Laukaitis.......1,878

Vicepirmininku:

J. K. Mažukna .......
V. Bukšnaitis .......

Sekretorium:
M. J. Vinikas..........
J. Miliauskas..........

Iždininku:
K. P. Gugis..............
A. S. Trečiokas .......

Iždo Globėjais:
S. Mockus ..............
E. Mikužiūtė ..........
V. Kerševičius .......

Gydytoju kvotėju:
Dr. J. Staneslow ....
Dr. S. Biežis ..........

3,290
1,802

3,684
1,054

3,260
1,711

į abi puses bus tik apie du 
šimtai dolerių ir grįžti kiek
vienas galės, kada kam pa
togiausia.

Kadangi šiuo moderniš
kuoju laivu keliauti bus ne
paprastai didelis pareikala
vimas, tad visi, kurie norėtų 
vykti su šia ekskursija, yra 
kviečiami be atidėliojimo 
kreiptis į ekskursijos vedėją 
A. J. Mažeiką, 145 Taylor 
St., Brooklyn, N. Y.

VYČIAI LAIMĖJO PRIEŠ 
BROOKLYN LITHS

L. Vyčių 29 kuopa jau vi
sai pasiruošusi savo žiemos 
karnavalo ir šokių vakarui, 
kurs įvyks šį šeštadienį, sau
sio 15 d., šv. Jurgio salėje, 
180 New York Avė. Komisija 
užtikrina labai smagią pra
mogą, kuri patenkins visus 
atsilankiusius.

Šokiams gros žinomasis 
Bob Macey & his Caldmont 
Club orkestras. Bilietai su 
rūbine tik 60 c. Komisija 
kviečia visus vyčius ir visą 
jaunimą iš New York ir New 
Jersey.

Komisija.

3,581
3,191
1,767 kp. krepšinio komanda lai

mėjo žaidimą prieš Brooklyn
3,073 Liths 29:22 taškų santykiu.
1,719 Iki šiol Brooklyn Liths buvo

Sausio 11 d. L. Vyčių 41

Sausio 10 d. vakare, ne
paisant sniego ir ledų nu- 
maršavo Angelų Karai, par. 
krepšinio komanda į Apreiš
kimo par. salę ir, smarkiai 
žaisdami, nugalėjo Apreiški
mo komandą. Žaidimas buvo 
pilnas gyvumo. Brooklyno 
lietuvių jaunimas pradėjo 
tvirtai gyvuoti. Krepšininkų 
sąjunga sudaryta iš keturių 
parapijų: šv. Jurgio par. turi 
dvi kom., Angelų Karai, par. 
dvi, Apreiškimo par. vieną, o 
Maspetho (Atsimainymo pa- 
rap.) — pilna krepšininkų. 
Lai gyvuoja lietuvių jauni
mas!

Buvusio žaidimo daviniai:

23

Angelų Karai.
G. Kučinskas 2
A. Browningas 6
V. Brugis 11
V. Karpavičius 2
A. Tumasonis 0
V. Pažereckas 10
J. Blažinskas 0
J. Kiseliauskas 0
J. Mykolaitis 0

31
Apreiškimo
Zenka 5
J. Draugelis 6
J. Klimas 3
Skarulis 9
J. Kris. 0
J. Sink. 0
Sledžis 0

MASPETHO KREPŠININ
KAI NUGALĖJO KOLUM

BO VYČIUS

Maspeth, N. Y. — Sausio 
8 d. Klasčiaus salė buvo ta 
vieta, kur gausinga krepši
nio sporto mėgėjų minia ma
te vieną iš įdomiausių krep
šinio žaidimų. Maspetho lie
tuvių parapijos krepšinio 
komanda turėjo išlaikyti 
didelį egzaminą Long Island 
krepšininkų sąjungoje, ku- 

• rioje ji dabar yra pačiose 
i pirmose eilėse. O jų prieši- 
i ninkai, Kolumbo Vyčiai iš

Sausio 9 d. Newarko vy
čių „bowling” komanda susi
tiko žaidime su Elizabetho 
vyčiais ir pralaimėjo jiems 
2:1. Šį sekmadienį, sausio 161UJun«.x, , j
d., newarkieciai atvažiuos įI Morris Park, irgi vieni pir-

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
CHORAS

Brooklyn. — Sausio 7 d. 
įvyko choro metinis susirin
kimas. Dalyvavo apie 70 na
rių. Pereitų metų valdyba vi
sais balsais vėl išrinkta, tik 
A. Samalionis atsisakė būti 
tvarkdariu. Valdyba tokia: 
pirm, ir koresp. Petras Iva
nauskas, vicepirm. Ant. Sta- 
nis, ižd. Al. šiška, rašt. AL 
Stečkiūtė, tvarkd. J. Leonas.

Choras nutarė turėti drau
giškas pramogas kas antra
dienį; lietuviškas jaunimas 
kviečiamas ateiti, pasilinks
minti ir susipažinti su choro 
nariais; visi bus maloniai 
priimami ir kviečiami, jei 
norės įsirašyti į chorą. Bus 
galima pašokti ir pasižaisti 
Pirmas vakarėlis įvyks sau
sio 18 d.

Choras sutiko važiuoti i 
Elizabethą sausio 23 d. ir 
ten dalyvauti naujų vargom1 
šventinimo apeigose. Mūsų 
choras pakviestas išpildyti 
dalį programos.

Taip pat nutarta dalyvau
ti vasario 13 d. Lietuvos ne
priklausomybės 20 metų su
kakties minėjimo programo
je, įvyksiančioje Grand Pa
radise salėje.

Pasitarta apie choro meti
nius šokius, kurie įvyks Ho
tel New Yorker vasario 11 d. 
Nutarta atspausdinti pro
gramos leidinį, kuriame bus 
rėmėjų vardai ir garsinimai 
Visi lietuviai prekybininkai 
prašomi paremti mūsų pra
mogą. Tokios pramogos dar 
niekas iš lietuvių organizaci
jų nėra surengę. Pirkite bi
lietus iš anksto. Bilietai iš 
anksto perkant 1 dol., o prie 
durų 1 dol. 25 c. Bilietų ga
lima gauti pas visus choro 
narius, pas muz. Joną Jankų, 
Amerikos administracijoj, J. 
Ginkų, Jaunų Vyrų klube. 
Ateikite ir pasilinksminkite 
gražiausioj vietoj visam New 
Yorke.

Jei darbiniu! 
darbo, jis turi 
nešti New Yori 
bo įstaigai (Ne 
Employment S< 
čiai artimiausia 
vietos. Praneša; 
kortelė, kurią ' 
pas buvusį dai 
kortelėje ręikia; 
lines apdraudos 
da netekai darb 
šis, darbdavio a 
Tai reikia padai 
atvykus į įstaig 
davis neturi 
kortelės, ją gali] 
vo unijoje arba i 
valstybės darbe 
Kortelę įteikus, 
staiga pakvies t 
tada reikia tuoj 
Tuo pat laiku ii 
ninkas turėtą ie 
gavęs pranešti.

Kai valstybės 
siūlo darbą, reik 
arba neteksi ap 
šių. Galima atsii 
tik šiais atsitik 
darbdaviai reika 
iš savo umįos; 
moję dirbtuvėje 
kas; 3. jei dar 
labai toli nut 

' vietos; 4. jei j 
būtų labai maž 
mas.
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Brooklyn. — Sausio h 
įvyko choro metinis susirij 
kimas. Dalyvavo apie 70 m 
rių. Pereitą metų valdyba & 
sais balsais vėl išrinkta, ii 
A. Samalionis atsisakė bt 
tvarkdariu. Valdyba toto 
pirm, ir koresp. Petras h 
nauskas, vicepinn. Ant Su 
nis, ižd. AL šiška, raki 
Steckiūtė, tvarki J. Leoai

Choras nutarė turėti to 
giškas pramogas kas šito 
dienį; lietuviškas jam®' 
kviečiamas ateiti, pašilto 
minti ir susipažinti sd to 
nariais; visi bus milto 
priimami ir kvieM 
norės įsirašyti j chorą. & 
galima pašokti ir paaito 
Pirmas vakarėlis įvyki f 
šio 18 d.

Choras sutiko vaM 
1 Elizabethą sausio 23 i’ 
' ten dalyvauti naują 
■ šventinimo apeigose, 

choras pakviestas 
dalį programos.

Taip pat nutarta 
ti vasario 13 d. 
priklausomybės 20 met?6 
kakties minėjimo 
je, įvyksiančioje (to^ 
radise salėje.

Pasitarta apie to” 
nius šokius, kito r \ 
tel New Yorker^ 
Nutarta atspausk 
gramos leidinį, kuria®1, 
rėmėjų vardai ir 
Visi lietuviai p#^ 
prašomi paremti # į 
mogą. Tokios pra®0^ . 
niekas iš lietuvių orgjį’J 
jų nėra surengę. * ■ 

■ lietus iš anksto. Biliete 
. anksto perkant 1 doM™ 
> durų 1 doL 25 c. Bilietu 

Įima gauti pas 
narius, pas mus. 
Amerikos administrst
Ginkų,
Ateikite irpasi^ 
gražiausioj #j^i'

Yorke.

—■IIM.ĮĮ —■II,, ■ MM——M

Šv. Jurgio par. — kvieti
mą svarstė Mot. s-gos kuo
pa, Rožančiaus dr-ja ir cho 
ras. Visur pritarta. Sąjun-

IS TĖVU ŽEMES
— Kauno miesto savival- — Kaunietis Grigorijus
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Valstybės įsteigtas ap
draudos fondas apsaugo 
kiekvieną darbininką nuo draudos įstatymą, kurs nu- 
nedarbo: jei darbininkas ne- stato, kurie darbdaviai turi 
tenka savo darbo ir negauna mokėti apdraudos mokestį, 
naujos vietos, jis gali reika
lauti paramos iš apdraudos 
fondo. Parama duodama pa
gal įmokėtus mokesčius, ku
riuos į Valstybės Nedarbo 
Apdraudos Fondą įmokėjo 
darbdaviai. Įmokėjimai da
romi kiekvieną mėnesį. Pa
tys darbininkai į apdraudos 
fondą nemoka, neišskaitoma 
nei iš jų algos. Kiekvieną 
mėnesį tūkstančiai darbda
vių įmoka savo atitinkamus 
mokesčius į nedarbo apdrau
dos fondą ir tuomi apdrau
džia darbininkus nuo nedar
bo nelaimės. Per 2 metus 
New Yorko valst. nedarbo 
apdr. fondas išaugo į dau
giau kaip 1 milijoną dolerių 
ir iš šio fondo nuo š. m. sau
sio 1 d. bus mokamas nedar
bo apdraudos mokestis.

Nedarbo apdrauda nėra 
jokia pašalpa, todėl jai gau
ti nereikia jokio įrodymo, 
kad esi neturtingas. Gali tu
rėti banke santaupų, gali ta
vo šeimos kiti nariai dirbti 
— tas nesvarbu. Svarbu, kad 
neturi darbo ir gali kreiptis 
į nedarbo apdraudos fondą, 
o ten valstybės darbo įstaiga' 
stengsis pagelbėti ieškoda-^°ie; 2- Jei nori gauti darbo 
ma darbo.

0 JU| dybė beturčiams šelpti praei- Oleinikas buvo panoręs gy- 
darbscioji pirm. M. Brangai- tais metais išleido apie 370 V ” v
rionn naama S Ii laiYnmimnl . ~

Yra darbdavių, kuriems įsta
tymas neprivalomas, tačiau 
jie moka į apdraudos fondą 
savo noru. Neapdrausti dar
bininkai neturi teisės gauti 
nedarbo fondo paramos.

Nėra apdraustas tas dar-i 
bininkas, kurio darbdavis 
neturėjo nors 4 asmenų, dir
busių jo įstaigoje mažiausiai 
15 dienų 1937 arba 1938 me
tais. Jei kas dirba kokios 
šeimos namuose, tai ten turi 
dirbti nors 4 darbininkai, 
kad galėtų būti jie apdraus
ti. Žemės ūkio darbininkai 
yra neapdrausti; neapdraus
tas vyras ar žmona, jei jie 
dirba viens kito įstaigoje. 
Neapdrausti ir tie asmenys, 
kurie, nesulaukę 21 metų, 
dirba savo tėvų įmonėse. 
Taip pat yra neapdrausti as
menys, kurie dirba miestui, 
valstybei, federalinei val
džiai ir tikybinėms, labdary
bės, mokslo, literatūros ir 
švietimo organizacijoms, ku
rios veikia ne dėl pelno.

Kada apdrauda mokama
1. Jei netekęs darbo prašai 

darbo valstybės darbo įstai-

Jei darbininkas netenka 
’darbo, jis turi tuojau pra
nešti New Yorko valst. dar
bo įstaigai (New York State 
Employment Service), esan
čiai artimiausiai gyvenamos 
vietos. Pranešant užpildoma 
kortelė, kurią galima gauti 
pas buvusį darbdavį. Toje 
kortelėje ręikia įrašyti socia
linės apdraudos numerį, ka
da netekai darbo, darbo rū
šis, darbdavio adresas ir t.t. 
Tai reikia padaryti pačiam 
atvykus į įstaigą. Jei darb- 
davis neturi registracijos 
kortelės, ją galima gauti sa
vo unijoje arba artimiausioje 
valstybės darbo įstaigoje 
Kortelę įteikus, valstybės į- 
staiga pakvies užsirašiusį ir 
tada reikia tuojau atvykti. 
Tuo pat laiku ir pats darbi
ninkas turėtų ieškoti darbo, 
gavęs pranešti.

Kai valstybės įstaiga pa
siūlo darbą, reikia jį priimti 
arba neteksi apdraudos tei 
šių. Galima atsisakyti darbo
tik šiais atsitikimais: 1. jei tės nutarė remti bazarą; Ro- 
darbdaviai reikalautų išstoti i žančiaus dr-ja dar turės su- 
iš savo unijos; 2. jei siūlo
moje dirbtuvėje yra strei
kas; 3. jei darbo vieta būtų 
labai toli nuo gyvenamos 
vietos; 4. jei siūloma alga 
būtų labai mažas atlygini
mas.

tienė paėmė 50 laimėjimo 
knygučių paskleisti.

Maspetho par. — šv. Var
do vyrai, sąjungietės, rožan
čiuos ir Altoriaus dr-ja pa
skyrė po 5 dol. į bazaro fon
dą. Išrinkti darbininkai ir 
užtikrinta nuoširdžiausia pa
rama.

Taigi, bazaro ruoša vyks
ta visu spartumu. Visų pasi
ryžimas padaryti bazarą tik
rai gerą.

NAMŲ SAVININKŲ 
DĖMESIUI

dyti žmones, ypač sergan
čius paralyžium. Garliavos 
valsčiuje jis vieną paraly- 
žuotą jaunuolį gydė tokiu 
būdu: liepė atnešti šaltinio 
vandens, juodo ridiko ir iš 
skruzdėlyno pasemti vieną 1 
kibirą skujų; iš to mišinio

ir gali dirbti; 3. jei pagal 
įstatymą turi teisės gauti 
apdraudą; 4. jei esi išlaukęs 
paskirtą laiką, kurs nebus 
ilgesnis kaip 5 savaitės. Ap 
draudos mokėjimas savaitei 
negali būti mažesnis kaip 7 
dol. ir ne didesnis kaip 15 
dolerių.

Kiekvienas bedarbis gali 
laisvai kreiptis į, valstybės 
darbo įstaigą ir ten prašyti 
darbo ir pasiteirauti, ar yra 
apdraustas. 1

BAZARO RUOŠA VYKSTA
VISU SPARTUMU

Amerikos bazaru visos vie
tinės lietuvių katalikiškos 
draugijos gyvai susidomėję 
ir reiškia nuoširdžiausi© pri
tarimo. štai kaip vyksta pa
rapijose judėjimas:

Angelų Karalienės — šv 
Vardo vyrai paskyrė 20 dol 
bazaro fondui, pasirinko die
ną bendram dalyvavimui ir 
išrinko darbininkus. Šv. Ro
žančiaus dr-ja, Susivieny- 
mas, sąjungietės ir sodalie-

sirinkimą, kuriame plačiau 
apkalbės bazaro reikalus.

Apreiškimo par. — kvie
timai kol kas pasiekė tik 
Susivienymo kuopą ir chorą. 
Abi dr-jos pritarė ir žadėjo 
remti.

METINIS
Didžiulis

Didžiojo New Yorko lietu 
vių namų savininkų metinis 
susirinkimas įvyks sausio 
14 d. 7:30 vai. vakare, Ap
reiškimo par. salėje.

Bus renkama valdyba ir 
direktoriatas. Adv. Cl. Vo- 
ketaitis praneš apie vandens 
mokesčių sumažinimo kovos 
eigą; yra užkviestas ir kita
tautis įžymus kalbėtojas.

Visi nariai ir norintieji su
sipažinti su namų savininkų 
veikla ir prisidėti prie vei
kiančių, yra kviečiami atsi
lankyti į šį reikšmingą susi
rinkimą.

Organizacijos metinis ba
lius įvyks sausio 29 d. Ap
reiškimo par. salėje. Esate 
kviečiami dalyvauti!

J. P. Mačiulis, pirm.

SAN JUAN KREGŽDĖS

Iš senų senovės garsiosios 
San Juan Capistrano kregž
dės išlekia į šiltesnius kraš
tus spalių 23 d. — šv. Jono 
Kapistrano dieną. Jos išlekia 
kasmet į pietus ir negrįžta 
iki šv. Juozapo dienos, kovo 
19 d. Labai nuostabu, kad 
jos jau nuo 1776 metų, nuo 
pastatymo ten bažnyčios, iš
lekia tą pačią dieną ir taip 
oat tą pačią dieną grįžtr 
Šiemet, kada kregždės rinko
si lėkti ir pakilo nuo bažny
čios, vaikai sugiedojo joms 
atsisveikinimo himną, gi vie
tos varpininkas, kuris jau 
per 60 metų yra liudininkas 
šios kregždžių kelionės, atsi
klaupęs pasimeldė.

— Vilniaus Žodis praneša, 
kad šiomis dienomis Švenčio
nių miesto teisme buvo na
grinėjama Rėkučių kaimo 
gyventojo Augustino Lapėno 
byla, kurioje jis buvo kalti
namas laikęs pas save lietu
viškas knygas ir jas plati
nęs. Teismas Lapeną nubau
dė 200 auksinų pabauda.

Aug. Lapenas kreipėsi į 
aukštesniąją teismo instanci
ją.

tūkst. litų.
— Kaišiadorių ūkininkus 

apiplėšiusiems dviem plėši
kams paskirta nuo 10 ligi 12 
metų kalėjimo.

— Tautinio olimpinio ko
miteto pirmininku paskirtas 
Kūno Kultūros rūmų dir. V 
Augustauskas, o nariais yra 
įvairių sportinių organizaci
jų atstovai. Komitetas ruoš 
pirmą tautinę sporto olim 
piadą.

— Lietuvoj dar yra bajo 
rų; jie turi savo draugiją, į 
kurios centro valdybą išrink 
ti kunigaikščiai K. Radvila 
K. Giedraitis, J. M. Masals
kis, P. Gediminas - Beržans 
kis - Klausutis ir Giedraitis 
J. Jesaitienė, ats. pulk. S. 
Rusteika (Kauno viceburmis- 
tras), dr. J. Navickis, inž 
M. Srebeika, M. Šlepavičius 
ir M. Kryžanauskas.

— Akc. bendrovė Lietuvos'me straipsny daug parašė 
Cukrus ginklų fondui paau-'apie Lietuvą. Straipsnį para-

1 . šė Lietuvos pil. T. Bieliacki-
nas, kurs islandų universite
te mokosi islandų kalbos. 
Minėto laikraščio išeina tik 
150 egzempliorių.

— Šiais metais Kaune nu
matoma moderniu grindiniu 
išgrįsti kelias gatves.

— Per . Kalėdų šventes 
Kaune lankėsi - Tarptautinio 
Darbo Biuro sekretorius 
Abramsonas.

— Viso ligi gruodžio pra
džios pernai Lietuva į užsienį 
įvairių savo gaminių išvežė 
už 189 mil. 700 tūkst. litų, o 
įsivežė už 195 mil. 900 tūkst. 
litų.

— Buvęs* Palangos bur
mistras VI. Kraujelis nubau
stas 4 metais kalėjimo už 
piniginius išeikvojimus. VI. 
Kraujelis teisme prisipažino 
pasisavinęs miesto pinigus 
kuriuos praleido belošdamas 
kortomis su dideliais ponais 
ir poniomis vasaros metu.

— Agr. Sidaravičius susi
tuokė su viena dvarininke 
kuri vėliau atsisakė jam už
rašyti savo dvarą, už ką jis 
kėsinosi ją nužudyti. Kėsin
to j as suimtas ir laukia teis
mo.

— Onuškio, Trakų apskr., 
ūkininkas J. Žilionis buvo 
nuėjęs į okupuotą Lietuvą 
lauko darbams 2 dienoms, 
bet praėjus leidimo laikui jis 
negrįžo. Paaiškėjo, kad len
kai Žilionį sulaikė, nes pas 
jį radę Vilniaus pasą. Žilio
nis Vilniaus kalėjime jau 3 
mėnesiai.

— Knygų leidykla Spau
dos Fondas pernai išleido 
per 70 knygų, kurių buvo 
per 300 tūkst. egzempliorių; 
vidutiniškai, kas penkta die
na išleido po vieną knygą.

— Marijampolės cukraus
9
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— Biržų apskrity apsigy-i — Šaulių sąjungos valgy- 
venęs amerikietis Jonas Ar-kloję Kaune dingdavo daug 
monas nusipirko Rindaugų šaukštų, šakučių ir peilių? 
vienkiemį, atstatė trobas, Išaiškinta, kad vogė viena 
pastatė naujovišką jaują, tarnautoja, kuriai paskirta 
grūdų džiovyklą, linų brauki- J 3 mėn. kalėjimo, 
mo ratelį ir lauko plytinę.

— Prieš 4 metus dienraš- fabrikas pernai perdirbo 86,- 
tis Lietuvos Žinios turėjo 500 tonų cukrinių runkelių, 
apie Palangos kovas su Tiš-jo Pavenčių fabrikas 81 tūks. 
kevičium straipsnį, kuriame į tonų. Abiejuose fabrikuose 
buvo priminti netolimi isto-j cukraus gauta 284 tūkst. 
'rijos laikai, kaip grafas Tiš- maišų, kas yra apie 62 mili- 

padarė vonią, bet „vaistai” kevičius atiminėjo iš palan
giškių valstiečių žemes, kiek 
dėl to palangiškiai iškentėjo. 
Palangiškis Tiškevičius įžiū
rėjo straipsny mirusių tėvų 
įžeidimą ir L. Ž. redaktorių 
patraukė į teismą. Byla tęsė
si beveik 4 metus; visi teis
mo skyriai redaktorių ištei
sino.

— Paleistas iš Kalvarijos 
bepročių ligoninės K. Žilvi
tis koja išdaužė Kaune vo
kiečių laivų bendrovės du 
didžiulius langus.

— Prel. A. Dambrauskas- 
Jakštas išleido dvisavaitinį 
žurnalą Draugiją, skiriamą 
inteligentams. Prelatui jau 
77 metai.

— Alytaus gyv. Iljonskis

nieko negelbėjo. Už žmonių 
apgaudinėjimą Oleinikas nu
baustas 200 litų.

— Paskelbtasis Tautinės 
Olimpiados statutas nusako, 
kad olimpiados tikslas yra 
rungtyniavimu ugdyti lietu 
vių jaunimo jėgas, stiprinti 
jo valią, visomis jėgomis 
tarnauti tėvynei Lietuvai, 
telkti viso pasaulio lietuvius 
savo tėvų žemės meilei su
tvirtinti. Olimpiados bus 
ruošiamos kas penkeri me
tai.

— Islandų vienas laikraš- 
itis neseniai savo vedamaja-

kojo 25 tūkst. litų.
— Pernai per 10 mėnesių 

buvo 15,648 jungtuvės, gimė 
47,949 kūdikiai, mirė 27,830 
asmenų; priaugo 20,119 asm. 
(1936 m. per 10 mėn. priaugo 
28,148). Iš visų gimusių gi
musieji nemoterystėje-suda
rė 7 nuošimčius. Iš visų mi
rusių per 10 mėnesių nuo 
džiovos mirė 1,935, nuo vė
žio ir kitų navikų — 1,028, 
nuo nervų sukrikimo — 1,- 
541, nuo kvėpavimo organų 
ligų — 3,110, nuo nėštumo ir 
gimdymo — 282, nuo senat
vės — 5,585, nuo įvairių už
krečiamų ligų — 1,840 ir t.t.

— Kėdainiuose pastatyta 
nauja savivaldybės ligoninė 
su 80 lovų. Pastatymas ir į- 
rengimas kainavo apie 330 
tūkst. litų.

— Tvarkingiausių preky
bai kiaušinių pristatytoju 
pripažintas Daugų gyvent 
Mačionis, kurs per 9 mėne
sius iš vienos vištos viduti
niškai pristatė 182 kiauši
nius.

— Lietuvoje steigiamas 
Sveikatos Fondas, kurs lai
kys sveikatos punktus, šelps 
mažai apgyventų vietų gydy
tojus, felčerius, gail. seseris 
ir t.t. Sveikatos Fondas dau
giausia skiriamas kaimo 
sveikatos reikalams rūpinti.

— Norinčios tekėti žydai
tės panoro įsteigti savišalpos 
draugiją, kurios narės rū
pinsis gerų vyrų ieškojimu; 
be to, kai viena dr-jos narė 
išteka, tai dr-ja jai išmokės 
tiek litų, kiek draugijoje na
rių.

— Darbo Rūmai nutarė 
steigti darbininkams pigias 
valgyklas Kaune, Šiauliuose 
Panevėžyje ir kt.

Savaitraščio
AMERIKOS

Angelų Karalienės par. Saleje
So. 4th ir Roebling Streets Brooklyn, N. Y.

ĮVAIRIAUSIOS DOVANOS LAIMĖJIMUI ŠOKIAI KIEKVIENĄ VAKARĄ.
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jonai svarų.
— Amerikiečių įsteigtas 

Drobės fabrikas ginklų fon
dui paaukojo 5,602 lt. 75 c.

— Marijampolės apskr. sa
vivaldybė neturtingiems pra
džios mokyklų mokiniams 
šelpti paskyrė 4,000 litų.

— Tauragės mokytojai 
buvo suruošę viešą senbernių 
(viengungių) teismą, kuria
me viengungiai pripažinti 
trukdančiais tautai ir valsty
bei stiprinti savo pajėgumą 
ir laužančiais gamtos, tiky
bos ir visuomeniškumo dės
nius. Teismas viengungius 
laiko kaltus ir ragina k® 
greičiausiai apsivesti...

— Išėjo atgaivintas žur
nalas Mūsų Senovė, skiria-

Aronas už laikymą paleistu- mas lietuvių tautinio atgimi- 
vybės namų nubaustas pus- mo laikų medžiagai skelbti, 
antrų metų sunkių darbų ka- Redaktorius prof. Vac. Bir
ioj imo. žiška.

Šermukšninės Pabiros
„IEŠKO SAVO TAUTOS 

VADO”
yra kapitonas.

Kapitonas pasipiktino, 
kam Darbininkas pavadino 
nabašninką generolą Žukaus
ką antruoju Vytautu ir jis 
mučydamasis šneka, kad an
trojo Vytauto titulas „gali 
tikti” dabartiniam preziden
tui, kuriam jis nepaiškadija 
visokių pabogaslovijimų. 
Znočijasi, kapitonas pripa
žįsta kitą tautos vadą.

Na, tai kaip dabar ištul- 
močyti, kad Vienybės gazie
tos redaktoriai, kurių užlai
kymui, kaip sakoma, kazior- 
na kazna duoda nemaža do
lerių, nevienodai vožoja tą 
lietuvišką kazną, — galvoju 
sau garsiai. !) gal reikia pa- 

slaptis, kad Voldemaras tari toki5 “vadą: Jei Vol-

Gromata Dėdei
Slaunus dėde, prabočyk 

kad turbacysiu tave vienu 
mano galvai neištuhnočija- 
mu reikalu. Brooklyne lei
džiama gazieta Vienybė per- 
nykštiems metams besibai
giant išdrukavojo dvi smar
kias navynas. Garsiausias 
poetas (jis save vadina Tys- 
liava) persidrukavojo iš 
Draugo gazietos tokius žo
džius:

„Jei jau eina kalba apie 
tautos vadus, tai tokiu vadut 
dabar galėtų būti tik Augus
tinas Voldemaras... Nepa-

daug šalininkų pačių tauti
ninkų studentų, karių ir kitų

demaras vėl įgautų šylą, tai 
poetas turėtų gerą vardą ir

griežtai nusistačiusių pilie- savo išminčia įgalėtų kolegą 
čių tarpe”.

Vienybės poetas dėl šitų

[kapitoną užtarti. O jei Sme
tona pasiliks pripažintas 
tautos vadu, tai ištikimumą

žodžių nė kiek nepasipiktino, reį§kiąs kapitonas galės 
bet dar ir pridėjo tokį prie- varg§ą poetą savo užvėjon
dą: „Nestebėtina, jeigu ir; priglausti.
lietuviai ieško savo tautos!
vado”. Znočijasi, kaip trum-1 Well, jei jau tokios politi- 
pai išvirožija poetas, lietu-, k°s ^a^osj v^s\ tautiškos 
vių tauta dar neturi savo minties činauninkai, tai 
tautos vado, o tik ieško. Bet jiems suvaldyti tikrai reikės 
ne taip mislija poeto pagelu geros rankos...
bininkas redaktorius, kurs Susiedas.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laišniuotas Graborius ir

■ Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

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

(Williamsburgh Bridge Plaza'S
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Sausio 14 d., 1938 m

PADĖKOS ŽODIS

Pakviesti visų 4 parapijų

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

A. Banulis, RastMASPETHO ŽINIOS

MERGINŲ PRAMOGA

7 2nd Street,

SUSIRINKIMAS

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS PAGERBIMO PUOTA

Telefonas: STagg 2-4409

Užbaigtinas1 
Vieninga vėi 
Suomi? chor 
Profesorių ,

STEPHEN AROMISKIS 
fARMAKAUSKAS)

423 Metropolitan Avė 
Brooklyn, N. Y.

PILIEČIŲ KLUBO BAN 
KIETO REIKALU

DARBO PARTIJOS
SUSIRINKIMAS

Šį mene; 
džiausiu p 
tavo Suom 
ras. Kriti 
įvertino 61 
nuolių che 
pasilikti n

MINĖKIME KLAIPĖDOS 
ATVADAVIMO SUKAKTĮ

Žukauskaitė praeitą vasarą 
atvyko iš Lietuvos, kur buvo 
tik ką sugrįžusi iš Italijos. 
Romoje ji lankė žymiausias 
konservatorijas per kelis me
tus. Yra koncertavusi Itali
joje, Lietuvoje ir kitur, šia
me krašte lietuviams ji kon-

VIETOS IR APYLINKĖS 
JAUNUOLIŲ BALSAS

161 NO 6th STREET

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

Tel.: MAnafleld 6-8787

Suomių 
užtikrina 
Suomija 
kaip vien 
valstybė, j 
keti Jun; 
skolų. Ji 
garbinga, 
čia valstyl 
ir dainų ša

Mūsų la 
buvo praneš 
tono par. k 
liauskas bir 
ną komitel 
figūravo žn 
grupės, kur 
tų stengėsi 
katalikų 
garbingo 
Kuru. Jei t 
pėjb sunail 
talik? par 
tvirtovę, ta 
nuoširdžiai 
nepriklausc 
minėjimas!

Jau gau1 
Miliauskas 
„bendro k( 
Scrantono 
paminės L 
somybės 2 
savo jėgon 
reikšminga 
gos ir dra

LICENSES 
Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

„Liaudis 
cuzijoje si 
kūmų. Kc 
niai parti 
nusmukdė 
vertę ir įsi 
jaučią ekoi 

• • ' C‘.ft t *

„Liaudies 
sybė griuv 
daryta til 
cialistų pu 
pasisakė p 
nuotaika n 
skiriami na 
našaujamas 
to” jėgų sn 
mas.

trai priduos programai di
desnio įdomumo savo galin
ga muzika.

Po programos bus pasi
linksminimas — šokiai, ku
riems gros J. Navicko Nak
ties Pelėdų orkestras.

Bilietai tik po 40 c., tad 
visiems atsilankymas užtik
rintas labai lengvomis sąly-

AMERIKOS LEIDĖJŲ 
POSĖDIS

RUOŠIAMASI APYLINKĖS
KATALIKŲ METINIAM 

SEIMELIUI

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

Visi prašomi atsiminti: 
laikas — vasario 13 d., vieta 
— Grand Paradise salė.

rios pelnas skiriamas labai 
geram tikslui. Pradžia 7:30 
vai. vak.

VALANDOS: 
e—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryte 
Tel.: EVergreen 7-0105

Artinasi 
kada turi bū 
rianapolio J 
rūmų statyt 
trūksta tik 
nes dolerių, 
kad atsiras! 
ar organiza 
staigų, pasi 
ti po šimtini 
tie garbinį 
kurie pradž 
polio kolegi; 
dr. Jonų Na

Apylinkės lietuvių katali
kų metinis seimelis įvyks 
sausio 30 d., paskutinį šio 
mėnesio sekmadienį, 2:30 
popiet, šv. Jurgio par. salėje, 
207 York St., Brooklyne.

Dauguma draugijų jau y- 
ra išrinkę savo atstovus. Ku
rios draugijos dar nėra tai 
padarę, prašomos ko grei
čiausiai išrinkti. Visiems at
stovams prašome parūpinti 
atitinkamus įgaliojimus.

Moterys remia
Rožančiaus dr-jos susirin

kime gyvai pritarta Ameri
kos bazarui, išrinkta atsto
vės į bazaro komisiją (pirm. 
A. Pažereckienė, sekr. Pr. 
Matulaitienė ir M. Putinie- 
nė), o daugiau apie bazaro 
reikalus bus kalbėta sekan
čiame susirinkime, vasario 6 
d. Pirm. Pažereckienė paėmė 
laimėjimo knygučių tarp na
rių paskleisti.

K. Federacijos New Yorko 
apskritis Lietuvos nepriklau-| 
somybės paskelbimo 20 metų' 
sukakties minėjimą ruošia 1 
vasario 13 d. Grand Paradise 
salėje, Brooklyne. Komisija 
jau yra paruošusi minėjimo 
programą.

Pagrindinis kalbėtojas bus 
adv. Ant. Mileris, iš Worces
ter, Mass., nepriklausomybės 
kovų laikais daug dirbęs A- 
merikoje Lietuvos teisėms 
ginti.

Koncertinės programos 
įdomi naujybė bus artistė 
Jonė Žukauskaitė, kuri 
Brooklyne su savo dainomis 
pasirodys pirmą kartą. Art.

Kurie pereitą vasarą turė
jom progos praleisti pora 
savaičių Glenford vasarvietė- 

(je, ne tik nepamiršom jos 
1 bet vis labiau jos pasiilgs- 
tam. Pasitikim savo tėve
liais, kad jie suteiks mums 
laimę ir ateinančią vasarą 
bent porai savaičių atsigauti 
ten tyru kalnų oru. Atsimin
dami, kaip mums ten buvo 
gera ir malonu vasaroti, jos 
naudai, šį trečiadienį, sau
sio 19 d., Grand Paradise sa
lėje rengiam puikią su žave
jančia programa ir šokiais 

'pramogą — Vaudeville. Pra
šom savo tėvelius, pažįsta
mus ir visus Brooklyno ir 
apylinkės lietuvius atsilan
kyti, o tuo paremsit mūsų 
vasarvietę ir pamatysit ne 
paprastai įdomią programą.

Programą išpildys daug 
tokių asmenų, kurie tik už 
didelius pinigus pasirodo 
scenoje, bet, įvertindami mū
sų įstaigą, kuriai rengiama 
ši pramoga, sutiko veik dy
kai patarnaut. Tikime, kad 
ir jūs įvertinsi! ir atsilanky- 
sit į šią mūsų pramogą.

Bilietai po 50 ir 75 c. Pra
džia lygiai 8 vai. vakare. Ne- 
sivėluokit. Rengėjai.

Studentų ž 
pirmo numeri 
straipsnyje 
lais’” palieči 
suomenei jai 
Straipsnyje 
tuvoje dar 
kams skria 
masi amerik 
katalikų sp 
ėmusi sau i 
Lietuvos va 
skriaudžia si

Straipsnis 
prastai gilia 
dvasioje. Kit 
bus ištisai 
spausdintas.

Tel. STagg 2-2306

Lietuviai, skaitykite rim 
čiausią Tautiškai katalikiš 
kos minties savaitraštį — 

’’AMERIKA”

Balius — šokiai
Kitą šeštadienį, sausio 22 

d., šv. Vardo vyrų draugija 
par. salėje turės savo balių 
su šokiais. Bilietai tik 40 c., 
vaikams 15 c. Pelnas naujų 
vargonų fondui. Gros J. Na
vicko Nakties Pelėdų orkes
tras.

Rengėjai visus maloniai 
kviečia atsilankyti, užtikrin
dami smagią pramogą, ku-

Moterų s-gos valdyba
Mot. s-gos 24 kp. metinia

me sus-me išrinkta tokia 
valdyba: pirm. K. Dumblie- 
nė, vicepirm. B. Adomaitie
nė, fin. rašt. M. Butauskienė, 
prot. rašt. I. Avižonienė, ižd. 
E. Digrienė. Valdybai linki
ma geriausio pasisekimo.

Vyrų susirinkimas
Praeitą sekmadienį šv. 

Vardo vyrai labai vyriškai 
pritarė Amerikos bazarui, 
Yurio fondui paskyrė 20 dol., 
išrinko darbininkus ir paža
dėjo įvairiais būdais paremti 
ruošiamą bazarą. Susirinki
me turiningą kalbą apie ka
talikiškai lietuviškos spau-

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

ALEKS. RADZEVIČIUS
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS SUKAKTIES 
MINĖJIMAS VASARIO

TRYLIKTĄ

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

Piliečių klubo 30 metų su
kakčiai paminėti bankietas 
įvyks vasario 6 d. 7:30 vai. 
vak. savo salėse, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Komisija 
pasirengusi su geriausia va
kariene, programa ir orkes
tru šokiams. Koncertinę pro
gramą išpildys žymūs solis
tai. Bilietai po 1 d. 50 c. as
meniui, o tik šokiams 25 c.

Prašome klubo narių, sim- 
patikų ir biznierių tikietus 
parduoti. Iš anksto parduoti 
tikietai daug pagelbės ko
misijai. Nuoširdžiai prašome 
visus klubo narius garsinti 
visur mūsų jubiliejinį ban- 
kietą. Bilietų galima gauti 
pas klubo šeimininką G. 
Karpų ir rengimo komisijos 
narius. J. S.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Amerikos leidėjų, Lietuvių 
Universalio Biuro, Ine., šėri- 
ninkų, metinis posėdis įvyks 
š. m. vasario 3 d., 8 vai. vak. 
Biuro įstaigoje, 423 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Visi šėrininkai prašomi 
patys dalyvauti arba prisių
sti savo įgaliojimus kitiems 
asmenims, kurie galėtų jiems 
atstovauti.

Biuro Sekretorius.

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-0229

2 doleriai
2 dol. 75 et

Amerikos Darbo Partijos 
lietuvių skyriaus metinis su
sirinkimas įvyksta šį penk
tadienį, sausio 14 d., 7:30 
vai. vak., piliečių klubo salė
je, 280 Union Avė., Brookly
ne. Susirinkimas bus svar
bus, renkama šių metų val
dyba ir svarstoma metinio 
mokesčio klausimas. Visi, 
kurie tik prijaučiate šiai par 
tijai, prašomi ateiti ir prisi
dėti prie jos veikimo. Kai 
ateis ruduo, turėtumėm būti 
jau pilnai prisirengę daly
vauti politiniuose rinkimuo-

[Graborius - Balzamuoto jas £ 
! MODERNIŠKA KOPLYČIA i

Long Island Birutes mer 
ginų klubas sausio 15 d 
Klasčiaus salėje ruošia me 
tinius šokius, kuriems gros 
J. Navicko Nakties Pelėdų 
orkestras. Bilietai 55 c.

Birutės klubas kviečia vi
sus atsilankyti į šią metinę 
pramogą.

Mot. s-gos 29 kp. metinis 
sus-mas įvyks šį pirmadienį, 
sausio 17 d., 8 vai. vak. Vi
sos narės kviečiamos daly
vauti. Bus renkama kp. val
dyba. Pakvieskite ir naujų 
narių. Ras.

Nuoširdžiai dėkojam 29 
kp. sąjungietėms už sureng
tą netikėtą pramogą, ypač 
dėkojam vakaro šeiminin
kėms M. Kivytienei, K. Da- 
mušienei ir J. Terebeizienei 
ir kp. pirm. O. Dobrovolskie- 
nei.

Drauge su savo vyru sa
kau, kad jūsų gražų žygį vi
sada atminsime.

Mar. ir BĮ. Jankevičiai.

Rašykite:
AMERIKA

iTel. EVergreen 7-1312

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

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

1 iki 3 Ir nuo Sekmadieni:
7-8 vai. vakaro 10 Iki 12 vai. ryV

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Sausio 8 d. Mot. s-gos 29 
kp. savo narei ir jos vyrui M. 
B. Jankevičiams, jų vedybi
nio gyvenimo 25 m. sukak
ties proga, pagerbti surengė 
puotą, jų namuose. Kp pirm. 
O. Dobrovolskienė sveikino 
Jankevičius ir kuopos vardu 
įteikė gražią dovaną. Visi 
linkėjo jiems sulaukti auksi
nės sukakties.

a Ten Buvus.

Visai lietuviškai visuome
nei gerai žinoma, kad šį šeš
tadienį, sausio 15 d., sukan
ka lygiai 15 metų, kai Klai
pėdos kraštas, išsivadavęs iš 
ilgų metų vergijos, prisijun-1 certavo gražiausiu pasiseki- 
gė prie Nepriklausomos Lie- mu Newarke ir Bostone, kur 
tuvos. ši sukaktis plačiai paliko gražiausių atminimų, 
minima Lietuvoje, tačiau jos. Visiems bus malonu ją išgir- 
nepamįrš ir pasaulio lietu-sti. 
viai. Klaipėdos krašto atva 
davimas ir prijungimas prie (chorai, kurie padainuos iškil 
Lietuvos — vienas reikš- mėms pritaikintų dainų. An- 
mingiausių Nepriklausomos! gėlų Karalienės ir Apreiški- 
Lietuvos įvykių, nulėmusių mo parapijų berniukų orkes- 
ir lemiančių Lietuvos stiprė
jimą.

Šiai vertingai sukakčiai 
pažymėti, K. Federacijos 
New Yorko apskritis ruošia 
šį sekmadienį, sausio 16 d., 
4:30 vai. popiet, atitinkamą 
minėjimą, kurio programa į- 
vyks Angelų Karalienės par. 
salėje, 213 So. Fourth ir 
Roebling Sts. kampas, Brook- gomis 
lyne. Rengėjai maloniai kvie

čia lietuvius atsilankyti į šį 
minėjimą. Įėjimas visiems 
laisvas. Jokios įžangos, jo
kių rinkliavų nebus.

Minėjimui pitaikintos kal
bos bus paįvairintos muzika. 
Taigi, šį sekmadienį, sausio 
16 d., 4:30 vai. popiet, visi, 
kam leidžia laikas, atsilan
kykime į Klaipėdos atvada
vimo sukakties minėjimą, į- 
vyksiantį Angelų Karalienės 
par. salėse.

— Rožančiaus draugija 
sausio 3 d. išrinko atstoves į 
Apylinkės Katalikų seimelį, 
pritarė Amerikos bazarui, iš
rinko savo nares į bazaro 
komitetą ir paskyrė 5 dol. į 
bazaro fondą. Nutarta vasa
rio 19 d., šeštadienį, suruošti 
margumynų vakarą.

— Mot. s-gos 30 kuopa 
metiniame sus-me sausio 5 
d. išklausė valdybos praneši
mų, išrinko atstoves į kat. 
seimelį, pritarė Amerikos ba
zarui, kurio fondui paskyrė 
5 dol. ir išrinko savanores 
darbininkes. Nutarta dau
giau nerengti savo narėms 
sukaktuvių netikėtų pramo
gų. Valdyba šiems metams: 
dv. vadas kun. J. Balkūnas, 
pirm. O. Liziūnienė, vice
pirm. P. Morkūnienė, rašt. 
ir korespond. O. Petrulienė, 

dos reikalus pasakė kun. J. fin. rašt. F. Kurienė, ižd. F. 
Laurynaitis. Išrinkti atsto- Navickienė, iždo globėjos J. 
vai į šv. Vardo dr-jos centrą, 
federacijos apskritį ir apy
linkės seimelį.

Res. Tel. Elizabeth 2-8537
BALIKLIS

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

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

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

Vaikų vakaras
Sausio 9 d., tuoj po mišpa

rų, parapijos lietuvių kalbos 
mokyklos vaikai turėjo savo 
pramogą, kurią priruošė jų 
mokytojos seselės pranciško
nės. Seselės pradėjo mokyti 
par. vaikus tik prieš 3 mėne
sius; pamokos būna tik šeš
tadieniais, tačiau per tokį 
trumpą laiką ir taip mažai 
pamokų turėdamos, jos pa
siekė nepaprastai daug. 50 
mergaičių ir berniukų gra
žiausiai lietuviškai giedojo ir 
dainavo, aiškiausiai ištarda
mi lietuviškus žodžius.

Programa pradėta kalėdi
ne giesme Sveikas, Jėzau, 
gimusis, o po to sudainuotos 
vaikų širdžiai artimos ir jų 
protui suprantamos dainos: 
A, kaip gražu, Garnys, Ar tu 
žinai, mano broli, Supinsiu 
dainužę, Niekur pievų. Ir ber 
niukai ir mergaitės pasirodė 
atskirai pašokdami. Du daly
kėliai suvaidinti visai vyku
siai. Parapijos berniukų be- 
nas pasirodė pasiekęs aukš
to išsilavinimo laipsnio.

Užbaigos žodyje kleb. kun. 
J. Aleksiūnas dėkojo sese
lėms už nepaprastą darbštu
mą, ragino tėvus leisti savo 
vaikučius į lietuvių kalbos ir 
katekizmo mokyklą, primin
damas, kad kaip lietuviška 
giesmė ir lietuviška daina 
stiprino lietuvius vergijos 
laikais, taip jos ir dabar turi 
stiprinti lietuvių pasiryžimą 
išlikti lietuviais.

Programa baigta Lietuvos 
himnu, kurį jautriai sugie 
dojo vaikučiai. Po to visiems 
vaikučiams klebonas suruošė 
vaišes.

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Ine.

Savininkas
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

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

Paulauskienė, A. Juočienė ir 
A. Kivytienė. Sąjungietės 
vieningai dirba Bažnyčiai ir 
visuomenei. Linkėtina vienin 
gai ir toliau dirbti po meilės 
ir tiesos vėliava.

— Altoriaus dr-jos sus-me 
sausio 9 d. pritarta Ameri
kos bazarui, paskirta bazaro 
fondui 5 dol. ir išrinktos dar
bininkės. Valdyba šiems me
tams: pirm. P. Šimkienė, vi
cepirm. O. Vyšniauskienė, 
rašt. O. Petrulienė, fin. rašt. 
Malinauskienė, ižd. kun. J. 
Balkūnas.

O. Petrulienė.

Tel. Virginia 7-4499 ;
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

(Prie FOREST PARKWAY)

uTel. EVergreen 7-4335 ■

§ SALDAINIU PALOCIUS
Įi GERIAUSIOS RŪŠIES
1 Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate
1 PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas

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

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

NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER 

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
Maspeth, N. Y.

Vaudeville
ĮVAIRIAUSIA PROGRAMA IR ŠOKIAI i

Rengia Susivieniję Brooklyno ir apielinkės |
lietuviai jaunuoliai I

SAUSIO—JANUARY 19 D., 1938 M.’ - z i
GRAND PARADISE SAŪEJE :

• Kampas Grand ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y. i 

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. I 
Atsilankę nesigailėsit. I

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 3775 has been issued to the undersiąned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1836 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DAVID GEWANTER
1836 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10954 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
207—7th Ąve., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed off the premises.

ARNOLD and EMANUEL GELLER 
Nox-All Dairies

207—7th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10948 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 517 Nos
trand Avenue. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

AMALIA SPILIOTES 
(Purity Delicatessen)

517 Nostrand Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1042 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 512 
Sutter Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the promises.

ISIDORE KASMAN
512 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10951 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1151 
Liberty Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

WILLIAM GOEDELT
1151 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

Susirinkimai
Rožančiaus dr-jos susirin

kime sausio 9 d. pareikštas 
pritarimas Amerikos baza
rui. Atsilankęs kleb. kun. 
Paulionis kvietė paremti 
Am. bazarą; duodamas vi
siems pavyzdį, paėmė laimė
jimo knygutę. Išrinktos na
rės į bazaro komisiją. A. Sli- 
vinskienė pranešė iš feder. 
apskrities veiklos. Naujų var 
gonų fondui nutarta paauko
ti 50 dol., Nukryžiuoto Jė
zaus vienuolynui 25 d.

Tą pačią dieną įvyko Mot. 
s-gos 35 kp. susirinkimas, 
kuriame išrinkta atstovės į 
Am. bazaro komisiją, pa
skirta 5 dol. bazaro fondui 
ir nutarta vasario 26 d. da
lyvauti organizuotai.

Abiejuose sus-muose iš
platinta bazaro laimėjimų 22 
knygutės. Sus-mai praėjo 
gražia nuotaika. Mūsų žmo
nės geri, tik reikia gražiai su 
jais elgtis ir parama bus vi
sada suteikta.

žvalgas.


