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Studentų žodžio šių metų 
pirmo numerio vedamajame 
straipsnyje „Kokiais tiks
lais”’ paliečiami katalikų vi
suomenei jautrūs klausimai. 
Straipsnyje sielojamasi Lie
tuvoje daromomis katali
kams skriaudomis ir stebi
masi amerikiečių lietuvių ne- 
katalikų spauda, kuri „pa
ėmusi sau teisę ginti tuos 
Lietuvos valdininkus, kurie 
skriaudžia savus žmones”.

Straipsnis parašytas nepa
prastai gilios tėvynės meilės 
dvasioje. Kitame numery jis 
bus ištisai Amerikoje at
spausdintas.

Artinasi Vasario 16-ta, 
kada turi būti užbaigtas Ma- 
rianapolio kolegijos naujų 
rūmų statybos vajus. Rodos, 
trūksta tik vienos tūkstanti
nės dolerių. Vadinasi, reikia, 
kad atsirastų dar 10 asmenų 
ar organizacijų, ar šiaip į- 
staigų, pasižadančių paskir
ti po šimtinę. Įdomu, kas bus 
tie garbingieji vajininkai, 
kurie pradžiugins Mariana- 
polio kolegijos rektorių, kun. 
dr. Joną Navicką.
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Mūsų laikraščio skiltyse 
buvo pranešimas, kad Scran- 
tono par. kleb. mons. J. Mi
liauskas buvo išrinktas į vie
ną komitetą, kurio sąstate 
figūravo žmonės ir iš tos 
grupės, kuri per daugelį me
tų stengėsi suardyti lietuvių 
katalikų parapiją, niekino 
garbingo atminimo kun. J. 
Kurą. Jei tiems žmonėms rū
pėjo sunaikinti lietuvių ka
talikų parapiją, lietuvybės 
tvirtovę, tai ar gali jiems 
nuoširdžiai rūpėti Lietuvos 
nepriklausomybės šventės 
minėjimas?

Jau gauta žinių, kad prel. 
Miliauskas išsitraukė iš 
„bendro komiteto” ir kad 
Scrantono katalikai gražiai 
paminės Lietuvos nepriklau
somybės 20 metų sukaktį ir 
savo jėgomis. Tai dar vienas 
reikšmingas katalikų vienin
gos ir drausmingos veiklos 
reiškinys.
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Šį mėnesį New Yorke di
džiausiu pasisekimu koncer
tavo Suomijos studentų cho
ras. Kritika taip palankiai 
įvertino 60-ties ,suomių jau
nuolių chorą, kad jis turėjo 
pasilikti nepramatytam lai
kui.

Suomių chorui pasisekimą 
užtikrina ir tas faktas, kad 
Suomija labai pagarsėjo, 
kaip vienintelė skolininkė 
valstybė, neatsisakiusi mo
kėti Jungt. V-bėms savo 
skolą. Ji dabar vadinama 
garbinga, savo žodį laikan
čia valstybe, gražios gamtos 
ir dainų šalimi.

Darbininkų nenaudai
East St. Louis, ,111., teisme 

anglies kasyklų bendrovė lai
mėjo 116 tūkst. dolerių 
sprendimą prieš darbininkų 
7 unijas ir 66 atskirus ang
liakasius už neva sukliudymą 
kasyklų darbo. Benrovė ieš
kojo 400 tūkst. dolerių už 
neva turėtus nuostolius ry
šium su buvusiu streiku nuo 
1933 m. balandžio 1 iki 1936 
m. vasario 11 d. Darbininkų 
atstovai dabar kreipsis į 
Vyriausį Teismą.

Parkams 20 milijonų
Tautinė parkų taryba vi

daus reikalų sekretoriui 
Ickes pranešė, kad per pas
kutinius 4^2 metų iš valsty
bės iždo paskirtų pinigų iš
leista beveik 21 milijonas 
dolerių seniems parkams pa
gražinti ir naujiems įsteigti. 
Daugiausia išleista Pennsyl- 
vanijoje — beveik 2 mil. dol.
Linksmai mirė

Arizonos valstybė sausio 
14 d. dujomis nutroškino 
Jack Odom, pasmerktą už 
žmogžudybę. Prieš mirties 
bausmės įvykdymą Odom 
turėjo atsisveikinimo vaka
rienę, kurioje dalyvavo jo 
motina, žmona, keli broliai 
ir seserys — viso 16 asmenų. 
Per vakarienę pasmerktasis 
atsisveikino su savo arti
maisiais, pareiškė esąs lai
mingiausias žmogus pasauly 
ir linksma šypsena nužygia
vo į dujų kambarį, kur tuo
jau ir mirė.

Vokiečių protestas
Buvęs Amerikos atstovas 

Vokietijai, prof. Dodd, sugrį
žęs į New Yorką pasakė kal
bą, kurioje pažymėjo, kad 
Hitleris per 5 metus išžudė 
tiek savo priešų, kiek Angli
jos karalius Karolis II per 
20 metų. Vokietijos atstovas 
Washingtone pareiškė pro
testą, tačiau valstybės se
kretorius Hull jam paaiški
no, kad šioje šalyje gyvento
jai naudojasi žodžio ir min
ties laisve.
Žydų rūpesčiai

Sausio 22 — 23 d. į Wa- 
shingtoną suvažiuos apie 1,- 
500 įžymiausių šios šalies 
žydų, kurie svarstys, kaip 
geriausiai pagelbėti perse
kiojamiems žydams, kurių 
skaičius vis didėja. Žydai 
dabar daugiausiai rūpinasi 
savo tautiečių likimu Vokie
tijoje, Lenkijoje, Rumunijo
je. Suvažiavime dalyvauti 
šią savaitę atvyko du įžymūs 
žydai iš Palestinos.

„Liaudies frontas” Pran
cūzijoje sutiko didelių sun
kumų. Komunistų kraštuti
niai partiniai reikalavimai 
nusmukdė prancūzų pinigo 
vertę ir įstūmė šalį į blogė
jančią ekonominę būklę.

„Liaudies fronto” vyriau
sybė griuvo ir dabar ji su
daryta tik iš radikalių so
cialistų partijos. Komunistai 
pasisakė prieš. Prancūzijoje 
nuotaika neaiški. Jei būtų 
skiriami nauji rinkimai, pra
našaujamas „liaudies fron
to” jėgų smarkus susilpnėji
mas.

Kolumbijos universiteto 
profesoriai paskelbė naują 
„atradimą” — jie nori įrody
ti, kad neturtinga 5 asmenų 
šeima gali kasdien būti soti 
už 1 dol. 25 c. Tie profeso
riai nurodo, kokio maisto už 
tuos pinigus galima, ir reikia' 
gauti: slyvų, avižų košės, 
vaikams pieno, suaugusiems 
kavos, makaronų, riešutinio 
sviesto, kopūstų, maltos mė
sos (hamburger), truputį 
pamidorų ir duonos.

Įdomu, ar tie profesoriai 
ilgai būtų patenkinti, gauda
mi tik tokį maistą, ypač ma
karonus, riešutinį sviestą ir 
maltos liekanų mėsos?

13 mil. paramai
Socialinės apsaugos tary

ba pranešė paskyrusi 13 mil. 
191 tūkst. dol. viešai para
mai 7-iose valstybėse. Iš pa
skirtų pinigų New Yorko 
valstybės seneliams teks 3,- 
677,861 dol., akliesiems 38,- 
687 dol., našlaičiams 554,320 
dol.; Pennsylvanijoje sene
liams 3,321,075 dol., aklie
siems 498,452 dol., vaikams 
663,296 dol.
Prieš žydus

Rumunijos žalmarškinių 
Geležinės Tarybos partija 
pareiškė savo pritarimą 
premjero Gogos vyriausybei, 
kurią sudaro nacionalistinės 
partijos nariai. Pirmiau šios 
partijos buvo viena kitai 
griežtai priešingos, bet da
bar jas sujungė bendras pa
siryžimas pašalinti žydus iš 
Rumunijos, kur jų yra per 1 
milijonas. Rumunų vyriausy
bė nori ištremti visus tuos 
žydus, kurie įvažiavo į Ru
muniją po 1919 metų.
Pripažino Franco

Austrijos ir Vengrijos vy
riausybės nutarė pripažinti 
Ispanijos sukilėlių vado ge
nerolo Franco vyriausybę. 
Italija norėjo, kad Austrija 
ir Vengrija išstotų iš Tautų 
Sąjungos ir prisidėtų prie 
Romos — Berlyno — Tokio 
sutarties kovai prieš komu
nistų internacionalą.
Naujas teisėjas

Į atsisakiusio Vyriausio 
Teismo teisėjo Sutherlando 
vietą prezidentas paskyrė 
Stanley Reed, kurs iki šiol 
buvo valdžios vyriausias gy
nėjas — advokatas. Reed la
bai sėkmingai apgynė daugu
mą kongreso priimtų įstaty
mų, prieš kuriuos buvo iš
keltos bylos Vyr. Teisme. Tei 
sėjas Reed ’kilęs iš Kentucky 
valst.
Sugautas žmogvagis

Los Angeles arklių lenk
tynių aikštėje suimtas Peter 
Anders, 30 metų, seniai ieš- 
kotas nusikaltėlis, kurs da
bar prisipažino, kad pernai 
rugsėjo 25 d. pagrobė turtin
gą Charles S. Ross, 72 m., 
iš Chicagos, gavo 50,000 dol. 
vaduotpinigių ir po to pa
grobtąjį senuką nužudė. Jis 
prisipažino nužudęs ir savo 
bendrininką, kurs jam pagel
bėjo turtuolį pagrobti.
Pasitarimai Washingtone

Prezidentas turėjo visą ei
lę pasitarimų su bankų, ga
mybos, įvairių bendrovių ir 
darbininkų sąjungų atsto
vais. Pasitarimuose prezi
dentas nori sužinoti ko dau
giausia patarimų šalies gero
vei pakelti. Po kiek laiko bus 
paskelbti tų pasitarimų davi
niai.
Derasi su airiais

Londone šiuo metu vyksta 
pasitarimai tarp Airijos ir 
Anglijos vyriausybių. Airijos 
atstovams vadovauja pats 
prezidentas De Valera. Pasi
tarimuose norima nustatyti 
abiejų valstybių ekonomi
nius, politinius ir kitokius 
santykius. Airiai nori, kad 
Anglija pripažintų dabarti
nei Airijai šiaurinę Airijos 
dalį, Ulsterį, kur reiškiamas 
nepalankumas nepriklauso
mai Airijai,
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Amerikos administracija 
yra pritrūkusi 1937 meti] 
Amerikos numerių nuo 3 iki 
17. Ji būtų nepaprastai dė
kinga, jei tuos numerius tu
rį skaitytojai atsiųstų, už ką 
bus atitinkamai atsilyginta.

NORI NUSAVINTI 
KASYKLAS

Kaina 5c.

Darbininkų riaušės
Orizabos mieste, Meksiko

je, įvyko kruvini susirėmi
mai tarp dviejų priešingų 
darbininkų sąjungų. Riaušė
se užmušta apie 10 darbinin
kų, kurių tarpę 2 moterys. 
Riaušės kilo grynai dėl dar
bininkų vadų kovos už pir
menybę naujai organizuoja
moje revoliucinėje kareivių 
darbininkų partijoje. Į riau
šių vietą buvo atvykęs pats 
Meksikos prezidentas.
553 milijonai laivynui

Kongresui yra pasiūlyta 
Amerikos laivyno reikalams 
sekantiems metams paskirti 
553 mil. 266 tūkst. dol. Dar 
laukiama prezidento praneši
mo, kuriame jis nurodys sa
vo pageidavimus ryšium su 
naujų karo laivų statyba ir 
šiaipjau laivyno stiprinimu. 
Pagal dabartinį planą prie] 
naujų laivų statybos 77 tūk
stančiai žmonių gautų darbo. 
Amerikos laivyno didinimo 
reikalą iššaukia ypač Japoni
jos įsistiprinimas Kinijoje.
Italų kolonistai

Italija jau pradėjo siųsti 
ištisus būrius italų į Etiopi
ją nuolatiniam apsigyveni
mui. Pradžioje siunčiami tik 
vyrai, o vėliau bus siunčia
mos ir jų šeimos. Etiopijoje 
steigiama 15 apylinkių, ku
rių kiekvienoje manoma ap
gyvendinti po 1000 italų šei
mų. Pirmieji kolonistai bus 
laikomi griežtoje drausmėje; 
per kelis metus jų laukų der
liaus dalis bus paimama 
valstybės naudai, atsilygi
nant už kelionės ir įkurdini
mo išlaidas.

Karaliaus vestuvės

Harrisburg. — Pennsylva
nia os gubernatorius Earle, 
po įvairių pasitarimų prane
šė, kad jis kreipsis į federa- 
linę vyriausybę Pennsylva- 
nijos anglies kasyklų nusavi
nimo reikalu. Gub. Earle no
ri, kad kasyklų savininkas 
ir tvarkytojas būtų federali

Lenkai Terorizuoja 
Vilniaus Lietuvius /

Lenkijos kareiviai žiauriai sukilėlių vėliavą perdavė ka- 
terorizuoja Vilniaus krašto ro muziejui saugoti, 
lietuvius. Gruodžio 28 d. len-! — Sausio 17 d. mirė dr. 
kų kareivių būrys sulaikė L. Vaineikis, 69 metų am- 
lietuvius vestuvninkus ir nu- žiaus, žymus spaudos drau-

nė vyriausybė. Tuo reikalu šovė 18 metų jaunuolį Vincą dimo laikų kovotojas. Jis 
jis tarėsi ir su prezidentu' Valinčių, o kitus vestuvnin- daug metų vargo Sibire kaip 
Rooseveltu. kus kalino kelias dienas. tremtinys. Apie dr. Vainei-

Gubernatoriaus sumanymą 
remia angliakasių sąjungos.
Savo sumanymui paremtiį 
gubernatorius nurodo Angli-*
ją, kur valstybė išpirko ka-į 
syklas ir po to išnuomavo 
atskiriems asmenims, kurie 
vartoja kasyklas pagal vy
riausybės nurodymus.

Sausio 20 d. apsivedė 
Egipto karalius Farouk, 18 
metų; jo žmona 17 m., vieno 
teisėjo duktė. Egipto sostinė
je, Kaire, buvo didžiausios 
vestuvių iškilmės, kurių pa
sižiūrėti suvažiavo egiptie
čiai iš tolimiausių vietų. 
Egipte šiuo metu yra 16 mi
lijonų gyventojų.
Kinija atšaukė atstovą

Kinijos vyriausybė įsakė 
savo atstovui atvykti iš Ja
ponijos į Kiniją. Jo atšau
kimas padarytas ryšium su 
Japonijos vyriausybės nusi
statymų ir toliau nesiskaity
ti su Kinijos teisėmis. Ka
dangi Japonija nėra oficia
liai paskelbusi karo Kinijai, 
tai valstybių santykiai dar 
nėra nutraukti, nors japonai 
užkariavo didžiausį kinų že
mės plotą su 100 milijonų 
kinų.
Sudegė šeima

Sausio 16 d. Frankline, N. 
J., sudegė 76 metų amžiaus 
tėvas ir jo 4 vaikai. Visi jie 
miegojo, kai gaisras kilo, o 
motina buvo išėjusi į krau
tuvę ir pas draugus. Lieps
nose žuvo J. W. Congleton, 
76 m., sūnus Paulius 6 m. ir 
trys dukterys nuo 9 iki 14 
metų. Manoma, kad gaisro 
priežastimi buvo sugedęs ka
minas. Žuvęs senukas buvo 
WPA darbininkas.

— Sausio 15 d. visame kio vargus jo žmona yra pa- 
krašte iškilmingai paminėta rašiusi įdomią atsiminimų 
Klaipėdos atvadavimo 15 m. knygą; ji savo noru vyko į 
sukaktis. Miestuose ir mies- Sibirą drauge su savo trem- 
teliuose įvyko šaulių ir vi- tiniu vyru.
suomeninių organizacijų pa-1 — Lietuvos telegramų 
radai, atitinkami susirinki- agentūros Eltos dir. Pr. Dai
niai. Iškilmingiausiai sukak- lidė sausio 13 — 16 d. lan- 
tis minėta Kaune, kur Vals- kėši Maskvoje, kur tarėsi su 
tybės Teatre įvyko vieša mi- rusų telegramų agentūra ži-

6 milijonai ligonių
Vyriausybės priežiūroje 

esąs sveikatos institutas tu-| 
rėjo ilgą tyrinėjimą per 2 
metus ir dabar pranešė savo 
tyrinėjimų pirmuosius davi
nius, kurie rodo, kad šioje 
šalyje žiemos metu kasdien 
yra 6 milijonai ligonių, ku
rių: a. 42 nuošimčiai kenčia 
nuo chroniškų ligų, b. apie 
pusantro milijono serga 
plaučių uždegimu bei įvairio
mis slogomis; c. apie 500,000 
kenčia nuo įvairių šiaip ne
laimingų įvykių; d. apie 
2o0,000 serga aštriomis vi-Į 
durių ligomis bei apendicitu.! 
Apskritai, kiekvienas asmuo 
kasmet praserga 10 dienų. 
Mažiausiai serga asmens 15 
— 24 metų, labiausiai — 65 
m. ir vyresni, kurių grupėje 
iš 8 asmenų serga vienas.
Sovietų posėdžiai

Sov. Rusijos Vyriausias 
Sovietas („tautos atstovy
bė”) savo posėdžiuose išrin
ko savo prezidiumo pirmi
ninku M. Kalininą, iki šiol 
skaičiusį valstybės „oficialia 
galva1’. Taigi „drg,” Kalini- 
ninas paliktas tų pačių pa-
čių pareigų eiti. Stalinas iš
rinktas nariu į prezidiumą, 
kurį sudaro 24 nariai. Šis 
prezidiumas iš tikrųjų bus 
vyriausias krašto šeiminin
kas, kuris, tačiau, yra pilno
je Stalino kontrolėje. Komi
sarų taryba, manoma, bus 
palikta ta pati, išskyrus tei
singumo komisarą Krylenką, 
prieš kurį Sovieto posėdžiuo
se daug kalbų pasakyta. Po
sėdžiuose kliuvo ir užsienio 
reikalu komisarui Litvino- 
vui už „nepakankamą veik
lą’’.
835 miliionai išlaidų

New Yorko miestas per
nai turėjo 835 mil. 113 tūkst. 
704 dol. išlaidų; pajamų tu
rėta 1,398,131057 dol., kurių 
783 mil. dol. iš įvairių mo
kesčių, o likusi suma iš pa
skolų. Bedarbių ir neturtin
gųjų pašalpai išmokėta 113,- 
445,141 dol.

— Švėkšnos vlsč. Kerpiš- 
kių kaime, mirė 115 metų 
senelė Urbienė. Priešpaskuti
nę dieną ji dar pėsčia nuėjo 
7 amer. mylias.

nėjimo programa, į kurią at- nių pasikeitimo tobulinimo 
silankė Valstybės Preziden- reikalais.
tas, vyriausybės nariai, klai-1 — Klaipėdos sukilėlių val-
pėdiečių atstovai. Klaipėdie
čiai pareiškė, kad per 15 
metų Klaipėda padarė didelę 
kultūrinę ir ekonominę pa
žangą. Mažosios Lietuvos 
patrijarchas Mart. Jankus

džios direktorijos buvęs 
pirm. Simonaitis sausio 15 d. 
atsiuntė sveikinimo telegra
mą gen. konsului Budriui, 
kaip vadovavusiam Klaipė
dos sukilėliams. ’

DIDELIS GAISRAS 
KANADOJE

ROCKEFELLER UŽ NAU
JUS DARBUS

St. Hyacinthe, Quebec. — 
Sausio 18 d. anksti rytą kilo 
gaisras Švč. Širdie S5koleįi jos 
rūmuose ir jis taip greit plė
tėsi, kad daugeliui studentų 
nebuvo priemonių išsigelbėti. 
Žinomų žuvusių 'skaičius yra 
17; 28 asmenų likimas neži
nomas, o iš apdegusių ir 
šiaip sužeistų 10 gali mirti. 
Žuvusių studentų ir vienuo
lių skaičiuje keli yra ameri
kiečiai, daugiausia iš Rhode 
Island.

Gaisro kilimo metu kolegi
jos rūmuose buvo 30 moky
tojų ir 96 studentai, kurių 
dauguma miegojo 4 ir 5 auk
štuose. Gelbėtis galėjo tik 
šokdami pro langus; šokant

New York. — J. D. Rocke
feller jr. pranešė, kad jis šie
met statydins 3 naujus na
mus, kurių statybai išleis 12 
milijonų dolerių. Šį praneši
mą jis papildė pareiškimu, 
kad jis tįiki-^Ą^erikos biz
nio ateitį.

1 Naujoji statyba bus tuo
jau pradėta ir tęsis iki ru
dens. I

I N. _________________

KATALIKŲ KONCERTAS

Brooklyno vyskupijos ge
riausių choristų rinktinis 
choras turėjo metinį koncer
tą, įvykusį sausio 20 d. 
Brooklyno muzikos akademi- 
■ios salėje.

iš 4-to ir 5-to aukšto įvyko 
daug susižeidimų. J

Paskutinės skaičiavimo ži
nios rodo, kad gaisre žuvu
sių bus 30. Stropiai tyrinė
jama gaisro priežastis. Yra 
rimto įtarimo, kad namai pa
degti tyčiomis, nes gaisras 
iš karto apėmė visus namus 
ir buvo girdėti sprogimo gar-! 
sų.

ĮVYKDĖ KELIONĘ

Praeitos savaitės gale į 
miesto salę atvyko 3 brazilai 
automobilistai, keliavę 16,000 
mylių iš Rio de Janeiro. Šią 
kelionę jie pradėjo prieš 9^2 
metų. Juos priėmė mayoro 
La Guardia atstovas.

KELIAUSIANČIŲ 
DĖMESIUI

RŪPINASI ŽYDAIS

Long Island žydai sudarė 
komitetą pagelbėti Lenkijos 
žydams, kurie vis labiau per
sekiojami. Žydai sako, kad

Papildydama ankstesnius Lenkijoje apie 2 milijonai 
patvarkymus Lietuvos pilie- ’ žydų yra tikrame bado pa- 
čiams grįžti iš užsienių, Lie- vojuje.
tuvos Vidaus Reikalų Minis-]_______________________
terija paskelbė, kad tie Ue-] Karališka meilė
tuviai, kurių pasų terminas' Buv kaizerio vilhelm0 
išsibaigęs ir neatnaujintas Liudvikas Perdi.
per 2 metus, bus neJe'<iaaml. nandas susižiedavo su Rusi- 
į Lietuvą, kaip nete ę lėtu- -og didžiojo kunigaikščio 
vos pilietybės. įKyrilijaus dukterim Kirą.

To akivaizdoje Minister!-' Abiejų karališkų šeimų gal- 
j a prašo paskelbti visiems, vos pritarė vedyboms šių su- 
turizmo agentams, kad, par- žieduotinių, kurie yra kandi- 
duodami laivakortes, gerai datai į nesančius sostus. Jų 
patikrintų keleivių pasus ir susižiedotuv. buvusios „mei- 
tuos, kurių terminas išsibai- lė iš pirmo susitikimo”. Jau
gęs, atnaujintų Lietuvos navedžiui 30 metų, jaunajai

— Iš paskutinio Klaipėdos konsulatuose. Keleiviai su 28 m. amžiaus, 
miesto gyventojų surašinėji- pasenusiais pasais gali susi- --------
mo paaiškėjo, kad dabar laukti daug trukdymų ir pi- 
Klaipėdos mieste gyvena niginių pabaudų įvažiuojant 
truputį daugiau kaip 50,000 į Lietuvą. Todėl verta iš 
gyventojų. | anksto susitvarkyti.

— Kalėdų trečią dieną Pa
nevėžy, kilus gaisrui, sudegė 
namo sargas Petrauskas, 88 

(metų senelis.
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(Tęsinys) 
Bažnyčios mokslas

1. Kiekvieno žmogaus ir 
šiame ir pomirtiniame gyve
nime tikslas yra Dievas. Visi 
žmonės yra Dievo vaikai ir 
skirti būti Kristaus broliais. 
Kiekvienas žmogus iš pri
gimties turi įvairias svar
bias teises: teisę gyventi; 
kūno neliečiamumo teisę; 
teisę turėti reikalingas pra
gyvenimui priemones; teisę 
siekti galutino tikslo Dievo 
nurodytais būdais; teisę pri
klausyti draugijoms; teisę 
turėti nuosavybę ir ja nau
dotis. Moterystės, šeimos, 
vaikų auklėjimo pagrindai 

Rakauskas, šaukia šį posėdį visai laiku. Organizacinis gy-! yra paties Dievo nurodyti, 
venimas reikalauja nuolatinio judėjimo, naujų priemonių! 
ieškojimo, staigaus reagavimo į gyvenimo laikotarpio pa
sireiškiančius įvykius.

Posėdžiui paskirti tokie klausimai: 1. socialinis sąjūdis 
lietuvių tarpe; 2. jaunimo organizavimo reikalas; 3. LRK. 
Susivienymo vajus; 4. Moterų s-gos vajus; 5. katalikiškos 
spaudos stiprinimas; 6. katalikų veiklos ir fondo stiprini
mas ir 7. įvairūs sumanymai. Norėtumėm ir mes pasisaky
ti, ko laukiame iš Tarybos posėdžio.

Socialiniu sąjūdžiu iki šiol turėjo ar bent stengėsi rū
pintis LDS, kurios veikla paskutiniu laiku daugiausia ap
siribojo tik Naujosios Anglijos apylinkėse. Tarybos posė
dy turėtų būti surastos atitinkamos priemonės, leidžian
čios LDS idėjoms plačiau pasireikšti ir didesnius akiračius dradarbiavimas I ‘ " 
užimti. LDS galėtų persireformuoti ta prasme, kad jai pri-. siekti žemišk 
klausyti būtų lengvesnės sąlygos, kad jos nariams nebūtų visuomengje gali išsivystyti 
privalomas organo prenumeravimasis. Socialinio sąjūdžio žmoni asmeniniai ir visu0. 
veiklai pavyzdžiu butų galima nurodyti Lietuvos Knkscio meniniai gabumai Svarbu 

pažymėti, kad tik žmogiškas 
Jaunimo organizavimo reikalas pats opiausias. Mes nuo- asmuo, o ne visuomenė sa- 

širdžiai pasisakome ne už grynai vietinius jaunimo sam- vyje, turi protą ir laisvą va- 
būrius, bet už centralizaciją. Turime L. Vyčius ir L. K. lią.
Studentų ir Profesionalų sąjungą. Šių org-jų kuopos tu-1 Atskiras žmogus, supran- 
rėtų būti kiekvienoje parapijoje, kiekvienoje kolonijoje, tama, negali atsisakyti pa- 
kur yra K. Federacijos skyrius. L. Vyčiai turi savo kuo
pas plačiai po visą Ameriką, bet jie gali būti dar daug 
tvirtesni. Stud, ir Profes. s-ga iki šiol apsiribojusi tik ry
tinėse valstjrbė^e, jos vadovybė per 5 metus, nesurado prie
monių s-gos veiklai išplėsti. Jau laikas ir s-gos vadovybei 
parodyti daugiau veiklumo, ir Federacijos Tarybai aiškiau 
pasisakyti šios s-gos reikalu.

Susivienymas ir Moterų S-ga, aišku, yra stambieji orga
nizacinio gyvenimo ramsčiai. ‘Tai organizacijos, kurios 
turi tvirtą idėjoms atramą. Jų gyvybė priklausys nuo 
naujo kraujo. Jei per ateinantį penkmetį į šias organiza
cijas nebus įtraukta tiek jaunimo, kiek dabar jose yra se
nesnių narių, jų ateitis bus labai miglota.

Spaudos stiprinimas turėtų būti paliktas laikraščius re
miančioms apylinkėms. Katalikiški laikraščiai dabar lei
džiami labai svarbiosę vietose ir jie gali geriausiai tarnau
ti savo paskirčiai. Spaudai ekonominiai sustiprinti Fede
racija vargu ar gali ką nors apčiuopama atlikti, tačiau ji 
gali pareikšti lemiančios įtąkos, kad mūsų spauda, kaip 
sako dr. Rakauskas, „turi būti koordinuota, principuose 
turi stovėti toje pačioje plotmėje, laikytis vienodos tak
tikos”.

Katalikų bendros veiklos krypties sutvirtinimas, ypač 
šiuo momentu, svarbiausias klausimas. Katalikų nuolan
kumą per daug išnaudoja įvairūs laisvamaniškai nusiteikę 
elementai. Šiomis dienomis jie taip neteko lygsvaros, kad 
be jokių ribų puola mūsų visuomenės vadus vien už tai, 
kad šie pasako drąsų teisybės žodį ryšium su sistematin- 
gu Lietuvos katalikų teisių ir veiklos siaurinimu. Tyčioda
mies iš viso, kas katalikams brangu ir gerbtina, laisvama
niai drįsta viešai aiškinti, kad jie nori bendro tautinio 
darbo su katalikais.

Katalikai gerbia įvairių įsitikinimų žmones, jei jie yra 
nuoširdūs ir tolerantingi. Bet ar nuoširdūs mūsų laisva
maniai, kurie kiekviena proga stengiasi pažeminti, niekin
ti katalikų vadus? Ar reikalinga jų talka tautiniame dar 
be, kurį katalikai nuoširdžiai dirba pagal savo jėgas ir ap
linkybių galimumus? Katalikai niekam nepavydės gerų 
darbų. Tegu laisvamaniai, socialistai ir kitokį garbingai 
dirba savo organizacijų ribose, kam su jais maišytis. Dar
bo daug ir visiems jo užteks.

Lietuvos katalikų reikalai negalės neiššaukti Tarybos 
atitinkamo susirūpinimo. Nepriklausomybės 20 metų iš
vakarės Lietuvos katalikus aplankė su naujais smūgiais, 
kritusiais ne iš svetur, bet iš savo krašto atsakingų asme
nų. Ištikimybė katalikybės idealams ir pagarba Lietuvos 
vyskupams turėtų rasti tinkamo atgarsio Federacijos Ta
rybos posėdyje.

Aišku, daug pageidavimų bus pareikšta iš įvairių orga
nizacijų vadovybių. Naujų idėjų nelaukiame, tačiau tiki
me, kad Tarybos posėdis suras vertingų priemonių iškel
tiems klausimams duoti gyvenimišką pobūdį.

Sveikindami Tarybos narius, suvažiuosiančius posėdžio, 
reiškiame iš visos širdies geriausių linkėjimų. Laukiame m]nį rytojų, bet kongresas 
kūrybingos nuotaikos, tvirtų pasiryžimų ir nepalaužiamos sustabdė jos žygiavimą. Tad 
ištvermės pasirinktos idėjos tarnyboje.
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FEDERACIJOS TARYBOS POSĖDŽIO IŠVAKARĖSE

Ateinančios savaitės pradžioje Pittsburghe įvyks ALRK. 
Federacijos Tarybos posėdis, kuris, kaip tenka patirti, bus 
gausingas dalyvių skaičiumi ir turiningas dienotvarkei pa
rinktais klausimais. Federacijos pirmininkas, dr. A. G. 
D n Ir n 11 dm n Xnirlrin X: Ir* «4 — r* r., v 4 — I pauicD view nuiuayuL, 

J tad jie nėra žmonių sauvalės 
ir ekonominių įvykių vaisius.

Žmogaus ir visuomenės 
tarpusavio teisės ir pareigos 
yra šios:

2. Organizuota visuomenė 
yra natūrali priemonė žmo
gui siekti savo tikslo, tad ji 
yra žmogui, o ne žmogus jai. 
Visuomenė, žinoma, nėra pa
lenkta atskiro asmens sava
naudiškai gerovei, bet su or
ganizuotos visuomenės pa- 

įgalba įvykstąs žmonių ben-
i leidžia 'pa-

nių Darbininkų sąjungą.

rum ir Quadragessimo An
no).

4. Popiežius primena Baž
nyčios mokslą apie valstybės 
prigimtį, kilmę. Valstybė ne 
tam, kad pavergtų atskirą 
žmogų; ji turi pagerbti žmo
gaus prigimtąsias teises. Ir 
valstybė ir žmogus turi kil
mę iš Dievo, Kurs yra nusta
tęs tarp jų pagrindinius san
tykius; nei valstybė, nei as
muo negali sauvališkai ne
paisyti Dievo uždėtų pareigų 
ir nustatytų teisių. Komu
nizmas, pasisavindamas Die
vo teises, elgiasi neteisingai 
siaurai partiškai nustatyda
mas valstybės uždavinius ir 
jos santykius su žmogumi.

5. Bažnyčiai rūpi ir žmo
gaus medžiaginės pažangos 
reikalus paremti ryšium su 
tikybos ir dorovės uždavi
niais. Bažnyčia neduoda ko
kios technikinės, ekonominės 
programos, bet ji duoda įvai
riais pagrindiniais klausi
mais svarbių nurodymų, ku
rių laikantis būtų galima 
užtikrinti laimingą visuome
nės ateitį.

6. ' Į priekaištą, būk Baž
nyčia gyvenimo tikrovėje 
nesiderino prie savo skelbto 
mokslo, Popiežius primena, 
kad krikščionybė pirmiausia 
kilniai, su karštu ir giliu įsi
tikinimu yra paskelbusi visų 
žmonių tikrą ir visuotinę 
brolybę, neskiriant nei rasės, 
nei turimos padėties ir tokiu 
būdu galingai prisidėjo pa
naikinti vergiją ir tai pada
rė ne kruvinos revoliucijos 
keliu. Bažnyčia paskelbė 
rankų darbo vertingumą, ku
rio nepajėgė suprasti nė 
stipriausi pagoniškų laiki i

— Kauno miesto ligonių

reigų, kurias Dievas jam už
deda visuomenės atžvilgiu ir 
visuomenėje autoriteto at
stovai turi teisę reikalauti iš 
atskiro žmogaus atlikti pa
reigą. Tačiau visuomenė ir} protai. Bažnyčios įtakoje at ' 
jos autoritetai neturi teisės'™'^ — 
pažeisti tik ką paminėtos 
žmogaus prigimties teises. 
Visai suprantama, kad visa, 
kas yra pasaulyje, būtų pa
kenkta žmogiškam asmeniui, 
o per jį Dievui.

3. Ekonominės ir visuome
ninės tvarkos atžvilgiu Po
piežius savo enciklikoje pri-

■ sirado gausingos labdarybės 
įstaigos, švietimo darbai 
šiaip darbininkų ir amati
ninkų sąjungos. Jei gyveni
me ne visa įvykdyta, tai čia 
kalti žmonių apsileidimai, 
nuodėmės, galingųjų pasi
priešinimai. Paskutiniais lai
kais daug kliudė nekrikščio
niško liberalizmo ir pasau-

mena reikalą atsiminti, kas lietiškumo dvasios, persunk- 
pasakyta ankstesnėse enci- \tos priešingos Bažnyčiai ga-
klikos visuomenės santvar©m£os įtakos, 
kos reikalu (Rerum Nova-i (Bus daugiau)

Naujos Gadynes Neronai

ar trauksimės atgal į depre 
; sijos bedugnę. Jei atstovai 
dabartiniuose posėdžiuos 
vėl gaišins laiką, viena bus 
aišku: amerikiečiai ruden

Sakoma, kad ciesorius Ne-; mes eisime pirmyn į gerovę 
ronas smuikavo, Romai de
gant. Tai baisus nieko ne
paisymo vaizdas. Bet ką gi 
kalbėti apie gruodžio mėne
sio gale posėdžius užbaigusį
Kongresą, nepaprastai sesi-l išrinks naują kongresą, 
jai sušauktą? Tai irgi buvo: Taigi, atstovų priedermė 
baisus nieko nepaisymo regi-1 kaip diena, aiški: įvykdyt 
nys. Žmonės šaukte šaukėsi'Naujosios Dalybos idealus 
pagelbos — ištisa eilė svar
bių klausimų verktinai laukė 
išsprendimo, o Kongresas 
eikvodamas piliečių pinigus, 
maloniai praleido laiką. At
stovai prašvilpė ir laiką ir 
progą, niekus betauzydami 
posėdžių salėj.

Kongresas vėl posėdžiauja. 
Atsovai buvo išrinkti 1936 
m. rinkimuose, kai žadėjo 
Naująją Dalybą įgyvendinti. 
Tačiau 1937 metais tų paža
dų jie neišpildė. O kas iš to 
išėjo? Gi pasirodė laikų ge
rėjimo atoslūgis. Taigi, atsa
komybė iš dalies turi kristi 
ir ant jų pečių.

Amerika buvo bežengianti 
į priekį — į šviesesnį ekono-

planus. Kitaip tariant, kon
gresas turi sau pasirinkti 
šalies gerovę ir subalansvo- 
tą biudžetą, — Naują ar Se
ną Dalybą. Kitos išeities, ro 
dos, nėra. Atstovai 1937 m. 
apdūmė akis ir išdavė tuos,’ 
kurie juos buvo išrinkę. Te- 
išpildo jie savo žodi bent da
bartinėse sesijose.

Gintaras.

nuo kongreso priklauso, ar

Visa Australijos spauda 
nepaprastu nuoširdumu reiš
kia džiaugsmą dėl įvyksian
čio amerikiečių karo laivyno 
dalies atsilankymo. Austra- 

Į lai nori, kad laivai aplanky
tų kiekvieną Australijos 
svarbesnį uostą. Tai bus tre
čias amerikiečių laivyno ap
silankymas. Pirmesnės kelio 
nės įvyko 1908 ir 1925 m.

— Gruodžio 22 d. pradėtas 
susisiekimas naujai pastaty- kasa šiemet Kačerginėje sta
to Žemaičių plento Kauno tydins vasarvietę vaikams, 
Raseinių dalimi, kuri yra 
apie 120 amer. mylių ilgio. 
Atidarius Žemaičių plentą 
iki Raseinių, jis jungs Kau
ną su Joniškio Pagėgių plen
tu.

— Pernai labai padidėjo 
Birštono mineralinių vande
nų naudojimas. Vandens 
pardavimo skyrius steigia 
Raud. Kryžius. Vasaros mė
nesiais mineralinių vandenų 
parduota po 50 tūkst. bute
lių. Šiais metais min. vande
nų bus parduodama ir užsie
niui; Lietuvoje numatoma 
parduoti apie milijoną bute-* 
lių.

— Amerikietė <..............
Natalija Jasiukynaitė pajūry 
ir Suvalkų krašte pernai nu
piešė kelias dešimtis lietu
viškos gamtos vaizdų.

— Vokiečių orinio susisie
kimo bendrove nutarė Berly
no — Dancigo — Karaliau
čiaus — Kauno — Rygos — 
Talino — Helsinkio orlaivių 
linijoje palaikyti susisieki
mą ištisus metus.

— Sakalo bendrovė išleido
mėnesinį literatūros, meno ir 
kultūros žurnalą Dienovidis. jam sukrovę d bran j 
Jį redaguoja prof. V. Myko-Idnvanll nnri ižoi_
laitis-Putinas, Brazdžionis, 
Cvirka, Šimkus ir VaičiulaU 
tis. Žurnalo tikslas tarnauti 
vien literatūrai, telkti visas 
literatūrines jėgas, nepai
sant ideologinių skirtumų.

— Zarasų apylinkių žve
jai prieš Kalėdas turėjo ne
paprastą laimę: keliais tink
lų metimais viename ežere 
jie ištraukė žuvies apie 14.- 
000 svarų, o kitame apie 9,- 
000 svarų. Už atvežtą žuvį 
Kaune gavo gražių pajamų.

— Vytauto D. universiteto 
zoologijos muziejus nuolat 
plečiamas; dabar jame yra 
įvairiausių daiktų iš Lietu
vos, Brazilijos, Argentinos,' 
Meksikos ir kitur. Pernai 
muziejų aplankė apie 20,000 
žmonių.

— Kaune susibūrė žydų 
dainininkai ir nutarė steigti 
savo operą.

— Ateinančią vasarą Lon
done bus suruoštas viso pa
saulio dar tebesančių gyvų 
kompozitorių kūrinių šventė, 
kurios programą atliks žy
mūs orkestrai, chorai ir dai
nininkai. Į šventės progra
mą įtrauktas antruoju da
lyku jauno lietuvio, kompozi
toriaus Jeronimo Kačinsko, 
gyvenančio Klaipėdoje, kūri
nys „Trys momentai iš no- 
netos”.

— Į Kauno kanalizacijos 
ir vandentiekio įmonę miesto 
savivaldybė jau yra įdėjusi 
apie 12 milijonų litų. Šiais 
metais už pateiksimą vande
nį savivaldybė numato 1 mil. 
300 tūkst. litų pajamų.

— Onuškio valse, vienas 
gyventojas už 3 pavogtas vi
štas gavo 8 mėnesius kalėji
mo; tai buvo jau ne pirma 
vagystė.

— Pernai Darbo Rūmų 
kultūros klubus aplankė 343,- 
579 žmonės; paskaitų suruo
šta 299, kurių klausėsi 43,- 
278 žmonės.

— Ukmergės ūkininkė Au
gustienė, 80 metų amžiaus 
senutė, per penkias dienas 
įdainavo gramofono plokšte
lėms apie 100 seniausių lie
tuviškų dainų.

— Autobusų savininkai, 
turėję pernai gero pelno, pa
aukosią Ginklų Fondui apie 
40 tūkst. litų.

kurios virtuvė galės aptar
nauti apie 300 vaikų. Staty
ba kainuos apie 140 tūkst. 
litų. Šiais metais kasa nu
mato 3 mil. litų pajamų, ku
rias įmokės darbininkai bei 
tarnautojai ir jų samdyto
jai; be to, gaus primokėji- 
mų ir iš valstybės iždo.

— Kariuomenės laikraštis 
Karys labai paplito ir plačio
je visuomenėje. Jo prenume
ratorių pernai buvo per 15 
tūkstančių.

— Kasdien Kaune autobu
sais važinėti parduodama po 
25,000 bilietų; vienas auto
busas vidutiniškai per dieną

dailininkė mieste suvažinėja apie 170

me numeryje įdėjo daug 
vaizdų ir raštų iš Lietuvos 
gyvenimo, ypač įdomiai ra
šoma apie lietuvių kalbos 
senumą, skambumą, artimu
mą seniausioms ir klasiš
koms kalboms. Straipsniuose 
yra ir rusų poeto pasaky
mas „Lietuvių kalba — pati 
tauriausia, pati seniausia 
tarp skambiųjų kalbų”.

— Vargšams Kūčias Kau
ne buvo suruošę Žmogaus 
Globos Draugija, šv. Vincen
to Pauliečio skyriai, maldos 
apaštalavimas, pavasarinin
kai ir kiti. Iš viso Kūčiomis 
gražiai aprūpinti 1763 varg
šai ir našlaičiai..

— Miškų departamento 
pajamos kasmet didėja. 1932 
m. gauta 17 mil. lt., 1933 — 
17 mil. 630 tūkst. lt., 1934 - 
20 mil. 406 tūkst. lt., 1935 — 
14 mil. 730 tūkst. lt., 1936 m. 
— 23 mil. 218 tūkst. lt., o 
pernai — 26 mil. lt.

— Pernai Lietuvių Tauto
sakos archyvas per savo ben-

— Žinomas estų meno 
žurnalas Kaunis Kodu (Gra
žieji namai) savo kalėdinia-

amer. mylių. Už parduotus 
bilietus kasdien surenkama 
po 1,320 dolerių.

— Kaune iškilmingai ati
daryta Darbo Rūmų įrengta 
darbininkams čiuožyklą.

— Vasario 16 dieną Vy-i dradarbius surinko 76,693 
tauto D. karo muziejuje bus naujus tautosakos dalykus, 
iškabintas dail. J. Mackevi
čiaus naujas paveikslas, ku
riame vaizduojamas Vytau-

i tas, sėdįs ant žirgo ir žiūrįs 
į Naugardo didikus, kurie

dovanų ir jomis nori išsi
pirkti.

| — Kauniečiai Naujus Me
tus iškilmingiausiai sutiko 

Lb Karo Muziejaus sodely.
— Katalikų blaivybės dr- 

i jos naują valdybą sudaro J. 
Gvildys, D. Petrauskas, A. 
Dirsytė, agr. Valatka ir J. 
Gražys.

— Šiauliuose bandymo 
garvežys suvažinėjo du gele
žinkelio tarnautojus, Tarbū- 
ną ir Petrauską, ėjusius ša
lia geležinkelio bėgių. Tarbū- 
nas mirė, palikdamas žmoną 
ir keletą vaikų.

— Naujasis Alytuje kariu 
Juozapavičiaus tiltas kas va 
karą yra stipriai apšviečia

kurių skaičiuje įvairios dai
nos, patarlės, padavimai, 
priežodžiai, burtai, prietarai. 
Į plokšteles įrašyta 1,389 
dainų melodijos. Archyvas 
dabar turi fonografu užrašy
tus 5,553 tautosakos dalykus, 
kurie telpa 777 plokštelėse.

— Neseniai suimtas žiau
rus plėšikas ir žmogžudys 
Navickas, kuris plėšimo 
tikslais Klaipėdos krašte nu
žudė 3 moteris, o Telšių ap
skrity vieną vyrą. Jis per
duotas kariuomenės teismui.

— Dėl gen. Liudendorfo 
mirties Vokietijos kariuome
nės vadovybei Lietuvos ka
riuomenės vardu pareiškė 
užuojautą pulk. Grinius, Lie
tuvos karo atstovas Vokieti
joje.

— Vienas geležinkelietis 
per 13 metų savo mirusios 
dukters vardu ėmė vaikų 
priedą, nieko nepranešdamas

mas 52 elektros žibintais i apie dukters mirtį. Jis atlei- 
Tiltas tapo mėgiama alytie 
čių vakarinių pasivaikščioji
mų vieta.

— Šilko gamyba yra jau
niausia tekstilės gamybos 
šakų Lietuvoje. Šilko fabri
kų yra 3, bet vienas, Pluoš
tas, užsidarė. Liepos mėnesį 
šilko pramonė Lietuvoje tu- įvykdyti, 
rėjo 917 nuolat, darbininkų.

— Suomijos šviesuomenės 
kultūros žurnalas Forum sa
vo kalėdiniame numervje pa
skelbė du straipsnius apie 
Lietuvą; straipsniai gausiai 
paveiksluoti.

— Tarptautinio žemės 
ūkio instituto Romoje finan
sų komisijos pirmininku iš
rinktas V. Čarneckis, Lietu
vos atstovas' Italijai.

— Šiais metais Raseiniuo
se bus statomi nauji gimna
zijos rūmai.

— Žydų liaudies bankai 
pernai indėlių turėjo 12y2 
mil. litų. Apskritai, žydų 
bankų būklė pernai žymiai 
pagerėjo.

— Rokiškio stoty vieno 
namo prieangy žiauriai kir
viu ir peiliu nužudyta Gud- 
liauskienė, Maisto tarnauto
jo žmona. Galvažudys plėši
kas suimtas.

— Netoli Zarasų prieš Ka
lėdas keleivinis autobusas 
suvažinėjo tėvą, atvykusį 
parsivežti iš Kauno grįžtan
čio kareivio sūnaus. Tėvą su
važinėjo tas autobusas, ku 
riuo atvyko sūnus.

— Brazilijoje vienas dva
rininkas revolveriu nušovė iš 
Šiaulių kilusį lietuvį Sielskį.

stas iš tarnybos ir patrauk
tas teisman.

— Žydų rabinų sąjungos 
vadovybė norėjo sušaukti vi
sos Lietuvos rabinų suvažia
vimą, tačiau nuo jo atsisakė, 
nes sąjunga per mažai pini
gų turinti tam suvažiavimui

— Klaipėdos moterų lab
darybės dr-ja Globa atidarė 
bedarbiams ir vargšams val
gyklą, kurioje kasdien šil
tais pietumis pavalgydina 
per 200 žmonių.

— Baisogalos urėdijoj, Gu
džiūnų girininkijos miške 
griūdamas medis užmušė 
darbininką Joną Taurą, 26 
metų amžiaus.

— Leliūnų parapijoj, Sta- 
balinkių kaime, gyvena Rožė 
Guobužienė, pernai sulauku
si 107 metu amžiaus.

f

— Už 6,243 litų pasisavi
nimą viena pašto valdininkė 
nubausta pusantrų metų ka
lėjimu.

— Paryžiuje pasirodė Pau
liaus Vassikovo istorinis ro
manas „įžiebtoji meilė”; 
knygoje vaizduojama kuni
gaikščio Algirdo santykiai 
su Maskva, jo dukters Aldo
nos diplomatinės vedybos su 
kunigaikščiu Vladimiru ir

— Iš Kauno ligoninės išra
šytas Andriuškevičius netu
rėjo kur dingti, tad nuėjo į 
policijos įstaigą ir pasisakė 
nušovęs žmogų. Policija la
vono nerado ir Andriuškevi
čiui už suvedžiojimą surašė 
protokolą.

ARTIMO M 
SPINDULI

Pareiškiu ir 
minčių dėl iškeltų 
raštyjė klausimų. ] 
tik mano nesvarbi 
Ir jeigu Jums ki 
siu”, prašau atle 

| kreipti domės...! 
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! Ida pasiliktų, kai 

yra skaitytojų, ki 
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raščio turinį ir ' 
ir pasigedau, žrn 

i logiją pažindami 
, žvelgi į Ameriką, 

do lyg be marškii 
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šalinus, ji visap

! pasipuoštų...
Apysaka žal; 

graži ir vertinga 
ilgos apysakos

Į laikraščiui netinl 
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sekimą, ir galų g 
. nervuoti laukiant 
, išvadų.

Šermukšninių j 
niausią reikia. K
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Iš miško, iš j. ' ’

1 akimirksnį iššoko 
telių. Jie, baisia 
šoko į neramiai 
papilėje vokiečiu 
ir pilies įgula, 1 

. iš arnotų nedrį 
j žudyti savuosius, 

vienas plokščiave 
pripuolė arčiau vi 
maskatavo kažką 
sviedė į jų bū 

:į raitelis pasviro 1: 
matant buvo nu 
pavirve į atsiviję 

i gaują. Tilto priev 
| gando. Nebesumo 

daiyti, jis nukirto 
Į tebelaikė iškelti 

Raiteliai, kaip veji 
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Atvykusius į pi] 
j tuojau apspito bū 
[žmonių, visi ėmė i 

mai klausinėti, 1 
kur jie atvykę 
Braimšveigas neli 
nieko pasakoti. Ji 
juos į atskirą kai 
užsirakino ir prade
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imai) savo kalėdinia- 
įmeryje įdėjo daug 

ir raštų iš Lietuvos 
ao, ypač įdomiai ra- *1 
įpie lietuvių kalbos 
> skambumą, artimu- 
iausioms ir klasis- 
ilboms. Straipsniuose 
'ūsų poeto pasaky- 
ietuvių kalba — pati 
na, pati seniausia 
imbiųjų kalbų”, 
irgšams Kūčias Kau- 
i suruošę Žmogaus 
Draugija, šv. Vincen- 
iečio skyriai, maldos 
vimas, pavasariniu- 
iti. Iš viso Kūčiomis 
aprūpinti 1763 varg- 
išlaičiai..
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i kasmet didėja. 1932 
a 17 mil. lt., 1933 - 
>30 tūkst. lt., 1934 — 
106 tūkst. lt., 1935 - 
'30 tūkst. lt., 1936 m. 
iii. 218 tūkst. lt., o 
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•nai Lietuvių Tauto- 
chyvas per savo ben- 
us surinko 76,693 
tautosakos dalykus, 
aičiuje įvairios dai- 
atarlės, padavimai, 
ai, burtai, prietarai. 
:eles įrašyta 1,389 
elodijos. Archyvas 
ri fonografu užrašy- 
tautosakos dalykus, 
)a 777 plokštelėse, 
seniai suimtas žiau- 
kas ir žmogžudys 
, kuris plėšimo 
□aipėdos krašte nu- 
Loteris, o Telšių ap- 
mą vyrą. Jis per- 
iriuomenės teismui.

gen. Liudendorfo 
okietijos kariuome- 
vybei Lietuvos ka- 
i vardu pareiškė 
pulk. Grinius, Lie- 

o atstovas Vokieti-
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Skaitytojų Nuomones 
Apie Ameriką

AMERIKA DVELKIA 
ARTIMO MEILĖS 

SPINDELIAIS

įas geležinkelietis 
tų savo mirusios 
vardu ėmė vaikų 
jko nepranešdamas 
srs mirtį. Jis atlei- 
rnybos ir patrauk
iu.
j rabinų sąjungos 
norėjo sušaukti vi
vos rabinų suvažia- 
iau nuo jo atsisakė, 
įga per mažai pini- 
i tam suvažiavimui

Pareiškiu ir aš keletą ; 
minčių dėl iškeltų Jūsų laik- į 
raštyje klausimų. Bet tai bus 
tik mano nesvarbi nuomonė 
Ir jeigu Jums kiek „nusidė- 
siu”, prašau atleisti, ir ne
kreipti domės... Nors ir ne į 
visus klausimus atsakysiu, 
bet atsakysiu į tuos,^ kurie 
n.-kartą ūlteikė man rūpes
čio dėl naujesnių „reformų’. 
Štai jie:

Mano nuomone, pirmutinis 
puslapis reiktų šiek tiek pa
keisti. Kada pirmutinis Ame 
rikos numeris pateko į mano 
rankas, aš pasigedau to, ką 
turi kiti laikraščiai. Būtent, 
riebesnių, didesnių raidžių 
antgalviuose. Garsesnių šū
kių, didesnių perskyrų ir 

! daugiau fotografijų iš dienų 
į įvykių, žinios pirmame pus- 
į lapy įdomios ir gerai veda- 
I mos, tik pakeitus, ką anks
čiau minėjau, būtų daug pa
traukliau... '

„Štai Kaip” turėtų pasi 
likti tokioj pat pozicijoj, tik 
būtinai įdėti viršuje auto 
riaus vardą, nes tuomet skai
tytojas žinotų, su kuo reika
lą turi. Man vistiek. Aš skai
tysiu Ameriką, nors ji ir to
kia pasiliktų, kaip dabar, bet 
yra skaitytojų, kuriems dide
lės raidės antgalviuose, gar
sūs šūkiai ir vaizdai, tai jų 
nuosprendis apie visą laik
raščio turinį ir vertę. Ko aš 
ir pasigedau, žmonių psicho
logiją pažindama. Kai dabar 
žvelgi į Ameriką, tai ji atro
do lyg be marškinėlių. Aukš
čiau minėtus trūkumus pa
šalinus, ji visapusiškai lyg 
pasipuoštų...

Apysaka Žalgiris labai 
graži ir vertinga, tik tokios 
ilgos apysakos savaitiniam 
laikraščiui netinka: nuilsina 
'skaitytoją per ilgų mėnesių 
sekimą, ir galų gale pradeda 
nervuoti laukiant ir laukiant 
išvadų.

Šermukšninių pabirų būti 
niausią reikia. Kuom gi ma

Tai tiek aš sąžiniškai pa
sakiau. O kaip Jums paran
ku, taip darykite. Bet aš no
riu nuoširdžiai visapusiško 
klestėjimo brangiems Ameri
kos puslapiams. Atleiskite už 
drąsą ir atvirumą.

Jūsų
Marija Aukštaitė. 

Montreal, Kanada.

ne ar kitą nuplakti?... O vis- 
tik plakimas išdykusiems že
mės vaikams reikalingas.

Taipgi, daugiau poezijos! 
Daugiau novelių, daugiau 
sielai teikiančio poilsio... Vi
si nuvargome nuo tuščių po
lemikų, dvasiai nieko nesu
teikdami... Nors prisipažįstu, 
Amerika man dvelkia artimo 
meilės spinduliais ir, kaip 
žydinti dorybių lanka, leidžia 
paklajoti neišjuokiamais Vi
sagalio palmynais...

Dėkite trumpų moksliškų 
straipsnių.

Patarimai sveikatai būti
nai reikalingi. Ypatingai 
kad būtų-liečiama motina ir 
vaikas.

Moterų 
sipildytų 
trūkumas, 
rių tinkamoj vietoj pastaty
ti. Aš siūlau iš savo pusės 

■ ketvirtąjį puslapį. Šį skyrių 
įvedus, moterys daugiau pa
miltų Ameriką, o juk dau
giausia moteris laikraščiui 
duris atidaro... Bet nepatar
čiau moterį vaišinti tik gar
džiais pietumis kūniškai sei
lei sužadinti. Duokite mote
rims auklėjančių straipsnių..

Mano nuomonė apie Ame
riką graži... Tik aš norėčiau, 
kad Amerika nevestų pole
mikos. Vistiek mažai tas pa
deda... Kas turi laisvesnę są 
žinę, vistiek daugiau paša 
kys... Ir man be galo gaila, 
kai kartais ant teisingų išsi- ksliški straipsniai būtų did- 
reiškimų gula, kaip kirviai, vyriškas darbas, už ką ne 
kai keno smūgiai... Daugiau 
duokite dailės, patrauklumo J 
ir sielai peno... Ne maldomis, I 
bet kad šių dienų, šių mo-l 
mentų sutrikimais žmogus 
'žiūrėtų 
gamtoje, žmoguje ir pasau
liniuose perversmuose...

Daug kas mano, o gal aš 
daugiausia, kad reiktų keisti 
Amerikai vardą. Vardas 
„Amerika”, aš pastebėjau, 

įneša sau žalos tuo vardu. 
Nes žmonės, kurie nežino 
laikraščio „Amerika”, jie 
praleidžia pro akis kaip val
stybę — Ameriką, ir tuo iš
vagiama svarbiausia domė.

AMERIKOS TURINYS 
ĮVAIRESNIS

Keliaujant po Lietuva

Lankom Dotnuvą
Į Žemės Ūkio Akademiją

dosi į žemę, kurią jau storu 
(sluoksniu dengė baltas snie- 

Dotnųvoje. buvo pakviestas' PaLaJas- P°ra greitų žir-

skyrių įvedus, už-
visas laikraščiui

Tik moterų sky-

Esu Amerikos naujas skai
tytojas. Laikraštį pats užsi- iš
sakiau pernai. '

Pastabos „Štai Kaip” daž- « 
niausiai įdomios ir turi gerą • 
mintį. Pirmo puslapio žinias 
retai skaitau, nes dienrašty
je jos yra.

Skyrius „Iš Tėvų Žemės” 
man labai patinka ir labai 
norėčiau, kad jis būtų dar 
platesnis. Mano nuomone, il
gesnių žinių nereikia, bet 
daugiau, daugiau!

Apysaka „Žalgiris” verta 
pagyrimo. Nekenkia, kad rei
kia palaukti savaitę.

Korespondencijos iš įvai
rių kolonijų dažnai paduoda 
mažai žinių. Tegu korespon
dentai dažniau ir pilniau ra
šo.

Juokingi straipsniai ret 
karčiais gerai, bet labai sun
ku jumoriškai rašyti ir ne

■ kiekvienas tai gali. Be to, 
, apetitas tokiems straips

niams būna greitai pasotin
tas.

Bravo už eilėraščius! Dau
giau jų ir originalių.

Suprantamai parašyti mo-

Dievybės ranką

gų, pakinkytų į roges, girgž
dančiu keliu traukė Akade
mijos link. Kaip pasakiškai 
graži gamta... Miškas, šalčio 
senelio sukaustytas, lyg už
burta pilis stūksojo 
ir kitoje vieškelio 
aplink vien baltas 
apsiaustas švaistėsi.

Po keliolikos minučių, su
stojome pas amerikiečiams 
gerai žinomą profesorių kan. 
F. Kemešį. Deja, jam tuoi 
laiku reikėjo būti Kaune, tad 
mus priimti ir pavaišinti pa-

pėdos moterų lab- 
r-ja Globa atidarė 
s ir vargšams val
ioje kasdien šil
kinis pavalgydina 
nonių.
)galos urėdijoj, Gu- 
jrininkijos miške 
j medis užmušė 
ą Joną Taurą, 26 
siaus.
anų parapijoj, Sta- 
:aime, gyvena Rožė 
lė, pernai sulauku- 
tų amžiaus.
6,243 litų pasisavi- 
la pašto valdininkė 
pusantrų metų ka-

Juozas Sužiedėlis

ŽALGIRIS

buvo nuvilktas kil-

ržiuje pasirodė Pau- 
sikovo istorinis ro- 
,Įžiebtoji meilė”; 
vaizduojama kuni- 
Algirdo santykiai 
i, jo dukters Aldo- 
natinės vedybos su 
Siu Vladimiru ir

luno ligoninės išra- 
iriuškevičius netu- 
dingti, tad nuėjo į 
įstaigą ir pasisakė 
mogų. Policija la
ido ir Andriuškevi- 
uvedžiojimą surašė

(Tęsinys)
Iš miško, iš tikrųjų, tą 

akimirksnį iššoko būrys rai 
telių. Jie, baisiai klykdami, 
šoko į neramiai trypiančius 
papilėje vokiečius. Sunerimo 
ir pilies įgula, bet šaudyti 
iš armotų nedrįso, bijodami 
žudyti savuosius. Tuo tarpu 
vienas plokščiaveidis raitelis 
pripuolė arčiau vokiečių, pa- 
maskatavo kažką rankoje ir 
sviedė į jų būrelį. Vienas 
raitelis pasviro balne ir be
matant
pavirve į atsivijėlių totorių 
gaują. Tilto prievaizda nusi
gando. NebesumodamasT’kas 
daryti, jis nukirto lyną, kurs 
tebelaikė iškeltus vartus. 
Raiteliai, kaip vėjas, sulėkė į 
pili- Geležiniai vartai užsida-l 
rė.

Totoriai baisiai suklykė ir 
nudūmė atgal į girią.

Atvykusius į pilį raitelius 
tuojau apspito būrys įgulos 
žmonių, visi ėmė nerimauja
mai klausinėti, kas jie, iš 
kur jie atvykę. Tačiau 
Braunšveigas neleido jiems
nieko pasakoti. Jis nusivedė 
juos į atskirą kambarį, ten 
užsirakino ir pradėjo kvosti.

Skaniai paruoštos vakarie- svarbiau, kad Amerikoj gi
nęs metu, pas kan. prof.1 F. męs, Lietuvos dar visai ne- 
Kemėšį, neapseita be kalbų, matęs, jaunimas šiais jubi- 
kurias sakė Žemaičių dr-jos lie j aus metais ją aplankytų, 
pirm., Jaunosios Lietuvos O to įvykio jie niekada ne- 
korp. pirm., Ateitininkų pamirš.
pirm. Laukaitis, svečias iš, jie pamatys ir įsitikins, 
pavergtosios Lietuvos —.kad Lietuva nėra suvargus 
Švenčionių gimnazijos direk- jr atsilikus šalis, kaip dau- 
torius, kurią lenkai uždarė, guma mūsų senesniųjų vaiz- 
p. Skipitis, M. Skipity te ir k. • davo, bet žavinčiai graži, 

Sekančią dieną Laukaičio šuoliais progresuojanti, ap- 
ir Skipitytės lydimi apžiurę-1 sišvietus šalis, kuria kiek- 
jome visą Dotnuvos Akade-' vienas iš mūsų turėtų di- 
miją. Patalpos didelės, gra-džiuotis. Irtas, nors ir trum- 
žios. Akademija turtinga pas, atsilankymas užgrudins 
įvairiomis laboratorijomis;!juos lietuviška dvasia ir pa- 
erdvios patalpos praktikos darys juos susipratusiais lie- 
darbams. Studentės moko- tuviais ant visados. O kuris 
mos visos namų ruošos, viri- gi iš mūsų netrokšta, kad 
mo. Tame skyriuje teko jas mūsų šios šalies jaunimas 
matyti ne vien praktikos būtų lietuviškas! Tik pa- 
darbuos — gavome progą ir žvelkim, kas mūsų, ypatingai 
paragauti jų pagamintų ska- jaunimo, organizacijoms va- 
nių pietų. Tiesa, buvo pietų dovauja? Gi čia gimę, bet 
laikas, o mes valgėme lietu
viškas kūčias, nes tą dieną 
studentėms buvo tas pamo
kai. Viskas pasižymėjo ne
paprastu skanumu ir puikia 
valgių ornamentacija.

Akademija paliko visiems flai rengia' Holland-America 
gražaus įspūdžio, patirta Line pačiu didžiausiu ir nau- 

,daug lietuviško nuoširdumo jausiu laivu Nieuw Amster-

pasakyti kalbą p. R. Skipi
tis, Užsienio Lietuviams 
Remti Dr-jos pirm. Ta proga 
pirmininkas pakvietė ir ame
rikiečių stipendininkų „penk
tuką”, kaip kiti mus čia va
dina. Džiaugėmės, nes vi- 

! siems tai buvo pirmasis vizi- 
Kelionė nuo Kauno 

trumpa — pora valandų, bet 
įdomi, nes visu keliu grožė
jomės puikiais žiemos vaiz
dais, prie kiekvieno sustoji
mo mažose stotyse, p. Skipi
tis pasakojo mums apie tas 
vietas, jų gyventojų skaičių ve^e savo simpatiškai motu- 
bei žymesnes vieno ar kito tei, palikdamas mums svei- 

šakas.l kinimo laišką. Iš čia ėjome į 
di 

džiulę salę, kur susirinku
siems studentams p. Skipitis 
pasakė kalbą. Savo kalboje 
plačiai pasakojo apie išeivių 

e'uvių, o ypač amerikiečii 
nuopelnus savo tėvynei Lie- 

! tuvai. Dar Lietuvai tebever- 
gaujant, užjūrio lietuviai lei
džia lietuviškus laikraščius , 

|rT7v>.n stiprina lietuvybę. Amerikie- 
.! čių lėšomis rengiami pirmie

ji lietuviai diplomatai, ku
riems ir teko pirmas žodis 
tarti už Lietuvą. Dar prieš 
laisvės atgavimą ten organi 
zuojama kariuomenės būre
liai. Siuntė savo gausią pini
ginę paramą pirmiems ka 
riams, nukentėjusiems nuo 
karo, vargstantiems vai 
kams. Daug gelbėjo jų mili
joninis parašų surinkimas 
įvairios idėjos, praktiški pa
tarimai, maistas, siuntiniai, 
didžiausia parama, pagalba 
išvargintai Lietuvai, be ko 
ir nepriklausomybė neįsi
vaizduojama. Užsienio lietu
viai — tai stiprybės, gyvy
bės, ip garbės šaltinis! Baig
damas, kalbėtojas ragino 
studentiją pradėti rūpintis 
sutikimu ir priėmimu gau
singai žadančių apsilankyti 
amerikiečių lietuvių ateinan
čią vasarą.

Teko ir mums iš eilės pa
sakyti keletą žodžių kole
goms, kurie su atsidėjimu 
klausė ir kiekvienam negai
lėjo jūros katučių.

vienoje 
pusėje, 
žiemos

miestelio pramonės
Dotnuvos stoty mūsų laukė Dotnuvos Akademijos 

■ Ž. U. Akademijos studentai: 
M. Skipitytė, Laukaitis ir ki
ti.

Diena graži, šalta, sausos
sniegulės visu gausumu lei-

vįenas ištartų labai didelį 
ačiū, ypač jei straipsniai ne-' 
būtų per ilgi (apie 3 ir 4,000 
žodžių). Reiktų duoti bio
grafijos tokių muzikų, kaip 
Vagnerio, Verdi, Brahms, 
Palestrinos ir Bethoveno, ra
šytojų Šekspyro, Gėtės, Šile
rio, Moliere, La Fontaine, 
Montaigne, išradėjų Bell, 
Markonio, Edisono, gydytoji^ 
Pastero, Kocho, Longo, Lis- 
terio, Virchovo ir t.t.

Straipsniai apie sveikatą 
populiariai rašyti labai sun
ku. Atsiprašydamas autorių, 
kurių straipsnius matau, tu
riu pastebėti, kad tie straip-

sniai nebuvo tinkamai para
šyti. Geriau rašyti straips
nius apie higijeną.

Apie namų ruošos skyrių 
tiek to, bet reikėtų rašyti 
apie valgių, ypač lietuviškų, 
gaminimą.
pats labai norėčiau žinoti, 
kaip gaminti kisielių.

Žiūrint į mano skaitomus 
4 laikraščius, man atrodo, 
Amerikos turinys įvairesnis.

Norėčiau pasiūlyti vieną 
dalyką. Retai kur laikraš
čiuose yra straipsnių apie 
knygas. Tikrai, žurnale Stu
dentų Žodis yra kampelis 
„Naujos knygos”, bet daž
niausiai mažai rašoma apie 
knygų turinį. Jeigu norėčiau 
pirkti kokią knygą, tai netu
riu žinios ar knyga gera, ar 
tobulai parašyta, apie ką ir 
t.t. Manau, su tokiais straip
sniais, kaip anglai vadina 
„Book Review”, pagelbėtu- 
mėt ne vienam skaitytojui ir 
įpirštumėt idėją skaitymo.

Ačiū už progą „pasiskųs
ti”. Tikiu, kad laikraštis ir 
be panaujinimo bus vertas 
skaitymo. Valio!

Su gilia pagarba
Dr. Juozas Daukšys. 

Oteen, North Carolina.

Pavyzdžiui, aš

Lietuvoj buvę jaunuoliai, ku
rie dažnai yra karštesniais ir 
labiau susipratusiais lietu
viais, negu iš Lietuvos atvy
kusieji.

Š. m. gegužės 21 d. L. Vy-

tame ūkininkijos kultūrini- dam ekskursiją į Lietuvą, 
mo centre. Apdovanoti kuk-!gįaį ekskursijai vyčiai ren- 
liais atminimais, palikome į gįasį jau nuo seniai; jų lau- 
gražiąją Dotnuvą, draugi š-; kįama su nekantrumu Lietu
kus akademikus, kurie jau' Voje ir ji bus iškilmingai ten 
ne pirmą sykį įspūdingai su-'sutikta.
tinka, priima Amerikos bro-l Ta proga turėtų paainau. 
^US seses- Dabar jau laukia doti visi šį pavasarį važiuo- 
jie atvykstančių užjūriečių j - - - ■ -- - - ■
1938 metų sezone.

(Bus daugiau)
Eleonora Bartkevičiūtė iabaį patogi, linksma ir grei- 

---------------------------------- | ta, bet visi keliaują su šia 
LEISKIM JAUNIMUI AP-'ekskursija turės progos pa-

LANKYTI LIETUVA

ją į Lietuvą lietuviai ir ypač 
jaunimas. Ne tik kad kelio
nė jaunimo vadovaujama bus

matyti ir kitas šalis, kaip 
Olandiją, Prancūziją, Vokie-

Šiemet visa lietuvių tauta tiją bei Angliją. Be to, ši 
iškilmingai minės Lietuvos ekskursija pasieks Lietuvą 
nepriklausomybės 20 metų pačiame gražiausiame metų 
sukaktį. Tos iškilmės nepa-1 laike — gegužės pabaigoje, 
prastai iškilmingai bus mi- Gi grįžti kiekvienas galės ta- 
nimos Lietuvoj. Ta proga į da, kada kam patogiausia. 
Lietuvą plauks tūkstančiai j Kadangi laiko jau liko ne
lietuvių, gyvenančių kituose daug ir keliauti šiuo moder- 
kraštuose. nišku laivu bus nepaprastai

Tarp keliauninkų bus ir didelis pareikalavimas, tad 
tokių, kurie pamatys tik pir- visi, kurie norėtų vykti su 
mą kartą savų tėvų šalį, gra- §įa ekskursija, kviečiami be 
žiąją atgimusią Lietuvą, atidėliojimo kreiptis į eks-

Šiais iškilmių metais labai kursi jos vedėją A. J. Mažei- 
svarbu kiekvienam iš mūsų ką, 145 Taylor St., Brooklyn, 
aplankyti Lietuvą. Bet dar N. Y.

čiau reikėjo juo įtikėti, nes tės tarnaitė Kunigunda. Ji pulti. Aišku buvo, jie pasiry- pasiryžę pasiduoti, tiktai bi- džiausią nerimą ir triukšmą.
visi tai tvirtino. Pilies virši
ninkas liepė visiems atvykė
liams tylėti, niekam nieko 
nepasakoti. Pats gi nubėgo į 
bokštą sustiprinti pilies ap
saugą.

Šiurpas jį nupurtė, kai jis 
išvydo priešais pilį atsiradus 
visą kariuomenę. Buvo tai

— Baisus smūgis! Didžiau
sia nelaimė! — pasakojo jie. 
— Kryžeivių kariuomenė su
kulta, ordino nebėra!

— Ką jūs pasakojate?
Kur, kas, kaip sukūlė?—ne
kantraudamas ir neramus'jau nebe vieni totoriai. Ten 
klausinėjo grapas Braunšvei-; buvo dar ir Vingėlos žemai- 
Sas- | čiai ir net gudai. Buvo aiš-

— Žalgirio slėnyje, pas ku, kad ruošiamasi pilis ap- 
Eglėkalnio kaimą... Priešo siausti. Braunšveigas prišo- 
buvo nesuskaitoma kariuo- ko prie įgulos vadų.
menė — ir lietuviai, ir že
maičiai, ir rusai, ir lenkai, ir 
totoriai, ir mūsų išdavikai 
sąjungininkai... Tik ėjo iš jis.
miško ir ėjo... Kryžeiviai nar-j 
šiai kovojo, bet atsilaikyti 
neįstengė. Paskui užgriuvo 
totoriai, gaudė kilpavirvė- 
mis, skrodžiojo arkliams pil
vus... Nebegalima buvo nie
kaip nė išsigelbėti!

— Kur pabėgo mūsiškiai? 
Kur didysis magisteris?

— Nebėra jo! Žuvo... Visa
kariuomenė žuvo... Daug į 
nelaisvę pakliuvo... Ir mes keblus. Reikėjo laukti puoli- 
buvome pakliuvę, tiktai nak- mo ir gintis pasitikint tiktai 
tį mums pavyko pabėgti...'mūro sienomis. Neramus, 
Tūkstančiai riterių kūnų gu- suerzintas užsidarė Braun- 
li Eglėkalnio bažnyčios šven- šveigas tą vakarą savo kam- 
toriuje. baryje. Tuo pat akimirksniu

Gandas buvo baisus. Ta- į jo duris pabeldė Skirmun-

— Kodėl nešaudote anuo

buvo nerami, rankos jai vir- zę su žeme sumaišyti tą jojo kerštingo Vingėlos. 
pėte virpėjo.

Kunigaikštis Dovydas tuo 
, žmogžudžių gūžtą, paniurusią Anksti rytą žemaičiai su- tarpu liepė savo smolenskie-

— Kunigaikštytė belais Šteinhauzeno pilį. Labiausiai kruto ir apsiautė pilį. Vokie- čiams stumti į vartus šiena
vę... pagimdė vaiką — nedrą
siai prabilo ji.

— Ką? sušuko Braunšvei
gas. Jam net plaukai pasi
šiaušė. Jį pagavo baimės 
drebulys.

Palikęs vienas, grapas kri-i Vingėla piktas turėjo trauk
to kniūbsčias prieš kryžiuj tis nieko nelaimėjęs.
Jis ėmė karštai ir su baime 
melstis.

Pastaroji žinia jam buvo pilį. Jis pamatė, kad papras
tu puolimu paimti jos nega
lima. Reikia arba badu išma
rinti įgula, arba išgriauti ge
ležiniai vartai... Delsti nie
kas nenorėjo. Tad buvo nu

baisiausia. Jis išgirdo ją 
kaip tik tada, kada priešas

tomis? Kodėl ne vaikote šitų i stovėjo už vartų ir reikalavo 
stabmeldžių gaujų? — šaukė ataskaitos. Jis dabar pats

— Negalima. Priešais sp- 
ve jie išstatė būrius mūsiš 
kiu belaisvių.

Braušveigas šoko į tiltą 
Jis tebebuvo nepakeltas. Lie
pė tuojau kelti. Tačiau vos 
išlindo sargybiniai ir šokosi 
surišti nukirsto lyno, gausus 
lietus strėlių suvarė juos at
gal į pilį.

Padėjimas buvo begalo

už visus veržėsi į pilį kuni- čiai visi Sukilo ir apspito šie- griovį. Valandą karštai pasi- 
gaikštis Vingėla. Jo įsakymu nas. Jie irgi pasiryžo kovoje darbavus baisi mašina jau 
puolimas buvo pradėtas ne- arba žūti arba laimėti. Ak- stovėjo ant tilto. Pirmas jos 
laukiant nė aušros. Vis dėlto mens, strėlės ir verdąs van- smūgis į geležinius vartus 
akmens sienos buvo stiprios, duo gausiai pasipylė nuo pi- nerimo garsu suaidėjo vokie- 
Įgula smarkiai pasipriešino, lies sienų ant puolančiųjų, čių širdyse. Ketvirtą kartą

Išaušus kunigaikštis Do
vydas iš visų šalių apžiūrėjo

Tuojau buvo atrišta iš

suprato, kaip gyvuliškai ir 
niekšiškai buvo pasielgęs, spręsta pasidirbti taranas*) 
Tiktai iš vieno Dievo dar ga-! ir pulti pilies vartų griauti. 
Įėjo tikėtis savo nuodėmės 
atleidimo. Bet ir tai darė jis miško milžiniška pušis. Pra-
dabar su baime ir abejoji-(dėta dirbti keista mašina pi- 
mu. jlių sienoms griauti. Netru-

— Pasigailėk manęs, niek- .kus didžiulis rąstas buvo ap- 
šo nusidėjėlio, Viešpatie!... kaustytas geležimis ir paka- 
— nerimaudamas daužėsi bintas iš šaknų pintais vir
šau krūtinę.

Tuo tarpu priešas nesnau
dė. Ties pilies vartais susto
jo grobio ištroškę totoriai, 
keršto išalkęs belaisvės tė
vas ir ilgesio iškamuotas 
jaunikaitis... Už jų būriai že
maičių ir smolenskiečiai. Vi-| *) Senoviškas prietaisas 
si nerimo ir uoliai ruošėsi rams ir vartams griauti,

žiais ant skersinių. Į vakarą 
siengriovis 
padarytas, 
tarandyti į 
nuo pilies
žiūrėjo į tą darbą. Kiti buvo

buvo baigtinai 
Bereikėjo jis nu
varius. Vokiečiai 

sienų su baime

mū-

Betgi žemaičiai, raginami storo rąsto galui tvoktelėjus 
savo kunigaikščio, drąsiai Ii- sunkūs vartai trenksmingai 
po ir lipo ilgomis kopėčio- griuvo. Kunigaikštis Dovy- 
mis ant pilies sienų. Vieni das su būriu karžygių įsiver- 
krito, kiti veržėsi į kritusių-'žė į pilies kiemą, 
jų vietą.

Galiausiai pats Vingėla ginkluota įgula. Ją vedė pat- 
suprato be reikalo eikvojąs'sai pilies vadas. Dovydas 
jėgas. Jis pasitraukė nuo pi- jį tuojau pažino. Jis, kaip le- 
lies raišas, nes ir jam į koją 
buvo pataikęs sunkus vokie
čių akmuo. Dabar buvo su
galvotos kitos priemonės. 
Šiek tiek pasilsėjus, Vingėla 
liepė savo žemaičiams su
kurti aplink pilį laužus, už
degti strėles ir laidyti jas į 
pilį. Ten buvo medinių trobe
sių, kurie bematant ėmė 
degti. Pilyje kilo baisus 
triukšmas. Įgulos dalis pasi
šalino nuo tvirtovės 
Puolė gesinti gaisro, 
prasidėjo baisiausios 
hauzeno valandos.

Žemaičiai iš visų šonų puo
lė pilį ir svaidė į ją ugnies 
liežuvius. Tai kėlė pily di-

Čia įsiveržėliai susitiko su

sienų.
Tada 

Štein-

vas, puolė pikčiausią savo 
priešą. Braunšveigas taip 
pat pažino Skirmuntės myli
mąjį. Apie jį buvo jam pasa
kojęs įgulos ūkvaizdis. Atsi
minus Skirmuntę, Braun- 
šveigą išmušė šaltas prakai
tas. Atrodė, kad pats dan
gus keršija jam už baisias 
nuodėmes. Nebegalėdamas 
gintis, jis sumanė pasislėpti 
pilies bokšte ir, jeigu reiks, 
žūti ten kartu su Skirmuntę. 
Jis ėmė trauktis, kiek galė
damas gindamasis ir užsi
dengdamas skydu. Galiau
siai jis laimingai pajuto už
pakaly savęs bokšto duris.

(Bus daugiau)
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Dr. J. Poškos pagerbimas

Sausio 9 d. Gim. Pan. Švč. 
parapijos salėje, Marquette 
Parke, susirinko daug profe- 
sijonalų, dvasiškijos ir tau
tiškai susipratę visuomenės 
veikėjai pagerbti Dr. Joną P. 
nošką, kuris šiais metais mi- 
u visuomeninio bei literati- 
nio darbo 25 metų sukaktį.

Salė buvo puikiausiai iš
puošta, stalai sidabriniais la
peliais ir gėlėmis apstatyti. 
Apie 7 vai. duryse pasirodė 
Dr. Poška su žmona, kun. A. 
Linkus ir teisėjas Jonas T. 
Zuris su žmona. Gausus plo
jimas palydėjo juos iki gar
bės stalo. Poniai Poškienei 
prisegta puikių rožių.

Po gardžios vakarienės 
prasidėjo įspūdinga progra
ma, kurią pradėjo p. V. Ba
landa, nušviesdamas pagerb- 
tuvių reikšmę ir pakvietė 
kun. A. Linkų vedėju. Pir
miausia dain. Janušauskienė, 
akompanuojant varg. Janu
šauskui, sudainavo „Aukštai 
pakelkim taurę” (ariją iš 
operos Traviata).

Publiką tikrai sužavėjo 
dain. Jadvygos Gricaitės so
lo, akompanuojant muz. A. 
Pociui. Ji sudainavo „Sielos 
ruduo” (žižiūno), ariją iš 
operos Rigoletto (Verdi) ir 
„Ausk močiute drobeles” 
(Pociaus). Duetą sudainavo 
J. Samoška ir Gendrimas.

Be telegramų ir laiškų, lin 
kėjimus pareiškė konsulas 
Daužvardis, teisėjas J. T. 
Zuris, kun. Baltutis, kun. Al- 
bavičius, kun. Draugelis, 
kun. Urbonavičius, svečias iš 
Lietuvos, kun. Dubauskas, 
dr. Strikolis, dr. Atkočiūnas, 
dr. Stulga, adv. Savickas, 
adv. Zekas, p. Sriubienė, A. 
Nausėdienė, p. Jakaitis, Al. 
Kumskis, V. Rėkus, F. Voi- 
dat, J. Juozaitis, adv. Kai ir 
kiti.

P. Poškienė ir pats jubili- 
jatas dr. J. Poška visiems 
nuoširdžiai dėkojo už iškil
mingas pagerbtuves, dova
nas, sveikinimus ir visai ren
gimo komisijai už sunkų pa
sidarbavimą.

Rengimo komitetą sudarė 
p-lė Nevulytė, dr. A. Stulga, 
muz. Pocius, dr. Atkočiūnas 
su žmona, Viktoras Balanda, 
p. Jakaitis, p. Sriubienė ir 
pp. Rekai.

Linkime dr. Jonui Poškai 
ir jo žmonelei daug sveika
tos ir ilgiausių metų nenuil
stančiai veikti tautai ir Baž
nyčiai ir sulaukti auksinio 
jubiliejaus!

Ieva Lukošiūtė.

vicepirm. Pugžlienė, rašt. V. 
Ambotienė ir P. Deltuvaitė, 
ižd. J. Povilonienė, fin. rašt. 
Servienė ir V. Deltuvaitė, 
tvarkdarės K. Kasmonaitie- 
nė ir Kočiūnienė.

— Vyrų klubo nauja val
dyba: pirm. J. Kablikas, vi- 
cepirm. K. Gauba, ižd. A. 
Laskas, fin. rašt. A. Ramiš- 
ka, rašt. V. J. Kukenis.

— Metropolitan operos ar
tistė Ona Katkauskaitė šio 
mėnesio gale atvyksta į 
Hartfordą ir Bushnell Me
morial salėje dainuos simfo
nijos orkestro koncerte.

— Moterų klubas turėjo 
metinę vakarienę Bond vieš
buty. Dalyvavo apie 100 na
rių. Atsilankę kunigai Am- 
botas ir Kripas pasakė kal
bas. Vakarą vede Fel. Ruce- 
vičienė. Kalbėjo buv. pirm- 
kės. Dainavo V. Kaunietytė 
ir S. Griškiūtė.

— Hartfordiečiai ruošias 
tinkamai paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės 20 metų 
sukaktį.

ELIZABETH, N. J.

Vargonų pašventinimo iš
kilmės įvyksta sausio 23 d.
7 vai. vak. lietuvių šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje. Dabar 
tenka pažymėti, kad tikrai 
dalyvauja 9 parapijų chorai 
su savo solistais ir vedėjais, 
viso apie 330 narių.

Kai kurie parapijiečiai ir 
draugijos jau yra aukoję 
stambesnes sumas: Jonas 
Matulevičius $30, Jurgis Sa
kalauskas ir Stasys Matule
vičius po $25; Pranas Kar
pavičius $15; Jonas Barčas, 
Juozas Skuodas, Juozas Mar
cinkonis, Jonas Degutis, M. 
Putinas, Povilas Kirvilevi- 
čius, Jurgis Katilius po $10; 
A. Barčas, Adolfas Bražins
kas, St. Markevičius, Ed. 
Petrikas, J. Raudonis, A. Kli
šių šeima, K. Sakelis ir Jo
nas ir Domicėlė Biekšai po 
$5; St. Agentas, J. Bruder, 
A. Gapšiūtė, K.*’Dobilas, St. 
Lignugaris, A. Litvinas, M. 
Mačienė, Ona Kamanika, P. 
Tamošauskas ir J. Lukšys po 
$2. Draugijos: Amžino Ro
žančiaus, Apaštalystės Mal
dos ir Tretininkų po $25; 
Rožančinių ir šv. Onos po 
$25. Kitų asmenų ir draugijų 
aukos bus paskelbtos vėliau

Rep.

PHILADELPHIA, PA.

Tai nepaprastai mažas skai-'savo dienas be bažnyčios pa
čius tokiam svarbiam aptari- laiminimo; apgailėtinas mū- 
mui. Mat, kai kurie Hudson sų tautiečio likimas. JAUNIMO BROADWAY

HARTFORD, CONN.

— Liet, legijonieriai išrin
ko naują valdybą: vadas V. 
Kurtinaitis, patarėjai A. Ur
bonas ir J. Danielius, adj. 
P. Jankauskas, ižd. J. Za- 
blaitis, kapel. K. Skorupskas 
tvarkd. VI. Apanavičius, vė
liavininkai K. Pundžius ir J 
Karpinas, palydovai J. Lit-

Šv. Vardo pramoga

Sausio 30 d. įvyks šv. Ka
zimiero par. šv. Vardo drau
gijos kopūstų balius ir šo
kiai 331 Earp St. Bus ir ki
tokių pamarginimų, užkan
džių. Šokiams gros Jono Bu 
lovo orkestras.

Rengimo komisija (A. Ja
blonskis, K. Baltrukonis, A. 
Noreika ir P. Burokas) šir
dingai užkviečia draugijos 
narius ir visus parapijiečius 
atsilankyti į minėtą gražią 
pramogą Sekmadienį, sausio 
30 d. F. P.

vinas ir Ad. Karpinas, insp. 
Pr. Kazlauskas.

Moterų skyriaus valdyba: 
pirm. B. Šaukienė, vicepirm. 
R. Giedraitienė ir K. Žalnie- 
raitienė, adj. Amelia Hoyt 
ižd. O. Sekienė, kapel. P. Am 
brasienė, veliav-kės O. Dzi 
kienė ir M. Urbonienė, iždo 
globėja M. Kurtinaitienė.

— Šv. Elzbietos dr-jos val
dyba : pirm. Stankevičienė

ROCHESTER, N. Y.

Sausio 14 d. par. salėje vie
tos WS skyrius turėjo susi
rinkimą pasitarti, kaip minė
ti Lietuvos nepriklausomy- 
mės 20 metu sukaktį. Į susi
rinkimą atėjo 7 asmenys: 
kun. J. Bakšys, P. Svetikas, 
K. Zlotkus, J. šūkis, K. Šili
nis, J, Karalius, A, žiemys.

Ave. Chamber of Commerce 
lietuviško štabo nariai buvo 
labai užimti bendrafrontinin- 
kų dviejų vakarų prakalbo
mis, kur ištiesę kaklus klau
sėsi, kaip viena Stalino ro
jaus davatka rietė prakalbas 
apie „Stalino rojų”, o „Sme
tonos pragarą”. Mat, ji bu
vus ir Lietuvoje; Rusijoje, 
girdi, ne tik ežerai midumi 
pavirtę, bet Stalinas su savo 
budeliais duoną ne sviestu, 
bet nekaltų generolų ir vi
suomeninių veikėjų krauju 
tepa. Chamber of Commerce 
pp. viršininkai su nobažnu- 
mu prakalbų klausėsi ir do
lerius noriai metė.

Nors negausingas susirin
kimas, nutarėm Lietuvos ne
priklausomybės 20 m. sukak 
tį minėti iškilmingiausiai 
Visos vietos draugijos bus 
pakviestos dalyvauti pamal 
dose vasario 20 d. 10:30 vai. 
o po pamaldų bažnyčioje šv 
Cecilijos choras giedos „Lie 
tuva, tėvyne mūsų”, orkes 
tras gros. Po pamaldų pra 
sidės eisena į parapijos salę 
Mokyklos mergaitės neš A 
merikos ir Lietuvos vėliavas 
o bernaičiai lydės.

Mergaitės ir berniukai bu. 
nepaprastu puošnumu ap 
rengti. Paskui vaikus eif 
draugijos ir visa publika. Sa 
Įėję choras turės koncertą 
Pertraukose bus prakalbų 
Kalbės miesto majoras. Po 
prakalbų įvyks jaunimo šo
kiai. Bažnytinę apeigų dalį 
tvarkys kleb. kun. Bakšys 
gi draugijų pakvietimą bei 
publikos eiseną tvarkys P. 
Svetikas ir Ant. Žiemys.

Rochesteriečiai, kas tik tu 
rit sveikas kojas, miklinkit 
jas tos dienos švenčių iškil
mėms.

Ant. Žiemys.

BALTIMORE, MD.

— Vyrų midijos gražiai 
prasidėjo sausio 10 d. ir visą 
savaitę vyrai gausingai lan
kėsi. Sausio 16 d. buvo šei
mų Komunija 8:30 vai. ryte 
kiek žmonių buvo bažnyčio
je, visi ėjo prie Komunijos. 
Tikrai buvo įspūdingas vaiz
das ir gražus auksinis jubi
liejaus misijų užbaigimas. 
Vakare po novenos pats mi- 
sijonierius, kun. Alb. Draz- 
dis, atėjo pas groteles, atsi
klaupė sykiu su vyrais ir Ii 
ko įrašytas į Stebuklingą 
Medalikėlį. Misijonierius pa
sakė paskutinį pamokslą ir 
suteikė kunigams ir visiems 
vyrams palaiminimą.

— Sausio 20 d. misijonie
rius parapijos salėje rodė 
judomus paveikslus iš misi 
jų darbuotės.

— Sausio 23 d. 11 vai. ry 
te bus parapijos auksini) 
jubiliejaus iškilminga suma 
kurią atnašaus pats arkivys
kupas. Prižadėjo būti 40 ku
nigų kitataučių. 6 vai. nove- 
nai pasibaigus, parapijos sa
lėje bus nepaprastai įdomus 
koncertas visų bendrai. Var
gonininkas deda visus savo 
gabumus, kad tas koncertas 
visus sužavėtų; šitą mėnesį

J. K.

gausio 21 d., 19381

SO. BOSTON, MASS.

Mirė lietuvių draugas

Sausio 7 d. netikėtai mirė 
Joseph A. Maynard, Bostono 
uosto muitinių viršininkas ir 
Mass, valst. demokratų par
tijos pirmininkas. Jis buvo 
lietuvių draugas, ypatingai 
tuo laiku, kada lietuviams 
draugai buvo reikalingiausi, 
kai Amerikoje buvo paskelb
ta visuotinė rinkliava Lietu
vai šelpti, tai velionis buvo 
Bostono lietuvių iždininku. 
Sykį, lankantis Lietuvos sve
čiams 1916 m., rodos, Mart. 
Yčui, ir kalbant istorinėj 
Fenuil salėje ir darant rink 
liavą aukų rinkėjai buvo po 

'licijos sustabdyti, nes to 
salėj rinkliavos negalima da 
ryti. Velionis Maynard tuoj 
telefonavo gubernatoriui ii 
iš jo gavo specialų leidimą 
rinkliavai. Jis buvo katali
kas.

Baliai
Sausio 8 d. Lietuvių salėj 

įvyko šv. Jono E v. dr-jos me 
tinis balius. Žmonių buv( 
apie 900. Pelno liko 173 dol

Sausio 15 d. toje pat salė 
je įvyko trijų dr-jų (šv. Jo 
no, D.L.K. Kęstučio ir šv 
Kazimiero R. K.) balius, ku 
rio pelnas skiriamas vilnie 
čiams šelpti. Žmonių buvo 
apie 600. Pelno liksią per 70 
dolerių.

— Sausio 16 d. ponios Ple 
vokienės (kun. Plevoko ma 
mytės) erdviuose namuose 
įvyko arbatėlė Jėzaus Nu 
kryžiuotojo seselių naudai 
Žmonių dalyvavo arti 200 
Liko gražaus pelno.

Vakare bažnytinėj salėj 
Januškevičius jr. rodė juda
muosius Lietuvos paveiks 
lūs; žmonių buvo pilna salė 
ir vakarą praleido maloniuo
se prisiminimuose apie save 
tėviškėlę.

— Sausio 16 d. Lietuvi) 
salėje Gabija (sandariečių) 
buvo suruošusi savo buvu 
šiam ilgamečiu! mokytoju 
komp. M. Petrauskui pami
nėti vakarą, kuris susidėję 
iš dainų ir operetės „Užbur 
tas kunigaikštis” (velionies 
Petrausko). Prakalbėlę api 
velionį pasakė adv. Šalnienė 
Žmonių buvo apie 400.

— Teko matyti kelių dide
snių Bostono pašalpinių dr- 
jų metinės atskaitos. Vienas 
ryškus faktas krinta akysna 
— narių mažėjimas. Daugiai 
miršta, išsibraukia nei prisi
rašo. Tai nemalonus lietuvių 
Org-jų nykimo reiškinys.

HARRISON-KEARNY, N. J

Vilniaus vadavimo sky 
riaus sausio 6 d. susirinkime 
pranešta apie praeitų metų 
veiklą. Pernai suruoštos 4 
prakalbos, kuriose suaukota 
61 d. 66 et.; išlaidų būta 10 
d. 90 c. Vilniaus vadavimo 
komitetui nusiųsta nemažai 
aukų.

M. Kauklis atsisakė nuo
viską darome parapijos įsi- pirmininko pareigų; jo vie- 
kūrimo 50 metu sukakčiai ton išrinkta J. Baučėnienė
minėti. Per tą laiką per 2000 
lietuvių išmirė, nesulaukę 
šio auksinio jubiliejaus.
• — Vyrų misijų metu mirė 
Antanas Prumpiškis, atva
žiavęs iš Lietuvos prieš 40 
metu. Palinkęs buvo prie 
klajūnų ir nespėjo per 40 
metų par. priklausyti. Auksi
nį jubiliejų minint, užbaigei

pasų ir ženklelių platintoju 
pasiliko J. Šilkaitis.

Nutarta vasario 20 d. mi
nėti Lietuvos nepriklauso
mybės 20 metų sukaktį. Mi
nėjimą suruošti pavesta val
dybai. Kitų draugijų prašo
ma tą dieną susilaikyti nuo 
kitokių pramogų.

J. Šilkaitis.

STUDENTŲ ŽODŽIO NAU- NAUJA VALDYBA
JAS NUMERIS —-----

Jau išėjo A. L. Kat. Stu
dentų ir Profesionalų s-gos 
žurnalo Studentų žodžio šių 
metų pirmas numeris, kurio 
turiny: Kokiais tikslais? — 
J. N.; Mozarto Requiem — 
kun. A. M. švedas; Moder
nioji Pagonybė Sužalojo 
Žmogų — Kazimieras Čibi
ras; Kipšai, Puškino eilėraš
tis, J. Kmito vertimas; Pa
vasario Belaukiant (eil.) — 
Gintaras; Išvogtas Altorius 
— Marija Aukštaitė; Kan
didatai į Šventuosius — A. 
J. Miciūnas; Rastinukė — 
Jon. Vaiva; G. K. Chesterto- 
nas — P. P. Cinikas; Ką Tu 
Manai — B. Ivanauskas 
Mūšų Vajus — kun. Dr. J 
Navickas; Sukilimas Vidur 
naktį — sulietuvino B. Vi.

Žurnalas paveiksluotas. Jo 
adresas: Marianapolis Col 
lege, Thompson, Conn.

SPORTE PIRMOJE
VIETOJE

Maspetho krepšinio 
manda yra Long Long Island 
Profesional League pirmoje 
vietoje, nes laimėjo 5 kar
tus, o pralaimėjo tik 2 kar
tus. Pirmieji du geriausi žai- 
dikai lygoje yra maspethie- 
čiai — Krygeris ir Kepežins- 
kas, gavę daugiausia taškų. 
Pralaimėjo tik prieš Morris! 
Park K of C (vieną kartą 
laimėjo) ir Harlequins ko
mandas; lietuviai siekia ly
gos čempijonato. Jurgis Blie
ka sako, kad nėra abejonės, 
kad čempijonatas jau lietu
vių. Long Island laikraščiai 
kas savaitę aprašo lygos 
rungtynes, pabrėžia, kad lie
tuvių komanda yra stipriau
sia, todėl geriausia visoj sa
loj.

Praeitą penktadienį žaidė 
prieš plačiai žinomą koman
dą House of David. Ir šią 
komandą lietuviai supliekė 
41:35. Sekmadienį žaidė 
prieš Our Lady of Lourdes 
komandą, kurią vėl sutiks šį 
penktadienį, sausio 21 d. 
Klasčiaus salėje. Ateinantį 
penktadienį, sausio 28 d., 
žais prieš Harlequins (dabar 
konkuruojanti su mūsiš 
kiais).

Lietuviai turėtų sekti mū
sų sportininkus, lankytis į 
žaidimus kiekvieną penkta
dienį Klasčiaus salėje ir juos 
remti. Kun. J. Balkūnas rim
tai mano juos pasiųsti šią 
vasarą Lietuvon j sporto 
olimpiadą. Tai būtų Lietuvos 
sportininkams revizitas.

ko-

41Brooklyn,. — L. Vyčių 
kp. išrinko naują valdybą: 
pirm. K. Kazlauskis, vice
pirm. Al. Pūkenytė, fin. ir 
prot. rašt. Z. Mažeikienė, ižd 
M. Savičius.

Kuopa jau turi gerą krep
šinio komandą, kuri laimėj) 
žaidimą prieš Newark, N. J

CRUSADERS LAIMĖJO

Brooklyn. — Apreiškimo 
par. Crusaders klubo krepši
nio komanda laimėjo prieš 
Harps A. C. Žaidimas baigė
si 30:20 taškų santykiu.

Apreiškimo par. komando 
je žaidė Al. Skarulis, J. Kris 
Al. Zenka, J. Klimas, J 
Draugelis, J. Morkūnas, Al 
Rogers, J. Sinke ir Ed. šar 
kus. Harp A. C. komandą su 
darė Mocalski, Pluta, Korte 
Bellack, Mack ir Silvaskie.

Apreiškimo par. komando
je daugiausiai taškų pasiekė 
Al. Skarulis — 12, jų prieši 
ninku Pluta — 10.

SO. BOSTON, MASS.

kad p-lė Marksaitė parody 
savo darbštumą ir vyčių 
pe.

— Sausio 17 d. Bestoj 
lankėsi L. Vyčių d. pi| {PITTSBU] 
inž. A. J. Mažeika vyčių į
kursijos reikalais. P. Mali [MWeracijūsT 
ka, reikalus užbaigęs, t, į, ' , Uutį w 
čig dieną, išvyko namo. . K® ’ iS

— Įdomu, kur dingo mūs 
„Walter Winchell”, nes j® 
kelinta savaitė nesimato „jį 
Broadway”? Nejaugi adata 
akis sumažėjo ir Walter nit 
ko nemato? Wake up, Wai 
ter! Laukiame žinių! J

T1ET

| d. Pittsburghe, Pa., iš 
lyno apylinkės važine 
bos nariai kun. J. B 
kun, J. Aleksiūnas, 
J, Mažeika ir J. B,

Vyčiai laimėtojai
Mūsų kp. šiemet turi labi 

gerą „bowling” koinandą 
Spręskite iš davitlilįi

Sausio 6 d. So. Bostone: I 
So. Boston 138!
So. Worcester.......1371
Worcester .................. 133
Norwood .................. .... 133

Sausio 15 d. Worcestery: 
So. Boston ................... 140!
So. Worcester 
Worcester ...
Norwood ......

Sveikinam!

NEWARK, N. J.

ROMOS NJ 
VALDTBA

133
138

Romuvos klubo 
Stud, ir ProfesioD 
New Yorko kuopa) 
me susirinkime sau 
išrinkta nauja vald; 
sios vadas kun. P. 
pirm. inž. P. Barz 
vicepirm. inž. A. J. 
sekr. St. Jurevičiūt 
P. Vilniškis.

Romuviečiai pen 
10 susirinkimų, 1 
viešesmo pobūdžio 1 
sario 16-tai ir Krii 
raliaus šventei pa 
romuviečiai yra 
centro valdyboje.

Sekantis Romuv 
kimas įvyks pas 
kun. J. Aleksiūną.

Pasisekė
L. Vyčių 29 kp. suruoštai 

žiemos karnavalas — šokį 
vakaras sausio 15 d. šv. Jur
gio dr-jos salėje praėjo di
džiausiu pasisekimu. Dalyvi 
vo daugiau kaip 400 jauni 
mo. j

Kuopa labai dėkinga to Angelų Karalienei

Iš vyčių veiklos

— L. Vyčių 17 Algirdo kp. 
metinis susirinkimas įvyko 
sausio 16- d. Apkalbėta šie 
klausimai: teatras, kuris į- 
vyks vasario ‘ 
„bowling alleys”; naujų na 
rių vajus ir Lietuvos nepri
klausomybės 20 metų su
kakties oaminėjimas.

— Federacijos 3-čias sky
rius rengia Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą vasa
rio 13 d.; mūsų kp. nutarė 
dalyvauti in corpore mišiose 
ir prie Komunijos, o po pie
tų Municipal building salėje.

— 5 veiksmų dramą „Erš
kėčių takais į šviesą” suvai
dins mūsų kp. artistai vasa
rio 27 d., veikalas labai įdo
mus ir. vertas kiekvienam pa
matyti. Nors čia reikia apie 
20 artistų, bet mūsų kuopa 
tikisi puikiausiai suvaidinti. 
Geros kloties mūsų artis
tams !

— Mūsų kp. turi įsigijusi 
„bowling alley’s”, bet jos 
reikia taisyti ir daugiau įvai
rių dalykų atlikti, todėl iš
rinkta tam darbui komisija: 
A. Gaputis, J. Petrauskas, S. 
Mickevičius, Pr. Razvadaus- 
kas ir E. Norinkevičiūtė.

— Skaitytas laiškas nuo 
Marianapolio kolegijos rėk- ■ 
toriaus kun. dr. J. Navicko. I 
Laiške prašoma suteikti nors 
mažą auką kolegijos patal
poms statyti. Mūsų kuopa 
auką paskyrė.

— Vajaus metu nutarta 
turėti po susirinkimų pasi
linksminimo puoteles. Tuo 
rūpinsis F. Grendelytė ir J. 
Pešinas.

— Vyčių org. specialiai 
padarytus ženklelius įsigijo 
pirmieji šie nariai: kleb. kun. 
,F. Virmauskas, pirm. Pr.

vauja K. Šimkus, kurs dabar,R.azvadauskas, F. Grendely- 
žaidžia su Royal Typrite ko- g Petrušytė, M. Matuzai-

tė, sesutės Masiulytės, J. 
Petrauskas. Buvo ir daugiau 
pageidavimų, bet ženklelių 
mažai turėta. Gražus pavyz
dys kitiems! '

— Mūsų kuopos vytis Juo- Ce, Carnegie — C., Katalmal 
zas Giedraitis išrinktas cho- Catholic U. — G., BeinoiĮĮ 
ro pirmininku, o Jonas Peši- Notre Dame _  T., Rekstifi
nas vicepirm. Kuopa juos 
sveikina!

— N. Marksaitė, plačiai ži
noma jaunimo tarpe, prisi-

HARTFORD, CONN.

— Mūsų krepšinio koman 
da laimėjo visus žaidimus. 
Jie nugalėjo tokias koman
das, kaip New Haveno liet, 
par., Portland All Stars, E. 
Hartford Coal Co., Simsbury, 
Glastonbury ir kitus. Vado-

manda.
— Ir mergaičių krepšinio 

komanda gerai laikosi. Joms 
vadovauja Ant. Manikas.

— L. Vyčių kp. valdybą 
sudaro pirm. J. Gaučas, vice
pirm. K. Barelis, rašt. V. Le- 
beskaitė, ižd. Ed. Kasmonai- 
tis, fin. rašt. M. Dapkiūtė.

— Vargonininkas kviečia 
visą jaunimą stoti į šv. Ceci
lijos chorą. Reikia ypač vy
rų.

BAZARO RE]

Amerikos naut 
mas bazaras kiekv 
tg sulaukia naujo

27 d.; vyčių misijai, parengusiai minėti Įjetgg 3
pramogą. Komisijos priest Emisiją ir paėm 
ky buvo pirm. Ad. Baranau knygučių, 
skaitė, Fr. Bernotaitė, A Rqž
Karčiauskaitė, Pr. Vaškas, 1 
Banis, V. Barkauskas. Kun 
pa labai dėkinga visiems at 
silankiusiems, ypatingai kai
myninėms kuopoms. Šia pro: 
ga kuopa nori viešai padėto 
ti laikraščiui Amerikai ui 
bendradarbiavimą ir me* 
kviečiame visą jaunimą rem
ti šį augantį laikraštį.

Narys. į'

BLaimėjo
Mūsų kuopos bowling ko? 

manda sausio 16 d. laimėjo 
prieš Maspetho vyčius 2:1 
Sekantis žaidimas bus Pag 
tersone.

Buvusio žaidimo daviniai: 
Newark
V. Barkauskas 129
T. Barkauskas 147
Grimm
Banis
Daukšys
Pladis

Maspeth
Thomas
J. Wezwick
Koher
M. Wezwick
Augis

177 13

ja išrinko 3 atste 
siją ir pasižadėji 
pagelbėti; jų nai 
aukojo kelias d 
pirm. Janušonienė 
mėjimo knygučių p 
L. Vyčių 41 kuopi 
tarė ir pažadėjo 
Maspetho tretinii 
niai priėmė pakv 
rinko atstoves į l 
misiją, o jų pirm., 
skienė paėmė laimė 
gučių.

Jau didelė dalis 
pasisakė už Ameril 
rą. Kitos dar turės 
sirinkimus, kuriuos 
ma palankaus, prita 
džiu, bazaro ruoša 
pilnu žingsniu.

177
123
161

1K7 91I MM NUM 
į. j SUB SU KOMIU

„„ j PARTIJA 
a H -fe

677 801 8«
8^e įvyko Am. Da 

141 155 17( Utinių skyriai 

163 
168 
169 
140

rinkimą kuriame j 
Wo 25 nauji narii 
priimant narius, bu 
klausta, ar gali į par 
ii tie asmenys, kurie 

871 774 83! partijonu 
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1937 METŲ FUTBOLO 
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Chicago, Ill. _ Savo vė 
liausiam numery čia išeinąs ■ 
tis laikraštis Jaunimas p* > 
skelbė 1937 metų „Ali Ameij 
ican-Lithuanian” futbolo to i 
mandą tokiam sąstate: 
sockis. Villanova — E., B» | 
barstkis, Fordham _  T į
Drulis, Temple—G., Miskevi

Iii

Syracuse — E., Puplis, Notre 
Dame — Q. B., Osmąnskfy 
Holy Cross — H. B., Juškau 

______ x . x Purdue — H.
I rašė prie mūsų kp. Tikimės, Texas — F. B.

So, 4
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čią dieną, 1 
įdomu, kur

„Walter Winchell”, 
kelinta savaitė nesimato 
Broadway”? Nejaugi 
akis sumažėjo ir Waite 

[ko nemato? Wake up, 
ter! Laukiame žirny!

lannesi i, 
inž. A. J. Mažeika vyčiii 
kursijos nįįį. p į

Vyčiai laimėtojai
Mūsų kp. šiemettaii 

gerą „bowling*1 ha 
Spręskite iš davinių: 1

Sausio 6 d. Šd. M 
So. Boston ...L.,...,...... 
So. Worcester. . . . .
Worcester
Norwood ;. . . . . . . . . . . . . ,;m

Sausio 15 d. Worcester 
SO. BOStOn  . . . . . . . . 1
So. Worcester   ii 
Worcester . . . . . . . :. . . . . 1
Norwood .. . . . . . . . . . . ;. . . . 1

Sveikinam!

NEWARK, N. J.

Sausio 21 d., 1938 m.
j .j —1== ...........

VIETOS ŽINIOS
VAŽIUOS Į PITTSBURGHĄ darbo partijos konstitucijos 

■-------- straipsnis, kurs sako, kad
Į Kat. Federacijos Tarybos darbo partijos nariu negali 

posėdį, įvyksiantį sausio 25 būti tas asmuo, kurs nenu- 
d. Pittsburghe, Pa., iš Brook- traukia ryšių su kita politi- 
lyno apylinkės važiuos Tary- ne partija.
bos nariai kun. J. Balkūnas, 
kun. J. Aleksiūnas, inž. A. 
J. Mažeika ir J. B. Laučka.

ROMUVOS NAUJA
VALDYBA

Romuvos klubo (L. K. 
Stud, ir Profesionalų s-gos 
New Yorko kuopa) metinia-

Po šito paaiškinimo įstoji
mo lakštus išpildė 25 asme
nys, jų skaičiuje ir A. Bim
ba, ilgametis Laisvės redak
torius ir komunistų vadas. 
Įstojo į partiją ir daugiau 
buvusių komunistų. Kadangi 
Bimba ir jo pasekėjai gerai 
žinojo, kad darbo partijos 
nariais negali būti nei komu-

AMERIKA

MIRĖ

geriausių ir skaniausių. Bi- ; Ave., 1490 Pitkin Ave., 937 
lietų galima įsigyti pas na-'Kings Highway, 1818 — 86 
rius arba klube. Rep. St.; Queens — 2706 Bridge 

Plaza South, ir 2928 — 41 
Ave., Long Island City, 3901 
Main St., Flushing; 147-32

Sausio 12 d. Kings County Jamaica Ave., Jamaica; 1847 
ligoninėje mirė Marijona Mott St., Far Rockaway ir 
Tamsiūtė, 21 m., gyv. 124,123-05 Liberty Ave., Rich- 
So. 1 St., Brooklyne. Palaido- mond Hill.
ta sausio 15 d. iš Angelų Minėtose vietose valstybės 
Karalienės bažnyčios į šv. tarnautojai noriai patarnaus 
Jono kapines. Laidotuvėse pagelbėdami tas aplikacijas 
patarnavo graborius J. Garš- išpildyti.

Minėtose vietose valstybės

va.

me susirinkime sausio 18 d. nistai, nei socialistai, nei ki-IJono kaPlnėvse-

--------  Andrius Bonestele, italas,
Juozas Bičkauskas 67 m.,'22 m. amž., pasiųstas 30 die- 

sausio 12 d. mirė savo na-'nų šaltojon už apgavystę, 
mnose, 597 Flushing St., Turėdamas dviejose vietose 

1 Palaidotas saiisio 15 d. šv.1 darbą, jis imdavo ir miesto
Patarnavo pašalpą.

JERSEY CITY, N. J. IŠDYKĘ VAIKAI

Kun. S. Stonis pasveiko,
Kun. S. Stonis, šv. Onos 

parapijos klebonas, sirgęs 
plaučių uždegimu, pasveiko. 
Jėgoms atgauti išvažiuoja 
kai kuriam laikui pasilsėti.

Koncertas
Par. choras sausio 29 d. 

7 vai. vak. ruošia koncertą 
— balių parapijos naudai.! 
Choras, muzikui V. Justui; 
vadovaujant, sudainuos kele
tą lietuviškų liaudies daine
lių. Vietinės choristės sūdai-

Du vaikėzai, Roy Day, 14 
m. ir W. Westphalen, 13 m., Į 
prisipažino per 3 metus pa-1 
degę daugiau kaip 100 namų. 
Jie pasisakė, kad tai darę 
ieškodami malonumo. Kiek
vienas naujas gaisras jiems 
duodavęs daug džiaugsmo.

Abu vairiai atiduoti vaikų 
globos teismui.

BALSAMS SKAITYTI
MAŠINOS

Rinkimų taryba savo pra-

Keliaukite į Lietuvą 
PER

HOLLAND-AMERICA

ltie Flagship S.S. Statendam
Patogūs, greiti ir švarūs laivai 

Į Lietuvą važiuojant labai paranku 
yra va*iuoti šia Unija. 

Laivai Išplaukia Iš New Yorko 
1938 m.:

ROTTERDAM------------- Balandžio 9,
VOLENDAM----------------Balandžio 23,
STATENDAM-------------Balandžio 26,
VEENDAM — — — — Gegužės 7, 
NEW AMSTERDAM------- Gegužės 21,
VOLENDAM--------------------Gegužės 28,

Visais kelionės reikalais kreipkitės 
pas vietinius mūsų autorizuotus 
agentus arba Į

HOLLAND-AMERICA LINE 
25 Broadway, New York, N. Y.

Pasisekė
L. Vyčių 29 kp. sumos 

žiemos karnavalas-4 
vakaras sausio 15 d. švJ 
gio dr-jos salėje praėjo 
džiausiu pasisekimu. Dalj 
vo daugiau kaip 400 ji! 
mo.

Kuopa labai dėkinga 
misijai, parengusiai ma 
pramogą. Komisijos prit 
ky buvo pirm. Ad. Baran 
skaitė, Fr. Bernotaitė, 
Karčiauskaitė, Pr. Vaškai 
Banis, V. Barkauskas J 
ja labai dėkinga visiems 
Raukiusiems, ypatingai! 
lyninėms kuopoms. Šit f 
;a kuopa nori viešai pade 
i laikraščiui Amerikai 
bendradarbiavimą ir i 
šviečiame visą jaunimą n 
i šį augantį laikraštį.

Narys

išrinkta nauja valdyba: dva- tų partijų nariai, tai jie sa- 
sios vadas kun. P. Lekešis, v0 įsirašymu į partiją aiš- 
pirm. inž. P. Barziliauskas, kiaušiai pareiškė, kad jis 
vicepirm. inž. A. J. Mažeika, (Bimba) ir jo pasekėjai nu- 
sekr. St. Jurevičiūtė, ižd. K. traukia ryšius su komunistų 
P. Vilniškis. partija, kuriai jie dirbo dau-

Romuviečiai pernai turėjo gybę metų ir į kurią įstoti 
10 susirinkimų, kurių du anksčiau ragino visus lietu- 
viešesnio pobūdžio skirti Va- vįus< Trumpai sakant, lietu- 
sario 16-tai ir Kristaus Ka- Vįų komunistų vadas Bimba 
raliaus šventei paminėti. 4!atsižadėjo komunistų parti- 
romuviečiai yra sąjungos jos 
centro valdyboje. |

Sekantis Romuvos susirin-l 
kimas įvyks pas romuvietį! 
kun. J. Aleksiūną.

BAZARO REIKALAI

grab. J. Garšva.

Tomas Zeikus, 54 metų, 
gyv. 117 Hopkinson Avė., 
Brooklyne, mirė sausio 14 d. 
Palaidotas sausio 17 d. iš 
Angelų Karalienės bažnyčios 
į šv. Jono kapines. Laidotu
vėse patarnavo graborius J. 
Garšva.

Pernai Brooklyne automo
bilių nelaimėse užmušta 
ir sužeisti 9,605 žmonės.

Laimėjo
Mūsų kuopos bowling! 

nanda sausio 16 d. laimi 
iries Maspetho vyčius J 
sekantis žaidimas bus I 
:ersone.

Buvusio žaidimo darini 
Newark
7. Barkauskas 129
'. Barkauskas 1471711
rimm 177 -I
anis 123 1671
aukšys 161 1791
ladis - 99

677 801 1
Įaspeth
homas 141 155
. Wezwick « 163 1961
iohėr 168 1581
J. Wezwick 169 139
kūgis 140126

871 774

AMERIKOS LIETUVI!
1937 METŲ FUTBOI
RINKTINĖ PASKELBI

Chicago, UI. — Savo

Amerikos naudai ruošia
mas bazaras kiekvieną savai
tę sulaukia naujos paramos. 
Angelų Karalienės par. soda- 
lietės išrinko 3 atstoves į 
komisiją ir paėmė 15 laimė
jimo knygučių. Apreiškimo 
par. Amžino Rožančiaus dr- 
ja išrinko 3 atstoves į komi
siją ir pasižadėjo daug kuo 
pagelbėti; jų narės jau pa
aukojo kelias dovanas, o 
pirm. Janušonienė paėmė lai
mėjimo knygučių praplatinti. 
L. Vyčių 41 kuopa irgi pri
tarė ir pažadėjo paremti. 
Maspetho tretininkės malo
niai priėmė pakvietimą, iš
rinko atstoves į bazaro ko
misiją, o jų pirm. J. Paulau
skienė paėmė laimėjimo kny
gučių.

Jau didelė dalis draugijų, 
pasisakė už Amerikos baza- 
rą. Kitos dar turės savo su
sirinkimus, kuriuose laukia
ma palankaus.pritarimo, žo
džiu, bazaro ruoša vyksta 
pilnu žingsniu.

Į Į skyriaus vadovybę iš- 
! rinkta 15 asmenų, kurie išsi
rinko tokią valdybą: pirm. 
Milašauskas, vicepirm. Stan
kevičius ir Kairys, prot. rašt. 
Buivydas, fin. rašt. K. Kuz- 
miskas, ižd. Ambrozaitis, or
ganizatorius Sadauskas.

Prijaučiantis.

Juozas Anunavičius, 48 m., 
gyv. 77 Gold St., mirė sausio 
16 d. Cumberland ligoninėje. 
Palaidotas sausio 19 d. iš šv. 
Jurgio bažnyčios į šv. Jono 
kapines. Laidotuvėms patar
navo grab. J. Garšva.

1939 m. pasaulinėje paro
doje New Yorke dalyvaus ir 
geležinkeliečiai su savo išra
dimais. Jau yra nusamdyta 
16 akrų žemės ir bus stato
mas namas 150,000 ketv. pė
dų talpos.

Neseniai gerokai apdegė 
šv. Benedikto bažnyčia, 344 
W. 34 St., New Yorke. Ap
degė vienas altorius ir keli 
bažnyčios langai sutruko.

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖ
SE UŽMUŠTA 943

nuos ir duetų. Solo dainuos nešime patarė įtaisyti miesto 
Pr. Andreičikas iš Paterson,' tarybos narių rinkimo bal- 
N. J. Pasibaigus koncertui sams skaityti mašinas, ku- 
apie 9 vai. prasidės šokiai ir rįos nepaprastai palengvina 

skaičiavimo darbą ir užtikri
na teisingą skaičiavimą. Pra
ėję miesto tarybos rinkimai, 
kuriuose balsuota atskirais 

(lakštais, miestui kainavo 701 
Eucharistiniai užkandžiai I tūkst. 632 dol. 99 c.

, Praeitą sekmadienį vietinė, Naujos ba!savimui maši.
euchlXtinius^rifkandz^us63! n°S kalnuotlJ aPle 1 m11’ 900Įskaitas darbininkų ir pramo- 
eucnaristinius užkandžius• l tQkat doierių. jš vi30 pernai 
juos atsilankė ir sergančio rinkjmai mieatui kaina.
klebono pavaduotojas kun.'v0 
M. Kemėžis, kuris pasakė ^5 
gražią kalbą. Lygiai ir kiti 
pasakė karštų kalbų. Nuotai
ka labai gera buvo. Vyrai 
pasiryžę ir toliau uoliai dirb
ti ir kas mėnesį eiti in 

ipore prie Komunijos.

pasilinksminimas. Kviečiama 
visi lietuviai, kaip iš Jersey 
City, taip lygiai ir iš apylin
kės kolonijų, atsilankyti.

ŠV. VINCENTO DR-JOS
SUSIRINKIMAS

sa- 
šv.

Sausio 8 d. Zabielskio 
Įėję, Maspethe, įvyko 
Vincento dr-jos metinis sus
inąs. Atsilankė per 200 na
rių; tai vienas iš gausingiau
sių susirinkimų.

Pirmininku išrinktas Pet
ras Bogačiūnas, fin. rašt. 
Jonas Petrauskas, knygin. P 
Matonis, tvark. J. Čižius, iž
do globėjai J. Gražulis ir J 
Karsokas.

Turime pažymėti, kad P. 
Bogačiūnas jau 21 metai va
dovauja šiai organizacijai ir 
yra daug jai pasidarbavęs.

cor-

2 mil. į tūkst. 894 dol. 
ct.

nes klausimais. Paskaitos ir 
pasitarimai įvyks Columbus 
klube, 1 Prospect Park West.

SAULĖ SUMAŽINO
DARBĄ

AMERIKOS LEIDĖJŲ 
POSĖDIS

Amerikos leidėjų, Lietuvių

BIMBA NUTRAUKĖ RY
ŠIUS SU KOMUNISTŲ 

PARTIJA

Sausio 14 d. piliečių klubo 
salėje įvyko Am. Darbo par
tijos lietuvių skyriaus susi
rinkimas, kuriame į partiją 
įstojo 25 nauji nariai. Prieš 
priimant narius, buvo pa
klausta, ar gali į partiją sto
ti tie asmenys, kurie priklau-

kitoms partijoms. Susi 
rinkime buvo perskaityta?

Jonas Zaravičius, 78 m., 
gyv. 19 Hayden Ave., Great 
Neck, mirė sausio 16 d. Kilęs 
iš Kumečių kaimo, Daukšių 
par. Palaidotas sausio 20 d.
iš šv. Onos bažnyčios į Holy, nelaimėse užmušti 943 asme- 
Rood kapines. Patarnavo nyS) sužeista 33,282. 1936 m. 
grab. J. Garšvą.

Policijos surinktos žinios 
rodo, kad pernai New Yorko 
miesto ribose automobilių

ĮVAIRIOS ŽINIOS

užmuštų buvo 905, o sužeis
tų — 32,975. Daugiausia už
mušta pėsčiųjų, mėginusių 

. pereiti skersai gatvėmis

NEWARK, N. J.

Lietuvos nepriklausomy 
bės 20 metų sukakties minė
jimas .bus vasario 20 d. šv. 
Jurgio dr-jos salėje. Kalbė
tojai užkviesti. Dalyvaus šv. 
Cecilijos choras ir kiti. Dau- 
giau apie programą bus pra-Į ‘kasti.“
nešta vėliau. 1 .....................

Praeitą savaitę iškritęs Umversalio Biuro, Ine., šėri- 
sniegas pradžiugino daug be- ninkų, metinis posėdis įvyks 
darbių, kurie tikėjosi nemen-|š m vaSario 3 d., 8 vai. vak. 
ko uždarbio, nes laukė pa- Biuro įstaigoje, 423 Grand 
kviečiami sniegui nuvalyti st., Brooklyn, N. Y. 
nuo gatvių. Pašauktiesiems 
mokėta po 60 centų valandai. 
Tačiau darbo užbaigimą pa-j 
greitino saulė su savo šiltais 

’ spinduliais, kurie tuojau su- 
' j tirpdė sniegą ir darbinin-

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

Nepamirškite šio sekmadien.
Draugijos metinis balius 

bus šį sekmadienį, sausio 23 
d., 7 vai. vak. parapijos sa
lėj, 64-25 Perry Ave., Mas
pethe.

Visi nariai turėtų ateiti ir 
paremti savo draugiją, nes 
ji visuomet pagelbės 
mėje.

Tad visi į šį balių!

nelai-

Rep.

PUIKI VAKARIENĖ

Maspetho lietuvių piliečių 
klubas sausio 29 d. savo sa
lėj, 60-39 — 56 Drive, Mas- 
pethe, ruošia vakarienę. Bi
lietai vyrams $1.50, mote
rims $1.00.

Ši vakarienė bus viena iš

New Yorkas yra gavęs ke- prieš šviesas. Daugiausia už- 
milijonų dol. iš vy- mušta Manhattane — 370, 

riausybės miestui pagražin- p0 to: Brooklyne — 282, 
Bronxe — 125, Queens — 38, 
Richmonde — 22, Bridges — 
6.

Blogiausi mėnesiai buvo 
sausis ir vasaris. Nuo kovo 
1 d. iki metų galo užmuštų
jų skaičius buvo mažesnis 
nei 1936 m. tuo laiku. Vaikų 
iki 16 metų amžiaus pernai 
užmušta 143, o sužeistų 8,-

ti. Sekanti miesto pagražini
mai bus vykdomi:

1. Ištaisymas pla’čiųjų ke
lių po Brooklyną ir Queens

•a“ e sumažintų 
mą, keliaujant į 
parodą 1939 m.

2. Užbaigimas 
jūrininkų parko

3. Ištaisymas plataus ke

susikimš’ 
pasaulinę

taisymo 
Brooklyne.

lio prie Rytų upės New Yor- 109-
ke. Į Svarbiausios nelaimių prie

4. Išvedimas Linden bul- žastys: perėjimas gatvėse ne 
-o ir padarymas jo pi?- laiku ir ne vietoje; automo-

čiuoju keliu, siekiančiu bilių susidūrimai; neatsar- 
Queens.

5. Pastatymas tilto
Meeker Ave., praplatinimas ravimas, blogi stabdžiai ir 
ir kiti svarbūs tuo reikalu taip toliau. Prct. 92. 
darbai.

Taigi, 1938 metais bus 
daug darbų.

I gus bėgiojimas šaligatvių pa- 
kraščiais, neatsakingas vai-

DIDŽIAUSIA TEISIŲ 
MOKYKLA

Šv. Jono universiteto tei
sių mokykla yra didžiausiaNew Yorko valstybės be

darbiams apdraudos aplika- Amerikoje. Praeitą pusmetį 
cijos išduodamos nuo‘sausio ją lankė 1,468 studentai. Ki- 
4 d. šiose vietose: Brookly- tos didžiosios teisių mokyk- 
ne — 31 Nassau Ave, 5419 los: Harvard — 1390 stud., 
Myrtle Ave., 165 Jordan St., Brooklyn Law School — 
512 — 86 St., 5002 Church 1,250 studentų.

ją lankė 1,468 studentai. Ki-

Būtų gera, kad tą dieną 
visi lietuviai dalyvautų Lie
tuvos nepriklausomybės mi
nėjimo iškilmėse ir galingai 
pasiryžtų atvaduoti paverg
tą Vilniaus kraštą.

J. Krukauskas.

Dabar bedarbiai laukia 
naujo sniego ir šaltesnių 
spindulių. Šį sykį prie sniego 
valymo darbų dirbo 25,000 
darbininkų.

SVARBIOS PASKAITOS

liausiam numery čia išeiij 
tis laikraštis Jaunimas j 
skelbė 1937 metų „Ali An 
ican-Lithuanian” futbolo 
mandą tokiam sąstate: 
sockis, Villanova — K. 
barstkis, Fordham - 
Drulis, Temple—G,, 
ce, Carnegie — C., Ka^ 
Catholic U. -G,Bį 
Notre Dame — T.,^5 
Syracuse — E., Puplis^1 
Dame — Q. B.. Osm^ 
Holy Cross — H. B., M 
Purdue — H. B., £$ 
Texas — F. B.

WE

METINIS
Didžiulis
Vasario 20 d

„Adomas ir Ieva”
Sausio 30 d. par. salėj bus 

M. Petrausko operetė „Ado
mas ir Ieva”; rengia šv. Ce
cilijos choras, vad. A. Sta- 
nišauskui. Vaidins J. Spra- 
naitis iš Patersono, R. Jur- 
kaitienė, J. Krukauskas ir k. 
Veikalas jau vaidintas Lin- 
dene ir Patersone, kur publi
ka buvo labai patenkinta. 
Manau', kad ir Newarke gra
žiai pavyks. Be to, choras 
rengiasi su gražiomis daino-. 
mis. Po visko bus šokiai. Vi
si pamatykite šį gražų vaidi
nimą. Į

Vasario 13 d. bus parapi
jos įdomus žaidimų vakaras, 
kuriame gausime gražių do
vanų. Nugirdęs.

Sausio 25 — 26 d. Brook
lyn© katalikų labdarybės va
dovybė ruošia svarbias pa

PAIEŠKOJIMAS
Ieškau savo pusbrolio — 

Adam Shultz, seniau gyvenu
sio Michigan valst.. Kilęs iš 
Kazliškių kaimo. Į šią šalį 
atvykęs 1903 m. Žinantieji 
apie jį arba jis pats prašomi 
pranešti:

Eva Krause
127-06 — 87th Rd.

Richmond Hill, L. I., N. Y.
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Gyvenimo įstatymas ir y- 
ra, kad mes augame ir vys
tomos pagal mūsų atsakomy
bę, kurią turime nešti.

— D. Dunbar Bromley.

Rfi P | Savaitraščio
A O I AMERIKOS

Kovo 1 d., 1938
Angelų Karalienės par. Saleje

So. 4th ir Roebling Streets Brooklyn, N. Y.

ĮVAIRIAUSIOS DOVANOS LAIMĖJIMUI ŠOKIAI KIEKVIENĄ VAKARĄ.

^//lllllllllllllnllllllll^

SKAITYTOJAMS DOVANOS
Visi skaitytojai, kurie atnaujins arba naujai už

sisakys savaitraštį AMERIKĄ iki š. m. vasario 5 d., 
gaus po gražų lietuvišką Kalendorių dovanų.

Tad prašome Amerikos skaitytojų pasinaudoti šia 
proga ir įsigyti gražų kalendorių, kuris puoš jūsų 
namus per ištisus metus.

Daugumai skaitytojų prenumerata pasibaigė šio 
mėnesio pradžioje, kitų baigiasi dabar, užtat ir yra 
geriausia proga atnaujinti prenumeratą, o laikraštis 
Amerika vėl ištikimai lankys jus per visus metus ir 
teiks jums įdomiausių žinių ir straipsnių.

Į^iiiGiiieiiiGiiiGiiiGiiioiiiGiiiūiiioiiiGiiisiiiaiiisiiioiiifliiieiiieiiioiiieiiiaiiioiiioiiieiiiGiŪEš

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
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.q 
(Wihiamsburgh Bridge Plaza'3



Sausio 21 d., 1938 m.
ŠTAI K

Klaipėdos Atvadavimo Sukakties Minėjimas Lietuvos Nepriklausomybes 20-ties MetųSukakties Minėjimas
Ruošia L K. FEDERACIJOS NEW YORKO APSKRITIS

1938 m. Vasario - Feb. 13 d.
GRAND PARADISE SALEJE

318 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
PROGRAMOJE:

ADV. A. MILERIO PRAKALBA, ART. J. ŽUKAUSKAITĖS KONCERTAS, 
4 CHORŲ DAINOS, BERNIUKŲ ORKESTRAI.

šokiams gros J. Navicko ’’Nakties Pelėdų” Orkestras
Pradžia 4 vai. po pietų Bilietas 40 centų

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

UŽSISAKYKITE AMERIKĄ SAU IR GIMINĖMS ĮLift 
TUVĄ. DOVANŲ GAUSITE GRAŽŲ LIETUVIŠKĄ 
LENDORIŲ.

Jungt. Amerikos Valstybėse metams
Į Lietuvą

423 Grand Street,

Vardan tos Lietuvos, vie

Sausio 16 d. Brooklyno ir jimą, nuoširdžiai sveikina 
apylinkės lietuviai gausingai Tave, reikšdami lietuvišką 
atsilankė į K. Federacijos dėkingumą už Tavo didingus 
New Yorko apskrities suruo- darbus Lietuvai ir lietuvių 
štą Klaipėdos atvadavimo 15 Tautai, o ypač už garbingą 
metų sukakties minėjimą, į- budėjimą Mažosios Lietuvos 
vykusį' Angelų Karalienės gyvybės sargyboje, kuri pri- 
par. salėje. Minėjimo pro-ruošė dirvą Klaipėdos krašto 
gramą 4:45 vai. popiet pra- išvadavimui ir susijungimui 
dėjo apskrities I viceprm. su Didžiąja Lietuva.
Kazys P. Vilniškis, pasi-, Tegu leidžia Aukščiausias 
džiaugdamas gausingu atsi- Tau sulaukti dar tos dienos, 
’ankymu, nusakydamas mi- kai Gedimino Kalne Suple- 
” ėjimo reikšmę ir pakvies- vėsuos Laisvosios Lietuvos 
damas visus dalyvius sugie- Trispalvė Vėliava, o Mažojoj 
doti Tautos himną. Lietuvoj sustiprės lietuviš-

Pirmutiniu kalbėtoju pa- kūmas.
kviestas Kunigų Vienybės' Tavo, Kilnusis Mažosios 
pirm. kun. Jonas Balkūnas, Lietuvos Patrijarche, Asme- 
Maspetho par. klebonas. Vi- ny sveikiname Klaipėdos 
oados įdomiai ir gyvai kai-; Krašto ir Mažosios Lietuvos 
bantis kun. Balkūnas šį sykį, visas lietuviškąsias pajėgas, 
papasakojo daug istorinių linkėdami joms ištvermės, 
žinių apie Mažąją Lietuvą,
iškeldamas to krašto lietu- nybė težydi!
viškumą, jo kančias vokiečių --------------
priespaudoje ir priihinda- Aleksandrui Stulginskiui 
mas, kad atvaduotasis Klai- Ekscelencija, 
pėdos kraštas yra tik maža Į New Yorko ąpylinkės be
dalis lietuviškų žemių, ku-. tuviai, susirinkę į K. Fede- 
rios turi priklausyti Lietu- racijos apskrities suruoštą 
vai. Kalbėtojo karšti žodžiai, Klaipėdos atvadavimo 15 
paremti istorine tiesa, iššau-1 metų sukakties minėjimą, su 
kė klausytojų džiaugsmingą dėkingumu prisimena Eksce- 
pritarimą. Kun. Balkūnas, lencijos vadovautus darbus 
panaudodamas savo kalbai visoms lietuviškoms žemėms 
grynai istorinius • faktus, sujungti po Nepriklausomos 
puikiausiai įrodė, kad mūsų Lietuvos vėliava. Mes su pa- 
visuomenė yra nepaprastai sididziavimu minime Eksce- 
rimtai nusiteikusi pana- lencijos vadovautos vyriau
sioms kalboms, kurių turėtų sybės drąsius ir garbingus 
būti daugiau ir dažniau ruo-Į žygius Klaipėdos krašto at
šlama.

Angelų Karalienės par. 
choro vyrų grupė, muz. Pr. 
Dulkės vedama, smagiai su
dainavo vyriškas dainas, la
bai atitikusias susirinkusių 
nuotaikai, taip gražiai kun. 
Balkūno kalbos sukurtai. 
Dainos palydėtos dėkingu 
plojimu.

Federacijos apskr. pirm, 
ir Amerikos redaktorius, 
Juozas B. Laučka, savo kal
boje atpasakojo lietuvių ko- vaisiais Lietuvos reikalais, 
vas ir pastangas dėl Klaipė- --------
dos išlaisvinimo nuo 1919,Ernestui Galvanauskui 
metų iki Klaipėdos gyvento- Didžiai Gerbiamjas Tamsta 
jų sukilimo, peržvelgė anuo
metinės Lietuvos vyriausy- jos New Yorko Apskrities 
bes žygius sunkiose derybose suruošto Klaipėdos krašto 
su didžiosiomis valstybėmis atvadavimo 15 metų sukak- 
ir nušvietė Klaipėdos uosto ties minėjimo dalyviai su pa
ir viso krašto nepaprastą! garba, dėkingumu ir pasigė- 
pažangą per 15 metų. 'rėjimu prisimena Tamstą, 

kaip sunkiaisiais 1923 ir 
1924 kovų metais vadovavu
sį Lietuvos vyriausybei ir 
garbingai apgynusį Lietuvos 
teises į Klaipėdos kraštą, 
nuo amžių priklausiusį Lie
tuviams.

Minėdami Lietuvai ir Lie
tuvių Tautai šią reikšmingą 
sukaktį, siunčiame užjūrio 
lietuvių nuoširdžius sveikini
mus Tamstai, linkėdami dar 
ilgai,-ilgai dirbti Lietuvai ir 
Lietuvių Tautai.

vadavime ir jo galutinio pri
jungimo Lietuvai užtikrini
me.

Minėdami šią reikšmingą 
sukaktį, mes negalime nepri
siminti Ekscelencijos atlik
tų 1920 — 1926 metų laiko
tarpy kūrybinių darbų, ku
riais džiaugsis ir gėrėsis di
dinga Lietuvos ateitis. Drau
gė reiškiame ir vilties, kad 
Ekscelencijai dar ne sykį 
teks atsakingai rūpintis gy-

Am. Lietuvių K. Federaci-

2 doleriai

2 dol. 75 et

Rašykite:

AMERIKA

Dr. J. Leant 
Italų dovana. 
Du priešai. 
Turi dvasios 
Apie savimei 

! -------------- -

I

Brooklyn, N. Y,

Amerikiečių 
likų visuomene 
tarnas dr. Juo; 
vėl išrinktas J 
vyriausiu vadu, 
gas jis sėkming 
dešimti metai. 1 
si pavasarinink 
konferencija bi 
tai gausinga i 
stovų) ir labia 
kusi iš visų ai

tautoje negęstantį pasiryži- radise salėje įvykusi pramo-(KAS NORI LIETUVIŠKAI 
mą prijungti prie Nepriklau- ga Glenfordo vasarvietės 
somos Lietuvos visas lietu- naudai praėjo geru pasiseki- 
viškąsias žemes, svetimų mu. Atsilankė daug rėmėjų, 
valdomas Rytuose ir Vaka- o programa buvo tikrai įvai- 
ruose.

MOKYTIS?

kas lietuviškai nori

ri ir įdomi.
.— Mūsų par. krepšinio ko-

Jei
mokytis, bet neturi tam nei 
laiko, nei pinigų, lai jis at
vyksta i vakarienę ir balių, 

MINĖJIMAS PER RADIJĄ;manda nugalėjo, Our Lady of ; rengiamą sausio 29 d., Gra-
Mt. Carmel komandą 34:29 nada viešbuty. Skaniai pa- 
taškų santykiu; geriausiai! valgys, linksmai praleis va- 
pasirodė V. Žalinskas, pada- karą. Tuo pačiu laiku padės 
rydamas 12 taškų. kitam lankyti lietuviu kalbos

--- i kursus Columbia universite- 
IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS te. Žinai, „loska” tik pasko- 

-------- - la... Taigi, atvyk:

Sausio 29 d., 8:30 vai. va
kare, Granada viešbuty, Ash
land Place ir Lafayette Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Klaipėdos atvadavimo 15 
metų sukaktis paminėta ir 
per radijo programas. Sau
sio 13 d. 12:15 vai. Brookly- 
no profesionalų dr-jos pro
gramoje atitinkamą paskai
tą skaitė Romuvos pirm. K. 
Vilniškis, o sausio 18 d. 9:30 
vai. vak. plačiai paminėta 
per J. Ginkaus programą, 
kurioje buvo dainų, muzikos, 
gen. konsulo Budrio ir J. Sa- 
gio kalbos.

MASPETHO ŽINIOS

Jūrininkų šokiai
Sausio 29 d. Maspehto pa

rapijos Katalikų Klubas, ku
ris rūpinasi sportu ir turi 
žymią krepšinio komandą, 
rengia „jūrininkų šokius”. 
Jūrininkai užkviečiami į 
Maspethą. Asmenys, apsi
rengę kaip jūrininkai, šo
kiams bus dovanai įleidžia
mi, visi kiti mokės įžangos 
35 centus. Pelnas eis sporti
ninkams. Apylinkės lietuviai 
prašomi paremti sportinin
kus. Pradžia 8 vai. vak.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitariu 
Te!.: EVergreen 8-9289

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
11 M FOSTER AVENUE

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO 4th STREET

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

Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS: 
8—12 ryte 
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9108

Dabar pavas 
' Leimono vadov 

kupo Reinio gi 
šiasi savo ju 
džiajam kongri 
čiam šią vasa 
ninkai džiaugi 
vimo 25 metų 
kaktimi. Į jų 1 
ta L. Vyčių 
pirm. inž. A, J 
šakyje.

Balius — šokiai
Šį 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

BUVO BOSTONE

L. Vyčių centro pirm. inž.
Rengėjai visus maloniai J- Mažeika organizacijos 

kviečia atsilankyti, užtikrin- ekskursijos į Lietuvą ^ika- 
dami smagią pramogą, ku-Ja*s _®jos sava^ės pradžioje 
rios pelnas skiriamas labai i lankesi Bostone. Vyčių eks- 

Pradžia 7*30 kursija labai domimasi ir 
manoma, kad ji praeis geru 

 pasisekimu.
Vyčių ekskursija įvyks ge-

geram tikslui, 
vai. vak.

RUOŠIAMASI APYLINKĖS
KATALIKŲ METINIAM i ^uzes 21 d.

SEIMELIUI __________
Paieškau savo vyro

Motiejaus Kanausko, 
prasišalinusio daugiau kaip 
metai. Kas žino, maloniai

>Tel. EVergreen 7-1312

f ■ • Dr. H. MENDLOWITZ
$ Persikėlė naujon vieton, tai yra:
8522 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y.
| VALANDOS:
g 1 Iki 8 Ir nuo Sekmadieni:
R 7-8 vai. vakaro 10 Iki 12 vai. ryv
;< FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

*WaVaW, ’aWa’aVaW. WaWAWaW aWa’aVa

ši

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą LletuvlfiKą
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa gerle.uslą lietuvišką duoną, keiksiu 

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

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

H'

Sausio 29 
trys draugijos 
gą, skiriamą 1 
kursams Coli 
tete paremti. 1 
kursai šiame į 
versitete yra' 
nes garbės rei 
gali nesulauki 
mesio. Kursą 
pusantrų me 
jokio pamato 
turėtų susvyr

Kur yra 
reikalas, ten 
karna param: 
išlaikyti. Tik 
lyno ir ąp 
šviesuomenei 

į šeštadienį, si 
I lauks garbin,

pažangą per 15 metų.
Žuvusiems dėl Klaipėdos 

išlaisvinimo pagerbti atsi
stota tylos minutei ir, kun. 
J. Aleksiūnui vadovaujant, 
sukalbėta malda. Visi susi
rinkimo dalyviai entuziastin
gai priėmė sveikinimus Klai
pėdos krašto lietuvių patri- 
jarchui M. Jankui, buv. pre
zidentui Al. Stulginskiui, 
buv. ministeriui pirmininkui 
Ern. Galvanauskui, Lietuvos 
kariuomenės vadui (sveiki
nimas kariuomenei ir šau
liams) ir Lietuvos Vakarų 
sąjungai.

Minėjimo dalyvių tarpe 
buvo Lietuvos domininkonų 
provincijolas Tėvas B. Pau
liukas, O. P., atėjęs drauge 
su kun. J. Kartavičium. Mi
nėjimo programa tęsėsi ly
giai pusantros valandos. Vi
si skirstėsi gražiausiu pasi
tenkinimu. Kun. J. Aleksiū
nui išreikšta padėka už lei
dimą dykai pasinaudoti sale.

Minėjimo susirinkime pri
imtieji sveikinimai:

Žinutės
— Šv. Vincento Pauliečio ' 

dr-jos šokių vakaras įvyks ' 
parapijos salėje šį sekmadie- 
n|. '

— Maspetho lietuvių para
pija 1937 m. turėjo pajamų 
25,266 dol. 99 et., išlaidų 21,- 
661 dol. 98 et.

— Lietuvos nepriklauso
mybės šventei choristai mo
kosi scenos veikalą —„Knyg
nešys” (Paparonio). Vaidins 
Rožančiaus dr-jos pramogoje 
vas. 19 d.

— Maspethe lankėsi kun. 
Bonaventūra Pauliukas, o ir 
iš Chicagos kun. prel. M. 
Krušas ir kun. Paškauskas.

— Maspetho parapija ža
da aukoti Marianapolio ko
legijos statybai visą šimti
nę.

— Visos draugijos ruošia
si dalyvauti apylinkės Kata
likų seimelyje sausio 30 d. 
Šv. Jurgio par. salėje, Brook
lyn.

Apylinkės lietuvių katali
kų metinis seimelis įvyks 
sausio 30 d., paskutinį šio 
mėnesio sekmadienį, 2:30 
popiet, šv. Jurgio par. salėje, prašomi pranešti jo sūnaus 
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.

NEBĖRA LITUANICOS
VARDO

Netoli Am. piliečių klubo 
esančioje gatvėje kabojo len
telė su parašu „Lituanica 
Square”, bet šiomis dienomis 
ta .lentelė dingo. Reikėtų su
sirūpinti tą parašą grąžinti. 
Gal tuo susidomėtų Lietua- 
nicos vardu veikiantis klu
bas?

adresu:
Henry Krause

5 Catherine Ave., 
Franklin Sq., L. I.

BEER, WINE, LIQUOR

of

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10898 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 161 
Park PI., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

MAX SCHECHTMAN 
The Navarre Dairy Co.

164 Park Pl., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10986 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 132 
High lawn Ave.. Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

FRIEDRICH SCHUMACKER
132 Highlawn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
CTR 37 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law'at 1001 Newkirk Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SHAFFER & SOMERSTEIN, INC. 
1001 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

Martynui Jankui
Kilnusis Patrijarche,

New Yorko apylinkės 
tuviai, susirinkę į Katalikų 
Federacijos apskrities su
ruoštą Klaipėdos išlaisvini
mo 15 metų sukakties minė- linkėdami nuolatos ugdyti

lie-

Lietuvos Kariuomenės Vadui 
Garbingasis Generole,

New Yorko apylinkės lie
tuviai, atsilankę į K. Fede
racijos apskrities suruoštą 
Klaipėdos atvadavimo 15 me
tų sukakties minėjimą, Tam
stos Asmeny su giliu dėkin
gumu sveikina narsiąją Lie
tuvos Kariuomenę ir budrią
ją Šaulių Sąjungą. Šią progą 
panaudo j ame pakartoti nai j
pažymėti amerikiečių lietu-123 d . apsiveda veiklūs jau- 
vių pasitikėjimą Lietuvos nuoliai Al. Pupelytė ir Juo- 
kariuomene ir šauliais. ;zas Dailyda; jų šliūbas 1 vai. 

popiet.
— Parapijos berniukų or

kestro dalyviai Vyt. Karpa
vičius ir J. Kučinskas dide
lėse varžytynėse laimėjo po 
sidabro medalį.

— Sausio 19 d. Grand Pa-

Lietuvos Vakarų Sąjungai
Minėdami Klaipėdos atva

davimo 15 metų sukaktį, 
sveikiname Jūsų garbingos 
sąjungos veiklą, nuoširdžiai

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

— Sį sekmadienį, sausio

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

s> S
IRU - EMBER COAL COMPANY

(LIETUVIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661

Tel. STagg 2-2303

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių 1 

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

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
ATAV^A’AWAWAWATAVaT*WA’AWAW(

NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

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

Tel.

Italų ats 
Amerikoje pg 
rų dovaną už 
dymą sėkmii 
komunizmą, 
rašytojai ir 
rimtai susiri 
laimėti.

f Italų fa 
I džiai”, siūlyt 

ną už geriau 
kovai prieš k 
tų atsiminti 
ieško geriau? 
kovai prieš : 
mutizmas, ir 
džiausi žmog 
svės priešai 
amžiaus žmoi

•r '
Ji-

«<-

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 prieinama
84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

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

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

sGraborius - Balzamuotojas 
! MODERNIŠKA KOPLYČIA

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

Komunistai 
mingai pay 
amerikiečių i 
siteikimą pas 
mokratiją. K( 

i je įsteigta da 
vai už demok 

I šizmą, tačiau 
dai vengia j 
kitą demokr 
priešą — koi 

New Yorko 
Lehman advc 
me drąsiai p. 
kia kovoti pri 
pries fašizmą 
nes jos abi 
diktatūras. D< 
kurtoji gerove 
laikyta tik nu 
pasiaukojimu

5;

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Brooklyn© 5 
Į galbą „kovai’ 

visai lietuvių 
kvietė kažkok 
kunigą”, kad
Vienybės red; 
nių žinių truk 
aiškino nauj:


