
ŠTAI KAIP
Klaipėdos diena. 
Paskutinis numeris. 
Lavonai negalvoja.
Užmiršo jaunystę.
Nesmerkia vergijos.
Keičia nuomonę.
Griūna „frontas”.

Ateinantį sekmadienį su
kanka lygiai 16 metų, kai 
atvaduotas Klaipėdos kraš
tas. Atvadavimo diena turė
tų būti visų lietuvių atitin
kamai paminėta. Kur nebus 
minėjimo susirinkimų, lietu
viai išeiviai turėtų kiek gali
ma daugiau pastudijuoti 
Klaipėdos krašto istoriją ir 
gerai apsišarvoti žiniomis, 
kad kiekviena palankesne 
proga galėtumėm tinkamai 
painformuoti kitataučius.

Sukakties proga šioje 
Amerikos laidoje spausdina
mi keli straipsniai, supažin
diną su Klaipėdos padėtimi.

Ką tik gautas paskutinis 
Mūsų Vilniaus žurnalo nu
meris, kuriame žurnalo re
dakcija ir Vilniaus vadavi
mo sąjungos vadovybė atsi
sveikina su idėjos draugais, 
drąsiai pažymėdama, kad 
„Vilniaus ir Vilniaus krašto 
neatsižadame ir visomis tei
sėtomis priemonėmis jo siek
sime ir toliau”. Dr. Juška, 
buvęs pirmininkas, pareiš
kia: „Klausykimės tautos 
balso ir eikime ten, kur jis 
mus šaukia”.

XX Amžius, Lietuvos ka
talikų dienraštis, kalėdinia
me numeryje giliu širdies 
skausmu pareiškia, kad „sa
vo brangioj Lietuvoj, savo 
jaukiame gintaro pakrašty 
lietuvis su lietuviu neišmo
ko susikalbėti, sM^ipr^U, 
susitarti”. Toliau tas laik
raštis reikšmingai nurodo, 
kad „taika nereikalauja ir 
lenktis prieš kiekvieną sve
timą nuomonę. Taika nerei
kalauja ir slapstytis su sa
vo nuomonėmis. Lavonai 
tiktai negalvoja ir su viskuo 
sutinka. Lietuva negali bū
ti lavonų kraštas”.

Lietuva negali būti lavonų 
kraštas, bet nebylių kra
štu ją tikrai norima pada
ryti. Dr. Bistras, Dielinin- 
kaitis, Karvelis turi savo 
nuomonę, nenori nusilenkti 
jėgai, drįsta savo įsitikinimų 
laikytis, neiti prieš savo są
žinę, todėl turėjo atsiskirti 
nuo savo brangių šeimos na
rių ir dabar leidžia dienas 
ištrėmime.

Įdomu, kaip mūsiškiai ko
munistai aiškins naujos dar
bininkų „tėvynės” darbo į- 
statymus, kurie nepaprastai 
suvaržė darbininkus — su
mažino algas, jau ir taip la
bai mizernas, padidino darbo 
laiką, pareikalavo daugiau 
prakaito išlieti, kad neva 
būtų pakeltas darbo našin- 
gumas. Užteks darbininkui 
pavėluoti 20 minučių į dar
bą — ir atleidimas iš dar
bo užtikrintas. Organizuotis 
į darbo unijas negalima, rei
kalauti geresnių darbo sąly
gų — sabotažas ir t.t. Bet, 
aišku, Stalino tarnai nei kiek 
dėl to viešai nesijaudins.

Žinoma, mūsiškiai komu
nistai savo širdyje jaus di
delę tragediją, b?t jie nedrįs 
pasisakyti viešai, k?/ Sovie
tų Rusija ir komunizmo si
stema palaiko darbininkams 
tikrą vergiją.

Iš Klaipėdos instituto pa
šalinti keli studentai, veik
lūs įvairių organizacijų vei
kėjai. Jų pašalinimo spren-
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SAVAITĖS ĮVYKIAI
Prezidento kalba

Kongreso atidarymo posė
dyje prezidento Roosevelto 
pasakyta kalba plačiai nu
skambėjo. Ypatingu nepa
lankumu ji sutikta Italijoje 
ir Vokietijoje, kur valdžios 
valdoma spauda išreiškė sa
vo pasipiktinimą, kam prezi
dentas Roosevelt smerkė 
diktatūrines santvarkas. So
vietų Rusijoje kalba sutikta 
labai atsargiai. Šiaip kitur 
komunistinė spauda bandė 
Roosevelto kalbą panaudoti 
savo propagandai neva prieš 
fašizmą. Komunistai apsuk
riai praėjo pro šalį, aplenk
dami prezidento pareiški
mus dėl tikybos laisvės. Jie 
nepabrėžė fakto, kad, Roose
velto pasakymu, religija 
svarbiausias demokratijos 
ramstis.

dimą pasirašė rektorius Gal
vanauskas. Tai tas pats as
muo, kurs rusų priespaudos 
laikais buvo pašalintas iš 
universiteto ir turėjo slap
stytis nuo žandaro vien tik 
todėl, kad buvo lietuvis ir 
toks norėjo išlikti. Bet ar 
rusai prispaudėjai pasiekė 
savo tikslo? Ar jie padarė iš 
Galvanausko nelietuvį? Ar 
pasiekė rusai savo tikslą, 
pašalindami A. Smetoną iš 
gimnazijos vien tik todėl, 
kad jis drauge su kitais lie
tuviais moksleiviais atsisakė 
melstis rusiškai irc reikalavo 
leisti kalbėti maldą lietuviš
kai?

Gaila, kad šie įžymūs tau
tos asmenys užmiršo savo 
jaunystės idealų dienas ir 
dabar taiko savo tautos jau
nuoliams tas pačias priemo
nes, nuo kurių jie anais lai
kais taip daug kentėjo.

Ir Brooklyno Vienybė pra
dėjo rašyti, kad „Lietuvos 
tautininkų partijai reikėtų 
siekti susitarimo su kitomis 
srovėmis”. Pažymėdama da
bartinį sunkų momentą, Vie
nybė rašo, kad „labai rizi
kinga vienai kuriai politinei 
srovei imti atsakomybę už 
valstybės likimą. Būtų svei
kiau tautininkų partijai ir 
Lietuvai atsakomybę už val
stybės likimą pavedus visai 
tautai”.

Anksčiau Vienybė smar
kiai puldavo katalikų visuo
menės vadovybę, kai ši reik
šdavo savo nuoširdžius pa
geidavimus tikros tautinės 
vienybės Lietuvoje reikalu.

Komunistai su socialistais 
buvo sudarę „bendrą frontą” 
kovai neva už demokratijos 
atsteigimą Lietuvoje. Šio
mis dienomis tas „frontas” 
turėjo savo susirinkimą 
Brooklyne ir jame pasireiš
kė visiškas nesutarimas 
tarp socialistų ir komunistų. 
Socialistai drauge su „sklo- 
kininkais” pasišalino iš su
sirinkimo ir pareiškė išstoją 
iš „fronto”.

Nebesiseka komunistams 
su savo planais ir maskavi- 
musi demokratijos vardais. 
Socialistai nurodę, kad pir
ma reikia reikalauti demo
kratijos Rusijoje, o po to 
tik kitose valstybėse. Visi 
žinome, kokia „demokrati
ja” siaučia Rusijoje.
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Naujas biudžetas
Sekantiems metams vals

tybės pajamų ir išlaidų sa- 
mata sudaryta 9 bilijonų do
lerių sumai. Apie tai prezi
dentas jau pranešė Kongre
sui, kurio atitinkama komi
sija pradėjo svarstyti ir sa
vo pastabas ruošti. Išlaidų 
numatyta 3 bilijonais ir 326 
milijonais dolerių daugiau, 
nei tikimasi turėti pajamų. 
Prezidento programoje ne
numatyta mažinti išlaidas 
pašalpos darbams, kam mė
gina priešintis respubliko
nai. Valstybės gynimo reika
lams ateinantiems metams 
skiriama 1 bil. 320 mil. do
lerių, kas yra trečdaliu dau
giau nei pernai skirta.
Naujas teisėjas

Vyriausio Teismo laisvai 
teisėjo vietai prezidentas 
Roosevelt paskyrė Harvardo 
universiteto teisės profeso
rių Felix Frankfurter, 56 
metų, gimusį Vienoje, buvu
sios Austrijos sostinėje; 
tautybe naujasis teisėjas y- 
ra žydas. Į šį kraštą atvyko 
būdamas 12 metų; viešas 
mokyklas baigė New Yorke, 
o aukštuosius teisės moks-' 
lūs — Harvardo universite
te, kurio profesorium pa
kviestas 1916 metais ir iki 
šiol tose pareigose buvo. 
Nuo pat 1932 metų Frank
furter rėmė Rooseveltą ir 
buvo jo artimas patarėjas 
teisės klausimuose.
Paleistas Mooney

Sausio 7 d. Kalifornijos 
gubernatorius Olson, demo
kratas, išlaisvino Tomą 
Mooney, išbuvusį kalėjime 
22 metus. Mooney buvo su
imtas 1916 metais San Fran
cisco mieste po karui pasi
ruošimo parado, kurs 1916 
m. liepos 22 d. baigėsi bom
bos sprogimu. Mooney buvo 
įtartas nusikaltime, suimtas 
ir nuteistas mirties bausme. 
Mooney iš pat pradžių gynė
si, aiškinosi esąs nekaltas ir 
savo teisinimąsi išleikė per 
22 metus. Jo gyvybė išgelbė
ta tik prezidentui Wilsonui 
tarpininkaujant. Vėliau įvai
rios organizacijos vedė kovą 
už Mooney išlaisvinimą.
Mirė Zemgals

Sausio 7 d. mirė Latvi
jos buvęs prezidentas Gusta
vas Zemgals; jis buvo ant
ras prezidentas; mirė širdies 
liga.
Užplūdo vilkai

Praeitą savaitę šiaurinė 
Suomijos dalis, kurioje gyve
na lapai, pateko į didelį vil
kų užplūdimo pavojų, šimtai 
vilkų brovėsi į lapų kraštą 
iš Norvegijos ir Rusijos, 
naikindami elnius. Sako, su
naikinę 1,000 elnių. Vyriau
sybė nusiuntė sustiprintus 
karių būrius kovai prieš ne
pageidaujamus „svečius”.

Nacių jaunimas nerūkys 
ir negers

Hitlerio jaunimo vadovy
bė pradėjo smarkią propa
gandą savo narių tarpe prieš 
rūkymą ir girtuokliavimą; 
januoliams — berniukams ir 
mergaitėms — iki 18 ir 21 
metų veik uždrausta rūkyti; 
jaunimo vadai priėmė prie
saiką nerūkyti. Be to, pradė
ta agitacija už skaistumą 
prieš vedybas.

TAUTININKŲ S-GOS i Ambasadoriai Pramato Kara
PIRMININKU

Kaunas. — Sausio 5 d., 
dalyvaujant prezidentui A. 
Smetonai, ministeriui pirmi
ninkui kun. V. Mironui ir ki
tiems vyriausybės nariams, 
įvyko tautininkų sąjungos 
atstovų metinis suvažiavi
mas. Nauju sąjungos pirmi
ninku Prezidentas paskyrė 
ministerį pirmininką kun. 
Vladą Mironą. Buvęs sąjun
gos ilgametis pirmininkas 
J. Tūbelis išrinktas garbės 
nariu.

UNIVERSITETO CHORAS 
RUOŠIASI ATVAŽIUOTI

Brooklyn.— Sausio 9 d. SLA 
salėje įvyko Pasaulinei Pa
rodai Remti Lietuvių Komi
teto susirinkimas, kuriame 
dalyvavo ir gen. konsulas J. 
Budrys. Susirinkime aptarti 
įvairūs pasiruošimo darbai 
Lietuvių Dienai, kuri bus 
rugsėjo 10 d. Su malonumu 
sutikta žinia, kad Vytauto 
Didžiojo universiteto choras 
ruošiasi atvykti į New Yor- 
ką ir nori aplankyti lietuvių 
kolonijas. Nutarta ištirti 
lankymosi galiihumus. Tiki
masi, kad choųas galės pra
būti apie šešias savaites.

________ į____ :___  
NEUMANAS STEIGIA

SMOGIKŲ BŪRIUS

Klaipėda. — Klaipėdos na
cių vadas, arklių gydytojas 
Neumann steigia smogikų 
būrius Vokietijos nacių pa
vyzdžiu.

Sausio 7 d. atsistatydino 
Baldžiaus vadovauta direk
torija. Kam bus pavestas 
naujos direktorijos sudary
mas, dar nežinoma.

— Klaipėdos krašto darbi
ninkų ir amatininkų susivie
nijimo narių aukomis ruo
šiamasi pastatyti paminklą 
ant kapo B. Jonušio, kurį 
vokietininkai Priekulėje nu
žudė.

LENKAI DOMISI KLAIPĖDOS REIKALAIS
Paskutiniu laiku mažutis 

Klaipėdos kraštas, su 2600 
ketv. kilomertų plotu ir apie 
150,000 gyventojų, traukia į 
save tarptautinį dėmesį. Už
sienio spauda pilna straips
nių ir žinių apie Klaipėdą. 
Tos žinios dažnai viena ki
tai prieštaraujančios ir kar
tais menkai suderintos su 
tikrove. Apskritai, užsienių 
spauda labai išpučia Klaipė
dos įvykius ir kelia perdėtą 
nerimą. Aišku, kad Klaipė
dos reikalai bus sutvarkyti 
nauju susitarimu tarp Lie
tuvos ir Vokietijos, atsižvel
giant į Klaipėdos krašto gy
vybinius reikalus. Tačiau 
gali turėti įtakos į tokį susi
tarimą ir kitų valstybių nu
sistatymai. Neseniai Pran
cūzijos ir Anglijos vyriausy
bės padarė Vokietijos vy
riausybei įspėjimą, kad jos 
suinteresuotos palikimu da
bartinės padėties Klaipėdos 
krašte. Nors šitokiam įspė
jimui neteikiama labai di
delės reikšmės, bet jis gali 
turėti bent moralinę vertę.

Gal nemažiau reikšmingas 
ir lenkų susidomėjimas 
Klaipėdos krašto reikalais. 
Lenkų spauda rašo šiais rei-

IŠTREMTAS DR. P.
KARVELIS

Kaunas. — Prieš pat Ka
lėdas saugumo policija su
ėmė dr. Petrą Karvelį, buvu
sį finansų ministerį, o vi
daus reikalų ministeris iš
trėmė jį į priverčiamo darbo 
stovyklą trims mėnesiams.

Dr. Petras Karvelis grįžo 
iš Klaipėdos drauge su prof, 
dr. K. Pakštu; jis suimtas 
Kauno stotyje. Viešai ne
skelbiama, kodėl jis suimtas 
ir ištremtas. Taip pat nepa
skelbta, kodėl ištremti dr. L. 
Bistras ir dr. Pranas Dieli-
ninkaitis.

PAŠALINTI KLAIPĖDOS
INSTITUTO STUDENTŲ 

VADAI

Klaipėda. — Prekybos in
stituto studentų organizaci
jų: ateitininkų, šaulių atsar
gos karininkų ir varpininkų 
vadovybių nariai pašalinti iš 
instituto. Pašalinimai pada
ryti ryšium su gruodžio 10 
d. įvykiais, apie kuriuos veik 
nieko neskelbiama.

KONGRESAS SUMAŽINS
IŠLAIDAS PAŠALPAI

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmų komisija, svar
stanti Prezidento pasiųstą 
biudžeto projektą, griežtai 
pasisakė prieš prezidento 
siūlomas sumas pašalpai. 
Komisija jau nubraukė 150 
milijonų dolerių sumą nuo 
prezidento pasiūlymo.

Dėl šio išlaidų sumažini
mo prezidentas pareiškė di
delio nepasitenkinimo. Spau
dos atstovams pareiškė, kad 
reikia daugiau rūpinti žmo
nių gerove, o ne doleriais. 
Jei pašalpos suma bus su
mažinta, iš WPA darbų tu
rės būti atleista apie pusė 
milijono darbininkų, kurie 
turės palikti nešelpiamų be
darbių eilėse.

kalais Lietuvai palankia 
prasme. Dabar pranešama, 
kad lenkų atstovas Berlyne, 
savo vyriausybės paveda
mas, kreipėsi į Vokietijos 
užsienių reikalų ministerį 
Ribentropą ir pareiškė Len
kijos susidomėjimą ir pagei
davimą, kad Klaipėdos kra
šte paliktų dabartinė politi
nė padėtis. Ribentropas at
sakęs lenkų atstovui, kad 
Vokietija gerbianti Klaipė
dos ligšiolinį statutą, tačiau 
Lietuva turinti padaryti ati
tinkamų nuolaidų. Ministe
ris Ribentropas pasistengęs 
lenkų atstovą įtikinti, kad 
paaštrėjusią Klaipėdos kra
što padėtį yra sukėlęs Lietu
vos nenuolaidumas ir neboji
mas vietos vokiečių reikalų. 
Ir vokiečiu spaudoje jaučia
ma tokia ;jat dvasia.

Klaipėdos sukilimo metu 
ir Sov. Rusija buvo įteikusi 
santarvės didžiosioms vals
tybėms protestą, kad ji yra 
suinteresuota Klaipėdos uo
stu ir kad ji pripažins tiktai 
tokį sprendimą, kuriam pri
tars Lietuva. Dabar Sov. 
Rusijos vyriausybė nėra pa
dariusi jokių pareiškimų.

VILNIEČIŲ CHORO SĖK
MINGI KONCERTAI

Kaunas. — Vilniaus lietu
vių Varpo choras didžiausiu 
nuoširdumu priimtas koncer
tavo Kaune, Klaipėdoje ir 
ir provincijos miestuose. 
Sausio 11 d. choras grįžo į 
Vilnių. /

CHAMBERLAIN LANKOSI 
ROMOJE

Roma. — Sausio 10 d. iš 
Londono išvyko Anglijos 
premjeras Chamberlain 
drauge su užsienio reikalų 
ministeriu lordu Halifaksu 
ir keliais patarėjais. Pakely
je sustojo Paryžiuje, kur tu
rėjo poros valandų pasitari
mą su Prancūzijos vyriausy
bės nariais. Viešai skelbia
ma, kad anglai užtikrinę 
prancūzus, kad jie visiškai 
netarpininkaus Italijos vy
riausybės reikalavimuose, 
nukreiptuose prieš Prancūzi
jos teritorijas. Prancūzai la
bai bijo, kad anglai nepri
tartų italų reikalavimams.

Romoje anglų vyriausybės 
atstovai sutikti ir nuošir
džiai ir drauge labai atsar
giai, nes jiems neaišku, ko
kios krypties Chamberlain 
laikysis Italijos atžvilgiu. 
Pasitarimuose jau paliesti ir 
būsią paliesti Ispanijos civi
linio karo klausimas, Vidur
žemio jūvsi kontroliavimas 
ir t.t.

RUSIJOJE DAUGIAU DAR
BO, MAŽIAU ATLYGINIMO

Maskva. — Sovietų Rusi
jos komisarų vadovybė išlei
do naujų įsakymų eilę, pa
skirtų darbininkų reikalams 
tvarkyti. Mašinų gamyboje 
įsakyta pakelti produktin- 
gumą 25 nuošimčiais. Nuo 
vasario 1 d. atlyginimas su
mažintas 14 nuošimčių. Be 
to,panaikinti bonusai ir prie- 
diniai atlyginimai už dar
bą. Jei darbininkas pakels 
savo darbingumą virš komi
sarų nurodyto kiekio, tada 
jam bus pakeltas atlygini
mas.

Sumažintos darbininkams 
ir atostogos. Darbininkai, 
kurie pavėluos į darbą bent 
20 minučių, bus atleidžiami 
iš darbo, šalinami iš dirbtu
vės. Visiems darbininkams 
įvestos darbo knygelės, ku
riose smulkmeniškai bus į- 
rašyta jų darbo valandų 
skaičius, atlikto darbo kie
kis.

ŠNIPAS PASMERKTAS
MIRTI

Paryžius. — Karo laivyno 
teismas leitenantą Marc Au
bert, 25 metų amžiaus jau
nuolį, nusmerkė mirties 
bausme už šnipinėjimą sve
timos valstybės naudai. Jo 
bendrininkė moteriškė nu-
bausta 3 metais kalėjimo, išleido metinę knygą, kurio- 
Ypatingų apeigų metu nu-je nurodoma, kad šiais me- 
teistajam leitenantui atimti tais visame pasaulyje gin- 
tarnybos ženklai ir karinin-. klavimosi reikalams bus iš- 
ko drabužiai.

Karo bylos smulkmenos suma žymiai didesnė, nei 
neskelbiamos. Karininkas pernai. Dvylika ir pusę bil. 
areštuotas po rugsėjo mėne-’dol. išleis Jungtinės Ameri- 
sio įvykių, kai grėsė karas (kos Valstybės, Anglija, Vo- 
dėl Vokietijos reikalavimų kietija, Prancūzija, Italija, 
Čekoslovakijai. I Japonija ir Sovietų Rusija.

G ■

Washington. — Kongreso 
karinė komisija turėjo slap
tą posėdį, kuriame savo nuo
mones pareiškė ambasado
rius Anglijai Kennedy ir 
ambasadorius Prancūzijai 
Bullit. Nors posėdis ir skelb
tas slaptu, tačiau jo daly
viai papasakoję, kas jame 
svarstyta ir girdėta. Abu 
amerikiečiai ambasadoriai 
pareiškę savo įsitikinimą, 
kad Europoje karas rimtai 
galįs kilti dar šiemet, vasa
rą. Karo pavojus aiškiai 
pramatomas iš Italijos pu
sės, ryšium su jos gąsdini
mu Prancūzijos, reikalau-• ■. . . .. _ jant naujų teritorijų. Posė
dyje pareikšta, kad didesnio 
pavojaus būtų galima iš-' 
vengti, jei tik vienas Hitle - 
ris vykdytų savo programą 
Ukrainos atstatymo Atžvil
giu. Ambasadorių numorr. 
jei Hitleris žygiuotų į Uk
rainą, Prancūzija ir Anglija 
gal ir nebūtų įtrauktos į ka
ro sūkurius, bet visai kitaip 
atrodytų padėtis, jei Italija 
išeitų prieš Prancūziją, rei
kalaudama Korsikos, Tuniso 
ir dar daugiau; tada Anglija 
turėtų ateiti Prancūzijai Į 
talką.

Ambasadoriai nurodė, kad 
Vokietijos aviacija nepapra
stai tvirta, turinti dabar 
apie 10,000 karo orlaivių; 
be to, vokiečiai per mėnesį 
gali pagaminti 1000 orlai
vių •- vokiečių bombiiešiai esą 
daug greitesni, nei prancūzų 
ir anglų.

Ambasadorių pareiškimai 
įvairiai minimi. Konservatiš-.
kai nusiteikę respublikonai 
reiškia nuomonę, kad tais 
pareiškimais norima pagąs
dinti amerikiečių visuomenę 
ir kongreso narius, tikintis 
susilaukti palankumo būsi
mam prezidento reikalavi
mui stambiai padidinti kraš-, 
to ginklavimosi išlaidas.

VENGRIJA GRASINA 
ČEKOSLOVAKIJAI

Budapeštas. Praeitos
. savaitės gale ir šios pradžio- 

’ je Vengrijos Čeko-Slovakijos 
pasienuje įvyko kruvinų su
sirėmimų tarp vengrų ir slo
vakų. Susirėmimuose buvo 
ir žmonių gyvybių aukų. 
Vengrijos vyriausybė pagra
sino pavartosiant ginkluotus 
karių būrius, jei susirėmi
mai pasikartos, bet Čeko- 
Slovakijos vyriausybė mano, 
kad kaltė glūdinti Vengrijos 
pusėje. Pasitarimai dėl įvy
kių nutraukti, nes vengrai 
pareikalavo pirma atlygini
mo už tariamus nuostolius 
ir tik tada, esą, bus galima 
tartis, kaip ateityje susirė
mimų išvengti.

16 BILIJONŲ DOLERIŲ 
GINKLAVIMUISI

Ženeva. — Tautų Sąjun
gos žinioje esanti komisija 

leista 16 bilijonų dolerių, ši
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Klaipėdos Išlaisvinimo 
Sukaktis

Sausio 15 d. viena reikšmingiausių datų atsisteigusios 
Lietuvos istorijoje. Tą dieną Klaipėdos krašto sukilimo 
narsūs dalyviai iškėlė Lietuvos trispalvę vėliavą lietuviš
kame pajūryje po kelių dienų susirėmimo, kuriame dar 
kartą atskleista pasauliui lietuviško ryžtingumo ir lietu
viškos galios turtas. Klaipėdos kraštas nuo neatmenamų 
laikų lietuviškas, bet per ilgus šimtmečius buvo priverstas 
vergauti svetimiesiems, kurie jo gyventojus žymiai nutau
tino, bet vis dėlto nepajėgė ištrinti jo lietuviškų žymių. 
Dar praeito amžiaus pradžioje pačios Vokietijos paskelbti 
oficialūs daviniai sakė, kad krašto gyventojų daugumą su
darė lietuviai.

Kai Didžiojo karo griuvėsiuose pradėta kurti nepriklau
soma Lietuva, tuojau norėta sujungti po viena vėliava vi
sas lietuvių apgyventas ir jiems priklausančias žemes. 
Kova, kaip visi žinome, nebuvo lengva. Lietuvos didieji 

‘kaimynai nerimo. Lenkai dėjo visas pastangas gauti už
tikrintas „atsargas” Lietuvos pajūryje. Vokiečiams irgi 
rūpėjo, kad lietuviai neįsistiprintų Baltijos pakraščiuose, 
dėl kurių kryžiuočiai kelis šimtmečius grūmėsi su atkak
liais žemaičiais.

Klaipėdos krašto prijungimas nebuvo tiktai Lietuvos 
noro pasekmė. Dar Valstybės Tarybos laikais klai
pėdiečiai lietuviai dalyvavo Lietuvos kūrimo darbe ir aiš
kiai pasisakė už prisijungimą prie Didžiosios Lietuvos. Kai 
karą laimėjusios valstybės pradžioje atsisakė pilnai pri
pažinti lietuvių teises ir Klaipėdos krašto laikiną valdymą 
pavedė prancūzams, klaipėdiečiai lietuviai suprato, kad jų 
gimtajam kraštui gali grėsti naujos nelaisvės pavojai. 
Lenkai darė visas pastangas įtikinti prancūzus, kad iš 
Klaipėdos būtų sudaryta „laisva valstybė” Dancigo pa
vyzdžiu, kurioje Lenkija gautų ypatingas privilegijas. 
Klaipėdos krašto vokiečiai irgi norėjo „laisvosios valsty
bės”, todėl ištikimiems lietuviams neliko kitos išeities, 
kaip tik imtis labai drąsaus žygio — pakelti ginklą ir pri
jungti lietuviškas žemes prie viso liėtuviško kūno.

Po įvairių diplomatinių kovų, kuriose neapsieita be di
džiųjų valstybių grasinimų, Lietuvos vadovybei pavyko 
apginti Klaipėdos lietuvių norą ir 1923 m. vasario 16 d. 
Ambasadorių Konferencija (Anglijos, Prancūzijos, Japo
nijos ir Italijos atstovai) nutarė Klaipėdos kraštą pripa
žinti Lietuvai, suteikiant jam autonomiją, kurios nuosta
tai paskelbti vadinamame Klaipėdos statute., priimtame 
1924 m. gegužės 8 d. Paryžiuje.

Klaipėdos statuto, prasilenkiant su daugeliu jo nuosta
tų, vykdymas davė įvairių pirmenybių vokietininkams, ku
rių propaganda ypač padidėjo nuo 1933 metų pradžios, kai 
Vokietijoje prasidėjo naujas režimas. Nemažai klaidų pa
darė ir centro vyriausybė, nepakankamai įvertindama ir 
suprasdama klaipėdiečių lietuvių interesus. Į įvairias 
svarbias ir net mažesnės reikšmės vietas skirti daugumo
je tik Didžiosios Lietuvos valdininkai, nustumiant klaipė
diečius. Tai davė gerą dirvą vokietininkų agitacijai. Pas
kutiniu laiku centro vyriausybė jau pakeitė savo kryptį. 
Paskyrimas klaipėdiečio lietuvio Gailiaus krašto guberna
torium labai teigiamai paveikęs net ir į aršius vokietinin
kus. Panašių paskyrimų padaryta ir būsią daugiau at
eityje. / * '

Klaipėdos uostas per'16 metų leido Lietuvai išvystyti 
savo prekybą su užsieniu; jau turimas nors mažas, bet sa
vas prekybos laivynas iš 11 laivų. Lietuvos trispalve pa
puošti laivai jau raižo Atlanto vandenis, lietuviai jaunuo
liai, per ilgus metus atstumti nuo jūros, noriai, didžiau
siais būriais stoja į jūrininkų eiles. Krašte ekonominė pa
dėtis žymiai pagerėjo, turint savo žinioje modernų uostą. 
Pačioje Klaipėdoje ekonominis gyvenimas sulaukė žymiai 
aukštesnio lygio, nei buvo Vokietijos valdymo laikais; dar
bininkai gauna daugiau ir geriau apmokamo darbo; išdy
go naujų dirbtuvių, įvairių įstaigų.

Klaipėdos vardas ne tik džiugina, bet ir jaudina kiek
vieną lietuvį. Turint dėmesy dabartinę tarptautinę padė
tį, Lietuvai neabejotinai teks padaryti stambių nuolaidų, 
kad tik būtų ten išlaikytas Lietuvos suverenumas. Viso 
pasaulio lietuviai dideliu susidomėjimu seks Klaipėdos į- 
vykius ir dės visas galimas pastangas pagelbėti Nepriklau
somai Lietuvai apsaugoti Tėvynės sienų neliečiamumą.

VILNIAUS LIETUVIAI 
STEIGIA NAUJĄ 

DRAUGIJĄ

NAUJAS ATSTOVAS 
VARŠUVOJE

Klaipėdos Uostas Senesniais 
Laikais

užima to- 
Klaipėdos 

buvo nedi- 
buvo išve- 
produktai

žymiausios
antroj 

importo

ĮVAIRIOS PASTABOS IŠ TĖVŲ ŽEMES Klaipėdos Ki

Vilnius. — Vilniaus lietu
vių veikėjai steigia naują 
Mokslo mylėtojų draugiją. 
Uždarytosios Mokslo draugi
jos lenkai neleido atgaivinti.

Kaunas. — Dr. šaulys, 
naujai paskirtas Lietuvos 
atstovas Lenkijai, jau atvy
ko į Varšuvą. Lenkų spauda 
jo paskyrimą sutiko labai 
palankiai.

Nors Klaipėdos uostas ir 
seniau jau vaidino gana žy
mią rolę, tačiau judėjimas 
uoste senesniais laikotar
piais buvo mažas. Nuo 1671 
ligi 1711 m. įplaukė į uos
tą kasmet vidutiniškai po 32 
laivus. Laivų skaičius kas
met svyruodavo tarp 16 ir 
51. Tada žymiausios ekspor
to prekės buvo — apdirbta 
ir neapdirbta miško medžia
ga, oda, kailiai, šeriai, kana
pės, linai, sūdyta mėsa, ja
vai, vaškas, gintaras, api- 
niai, sėmenys, taukai, riešu
tai. .Miško medžiagos išveži
mas, kuris vėlesniais ir da
bartiniais laikais 
kią žymią vietą 
eksporte, tuomet 
delis. Daugiausia 
žami žemės ūkio
iš pačios Klaipėdos apylin
kių ir iš Klaipėdos užnuga
rio — Didž. Lietuvos.

Po 75 metų, 1788 m., jau 
įplaukė Klaipėdon 811 laivų 
ir išplaukė 800 laivų. Kai
myniškame Karaliaučiaus 
uoste tuo pačiu laikotarpiu 
įplaukė 802 ir išplaukė 807 
laivai. Iš šitų skaitlinių ma
tome, kad laivų judėjimas 
Klaipėdos uoste jau buvo žy
miai padidėjęs. Ir prieš pat 
pasaulinį karą šitas skaičius 
buvo nedaug pasikeitęs. Taip 
pat įdomu, kad judėjimas 
Karaliaučiaus uoste tuomet 
buvo dar kiek mažesnis, ne
gu Klaipėdoje.

Statiška rodo, kad per 60 
metų prieš pasaulinį karą 
laivų skaičius liko beveik 
pastovus, tik pamažu didėjo 
laivų tonažas, paleidžiant į 
apyvartą vis didesnius lai
vus. Pilnų ląivų 1856 — 60 
m. įplaukė vidutiniškai 39%, 
o tuščių apie 60%. Vadinasi, 
uostas tuomet buvo pirmoj 
eilėj eksporto uostas. Tik 
vėlesniais metais, didėjant 
importui, vaizdas keičiasi. 
Prieš pat pasaulinį karą pil
nų laivų įplaukia 
tuščių 36%.

Pereito šimtmečio 
pusėj
prekių rūšys buvo: druska, 
anglys, silkės, chemikalijos. 
Anglių ir chemikalijų impor
tas per paskutinius 20 metų 
žymiai pakilo po celulozos ir 
trąšų fabriko „Union” įstei
gimo. Nepaprastai sumažėjo 
druskos importas, nes 1913 
m. siekė tik 1000 tonų. Taip 
pat pusiau sumažėjo ir sil
kių įvežimas.

Po 1885 m. žymiai padidė
jo miško medžiagos ekspor
tas, prašokdamas 200,000 to
nų per metus. Miško medžia
ga seniau daugumoj ėjo į 
Anglijos uostus, bet vėliau, 
ryšium su Vokietijos ekono
miniu pakilimu, kuris ėmė 
reikštis po vokiečių prancū
zų karo 1870 — 71 m., pra
dėjo eiti į Vokietijos uostus.

Be to, buvo eksportuojami 
javai, linai (po 1905 m. be
veik visai sustojo, nes tuo
met buvo išvežami per Lie- 
pojų, Karaliaučių ir Rygą) 
ir skarmalai.
Klaipėdos uosto atsilikimas

Tais laikais apyvarta Vo
kietijos uostuose padidėjo 
440%, kit. uostuose 273%, 
bet Klaipėdos uoste tik 50%. 
Iš to matyti, kad Klaipėdos 
uostui teko aprūpinti tik 
siaurą Rytų Prūsų provinci
jos šiaurinę dalį ir kad Klai
pėdai tuomet trūko didžiojo 
užnugario — Didž. Lietuvos. 
Susisiekimas su Lietuva, 
kuri tuomet buvo po Rusijos 
suverenumu, buvo gana silp

nas, ir Klaipėdos uosto apy
varta didėjo tik tiek, kiek 
didėjo prekių suvartojimas 
pačiame krašte. Išimtį su
darė tik miško medžiaga, 
kuri ėjo iš Didž. Lietuvos gi
rių, esančių arčiau Nemuno.

Dar 1856 m. importas 
Klaipėdos uoste sudarė tik 
26% visos apyvartos, o 74% 
tenka eksportui. Didžiausia 
dalis laivų įplaukė be prekių 
su tikslu pasiimti uoste miš
ko medžiagos. Vėlesniais 
metais importas pradeda di
dėti, ypatingai padidėjus 
chemikalijų įvežimui. Impor
to vertė svyruoja 1856 — 
1905 metais tarp 9,500,000 ir 
8,500,000 markių. Tik 1913 
metais įvežimas siekia 52%, 
įvežtų prekių vertė 
19,657,700 markių.

Panašiai išsivysto 
portas. 1856 m. jis

siekia

ir eks- 
sudaro 

74%. Vėlesniais metais, di
dėjant eksporto %, jis ma
žėja. 1913 m. eksportas sie
kė 48% visos apyvartos. Pa
skutiniais prieškariniais me
tais importas ir eksportas 
beveik išsilygino.
Klaipėda didž. karo metais

Pasaulinio karo metu la
bai nukentėjo judėjimas 
Klaipėdos uoste. Dėl karo 
veiksmų rytų fronte visiškai 
užsidarė buvusi vokiečių ru
sų siena; tas labai neigiamai 
paveikė miško eksportą. Jau 
1914 m. gerokai sumažėjo 
importas ir eksportas. Bet 
vėliau importas ir eksportas 
sumažėjo ligi minimumo. Sa
vo žemiausį laipsnį jis pasie
kė 1917 m., o apie 1918 m. 
nerandama tikslių žinių.

Štai kaip mažėjo prekių- 
pervežimas per Klaipėdos 
uostą didžiojo karo metu: 
Metai 

1914 
1915 
1916 
1917

Berods,
rios seniau ateidavo laivais, 
tuomet pradėjo eiti geležin
keliais. Tokiu būdu karo me
tu žymiai pakilo prekių apy
varta geležinkeliais. Bet, jei
gu ją lyginti su 1913 m., tai 
visa prekių apyvarta, laivais 
ir geležinkeliais, pasiekdavo 
1915, 1916 ir 1917 metais 
tik 25% prieškarinės apy
vartos.

Ir įplaukiančių ir išplau
kiančių laivų skaičius gero
kai sumažėjo.

Po Klaipėdos krašto prisi
jungimo prie Didž. Lietuvos 
pirmaisiais metais uosto 
apyvarta, palyginti su karo 
metais, žymiai padidėjo, bet 
bendra apyvarta nepasiekė 
prieškarinių laikų. Tačiau 
sutvarkius uostą ir padėčiai 
nusistovėjus, pradėjo didėti 
uoste judėjimas ir prekių 
apyvarta.
Klaipėdos atkutimas po pri

jungimo prie Lietuvos
Klaipėdos uostas, jį pri

jungus prie Lietuvos, iš 
karto virto importo uostu. 
1924 — 1928 metais impor
tas labai padidėjo, bet eks
portas sumažėjo pusiau. Į 
eksporto sumažėjimą di
džiausios įtakos turėjo miš
ko medžiagos išvežimas, nes 
dėl Lietuvos Lenkijos kon
flikto nėjo medžiai iš viršu
tinio Nemuno. O miško išve
žimas prieškariniais laikais 
sudarė žymiausią Klaipėdos 
eksportą. Bet jau 1929 — 
1933 m. uosto apyvarta pra
šoka prieškarinę normą su 
109,000 tonų, o 1934 m. net 
su 444,000 tonų. 1935 m. im-

ni.
m.
ni.
m.

import, tonų

206,665
47,521
51,930
15,210
dalis

eksportas tonų

210,880
48,790
35,378

4,878

prekių, ku

Laikraštyje „The New 
Yorker” H. Brubaker rašo, 
kad New Yorko aukštesnėse 
mokyklose, kai tik naciai įsi
galėjo Vokietijoj, vokiečių 
kalbos pamokose mokinių 
skaičius net 30 nuošimčių 
sumažėjo. Jis sako, kad vai
kai bijo vokiečių kalbą mo
kytis dėl to, kad Hitleris, ži
nodamas juos mokant vokiš
kai kalbėti, vėliau nepasisa
vintų už vokiečius.

Viename laikraštyje kaž
koks keliautojas rašo, kad 
jis, vykdamas per Pennsyl- 
vaniją, sustojo vienam mie
stelyje ir užėjo į protestantų 
kirkužę. Po pamaldų kuni- 
gužis pradėjo kalbėti padė- 
konės Dievui maldą už žy
mius šios šalies vadus: „O, 
Viešpatie”, jis meldėsi, „mes 
dėkojame Tau už suteiktus 
mūsų kraštui didelius va
dus: už Washingtoną, už 
Jeffersoną, už Clevelandą ir 
už Rooseveltą — aš'turiu dė
mesy Theodorą”.

Prieš kelis metus vienam 
Pennsylvanijos miestelyje, 
rašo anglų laikraštis, neži
nomas asmuo išsinuomavo 
vienam vakarui operos salę 
ir miestelio aikštėje, skelbi
mų vietoje, prilipdė didelė
mis raidėmis parašytą skel
bimą, kad už mėnesio „Jis 
Tuoj Atvyks”. Saivaite laiko 
prieš parengimą, jis iškabi
no antrą skelbimą: „Spalių 
31 d. jis bus operos salėje. 
Įžanga vienas doleris”. Vie
na diena prieš parengimą jis 
prilipdė skelbimų lentoje 
trečią skelbimą: „Jis jau 
čia”. Sekantį rytą kabojo 
naujas skelbimas: „Jis šį 
vakarą 8:30 vai. bus operos 
salėje’’. t'Br- ~

Sulaukus vakaro, asmuo, 
kuris išsinuomavo salę, pats 
atsisėdo prie jos langelio ir 
pardavinėjo bilietus po vieną 
dolerį. Kai salė jau buvo 
sausakimšai žmonių prikim
šta, pasikėlus uždangai, sce
noje daugiau nieko nebuvo, 
kaip tik didelė iškaba: „Jo 
jau nėra — išvykęs”.

Mes dažnai matome, kaip 
žydai suruošia dideles eise
nas prieš nacius ir fašistus, 
bet mes niekad nematome jų 
ruošiant kokių nors demon
stracijų ar eisenų prieš ko
munistus.

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse komunistų judėjime 
žydai taip pat turi svarbią 
vietą. Tad nieko nuostabaus, 
jei žymesnieji katalikų kal
bėtojai, kurie tik paragina 
žydus prieš Rusijos ar Ispa
nijos komunistų žiaurumus 
protestuoti, baisiai žydų ne
kenčiami; jie kelia prieš 
juos protestus ir net nelei
džia pasinaudoti jiems žydų 
valdomomis radijo stotimis.

S. Lukas

Šv. Jono Universiteto au
ditorijoj, 75 Lewis Ave., 
Brooklyne, nuo sausio 9 iki 
21 d. bus labai senų ir retų 
raštų ir knygų paroda.

portas jau buvo dvigubai 
didesnis, o eksportas viršijo 
prieškarinį vidutinį eksportą 
89,000 tonų. Eksportas 1935 
m. per Klaipėdos uostą žy
miai padidėjo todėl, kad la
bai sumažėjo išvežimas į Vo
kietiją ir tranzitu per Vokie
tiją. Šita rinka buvo užsida
riusi dėl politinio įtempimo. 
Taigi didžiausia dalis Letu- 
vos prekių ėjo per Klaipė
dos uostą.

— Katalikų Veikimo Cen
tro naują valdybą sudaro nininkų ir prekių pirklių de- 
kan. P. Dogelis, dr. Jonas 
Pankauskas, prel. prof. Ku
raitis, M. Galdikienė, dr. Pr. 
Mantvydas, sesuo Augusti
na (Apolonija Sereikytė), 
dr. J. Leimonas, kan. prof. 
St. Usoris, dr. Ragaišienė, 
adv. Katilius, dr. O. Norušy- 
tė, kun. St. Yla ir agr. J. 
Valatka. Metiniame suvažia
vime dalyvavo apie 200 at
stovų ir per 500 svečių.

— Įvairioje spaudoje daž
niau keliamas reikalas sta
tyti naują uostą Šventojoje, 
nes Klaipėda jau nespėjanti 
aptarnauti. Per šventosios 
uostą būtų nukreiptas pre
kių perteklius, kurs netelpa 
Klaipėdoje.

— Marijonų vienuolyno 
reikalais į Romą išvyko vys
kupas Būčys.

— Gruodžio 19 d. Pranui 
Mašiotui, žymiam rašytojui 
pedagogui, sukako 75 metai. 
Sukakties minėjimas bus va
sario mėnesio pradžioje, 
universitete. Sukakties pro
ga Mašiotas pakviestas lie
tuvių rašytojų draugijos 
garbės nariu.

— Klaipėdos autonominis 
teismas atleido šešis tarnau
tojus žydus, jų tarpe proku
rorą Naftalį.

— Palangoje pradėta sta
tyti nauja klebonija; praei
tą vasarą gaisras sunaikino 
seną kleboniją drauge su di- ■ 
desne miestelio dalimi.

— Panevėžio vyskupija 
steigia savo seminariją ku
nigams ruošti; aukos tam 
tikslui jau plaukia. Vysku
pas išleido savo ganytojišką 
laišką, kuriame vaizdžiai iš
kėlė būtiną reikalą turėti 
savo vyskupijos ribose ku
nigų seminariją.

— Paryžiuje kalbama, kad 
ten gyvenąs Trubeckojis, ki
lęs iš lietuvių kunigaikščių, 
minimas, kaip būsimas išlai
svintos Ukrainos karalius.

— Geležinkelių tarnauto
jai pernai Ginklų Fondui 
paaukojo 105,000 litų; už 
tuos pinigus 
lai šauliams 
kams.

— Pernai
Lietuvos gyventojų skaičius 
padidėjo 23,055 žmonėmis. 
Per tą laiką visoje valstybė
je buvo 16,843 jungtuvės, gi
mė 48,927 kūdikiai, mirė 
25,872 asmenys.

— Vilniaus apygardos tei
smas Vincą Dalydką, buvu
sį lietuvių mokyklos ir skai
tyklos vedėją, nubaudė pus
antrų metų kalėjimu neva už 
priešvalstybinį veikimą ir 
nelegalių knygų laikymą.

— Lenkijos atstovas Lie
tuvai pagerbė ministerį pir
mininką kun. Vladą Mironą, 
surengdamas jam iškilmių-; nebuvo šalčių ir Nemunas 
gą priėmimą, kuriame daly-Į dar neužšalęs, 
vavo 
užsienio valstybių atstovai, nininkė Drangelienė-Darlys

— Užsienių reikalų minis- nuvyko trumpam laikui į 
teris Juozas Urbšys netru- Varšuvą. Ji dainuos koncer- 
kus vyksiąs į Berlyną, kur 
matysis su užs. reikalų mi- 
nisteriu Ribentropu, o gal ir 
su kancleriu Hitleriu. Būsią 
tariamasi ir Klaipėdos rei
kalais.

I — Aeroklubų konferenci
ja Taline nutarė ateinančią 
vasarą surengti dideles oro 
lenktynes per Baltiją. Lenk
tynės prasidės iš Lietuvos 
ir baigsis Estijoje.

— Uždarius Vilniaus Va
davimo Sąjungą nuo Naujų 
Metų sustabdytas ir tos Są
jungos organas — laikraštis 
„Mūsų Vilnius”, kurio jau 
išėjo paskutinis (23 — 24) 
numeris.

— Trijų Lietuvos pramo-

nupirkti gink- 
geležinkelinin-

per 10 menesių

legacija išvyko į Vilnių, kur 
tarsis dėl lietuvių lenkų pre
kybinių ryšių užmezgimo 
Lietuvos Lenkijos prekybos 
sutarčiai po Naujų Metų į- 
sigaliojus.

— Daugelis privačių pirk
lių jau susitarė su So v. Ru
sijos įstaigomis dėl preky
bos ateinančiais metais. Ta
bako fabrikantai važiuos 
tartis į Maskvą.

— Panevėžyje suimti du 
plėšikai, atvykę iš Varšuvos. 
Pas juos rasta 24 rakteliai 
bei įsilaužimo prietaisai, ir 
tik 25 et. pinigų. Plėšikai, 
nubausti už nelegalų sienos 
perėjimą, bus išsiųsti į Len
kiją.

— Visuose tarpmiestiniuo
se Lietuvos autobusuose bus 
įrengtas elektrinis apšildy
mas.

— Prof. Iz. Tamošaitis, 
buvęs tautininkų stambus 
vadas, išvyksta kuriam lai
kui į užsienius mokslo rei
kalais; taip praneša VDV, 
kurios vedėju jis yra buvęs.

— Du Latvijos cukraus 
fabrikų direktoriai lankėsi 
Lietuvoje ir čia susipažino 
su Marijampolės ir Pavenčio 
cukraus fabrikų veikla.

— Švietimo ministerija 
rengia kultūros rūmų įstaty
mą. Rūmai rūpinsis Lietu
vos kultūrinių reikalų rėmi
mu.

— Kaune lankėsi Lenkijos 
švietimo ministeris Sviento- 
slavskis. Jis buvo lenkų pa
siuntinio Charvato svečias 
ir pas Lietuvos valdžios at
stovus nesilankė. Paviešėjęs 
porą dienų, jis išvyko į Lat
viją.
_ ^.Lietuvos Viešbučio” 
bendrovė įsigijo Kaune* že
mės sklypą, kuriame statys 
didelį viešbutį. Viešbučių 
trūkumas Kaune labai jau
čiamas.

— Naujasis Lietuvos ne
paprastas pasiuntinys ir į- 
galiotas ministeris Vokieti
jai pik. K. Škirpa atvyko į 
Berlyną. Šiomis dienomis 
ministerį Škirpą priims kan
cleris Hitleris, kuriam jis į- 
teiks savo skiriamuosius ra
štus.

— Klaipėdos policijos su
muštas amerikietis žurnalis
tas Sellmer padavė skundą 
prokurorui, prašydamas mp 
bausti kaltininkus. Ameri
kos konsulas įteikė protestą 
krašto direktorijai.

— Apskaičiuota, kad drau
dimas nuo nelaimingų atsi
tikimų palies apie 1,200,000 
žmonių — ūkininkų ir laukų 
darbininkų.

— Nuo gruodžio 15 d. su* 
stabdytas laivų plaukioji
mas Nemunu. Iki tos dienos
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vyriausybės nariai ir | f _ Amerikietė operos dai-

tuose, per Varšuvos radiją 
ir lenkų operoje „Tosca”. 
Lenkų spauda Drangelienę 
labai šiltai sutiko.

— Vytauto Didž. universi
tetas Kaune suruošė rašyto
jo, visuomenės veikėjo ir 
tautos himno kūrėjo dr. Vin
co’ Kudirkos 80 metų gimi
mo sukaktuvių minėjimą.

— Prie Vakarų Sąjungos, 
kuri rūpinasi Mažosios. Lie
tuvos klausimais, steigiamas 
kultūros fondas, kurio lėšo
mis mokyklos bus aprūpina
mos knygomis bei knygynė
liais, šelps gabius beturčius 
moksleivius ir rems kitus 
kultūrinius reikalus.

Knygneš
(Knygnešio

(Tęsiny 
Vienu akies : 

mėtė malkas iš 
čios kūrentis ki 
smuko į jos vid 
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Iš kur Klaipėdos krašte 
vokiška dauguma?

Ir- surašymų skaičiai, ir 
susipažinimas su pačiais gy
ventojais įsakmiai rodo, kad 
tikrų vokiečių daugumos 
Klaipėdos krašte ne tiktai 
niekad nebuvo, bet ir dabar 
nėra. Bet užtat didelė dalis 
Klaipėdos krašto gyventojų, 
kurie savo kilme yra tikri 
lietuviai, kurie net ir lietu
viškumo nėra visiškai išsiža
dėję, jau nuo senesnio laiko 
yra pripratę prie tos min
ties, kad vokiečių kultūra, 
vokiška tvarka yra geriau
sia, kad vokiečių užuovėjoje 
yra saugiausia gyventi. Di
delė Vokietija jiems daro di
desnį įspūdį, kaip maža Lie
tuva, todėl ir pasitikėjimas 
juose Vokietija yra didesnis. 
Vokiškoji gyventojų dalis 
sąmoningai palaiko tarp 
klaipėdiškių lietuvių tą min
tį, kad kaip tiktai Vokietija 
panorės, tai viską ir pada
rys, o Lietuva tam jokiu bū
du nepajėgs atsispirti. Todėl 
yra siūloma nenusidėti ga
lingesniam. Ir tai nuo pačių 
pirmųjų seimelio rinkimų 
krašto lietuvių balsų daugu
ma eina vokiškųjų sąrašų 
naudai. Didelė dalis silpniau 
tautiškai susipratusių lietu
vių savo atstovais stato ne 
savuosius susipratusius lie
tuvius, o vokiečius, arba to
kius pačius nesusipratusius 
ar nutautusius lietuvius, ku
rie viską daro taip, kaip vo
kiškieji vadai nurodo.

Valdžios turėjimo reikšmė
Kas turi savo rankose 

valdžią, tas turi savo ranko
se ir labai daug svarbių 
priemonių. Valdžios įstaigo
se, kada Klaipėdos kraštas 
prisijungė prie Lietuvos, bu
vo daugumas senų vokiškų 
valdininkų. Tose įstaigose, 
kurios liko autonominės val
džios žinioje, tie patys valdi
ninkai ir pasiliko. Jau kada 
pirmas Seimelis buvo renka
mas, Klaipėdos krašto ūki
ninkai matė tą aiškų daly
ką, kad kur tiktai yra, taip 
sakant „jo ponas”, kuriam 
reikia mokesčius mokėti, pas 
kurį reikia kitus reikalus 
atlikti, tai vis daugiausiai 
vokietis, kuris prie kiekvie
nos progos duoda suprasti, 
kad „ilgai taip nebus”. Iš ki

tos pusės klaipėdiškiams te
ko susidurti su valdininkais 
tų įstaigų, kurios priklausė 
centro valdžiai. Lietuva ta
da buvo vos penkti — šešti 
metai nepriklausoma. Vokiš
ki valdininkai įgudę, prity
rę, gerai atlyginami, o lietu
viški valdininkai ir atlygina
mi menkiau, ir neprityrę, ar
ba prityrimą įgiję klaipėdiš
kiams svetimoje rusų vals
tybėje, vienas kitas pasitai
kė ir visai negerų pavyzdžių 
davęs... Palyginimas buvo ne 
lietuvių naudai. Tiek klaipė
diškiai, kurie stipriau dar 
buvo tautiškai susipratę, į 
savųjų klaidas žiūrėjo su at
laidumu. Jie suprato, kad 
ateis laikas, savieji valdinin
kai bus geresni, pavyzdin- 
gesni ir už vokiečius, juk ne 
viskas gi iš karto pasidaro. 
Bet su menkiau susipratu
siais buvo blogiau. Kiekvie
nas lietuvių netobulumas iš 
vokiškosios pusės buvo išpu
čiamas ir rodomas: štai, žiū
rėkite, kas ir kaip jus nori 
valdyti.

Maža to. Prie Klaipėdos 
krašto yra kaip tiktai pačios 
neturtingiausios Žemaitijos 
apskritys. Ūkininkai iš tų 
apskričių pasirodė Klaipėdos 
turguose — jie daug men
kiau atrodė už klaipėdiškius 
ūkininkus. Vokiečiai tuojau 
ir tuo pasinaudojo, sakyda
mi ūkininkams: jei norite ir 
jūs tokiais tapti, tai pasi
duokite tiktai lietuviams 
.valdomi...

Susipratusieji lietuviai ne
pasidavė tai apgaulingai 
meškerei. Jie gerai žinojo, 
kad nei per penkeris, nei per 
dešimtį metų Lietuva visais 
atžvilgiais nepavys Vokieti
jos prityrimo ir -įsirengimo. 
Bet jiems svarbiau buvo ne 
tai. Visi prašmatnumai lai
kui bėgant gali būti pasiek
ti, bet jiems svarbiausia bu
vo tai, kad lietuviški valdi
ninkai neskriaus lietuvišku
mo, ką kiekvienai progai pa
sitaikant daro vokiški valdi
ninkai. Bet mažiau susipra
tusieji lietuviškumo taipjau 
labai nebrangino. Jie labiau 
bijojo, to sumenkėjimo, ku
riuo vokiečiai gąsdino, bijojo 
labiau tariamai nepakanka
mo lietuvių sugebėjimo tin
kamai valdyti. Ir daug dar 
kitokių dalykų klaipėdiškiai 
bijojo, kad jiems neatneštų

Lietuva. Daugelis buvo ir to
kių, kurie ' ėmė tikėti gan
dams, kad lietuviai ateis ir 
draskys evangelikų šventąjį 
raštą, kad evangelikus klai
pėdiškius pradės versti tapti 
katalikais ir t.t. Dėl panašių 
priežasčių lietuviai, žinoma, 
tik' nesusipratusieji, atiduo
davo balsus už vokiškus są
rašus, nes vokiečiai jiems 
pažįstami ir jiems jų buvo 
nebaisu. Jie tikėjo, kad vo
kiečiams kraštą tvarkant jie 
geriau galės išsilaikyti ūki- 
kiškai, o kad jų lietuvišku
mo reikalai nuo to nukentės, 
tai tas jų negąsdino, nes to 
lietuviškumo jie taip jau la
bai nebrangino.

Kada seimeliuose buvo vis 
vokiška dauguma, tai ir kra
što autonominės valdžios 
viršūnė buvo daugiausiai 
vokiška. Tokiu būdu ir įstai
gose pasiliko vokiškumui 
palanki dvasia. O paskui į- 
staigų dvasią ir toliau sekė 
ne tiktai vokiečiai, bet ir ne
susipratusieji lietuviai.

Tiesa, kiekviena valdžia 
per tam tikrą laiką žmo
nėms nusibosta ir atsiranda 
nepasitenkinimų ja. Tačiau 
autonominės valdžios padė
tis šiuo atžvilgiu kiek geres
nė. Už nepasisekimus, dėl 
kurių kartais ir ji pati kal
ta, visada būdavo gana pato
gu kaltę suversti kaip tiktai 
centro valdžiai, vadinasi, 
lietuviams. O kadangi lietu
vių atstovai puolamą lietu
višką centro valdžią jausda
vo reikalą užstoti, tai ir 
jiems tie patys užmetimai 
būdavo suverčiami. Taigi, 
autonominė valdžia iš vienos 
pusės per įstaigas turėjo ga
limybę vartoti visas priemo
nes vokiškumui palaikyti, 
neleisti lietuviškumui plisti, 
o iš kitos pusės sugebėjo vi
sus nemalonumus suversti 
Lietuvos valdžiai ir tiems, 
kurie Lietuvą palaiko. To
kiose aplinkybėse tiktai pa
tys tvirtieji lietuviai tegalė
jo atsilaikyti ir neišsižadėti 
savo lietuviškumo, nepasi
duoti vokiškiems vadams už 
juos kalbėti. Prie jų prisidė
jo dar šiek tiek ir iš kitų 
Lietuvos dalių į Klaipėdos 
kraštą persikėlusių lietuvių, 
ir taip jie visi drauge suge
bėdavo iškovoti sau pirma 
4, o paskui net ir 5 vietas 
seimelyje, iš 29. Bet tos 5 
vietos turėjo per maža reik
šmės. Kol vokiškas frontas 
nebuvo susiliejęs, kol susidė

jo iš daugelio partijų, tarp 
savęs nesutariančių, tai ir 
lietuvių atstovų svoris kai 
kada turėdavo reikšmės, bet 
kai tiktai vokiečiai susijun
gė, tai tada lietuvių balsai 
seimelyje liko lyg garsas 
tyruose šaukiančio.

Statutas ir jo panaudojimas
Klaipėdos krašto statutas 

yra dalis tos sutarties, kuria 
Klaipėdos kraštas buvo per
leistas Lietuvai. Lietuva, 
perimdama Klaipėdos kraš
tą, pasižadėjo, kad leis tam 
kraštui taip tvarkytis, kaip 
tas statutas numato. Tai y- 
ra Klaipėdos krašto autono
minės santvarkos nuostatai.

Kaip ir kiekvieno įstaty
mo dėsniai, taip ir statuto 
atskiri nuostatai, kada jie 
taikomi praktikoje, gali būti 
ne visai vienodai aiškinami. 
Tie nuostatai kartais gali 
būti beaiškinant pakreipti, 
arba lietuviškumo, arba vo- 
kiškumo naudai. Kadangi 
autonominės valdžios orga
nai buvo vokiškai nusiteiku
sių žmonių įtakoje, tai tie 
organai, tos įstaigos labai 
dažnai ir stengdavosi tą sta
tutą gyvenime taip tvarkyti, 
kaip būtų vokiškumui nau
dingiau, o lietuviškumui ne- 
naudingiau. Lietuvos vyriau
sybė visokiais būdais sten
gėsi sukliudyti tokį statuto 
taikymą. Iš to ne vieną kar
tą kilo ginčai, kurie buvo 
pasiekę net Tautų Sąjungą 
ir Haagos Tribunolą, ir Lie
tuvos vyriausybė ten beveik 
visu šimtu nuošimčių savo 
pažiūras apgynė.

Bet tai vis tiek neatėmė 
noro vokiškose rankose 
esančioms įstaigoms statuto 
vykdymą traukti į savo pu
sę ir vokiškiems agitato
riams kurstyti Klaipėdos 
krašto visuomenę prieš lie
tuviškumo teises ir net prieš 
visas Lietuvos valstybės tei
ses Klaipėdos krašte. Žino
ma, jeigu autonomines įstai
gos būtų norėjusios tuos 
kurstymus sudrausti, tai 
būtų galėjusios, bet tokio 
noro jose nebuvo. Lietuvos 
vyriausybei teko todėl ypa
tingomis priemonėmis nau
dotis, kad lietuvių natūralios 
teisės Klaipėdos krašte būtų 
apsaugotos. Tų priemonių, 
kad ir ne visai tobulų, teikė 
ir karo stovio nuostatai. 
Nors tomis priemonėmis ir 
labai atsargiai buvo naudo
jamasi, vis dėlto vokiečiai

buvo tuo nepaprastai nepa
tenkinti ir laikė tai didžiau
sia savo priespauda, reika
laudami visas tas priemones 
pašalinti ir statuto vykdymą 
palikti visiškai jų nuožiūrai.

Vokietijos sustiprėjimo 
reikšmė

Nuo to laiko, kai Vokieti
joje įsigalėjo nacionalsocia
listų režimas, Vokietija 
žingsnis po žingsnio ėmė 
stiprėti ir šiemet tas stiprė
jimas pasiekė nepaprastai 
aukšto laipsnio. Vokietija be 
karo prisijungė didelius plo
tus su 10 milijonų gyvento
jų. Tas padrąsino pačią Vo
kietiją visoms kitoms vals
tybėms statyti savo reikala
vimus, tas taip pat ir Klai
pėdos vokiečius padrąsino 
griežčiau savo reikalavimus 
statyti. Padėtis pradėjo aš- 
trėti. Tokioje padėtyje Lie
tuva negali leisti sau tokio 
malonumo — nesiskaityti su 
tais reikalavimais. Šioje pa
dėtyje daug kur negalima ir 
nėra progos aiškintis, ar tik
rai tie reikalavimai teisūs, 
ar tų reikalavimų nepatenki
nimas būtų pagrįstas teise. 
Lietuvos vyriausybė yra įsi
tikinusi ir tą rimtai galėtų 
įrodyti, kad didelė klaipėdiš
kių vokiečių reikalavimų da
lis, kurios reikalavimus re
mia ir Vokietija, yra labai 
perdėti ir neišplaukia iš tų 
teisių, kurias jiems suteikia 
Klaipėdos statutas. Bet ne 
visada tinka laikytis tiktai 
grynai teisės: politikoje ten
ka parodyti ir geros valios, 
kuri yra surišta ir su tam 
tikrais paaukojimais tokių 
dalykų, kurių teisė neliepia 
aukoti. Aukoti liepia kiti su
metimai. Šiuo atveju sume
timai yra tokie.

Klaipėdos Gubernatoriai
Klaipėdos dienraštis „Va

karai” patiekia šitokių žinių 
apie Klaipėdos krašto gu
bernatorius:

Dabartinis Klaipėdos kra
što gubernatorius Viktoras 
Gailius yra devintas gu
bernatorius. Pirmasis gu
bernatorius, kuris ta
da vadinosi Aukštuoju Lie
tuvos Vyriausybės Įgalioti
niu, buvo Antanas Smetona, 
veikęs nuo 1923 m. vasario 
24 d. iki 1923 m. balandžio 
20 d. Viso 1 mėn. ir 27 d.

Jonas Budrys, dabartinis 
generalinis konsulas New 
Yorke, nuo 1923 m. balan
džio iki 1924 m. spalių 27 d. 
taip pat vadinosi Aukštuoju 
Lietuvos Vyriausybės Įga
liotiniu ir kaipo toks veikė 
1 metus 6 mėn. ir 7 d., o nuo 
1924 m. spalių 27 d. iki 1925 
m. lapkričio 10 d. jau vadi
nosi gubernatoriumi, kuriuo 
titulu išbuvo 1 metus ir 14 
dienų.

Antruoju gubernatoriumi 
buvo Jonas Žilius nuo 1925 
m. lapkričio 10 d. iki 1926 
m. rugpiūčio 5 d. (8 mėn. ir 
26 d.), kada buvo paskirtas 
trečias gubernatorius Karo

Lietuvai reikia ramybės 
Klaipėdos krašte, Lietuvai 
reikia ir su kaimynais, taigi 
ir su Vokietija taikingai su
gyventi. Nuolat ginčus ke
liant galima ir labai susi
pykti, o tada teisė visiškai 
turėtų nutilti. Tam taikin
gam sugyvenimui Lietuva ir 
yra pasiryžusi daryti tokių 
aukų, kurios siekia ir toliau, 
negu teisė reikalautų daryti. 
Šiuo metu Lietuvos vyriau
sybei ir visai lietuvių tautai 
tenka apsispręsti, kas Klai
pėdos krašte yra taip esmin
ga, ko negalima aukoti, ir 
kas yra galima aukoti, ne
žiūrint į tai, ar teisė liepia 
ar neliepia tą auką daryti.

A. Šlikas

Knygnešio Kova Su Caro Galybe
(Knygnešio Jurgio Bielinio gyvenimas ir darbai)

(Tęsinys)
Vienu akies mirksniu iš

mėtė malkas iš bepradedan- 
čios kūrentis krosnies. Pats 
smuko į jos vidų. Žmona jį 
vėl užkrovė malkomis.

Kada žandarai įsilaužė į 
vidų, rado moteriškę bepra
dedančių kūrenti krosnį.

— Kur vyras?
— Nežinau.
— O kada jis išvyko?
— Nebeatmenu.
— Sakysi! Nebeatmeni?! 

Kiek laiko bus?
— Daug.
— Daug, daug! Velnias — 

ne boba esi! O iš kur tiek 
vaikų, kad vyro vis namie 
nėra?

Pritrūko kantrybės drą
siajai moteriškei.

— Atsiprašau, ponai, bet 
aš — ištekėjusi moteriškė. 
Mano dalykas, iš kur tiek 
vaikų! Ko tamstos iš manęs 
norite ?

— Sakyk, kur vyras?
— Dieve brangus, juk sa

kiau, kad nežinau...

Žandarai dar labiau įnir
to.

— Mes turime žinių, kad 
jis namie. Sakyk, kur paslė
pei?

— Ieškokite!
Liepė žmonėms išjaukti 

visus trobesius. Nebuvo tos 
vietos, kurios žandarų ran
kos nebūtų palietusios. Ieš
kojo ne kaip žmogaus. Kaip 
adatos.

— Čort! Gal į žemę sulin
do?!...

Širdo caro tarnai, kiek tik 
patiko. Bet Bielinio taip ir 
negalėjo rasti. Pažiūrėti į 
pradėtąją kurti krosnį nė į 
galvą nė vienam neatėjo.

13. Sučiupo...
Garšvių draugijos darbas 

virte virė. Tūkstančiais eg
zempliorių plaukė per sieną 
vis nauji lietuviškieji raš
tai. Skelbė lietuviams naują
jį rytojų.

Jau kelinta savaitė Bieli
nis važinėjo su knygomis. 
Vežimas tirpte tirpo. Apsi
stos kur, gale sodžiaus, ir (

eina su ryšuliu. Retas gy
ventojas jo nelaukdavo. Vi
siems tiko lietuviškosios 
knygos.

Kartą atvyko Bielinis į 
Rimkūnų sodžių. Kaip pa
prastai, paliko vežimą pas 
pažįstamą žmogų. Pats išėjo 
su knygų ryšuliu.

Eina iš kiemo į kiemą. 
Ryšulys vis mažėja. Nebe
reikia įkalbinėti žmonėms. 
Patys prašo ir laukia.

Kažkaip pasuko Bielinis į 
vieną pirkią. Tik priešais 
uriadninkas?

— Stok! Ką neši?
Ištiesė ginklą. Sučiupo 

ryšulį.
— Iš kur ėmei knygas?
Nenusigando Bielinis. Pra

dėjo teisintis. Rodo uriad- 
ninkui pinigus. Žino, kad ca
ro tarnai ant jų gobštūs. Ta
čiau uriadninkas šį kartą nė 
iš tolo neprisileidžia.

— Žinau aš jus, šėtono 
sėkla!

Suėmė Bielinį. Nusivežė į 
Pasvalį. Pasvaly vėl tas pat. 
Bielinis kartoja savo sugal
votą istoriją.

— Važiuoju iš Pumpėnų 
ir matau: guli vidury kelio 
kažkoks ryšulys. Na, sakau,

gal ir gerą daiktą žmogus 
pametė. Įsidėjau į vežimą ir 
parsivežiau į Rimkūnus. Nė 
atrišt neteko...

— Meluoji, sukin syn. Tu 
pats tas knygas platinai...

Iš Pasvalio Bielinį nuvarė 
į Panevėžį.

— Kas tu toks?
— Jonas Kalikas.
— Iš kur ėmei knygas?
Vėl ta pati istorija. O po

licijai nė galvoj, kad jos na
guose garsusis Bielinis.

Patupdė suimtąjį į šaltą
ją. Vargino, kaip įmanyda
mi. Gal tyčia norėjo, kad 
greičiau išgaištų.

Po dviejų savaičių išvarė 
į Biržus. Varė dešimtinin
kai. Nuo sodžiaus į sodžių, 
iš rankų į rankas perdavinė- 
jo vieni kitiems. Kaip kokį 
žmogžudį. O Bielinis vis lau
kė progos pabėgti. Juk Bir
žuose jį tikrai pažins. Tada 
sudiev, mieloji laisvė!...

Artinosi į Pasupėnų so
džių. Varė Bielinį labai žiau
rus dešimtininkas.

— Žinau, koks tu paukš
tis! Nepabėgsi!... Tu knygas 
gabeni...

— O tu neskaitai knygų?
Dešimtininkas išvertė bal

tas akis:
— Aš? Ar tu kvailiu ma

ne laikai? Kas uždraustas 
knygas skaito, tas ne tik 
ciesoriui, bet ir Dievui nusi
deda.

Nebekalbino jo daugiau 
Bielinis. Aiškus išgama!

Pasupėnuose sutiko Bieli
nį sukalbamesnis dešimtinin
kas. Jis gerai suprato sun
kią suimtojo būklę.

— Žinau, kad tau vargas... 
Bet paleist neturiu teisės...

Atnešė bonką degtinės. 
Pasisodino prie stalo.

— Gerk!
Bielinis atrodė visai su

vargęs.
— Negaliu, nesveikas...
Pakabino prie krosnies ba

tus, padžiovė sermėgą. Atsi
gulė.

Netrukus ir dešimtinin
kas nuėjo gulti. Visame na
me užviešpatavo tyla. Tik 
svirplys kažkur čirškė. Bieli
nis nebegalėjo užmigti.

— Jei ne dabar — nieka
dos... Nors mirk, reikia beg 
ti.

Vienmarškinis iššliaužė į 
kiemą. Persirito per žabų 
krūvą. Pasileido sniego lau
kais.

lis Žalkauskas, išbuvęs iki 
1927 m. rugsėjo 1 d., t. y. 1 
metus ir 26 d.

Po žalkausko gubernato
riumi buvo paskirtas Anta
nas Merkys 1927 m. rugsėjo 
1 d., kuris išbuvo iki 1932 
m. gegužės 21 d. Tai ilgiau
siai išbuvęs gubernatorius, 
nes jis buvo 4 metus, 8 mėn. 
ir 21 d.

Po Merkio penktasis gu
bernatorius buvo 1932 m. 
gegužės 21 d. paskirtas Vy
tautas Gylys, kuris išbuvo 1 
metus 6 mėn. ir 2 dienas, 
kada 1933 m. lapkričio 23 d. 
buvo paskirtas šeštasis gu
bernatorius dr. Jonas Nava
kas, išbuvęs gubernatoriumi 
1 metus 4 mėn. ir 12 dienų.

Po Navako 1935 m. balan
džio 4 d. buvo paskirtas Vla
das Kurkauskas, išbuvęs 1 
metus . 6 mėn. ir 13 d. Po 
Kurkausko 1936 m. spalių 17 

j d. buvo paskirtas gubernato
rius Juras Kubilius, kuris iš
buvo 2 metus 1 mėn. ir 25 
dienas, kol 1938 m. gruodžio 
12 d. buvo paskirtas devin
tasis dabartinis gubernato
rius Viktoras Gailius.

Šiandien reikia viską gerai 
pasverti: vienoje svarstyk
lių pusėje turi būti padėta 
taika, kitoje Lietuvos ir lie
tuviškumo interesai Klaipė
dos krašte. Jeigu pripažįsta
me, kad reikia siekti taikos 
išlaikymo, tai reikia žiūrėti, 
kiek tų interesų galima nuo 
svarstyklių lėkštės nuimti, 
kad taika persvertų. Čia rei
kia atrinkti, kurie būtent in
teresai pirmoje eilėje gali 
būti nuimti ir kur yra to nu
ėmimo riba. Jeigu norima 
taiką išlaikyt, tai reikia im
ti tiek, kiek būtinai reika
linga, bet jeigu prieisime 
prie tokios ribos, kada dau
giau nuiminėti jau nebegali
ma, tai tada turės būti su
stota ir tada tiek visomis 
priemonėmis ginti tuos inte
resus, kurių aukoti jau ne
begalima.

Nėra pagrindo manyti, 
kad iki tokios ribos būtinai 
reiks prieiti. Tiesa, šiandien 
tų aukų reikalaujama ne vi
sai mažų, bet vis dėlto, atro
do, jos nepalies tų pagrindi
nių dalykų, kurie • Lietuvai 
sudaro Klaipėdos krašto tu
rėjimo prasmę. VDV.

Buvo šaltas vasario oras. 
Pūtė aštrus vėjas. Laukuose 
balavo storokas sniego 
sluoksnis.

Kojos nutirpo. Atsigulė 
Bielinis ant nugaros. Iškėlė 
jas į viršų. Trynė, kad atšil
tų. Bet laikas buvo brangus. 
Vėl kėlėsi, vėl bėgo. Vėl gu
lė ant nugaros. Vėl trynė ba
sas sustingusias kojas.

Kartais rodėsi, kad vejasi. 
Kažkur smarkiai šunes lojo. 
O gal su šunimis atsiveja?

Pribėgo Bielinis upelį. 
Daug negalvojęs, pliumpt į 
sraunų vąndenį. Kaip ledas! 
Rodos, kraujas gyslose su
stingo... Bet užtat jokių pėd
sakų !

Taip dūmė vargšas bėg
lys šaltu žiemos vandeniu. 
Trejetą kilometrų! Taip nu
vargo, kad vos vos pasiekė 
Auriškių sodžių.

Daužosi į savo prieteliaus 
langą. Išeina tarnaitė.

— Nėra šeimininko na
mie.

Bet pažino nepaprastą 
nakties svečią. Daug kartų 
jau teko matyti, žinojo, kad 
policijos gaudomas.

Davė Bieliniui drabužius. 
Užsodino ant arklio. Bernas

LICENSES

BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
RW741 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 320 Columbia St., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FEDERICO TRILLI 
Fred’s Bar & Grill .

320 Columbia St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL997 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 396 Hamilton'Avenue, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

MICHAEL J. BEHAN
396 Hamilton Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2823 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4122 Avenue D, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

DANIEL J. MAHONEY 
4122 Avenue D Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7404 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 194 Livingston St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ROSS RESTAURANT, Inc.
194 Livingston St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11421 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 796 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn. Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

PHILIP GROSS
796 Franklin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7371 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 699 Gates Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

GLENMORE BAR & GRILL, Inc. 
699 Gates Ave. Brooklyn, N. Y.

palydėjo per lauką į šalimą
jį sodžių.

Naktis. Tamsu ir šalta. 
Vėjas taip ir kepina! Kojos, 
kaip ugny. Bet širdy džiaug
smas. Juk vėl jis laisvas! 
Vėl keliaus į Prūsus! Vėl 
dirbs mylimojo savo krašto 
gerovei!

14. Išdavikas
Garšviuose, prieš Ūdros 

kiemą, gyveno Kazys Sku
tas. škutas turėjo žemės 
sklypelį. Dirbo ir netingėjo. 
Bet turtų sukrauti neįsten
gė. Dažnai jis žiūrėdavo Į 
Ūdros trobas ir seiles iš pa
vydo varvindavo. Tokios 
gražios, naujos! Kaip'nulie
tos! - -

Pavydėjo škutas savo kai
mynui. Jo ir šeimyna visa
dos linksma, ir svečių “ne
trūksta, ir dainos skamba. 
O škuto pirkioje — tamsu, 
nejauku ir liūdna...

Grįžo kartą škutas prie
vakarį iš bažnyčios. Skubė
jo, kad nesutemtų. Kažkaip 
netyčia krūmuose užmokli
no ant kažkokio didelio ry
šulio.

— Tai kad radau, tai ra
dau!

(Bus daugiau)
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IS TOLIAU IR IS TOLI
stoti į darbą, sudaryti dide
lį chorą, kuris čia labai rei
kalingas. Visi darban gies
mei, 'dainai, tautai ir bažny
čiai. Bridgeporte buvęs.

LAIŠKAS IŠ BRAZILIJOS

Brazilijoje dirbančių se
selių pranciškonių viršinin
kė apie savo veiklą ir, ap
skritai, apie Braziliją atsių
stame laiške taip rašo:

Nuo pat pirmųjų čia bu
vimo dienų turėjome pradėti 
darbą — tikybos pamokas 
įvairiose mokyklose. Pirm 
mūsų atvykimo kunigai tą 
pareigą atliko, bet, mums 
atvykus, konsulas pranešė 
klebonui, kad seselės toliau 
vestų pamokas. Antradie
niais ir penktadieniais eina
me į Villa Bellos mokyklą, 
pirmadieniais į Mookas, ket
virtadieniais į Bom Retires. 
Dėl įvairių priežasčių į 
Parque das Nacoes neiname, 
bet tikimės, kad po atosto
gų, kurios prasideda lapkri
čio 30 d. ir baigiasi vasario 
1 d., ir tą mokyklą taip pat 
lankysime.

Atostogų metu važiuosime 
į įvairius miestus ir mieste
lius prirengti vaikučius Ko
munijai. Sekmadieniais mes 
taip pat užimtos. Kunigėlis 
paprašė mūsų pamokyti jau
nimą įvairių žaidimų. Suti
kom. Dvi seselės moko mer
gaites, o kitos dvi prižiūri 
mažesnius berniukus. Klebo
nas pats diriguoja jaunimo 
žaidimus. Mes taip pat mo
kome mergaites siuvimo ir 
nėrimo.

Vakar viena motinėlė 
mums pasakė, kad jos pen
kių metų Albinukas norėtų 
žinoti, „kada seselės pradės 
tą darželį sodinti”? Mums ir 
rūpi, kada galėsime tam 
„darželiui” žemės prirengti 
ir iš kur gausime pakanka
mai kapitalo tai žemei iš
dirbti. Svarbu, kad darželis 
veiktų ateinančių mokslo 
metų pradžioje.

Be abejonės, Amerikos 
laikraščiai rašė apie Sao 
Paulo arkivyskupo Dom 
Duarte Leopoldo e Silva mir
tį. Ir mes dalyvavome laido
tuvėse. Jo Eminencija kar
dinolas iš Rio de Janeiro at
važiavo pagerbti paskutinį 
kartą šį didį Bažnyčios tar
ną.

Gal įdomu Jums sužinoti, 
kaip čia jaunieji vedasi ir 
kaip žmones laidoja. Cere
monijų didelių nėra. Viskas 
tvarkoma truputį kitaip, ne
gu pas mus Amerikoje. Bet 
tai nestebėtina, nes, manau, 
kiekviena tauta turi savo 
papročius.

Jaunieji sutuokiami be 
mišių. Sutuoktuvių metu 
jaunųjų giminės, draugai ir 
šiaip sau pažįstami susibu
ria prie Dievo stalo bažny
čioje ir kalbasi apie jaunąją, 
jos drabužius, išvaizdą, elge
sį ir t.t. ir buria jos ateitį.

Mirusius laidoja po 24 va
landų. Ilgai savo namuose 
nelaiko, nes čia nebalzamuo
ja kūnų. Valdžia parūpina 
grabus ir žemės sklypą lai
doti. Kūdikėlių grabai dažy
ti baltai, mergaičių — mė
lynai, berniukų — raudonai, 
o suaugusių — juodai. Nu
mirėlio kūno neveža-į baž
nyčią. Kunigas ateina į na
mus, pakrapina kūną, pasi
meldžia už mirusio vėlę ir 
ceremonijos baigtos. Tada 
ko greičiausiai veža į kapi
nes.

Braziliečiai nemėgsta ilgai 
dirbti. Padirba kelias savai
tes, gauna algą ir tada visą 
mėnesį ilsisi. Mūsų lietuviai 
darbštesni už šituos tautie
čius. Kai mūsų lietuviai čia

atvažiavo, kažkodėl jų vai
kučiai pradėjo mirti vienas 
po kito. Tėvai negalėjo su
prasti priežasties. Pagaliau 
paaiškėjo, kad kiauliena ir 
pienas buvo tų nekaltųjų 
mirties „angelas”, šiandien 
žmonės žino, kas jiems ne
gera; žino, kad šitas klima
tas per šiltas tokiems sun
kiems valgiams. Tai buvo 
prieš dešimtį1 metų. Tada 
jie pirmą kartą pradėjo 
dirbti fabrikuose. Sunkiai 
dirbo už mažą atlyginimą. 
Bet šiandien fabriko savi
ninkas neapgaus lietuvio 
darbininko. Jis taip pat sun
kiai dirba, bet už tą darbą 
gauna tiek, kiek jam pri
klauso. Todėl ir mūsų lietu
viai Brazilijoje taip gražiai 
gyvena.

Prašom palinkėti „laimin
gų naujų metų” visiems nuo 
mūsų. Mes čia tolimoj Bra
zilijoj melšime Dievą, kad 
palaimintų šiuos 1939 metus, 
kad jie būtų vaisingi ir kū
nui ir sielai. Viso geriausio 
linki Jums

Seselės Brazilietės. x

BALTIMORE, MD.

— Šv. Vardo vyrų draugi
jos 10 metų sukakties Ko
munija buvo sausio 8 d. 8:30 
vai. mišiose. Išdalinta 129 
kryžiai tiems vyrams, kurie 
per metus nepraleido nei 
vieno mėnesio Komunijos. 
Kryžiai ąžuoliniai, 12 colių 
ilgio, 6 colių pločio; jie la
bai gražūs, tinka prie sienos 
pakabinti. Šie kryžiai jau 
daugio lietuvių kambarius

Protarpiais pasirodė komp. 
Aleksis su savo radijo gru
pele, trio ir lietuviškais mu
zikantais. Tas labai progra
mą įvairino. Be to, matytis, 
kad komp. Aleksis labai ge
rai yra išlavinęs savo chorą 
ir balsus gerai nustatęs.

Aplamai, koncertas labai 
gerai nusisekė ir visi juo bu
vo patenkinti. Garbė rengė
jams, o ypatingai komp. 
Aleksiui, kuris daugiausia 
sielos ten įdėjo. Rep.

ROCHESTER, N. Y.

Sausio 8 d. kleb. kun. J. 
Bakšys bažnyčioje ragino 
jaunimą, priklausantį prie

Jersey lietuvių radijo gru
pės pirmininkas yra Juozas 
Ratkus, garsintojas Jonas 
Giraitis. Yra draugija rem
ti programą ir daug pagelb
sti Baltos Lelijos choras. Jie 
sužavėjo daugybę lietuvių 
savo dainomis, kalbomis ir 
muzika. Linkėtina jiems 
dirbti tą gražų tautos darbą. 
Jie praneša šios programos 
mėgėjams ir visiems rėmė
jams, kad rengia visą eilę 
koncertų įvairiuose mies
tuose : Brooklyne ateinantį 
sekmadienį, Grand Paradise 
salėje, 318 Grand St.; pra
džia 5:30 vai. popiet. Sausio 
28 d. bus Kearny, N. J., 134 
Schuyler Ave., Lietuvių Po-

Ar Tik Neslenkama Karan?

BRIDGEPORT, CONN.

Bridgeporto miestas labai 
gražus, gražioje vietoje, ant 
jūrų kranto; man primena 
Liepojų. Miesto gyventojų 
skaičius siekia apie 150,000. 
Lietuviai šiame mieste turi 
gražiausią vietą. Bažnyčia 
graži, su aukštu bokštu, sto
vinti visai arti jūros kranto, 
ant gražios Park Ave., kur 
klausosi siūbuojančių jūros 
bangų. Bažnyčia viduje iš
puošta stilingais baltais al
toriais, patraukliomis švie
somis.

Bažnytiniai rūbai parsiųs- 
dinti iš Šveicarijos, tokio 
grožio sunku būtų kurioje 
bažnyčioje surasti. Žmonės 
maldingi, daug eina prie 
Komunijos per visas 4 mi
šias kas sekmadienį ir kas
dien per 2 mišias.

Po bažnyčia didelė salė 
susirinkimams, chorų pamo
koms; už bažnyčios didelė 
salė šokiams, vaidinimams, 
koncertams, žaidimams ir 
kitiems parengimams, kur 
jaunimas vakarais žaidžia 
krepšinį. Šone salės įvairūs 
kambariai; įrengtas šv. Var
do dr-jos klubas su pianinu, 
radijum, kur jaunimas vaka
rais gražiai praleidžia laiką. 
Viskuo rūpinasi ir vadovau
ja sumanus klebonas kun. J. 
V. Kazlauskas; labai malo
nus ir nuoširdus vadas, kurį 
visa parapija ir kolonija la
bai gerbia ir myli; kur tik 
pasisuksi, visi gražiai apie jį 
kalba ir džiaugiasi jo dar
bais. Parapijos finansai ge
rai sutvarkyti ir jau daug 
skolos atmokėta. Paminėti
na ir darbštusis vikaras kun. 
V. Ražaitis, kuris nenuil
stančiai su jaunimu darbuo
jasi, vadovaudamas parapi
jos draugijoms. Draugijų y- 
ra daug: Lietuvių Dukterų, 
Panelės Švč. Moterų Sąjun
gos, šv. Kazimiero, šv. Jur
gio, LDS., šv. Jono, šv. Var
do, sodalietės, du chorai ir 
kitos.

Dabar yra atvykęs naujas 
vargonininkas, muz. A. Sta- 
nišauskas, kuris pradėjo or
ganizuoti parapijos chorus, 
padedamas kleb. kun. V. 
Kazlausko ir kun. V. Ražai
čio. Jaunimui yra gera pro
ga burtis į parapijos chorus. 
Visas jaunimas kviečiamas

puošia. Yra vyrų, kasmet 
gaunančių po tokį kryžių.

Nors mūsų jaunimas pa
krikęs, bet kurie laikosi šv. 
Vardo draugijos, Komunijos 
neapleidžia ir daug jaunuo
lių gauna šiuos kryžius. Nors 
Amerikoje pereitą savaitę 
papeikiau jaunimą, vis dėlto 
dauguma pavyzdingai elgėsi 
Naujų Metų šokiuose; tik 
reikėtų juos suorganizuoti 
kultūringesnei veiklai, bet 
niekas nedrįsta organizavi
mo darbo pradėti. Pernai Fe
deracijos skyriaus susirinki
me jaunimo organizavimo 
reikalu kalbėjo J. Kairys, 
bet, negavęs iš kitų pritari
mo, nuleido rankas. Reikalas 
šį darbą klabinti.

— Vakare po stebuklingo 
medalikėlio pamaldų salėje 
įvyko šv. Vardo vyru dr-jos 
kortavimo pramoga; moterų 
daugiau priėjo, kaip vyrų.

— Sausio 7 d. vieną pra
eivį, gražiai apsirengusį, 
žengusį skersai gatvę, už
kliudė mažesnysis autobu
sas sustojimo vietoje; už
gautasis už minutės jau gy
vybės ženklų neturėjo.

J. K.

WATERBURY, CONN.

Art. J. Žukauskaitės 
koncertas

Sausio 8 d. erdvioje ir pui
kioje parapijos salėje įvyko 
art. J. Žukauskaitės koncer
tas. Tą koncertą organizavo 
šv. Juozapo par. choras, va
dovaujant komp. Aleksiui. 
Koncertan atsilankė per 500 
žmonių. Tarp jų matėsi ke
letas profesionalų inteligen
tų bei biznierių. Dalyvavo 
vietinis klebonas kun. Va- 
lantiejus, kun. Gauronskas, 
kun. S. Stonis, kun. J. Kri- 
pas. Koncertą vedė labai su
maniai ir įdomiai muz. Alek
sis. Koncerto protarpiais pa
sakė atitinkamas prakalbas 
kun. Valantiejus, kun. Kri- 
pas ir kun. Stonis.

Svarbiausią koncerto pro
gramos dalį išpildė art. J. 
Žukauskaitė. Ji scenoje pasi
rodė labai simpatingai apsi
taisiusi tautiniais rūbais. 
Publikos buvo labai palan
kiai su karštais aplodismen
tais sutikta. Ji su pertrau
komis sudainavo keletą lie
tuviškų žymiausiųjų Lietu
vos kompozitorių dainelių. 
Be to, sudainuota Puccini 
arija italų kalboje. Jų išpil
dymas tikrai buvo aukščiau
sio pagyrimo laipsnyje. Bal
sas žavėjančiai gražus, dai
nose pilnas jausmų išreiški
mas; jaudino jos tembras, 
graži dainų interpretacija ir 
visas artistės talentingumas. 
Neveltui publikos buvo ver
čiama vis daugiau dainuoti. 
Labai malonu pažymėti, kad 
artistė savo dainose įterpė 
daugiau lengvo turinio dai
nelių, kurios publikai labai 
patiko.

Artistiškai akomponavo T. 
Šidlauskas, aukšto laipsnio 
pianistas.

šv. Cecilijos choro, lankytis 
punktuališkai į choro pamo
kas, kad vasario 19 d. galė
tų gerai pasirodyti koncerte, 
minint Lietuvos nepriklau
somybės šventę. Taigi, Ro- 
chesterio ir apylinkės lietu
viai turėsim progą visi susi
rinkti į parapijos salę, kad 
glaudžiau, visų geros valios 
lietuvių nuširdumu, pasi- 
džiaugtumėm Tėvynės lais
vės švente. Tai bus proga 
sukelti savyje didesnį ryž
tingumą atblokšti pavojus, 
kurie iš Berlyno ir Varšuvos 
Lietuvos pusėn slenka lyg 
baisieji slibinai. Ypatingai 
iš Lenkijos pusės dabar di
džiausi pavojai; lenkai nesu
grąžino Lietuvai nei Suval
kijos, Gardino, nei Vilnijos 
žemių, o Lietuvos vyriausy
bė sutiko, kad Varšuvos po
nai uždarytų jiems nepatin
kamas organizacijas ir kon
troliuotų Lietuvos spaudą. 
Lietuvos vyriausybė griežta 
saviems patrijotingiems lie
tuviams, bet švelni Varšu
vos bajorams. Tad šios 
šventės minėjimą skirkime 
Tėvynės ypatingai paramai 
ir drauge priminkim Lietu
vos vyriausybei, kad ji teik
tųsi glaudžiau su ’ savaisiais 
eiti prieš Varšuvos engėjus. 
Už Lietuvą kariai didvyriai 
mirdami paskutiniais atdū- 
siais sveikino Tėvynės išsi
laisvinimo, jos visiškos ne
priklausomybės šūkį, tad per 
metinius vasario 16 d. minė
jimus ir patys pagyvinkim 
kilniųjų tėvynės gynėjų ko
vos laukų pasiryžimus ir 
Lietuvos vyriausybei prL 
minkim, nežiūrint kokios 
grupės ji būtų, kad šventai 
saugotų ir uoliai vykdytų 
kovotojų norus. Tad visi ge
rieji lietuviai būkime pasi
rengę vasario 19 d. atsilan
kyti į rengiamą šv. Cecilijos 
choro koncertą — vasario 
16 d. šventės minėjimą.

Ant. Žiemys.

litikos klubo salėje; vasario 
28 d. — Patersone, N. J., 
Washington Ballroom, 78 
Goodwin St. ir vasario d. —
Elizabeth, N. J., Liberty 
Hali, šituose koncertuose
Baltos Lelijos choras ir so
listai pildys programą.

Rep.

Žaidimų vakaras
Moterų Sąjungos 63 kp. 

rengia laimėjimų — žaidimų 
vakarą, kurio pelnas bus 
naujos bažnyčios fondui. Į- 
vyks sekmadienį, sausio 15 
d., 7 vai. vak., 6 Davis Ave., 
Kearny. Įžanga 35 et. ir bus 
35 žaidimai.

Gerbiamoji vietos ir apy
linkės visuomenė prašoma 
gausingai dalyvauti šiame 
parengime ir prisidėti prie 
naujos bažnyčios statymo. 
Jeigu visi išvien dirbsime, 
greičiau pasiseks sulaukti 
naujos bažnyčios. A.

NEWARK, N. J.

L. Vyčių 29 kp. bowling 
komanda susitiko su Kearny 
vyčių komanda, kuri laimėjo 
2:1.

Sausio 15 d. mūsiškiai žai
dėjai keliaus į Linden, N. J.

Buvusio žaidimo daviniai:
Newark
Laukžemis 156 121 177
M. Montvidas 175 168 —
Banis — — 179
Barkauskas 188 198 169
J. Montvidas 235 179 178
Dauksys 192 143 199

946 809 902
Kearny
Martis 210 178 193
Serifinas 188 175 —
Barcauskas — — 176
Oneidas 176 180 177
Yankauskas 169 184 237
Velevas 178 177 188

921 894 971
F. V.

JERSEY CITY, N. J.
HARRISON IR KEARNY, 

NEW JERSEY

Choro pramoga
Šį sekmadienį, sausio 15 d. 

D. M. Sopulingos parapijos 
choras rengia šokius (snow
ball dance), kurie įvyks L. 
P. Klubo salėje, 134 Schuy
ler Ave., Kearny.

Nauja valdyba kviečia vi
sus atsilankyti ir paremti 
choro šokius. Ypač prašomi 
tėveliai atsilankyti ir pasi
džiaugti savo vaikų- pasi
linksminimu.

Visus kviečia
Komitetas.

Sausio 7 d. įvyko jungti
nis visų draugijų balius var
gonams pataisyti. Publikos 
atsilankė gerokai.

— Sausio 8 d. vietinis pa
rapijos choras turėjo savo 
privatišką parengimą geres
niam susipažinimui. Atsilan
kė ir kaimyninių chorų at
stovai. Laikas praleistas pa
keltoje nuotaikoje.

— Kun. kleb. S. Stonis 
pradėjo kalėdojimą, kurio 
metu žada platinti katalikiš
kąją spaudą.

GREAT NECK, L. I.

Radijo koncertas
New Jersey lietuvių radi

jo valandos programos vedė
jai iš stoties WHOM, Jersey 
City (būna kiekvieną sek
madienį 9 vai. ryte) ir jai 
remti draugija nutarė su
rengti visą eilę koncertų į- 
vairiuose miestuose, šiuo 
darbu rūpinasi daug ener
gingų lietuvių, šios New

15 mūsų vyčių buvo nuvy
kę pas Maspetho vyčius per
eitą šeštadienį ir dalyvavo 
„Monte Carlo” vakare. Vy
čiai ten pagarsino ir savo 
„Hobo” balių, kuris bus sau
sio 28 d. Atrodo, kad Maspe
tho vyčiai turėtų pagelbėti 
savo Great Necko draugams, 
nes, nepaisant praeities ne
gerumų, Great Neckas su-

Daugumas gal dar atsime
na, kaip 1913 m. kovo 4 d. 
karštusis taikos šalininkas 
Wilsonas užėmė prezidento 
vietą ir pažadėjo, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės 
negali kištis ir nesikiš į Eu
ropos reikalus. Netrukus po 
to pasakymo susiginčyta su 
Meksikos prezidentu Huerta 
ir, Wilsonui įsakius, užim
tas Meksikos uostas Vera 
Cruz. (1914 m. liepos mėn.). 
Europos karas prasidėjo 
1914 m. liepos mėn., kada 
Amerika svarstė apie karą 
su Meksika.

1916 m. koVo mėn. prez. 
Wilsonas pasiuntė į Meksiką 
kariuomenę su gen. Peršin- 
gu priešaky, kurios tikslu 
buvo sugauti Pancho Villa, 
bet gen. Peršingas Vilios 
nesugavo, o Jungt. Valst. 
tas viskas kaštavo 260 mil. 
dol.

1916 m. Wilsonas buvo iš
rinktas prezidentu antram 
terminui. Jo šūkis rinkimuo
se buvo nesikišti į Europos 
politiką ir apsaugoti šalį 
nuo stojimo karan. Prez. 
Wilsono prezidentavo laiku 
Amerika, nepaisant prez. 
nusistatymo prieš karą, slin
ko artyn karo. Ypatingai 
tam slinkimui į karą prigel- 
bėjo tuometinis Amerikos 
Anglijoje atstovas Page.

1915 m. vasario mėn. Vo
kietija paskelbė karą jūrose 
ir pranešė, kad visi laivai, 
plaukią Anglijon, bus povan
deninių laivų užpuolami be 
jokio įspėjimo. Wilsonas tuo
jau pasiuntė Vokietijai pro
testą. Bet tas nieko negelbė-

tinka tai pamiršti ir vėl 
dirbti sykiu. Pasimatysim 
sausio 28 d..

Komunistai buvo suruošę 
prakalbas. Iš tikrųjų jokių 
atgarsių; visi sako, kad vi
siškai prastos buvo. Jaunas 
kalbėtojas „storojos” kalbė
ti apie Ispaniją. Vidury pra
kalbų žmonės pradėjo skir
stytis ir užbaigoje tiktai ko
munistai paliko.

Būtų gerai priminti ir už
kviesti Great Necko visuo
menę dalyvauti šį šeštadienį 
šv. Pranciškaus pašalpinės 
draugijos šokiuose. Visi 
draugiškai praleis laiką. Bi
lietas tik 40 c.; bus laimėji
mų. Orkestras gros lietuviš
kai ir amerikoniškai.

Vietinis.

jo. 1915 m. geg. mėn. 1 d. 
Amerikos prekybinis laivas 
Gulflight nuskandintas ir už 
šešių dienų Lusitania. Lusi- 
tanijos nuskandinimas pa
stūmė Ameriką į karą. Buvo 
vedami tuo klausimu tarp 
Amerikos ir Vokietijos gin
čai ir dėl to buvęs tuo laiku 
valstybės sekretorius W. J. 
Bryan pasitraukė.

Tuo pat laiku vokiečių 
šnipai siautė po visą šią ša
lį. Dr. H. Albert, Vokietijos 
šnipų vadas, važiuodamas 
vienu New Yorko miesto ge
ležinkeliu, paliko savo krep
šį, kuris pateko į vieno New 
Yorko laikraščio savininkų 
rankas. Čia surasta visos vo
kiečių šnipų darbo Ameriko
je smulkmenos. Rastas do
kumentas, kuriame kalbama, 
kad Meksika puls Ameriką 
su Vokietijos pagalba ir už 
tai, kada vokiečiai užviešpa
taus Amerikoje, Meksika 
gaus Texas, New Meksiko ir 
Arizona valstybes.

Tie visi dalykai sudarė 
tarp Amerikos ir Vokietijos 
aršesnę padėtį. Rašyta, pro
testuota, bet vokiečiai nesi
liovė pulti Amerikos laivus 
ir taisyti padarytas savo pa
sielgimu Amerikai žalas.

Tuojau po Wilsono užėmi
mo prezidento vietos, 1917 
m. bal. 6 d. J. Am. Valstybių 
kongresas paskelbė Vokieti
jai karą, nors tuolaikinis 
Wisconsino valstybės sena
torius R. La Follette ir la
bai priešinosi. Prez. Wilso
nas labai nenorėjo karo, bet 
bijojo, kad Vokietija, užka
riavus Prancūziją ir Angli
ją, nepaskelbtų vergijos de
mokratinėse valstybėse ir 
kiek vėliau nesikėsintų ir 
prieš Ameriką.

Galop Amerika pateko ka
ran. Kariavo, dėjo savo gy
vybes- Amerikos piliečiai, 
nežinodami už ką. Gynė ki
tų nuosavybę, už kitus ko
vojo. Žuvo 126,000 mūsų jau
nų vyrų, o kiek sužeistų! 
Beveik žuvo paskolintų ka
riaujančioms šalims dešimt 
bilijonų dolerių. Be to, turi
me dabartinę depresiją — 
nedarbą. Ir ką gi tuo karu 
amerikiečiai nuveikė? Labai 
mažai. Dalis pasaulio susto
jo kariauti, bet demokratija 
nieko nelaimėjo, laimėjo tik 
Hitleris, Mussolini ir Stali
nas. Išrodo, kad ir šiuo lai
ku ar tik mes neslenkame 
pamažu į karą?

ABC.

J UTPRIKMUSOM 
1 UNBJUIOJUNG 

CHORAS

sietuvos neprik 
$ paskelbimo š1 
4 kaip jau visi 
gja, minėsime vasa 
gį Paradise sa 
pMa ruošiami 
truopštumu. Broc 
ilaspetho par. cho: 
sudarys vieną ben 
[inį kuris 
visu galingumu, 
tod programos d 
r iš kitur.
Visi lietuviai 

sinti, kad vasari 
sėsime Lietuvos 
somybės šventę 
pareiga savo t 
imkamai pamin

FEDERACIJO
TIES NA

Federacijos a] 
tinis susirinkimt 
Padienį, sausio 
vai. vak. Aprei 
mokyklos patalp 
kime bus aptart 
Seimelio ir kiti 
kilai. Visi naria
veikėjai kviečii 
kyti. Aps

SUSIVIENIJIM
TIES SUVA

Šį sekmadiei 
i, šv. Jurgio j 
vyks L. Katali 
jimo New York 
sey apskrities 
žiavimas. Tiki 
ne bus atstovai 
apskrities kuop 
nijimo veikla š 
je paskutiniu 
pagyvėjo; per 
gauta gražus 
narių.

CHORŲ S
VED

Niekas Nenori Būti Atsilikėlis,
todėl visi ruošiasi užsisakyti

Amerika
1939 metams, 

NES ir
tai įdomus, turiningas, įvairus laikraštis; 
kas „Ameriką” pradėjo skaityti — su ja ne
nori skirtis,

NES
AMERIKA stengiasi patenkinti savo skaity
tojų pageidavimus, duodama daug žinių iš 
Tėvų Žemės — Lietuvos, pranešdama apie 
svarbiausius pasaulyje įvykius, plačiai nu
šviesdama kiekvienam būtinai reikalingus ži
noti dalykus.

ŠIANDIE
nė vienas sąmoningas lietuvis negali būti be 
gero lietuviško laikraščio, kurs yra gyveni
mo veidrodis ir drauge švyturys, todėl 

SKAITYK,
platink ir remk savo laikraštį

AMERIKĄ —
423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Metams tik 2 dol. Pusmečiui $1.10, 3 mėne
siams — 60c.
Į Lietuvą metams $2.75; pusmečiui $1.50.

Sausio 8 d. 
sąjungos Brool 
petho provincij 
siririkimas. A 
keturių chorų 
valdybos ir ųi 
dyba. Pirmini 
kius posėdį v 
Sekretorei ati 
vietą, paskiri 
Perskaičius ] 
rinkimo proto 
tą, nutarta st 
dinti lietuviški 
ir išdalini kiel 
nariui.

Susirinkime 
. rauti Lietuvos
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VIETOS ŽINIOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMO JUNGTINIS

CHORAS

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo šventę šie
met, kaip jau visiems žino
ma, minėsime vasario 12 d. 
Grand Paradise salėje. Pro
grama ruošiama visu 
kruopštumu. Brooklyn© ir 
Maspetho par. chorai šiemet 
sudarys vieną bendrą, jung
tinį chorą, kuris pasirodys 
visu galingumu. Tikimasi, 
kad programos dalyvių bus 
ir iš kitur.

Visi lietuviai prašomi at
minti, kad vasario 12 d. mi
nėsime Lietuvos nepriklau
somybės šventę ir kad visų 
pareiga savo tautos šventę 
tinkamai paminėti.

mybės šventės paminėjime, 
kurį rengia Katalikų Fede
racija vasario 12 d. Visi cho
rai sudarys bendrą jungtinį 
chorą ir pasirodys atskiro
mis grupėmis. Be to, nutar
ta surengti šokius balandžio 
15ed. Apreiškimo par. salėje 
ir pikniką liepos mėnesį.

V. Rokus.

MASPETHO ŽINIOS

FEDERACIJOS APSKRI
TIES NARIAMS

Federacijos apskrities me
tinis susirinkimas įvyks an
tradienį, sausio 24 d., 7:30 
vai. vak. Apreiškimo par. 
mokyklos patalpose. Susirin
kime bus aptarti Apylinkės 
Seimelio ir kiti svarbūs rei
kalai. Visi nariai ir draugijų 
veikėjai kviečiami atsilan
kyti. Apskr. Valdyba.

Metinė apyvarta
Praeitais metais mūsų pa

rapijos pajamų buvo 25,606 
dol. 62 et., balanso nuo 1937 
metų buvo likę 4,090 dol. 78 
c.; taigi, visa metinė apy
varta pernai siekė 29,697 
dol. 40 et. Išlaidų pernai tu
rėta 29,443 dol. 69 et. Išlai
dų skaičiuje įeina ir naujo
sios bažnyčios likusios sko
los dalis — 13,374 dol. 53 et. 
Parapija į naujuosius metus 
įžengė be jokios skolos savo 
naujos bažnyčios sąskaitoje.

Laimėjimų vakarai
Parapijos laimėjimų va

karai jau visai gerai sekasi. 
Praeitą sekmadienį atsilan
kė per 250 asmenų. Žaidimai 
vyksta kiekvieną antradienį 
Tautinėje salėje, 8^vai.

AMERIKA

Maspetho lietuvių parapijos altoriaus vaikų būrelis. Ministrantai ne tik dirba bažnyčiai, bet ir sportui. Jiems 
vadovauja kun. Jonas Kartavičius. Jų draugijėlė turi 40 narių.

SUSIVIENIJIMO APSKRI
TIES SUVAŽIAVIMAS

Šį sekmadienį, sausio 15 
d., šv. Jurgio par. salėje, į- 
vyks L. Katalikų Susivieni
jimo New Yorko ir New Jer
sey apskrities metinis suva
žiavimas. Tikimasi, kad ja- 
me bus atstovaujama visoms 
apskrities kuopoms. Susivie
nijimo veikla šioje apylinkė- 
je paskutiniu laiku žymiai 
pagyvėjo; per buvusį vajų 
gauta gražus būrys naujų 

[ narių.

CHORŲ SĄJUNGA
VEIKIA

Sausio 8 d. įvyko chorų 
sąjungos Brooklyn© — Mas- 

I petho provincijos trečias su
sirinkimas. Atsilankė visų 
keturių chorų vadai, chorų 

Į valdybos ir provincijos val
dyba. Pirmininkui neatsilan
kius posėdį vedė V. Lapšys. 
Sekretorei atsisakius užimti 
vietą, paskirtas V. Rokus. 
Perskaičius praėjusio susi
rinkimo protokolą ir statu
tą, nutarta statutą atspaus
dinti lietuviškai ir angliškai 
ir išdalini kiekvienam choro 
nariui.

Susirinkime nutarta daly
vauti Lietuvos nepriklauso- 
—įf-------------------------------- _-----------------------------------------------------------------

E ?

Geriausia komanda!
Transfiguration C.C. krep

šinio komandai sekasi. Jau 
laimėjo 16 iš eilės žaidimų. 
Šį sezoną pralaimėjo tik pat 
pradžioje 3 žaidimus. Ko
manda praeitą sekmadienį 
laimėjo prieš Collegiate All 
Stars 39 — 30. Rungtynės 
įvyko didžiulėje Arcadia 
Hall. Buvo per 5000 žiūrovų. 
Lažybos buvo 4 prieš 1, kad 
lietuviai pralaimės. Bet daug 
apsivylė ir, sako, daug pini
go išmokėta. Mūsų koman
da skaitoma geriausia Long 
Island Pro lygoje. Jei nori 
matyti komandą pačiame sa
vo gerume, atsilankyk penk
tadienio vakarais Klasčiaus 
salėje, kur vyksta lygos žai
dimai. Laimėti prieš Colle
giate All Stars gali tik pa
tys geriausi krepšininkai. 
Maspetho lietuvių komanda 
yra „tops”.

Jau ir vyčiai turi savo ko
mandą. Su altoriaus vaikų 
krepšininkais mes turime 3 
komandas. Sportas jaunimui 
sveika. R.

Šv. Vincento labdarybė
Šv. Vincento labdarybės 

draugija 1938 m. surinko 
$386.65. Išleido sušelpimo 
reikalams per tą laiką $266.- 
23. Balansas šiems metams 
liko $120.42. Sušelpė 20 as-

menų, keletą šeimų aprūpino 
rūbais, vaistais.

— Sunkiai serga Elena 
Borisevičienė. Guli Welfare 
Island ligoninėje. Genių sū
nus iš ligoninės jau sugrįžo.

— Vaikučių teatrėlis šį 
sekmadieni, sausio 15 d., 
prasidės lygiai 5 vai p.p. 
parapijos salėje.

Sąjungietės veikia
Moterų Sąjungos 30 kuo

pa metinį sus-mą turėjo sau
sio 4 d. Išklausyti praneši
mai, apkalbėta įvairūs rei
kalai. Nutarta suruošti žai
dimų vakarą kovo 5 d. Iš
rinktos atstovės į apylinkės 
Katalikų Seimelį. Nauja 
valdyba: dvasios vadas kun. 
P. Lekešis, pirm. T. Tamo
šauskienė, vicepirm. A. Ki- 
vitienė, finansų rašt. J. Ska
rulienė, prot. rašt. ir koresp. 
O. Petrulienė, iždo globėjos 
J. Paulauskienė, A. Kivitie- 
nė ir Jučienė; iždininkė ne
atsilankė dėl ligos. Į susirin
kimą atsilankė klebonas, 
sveikino kuopą Naujais Me
tais, linkėdamas ilgai gy
vuoti ir išlaikyti savo pra
kilnumą visuose darbuose.

Kuopa gražiai darbavosi 
praeityje, kaip Bažnyčios, 
taip visuomenės naudai; ji 
nepamiršo ir mūsų mylimo 
laikraščio Amerikos. Bran
gios sąjungietės, pasistenki
me ir toliau būti gyvomis; 
nelaidokime savęs su numi
rėliais, norėkime gyventi ir 
dirbti, kad mūsų visi pasiry
žimai būtų apvainikuoti gar
be.

kų seimelin atstovais išrink
ti: V. Žemantauskas, J. Ba
niulis, M. Skrodenis, St. Lu
koševičius, J. Mykolaitis ir 
Plioplys.

Parapijos jaunimo klubas 
su krepšinio komanda jau 
parodė, kad labai gražiai 
veikia. Kiekvieną trečiadie
nį klubas rengia žaidimus ir 
šokius McCaddin salėje, 
Berry St., tarp So. 2 ir So. 3 
gatvių, Brooklyne. Pereitus 
du trečiadienius jaunimas 
gausiai dalyvavo. Dalyvavo 
ir senesniųjų, kurie džiaugė
si, žiūrėdami, kaip jų vaikai 
žaidė krepšinį (basketball). 
Visi patenkinti atsilankę. •

Praeitą penktadienį para
pijos choras savo metiniame 
susirinkime išrinko naują 
valdybą, kuri žada dėti pa
stangų, kad choras ne veltui 
savo vardą nešiotų, kad pa
sirodytų ne tik namie, bet ir 
svetimųjų tarpe. Pirmininku 
išrinktas Lapšys.

Digrienei už 5 dol. auką kuo
pos reikalams.

Sekmadienį sodalietės 9 
vai. mišiose priims Komuni
ją bendrai.

Sekmadienį mūsų klebo
nas žadėjo veikiai pranešti 
parapijos apyskaitą už 1938 
metus.

Praeitą sekmadienį mūsų 
parapijos bažnyčioje iškil
mingai susituokė Albertas 
Menderis su Eugenija Neu- 
ronyte. Linkime jiems daug 
laimės.

Šio mėnesio paskutinį sek
madienį, sausio 29 d., Ange
lų Karalienės par. salėje Ro
žančiaus draugija ruošia 
šaunų balių, kuriame tarp 
kitko bus ir stambus laimė
jimas. Įžangos bilietai tik po 
35 et. Visi kviečiami atsi
lankyti ir jaukiai praleisti 
laiką tarp savųjų. Pradžia 
7:30 vai. vak.

Šeštadienį sodalietės ren
gia sniego balių parapijos 
salėje. Kažin iš kur jos gaus 
sniego, nes New Yorke jo 
nėra?

Amžinoji novena Dievo 
Motinos Stebuklingo Medali- 
ko garbei būna kiekvieną 
pirmadienį: lietuviškai 7:30 
vai,, angliškai — 8:15 vai. 
[vakare.

MIRĖ

Jieva Valiukevičienė, 60 
metų, gyv. 241 No. 5th St., 
Brooklyne, mirė sausio 7 d. 
Palaidota sausio 11 d. Kal
varijos kapuose iš Apreiški
mo bažnyčios.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J, Garšva.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

Pranešame, kad laikraščio 
AMERIKOS skaitytojai, ku
rie dar nesuspėjo atnaujinti 
prenumeratos 1939 metams, 
bet atsinaujins iki vasario 
15 d., gaus po gražų sieninį 
kalendorių. Taigi, kol yra į- 
vairių gražių kalendorių, 
prašome pasinaudoti šia pro
ga-

Administracija.
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Dr. Posner’s Ir 

Į Douglas vyrams ir 
' moterims aukštos 
J rūšies čevcrykal 
j nupigintomis 
J kainomis

j 329 Grand Street, j
Brooklyn, N. Y. į
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LENKŲ VAKARAS "

Brooklyn© muziejuje pra
eitą sekmadienį pradėtas va
dinamas lenkų mėnuo, kurio 
metu bus įvairi lenkų pro
grama. Atidarymo vakarą 
atsilankė Lenkijos generali
nis konsulas; lenįų jaunimo 
grupės pašoko įvairių tau
tiškų šokių, padainavo. Pro
gramos dalyviai buvo pasi
puošę lenkų tautiškais kos
tiumais. Muziejaus pirmame 
aukšte išstatyta lenkų dai
lės ir rankdarbių programa.

Ocean Parkway bulvaro 
vidury pradėjo taisyti kelią, 
tinkamą dviračiais pasivaži
nėti. Bus tai 5 ntylių ilgumo 
kelias, kuriuo bus galima 
pasiekti Coney Island.

KAMBARYS
išnuomojamas vienam arba 
dviem asmenim. Šviesus, di
delis su trims langais ir ši
luma. Privatiškas įėjimas.

Kreipkitės į
Misevich, 406 So. 3rd St.,
Brooklyn, N. Y. (2nd floor)

LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA
BAR ir GRILL

Gaminam Valgius Amerikoniš
ko ir Lietuviško Stiliaus. Čia 
taip pat galima gauti Ameri
kos išdirbimo ir importuotų 

degtinių, visokių vynų 
ir gero alaus

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

A/WWWVWWWW./VWWWWWWVW*

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

[660 Grand St. Brooklyn, N.Y.[

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

STEPHEN AROMISK1S 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Į Brooklyn, N. Y. 
7 222222222222222222222222222222222222222222

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.
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PIRMĄ SYKĮ BROOKLYNE ®

New Jersey Liet. Radio Valandos I

kurią girdite Sekmad. 9 v. ryte, iš stoties WHOM 1450 ko. |

Koncertas ir Šokiai |

dainuos baltos lelijos CHORAS -|

Vedamas Vlado Žuko §

. . . (•)

-Bus pavienių Dainų, Duetų ir kitų įvairių ®

PAMARGINIMŲ |

ŠOKIAMS GROS N. J. RADIO ORKESTRĄ |

Vedama Adolfo Smelskio ®

ĮVYKS SEKMADIENĮ |

Sausio - Jan. 15, 1939 |

GRAND PARADISE HALL 1

318 Grand Street, Brooklyn, N. Y. ®

Pradžia 5:30 vai. po pietų. Įžanga 50 centų ■

Visus ir visas kviečia — |N. J. Lietuvių Radio Valandos Vedėjai. |
^•X®j'-®vV®®®®®(»Y®®®®®®®®®(.’> ®®®®®<.-®®® ®® '-K-)®®®®®

Laimėjimo vakaras
Rožančiaus draugija ren

gia laimėjimo balių sausio 
29 d. parapijos salėje. Visi 
kviečiami atsilankyti ir iš
bandyti savo laimę; šokiai 
prie gero orkestro

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Šv. Vardo dr-jos susirin
kime tarp kitko buvo svars
toma apie būsimą vasario 17 
d. parapijos salėje balių. Bi
lietai išdalinti nariams, ku
rie pasižadėjo juos išplatin
ti.

Be to, tame pat susirinki
me išrinkti atstovai į Fede
racijos apskritį, būtent: M. 
Skrodenis, V. Žemantauskas, 
St. Lukas, J. Mykolaitis.

Šv. Vardo Draugijos Cen- 
tran atstovai palikti tie pa
tys: J. Tumasonis, St. Lukas 
ir V. Žemantauskas.

Apylinkės lietuvių katali-|

Sekmadienį 5 vai. vak. 
mūsų parapijos salėje, mū
sų parapijos vaikučiai, kurie 
lanko parapijos mokykloje 
dėstomas sesučių pranciško
nių pamokas, rengia gražų 
vaidinimų ir dainelių vaka
rėlį. Visi tėveliai ir mamytės 
yra prašomi į tą parengimą 
atsilankyti ir priduoti dau
giau energijos mūsų ‘jau
niems žiedeliams, kurie, 
augdami šioje šalelėje, ne- 
nutolsta nuo savųjų ir mo
kosi lietuvių kalbos.

Bilietai bus tik 35 c. Ne
pamirškite — sausio 15 d., 
5 vai. vakare.

Moterų Sąjungos 24 kp. 
metiniame susirinkime iš
rinkta nauja valdyba: pirm. 
M. Tvaskienė, vicepirm. B. 
Adomaitienė, finansų rašt. 
M. Butauskienė, prot. rašt. 
I. Avižonienė, ižd. O. Digrie- 
nė.

Sąjungietės labai dėkin
gos p. K. Dumblienei už pir
mininkavimą praeityje ir p.
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GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

Kralikauskas — Savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų speciali} Drink- 

Mixer TOM COLINS 
Taipgį parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain 
CREMO „CONNECTICUT BEST” 
Pristato pareikalavus: saliūnams, 
krautuvėms, vestuvėms ir t.t.

Reikalaukite 
Sodės

visur to vardo 
ir Alaus

91-93 Warwick St., Newark, N. J.

LICENSES 
Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

.P

I 
f I 
i
£

f

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

HAVEMEYER 8-0259 
. RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

MASPETH. N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. 729G lias been issued to the un

dersigned to sell beer, wine and liquor 
at retail under Section 132A of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3419 
Fill ton St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed on 
tlie premises.

JOHN RATILIS
3119 Fulton Street, 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 bw 

vuslo 107 Union Avenue.

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS
Biznio Vedėjas 

409 Grand Street,
Tel. EVergreen 7-8451

se-

Paimame senus rakandus 
ir juos perdirbę padarome, 
kaip naujus. Už nedideli 
pri mokėjimų i š m a i no me- 
naujus rakandus į jūsų 
nūs.

Papuoškite savo namus’ 
naujais „Dienet Setais”.

Brooklyn, N. Y.
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lat stiprėtų,

garbingame 
štitinko da
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rodis ir kei
daktoriui 1 
eiti ir visie

biliatą, tiek 
jam paliuke 
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mingų meti
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ŠTAI

Sausio 13 d., 1939 m.

Apylinkės Katalikų Seimelis
kad

su-

GIMTADIENIO PUOTA

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

A. J. M.

PADĖKA

VAIDINTOJŲ VEIKLA

Tel. STagg 2-7177

PARAPIJOS 
SUSIRINKIMAS kyti į susirinkimą. Lauksi

me! Po susirinkimo darbų 
dalyviai bus pavaišinti.

J. P. Mačiulis, pirm.
Adv. C. Vokietaitis, rašt.

Ir pagal sutartį 
Tel.: NAvarre 8-1919

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4tli STREET

IŠ S4JUNGIEČIŲ 
VEIKLOS

VALANDOS." 
9—12 ryte 
1— 8 va* 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-6868

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

4302 FLATLANDS AVENUE

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

VALANDOS: 
1—2 P. P.

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-0299

Sidabrinio Jubiliejaus Išvakarėse
Metinė parapijos apyskaita

Praėjusį sekmadienį Ap
reiškimo par. kleb. kun. N. 
Pakalnis pranešė metinę 
parapijos apyskaitą. Smulk
meniškai apyskaita su kle
bono įžangine kalba išleista 
iliustruotame, gerokai padi
dintame biuletenėlyje — 
„Parapijos žiniose”. Iš sa
kyklos klebonas pranešė 
apie buvusį ir dabartinį pa
rapijos stovį. Iš pranešimų 
paaiškėjo šie parapijos įvy
kiai:

1. Visa parapijos skola 
užbaigta atmokėti pernai ge
gužės mėnesį.

2. Šių metų gegužės mėn. 
gale sueis lygiai dvidešimt 
penki metai nuo Apreiškimo 
parapijos suorganizavimo. 
Taigi, šie metai Apreiškimo 
parapijai yra sidabrinio ju
biliejaus metai.

3. Per keturs metus ne tik 
išmokėta (užbaigta mokėti) . 
skolos 16,500 dol., bet dar pabaigoje. Atsižvelgiant į 
tūkstančiai dolerių išleista 
bažnyčiai pagražinti, ypatin
gai didžiajam altoriui iš
puošti. Tam reikalui parapi
jiečiai aukojo auksą, pinigus 
ir kitokias brangenybes.

4. Atskaitoje ypatingai 
pabrėžta Apreiškimo par. 
astuonių skyrių su valdžios 
teisėmis z mokykla. Per 25 
metus Apreiškimo mokykla 
kasmet išleisdavo gražiai 
išmokslintų ir doroje išauk
lėtų po keliasdešimt berniu
kų ir mergaičių.

5. Apreiškimo mokykloje 
moko seselės dominikonės, 
visos lietuvaitės, baigusios 
su pasižymėjimu mokslus 
pagal dabartinius pedagogi
jos reikalavimus. Mokyklos 
vedėja (Principal) sesuo Ni
kodemą, lietuvaitė, baigusi 
atitinkamus mokyklų vedėjų 
kursus Šv. Jono Universite
te.

6. Atsižvelgiant į sunkią
naštą išlaikyti didelę su vi
sais patogumais ir reikalavi
mais mokyklą per 25 metus 
ir dar padaryti fundamenta- 
liškus pataisymus bažnyčio
je, mokykloje ir klebonijoje, 
be to, per tą laikotarpį at
mokėti visą skolą, reikia pri
pažinti faktą, kad Apreiški
mo parapijiečiai yra tikrai i..............................
susipratę, šviesūs katalikai, į jaunimui labai patinka. Pra-

atjaučian- ėjusio antradienio vakare į-
vyko vadinama mėgėjų pro-

savo pilną pasitikėjimą, 
jie ir toliaus rems savo pa
rapiją, džiaugėsi, kad iki 
šiam laikui niekados nerei
kėjo išmetinėti parapijie
čiams, kad neduoda pinigų. 
Priešingai, tekdavo tik pa
dėkoti už aukas ir apie pa
rapijos finansinius reikalus 
bendrai kalbėti iš sakyklos 
užtekdavo vieną sykį į me
tus, t. y. po Naujų Metų 
sekmadienį, pranešant meti
nę parapijos apyskaitą.

Po apyskaitos, parapijie
čiuose reiškėsi labai graži 
nuotaika ir, kiek teko suži
noti, kolekta žymiai padidė
jo, v
Mokyklos jubiliejinė laida 

(graduation)
Kaip viešose (public) mo

kyklose, taip ir mūsų Ap
reiškimo mokykloje baigusių 
mokslą mokinių išleidimas 
įvyksta du kartus į metus, 
sausio ir birželio mėnesių

vasaros karščius, jubiliejinė 
mokyklą baigusių mokinių 
laida (graduation) įvyks šio 
mėnesio 29 dieną. Vadinasi, 
į programą įeis ir mokyklos 
sidabrinio jubiliejaus pami
nėjimas. Gi antroje laidoje, 
birželio pabaigoje, jubiliejus 
nebebus minimas. Bus tik 
paprasta mokyklų baigusių 
programa. Dėl to visi para
pijiečiai maloniai kviečiami 
būtinai dalyvauti mūsų mo
kyklos jubiliejinėse iškilmė
se, kurios įvyks šio mėnesio 
(sausio — Jan.) 29 d., sek
madienį, 7:30 vai. vak.
Lietuvių katalikiško jauni

mo organizacija C. Y. A.
Kun. V. Masiuliui ir kun. 

B. Kruzui vadovaujant, šioje 
parapijoje su nepaprastu en
tuziazmu jaunimas organi
zuojasi ir gražiai veikia. Ne
minint poros didžiulių gra
žiai pavykusių parengimų, 
kiekvieno antradienio vaka
re įvyksta per 300 jaunimo 
suėjimai (socials). Juose ne
sitenkinama tik šokiais. Bū
na įdomios programos. Jau 
dalyvavo visa eilė įžymių 
kalbėtojų, jų tarpe ir kun. 
E. Curran, žavintis kalbėto
jas, publicistas ir kovotojas 
prieš komunizmą; jo kalbos

suprantantys ir 
tys parapijos reikalus.
' 7. Taigi, Apreiškimo lietu- 5rama- Radosi jaunimo tar- 

viu parapija, sulaukusi savo Pe gražiai dainuojančių, 
sidabrinio jubiliejaus, gali Pūkius monologus, sakančių,
pasididžiuoti savo nuveik
tais gražiais darbais. Para
pija šiandieną yra visoje sa
vo garbėje ir pilnumoje, nes 
turi 3 kunigus-, gražią, erd
vingą bažnyčią, pilną su val
džios teisėmis mokyklą, ve
damą seserų — mokytojų 
lietuvaičių, kleboniją. Gi 
skolos neturi nei vieno cen
to.

8. Savo pranešimuose kle
bonas kalbėjo ir apie būsimą 
parapijos darbuotės planą. 
Reikšdamas parapijiečiams

gabiai skambinančių pi j anų 
ir t.t. ir t.t. Jaunimui ši pro
grama taip patiko, kad ji 
užsitraukė 1 vai. 45 min. 
Apdovanoti du vaikinai ir 
dvi mergaitės už grąžiausį 
ir sėkmingiausį pasirodymą.

Šį kartą dalyvavo apie 350 
jaunimo. Ateinančio antra
dienio vakarui taipgi ruošia
ma įdomi programa.

Šioje jaunimo organizaci
joje esama per 500 narių. 
Kiekvienas narys privalo tu
rėti su savimi identifikaci-

LIETUVIŠKI BARAVYKAI
MĖGSTAMAS ŽIEMOS SKANĖSTAS

Grybus lietuviai ypatingai mėgsta. Dabar yra geriausia
proga paragauti tikrų lietuviškų baravykų. Užtai pirkda
mi mūsų importuotų „Maisto” lietuviškų mėsų, savo gro- 
serninko ar bučerio prašykite ir lietuviškų baravykų vir
tinės.

Užsakymus priimame tokius: baravykų — nemažiau 50 
svarų, mėsų — nemažiau 5 dėžių.

LITHUANIAN-AMERICAN
IMPORT & EXPORT CORPORATION

157 Chambers Street, New York.
Tel. REctor 2-2786

jos kortelę, be kurios į susi
rinkimus neįleidžiama. Pri
klausyti prie šios organiza
cijos gali tik lietuvių kata
likų abiejų lyčių jaunimas.

Vargelis.

APREIŠKIMO PAR. CHO
RO NAUJA VALDYBA

tomi sutinką su esama mo
kesčių tvarka ir tuo pačiu 
apsunkina darbą tų, kurie 
reikalauja reformų. Eikime 
talkon tiems, kurie gina mū
sų reikalus.

Kiekvieno namų savininko

Sausio 15 d., tuoj po 
mos, Apreiškimo par. salėje 
įvyks Apreiškimo parapijie
čių susirinkimas, kuriame 
jus tariamasi, kaip geriau
siai paminėti parapijos 25 
metų sukaktį, kurios bus su
laukta šių metų gegužės mė
nesį. Manoma išleisti atitin
kamą sukaktuvių leidinį; 
tam reikalui visos draugijos 
jau fotografuojasi.

Pagerbė narę 
į Sausio 4 d. Moterų Sąjun- 
i gos 29 kuopa surengė neti- ir pas choro narius, 

kėtą puotą savo narei Karo
linai Zaukienei ir jos vyrui 
Vladui pagerbti jų vedybi- 

: nio gyvenimo 25 metų su
kakties proga.

Vadovaujant kp. pirm. P. 
Grigienei Zaukams supinta 
eilė gražiausių- linkėjimų. 
Nuo kuopos įteikta ir graži 
dovana. Svočia buvo U. Či- 
žauskienė, o svotu — K. Do
brovolskis. Jubiliatai susi- surengs vaišes. Ačiū vakaro 
jaudinę dėkojo sąjungie- šeimininkėms: O. Belevičie- 
tėms, yiešnioms bei svečiams 
už surengimą tokios netikė
tos puotos.

Per vakarienę pasakyta 
daug kalbų ir pareikšta šir
dingų jubiliatams linkėjimų.

Labai džiuginantis reiški
nys, kad sąjungietės moka 
tokiomis progomis pagerbti 
savo nares. Tas jas suriša 
dar tampresniais ryšiais. 
Taip ir reikia. Gyvuok, mūsų 
nare, jubiliate, ilgiausius 
metus. Laimingai sulaukti 
auksinio jubiliejaus.

Ten Buvus.

Sausio 6 d. įvyko Apreiš
kimo par, choro metinis su
sirinkimas, kuriame išrinkta 
nauja valdyba: pirm. Petras 
Ivanauskas (visais balsais pareiga sausio 13 d. atsilan- 
perrinktas); vicepirm. Ed. 
Bružinskas, sekr. Al. Steč- 
kytė, ižd. šiška, koresp. Ant. 
Masaitis. Nariai sužinojo, 
kad jų ižde dar yra nemaža 
suma pinigų.

Apsvarsčius įvairius rei
kalus, daugiausia tartasi 
apie choro metinius šokius, 
įvyksiančius vasario 3 d. 
Hotel Edison didžiojoje sa
lėje. Visi nariai sutiko dirb
ti, kad ši pramoga geriau
siai pavyktų. Bilietai parda
vinėjami iš anksto po 1 dol.; 
prie salės durų kaštuos 1 
dol. 25 c. Bilietų galima 
gauti klebonijos raštinėje, 
pas choro vadą muz. Jankų, 
Amerikos administracijoje

Norime išreikšti padėkos 
žodį Mot. S-gos 29 kp. na
rėms už surengimą netikėtos 
puotos. Aš visai nesitikėjau, 
kad bendradarbės sąjungie- 
tės įvertins mano menką pa
sidarbavimą šioje kuopoje ir

nei, U. Mikulskienei ir A. 
Mačėnienei ir kitoms, kp. 
pirm. P. Grigienei ir visoms.

Gražios dovanos ir vaišės 
visuomet paliks mūsų at
mintyje.

Karolina ir Vladas Zaukai.

NAMŲ SAVININKŲ 
DĖMESIUI

Susirinkimas
29 kp. metinis susirinki

mas įvyks sausio 18 d., tre
čiadienį, 8 vai. vak., par. sa
lėje. Malonės visos narės at
silankyti. Bus labai svarbus. 
Rinksime kuopos valdybą.

Rengia laimėjimų vakarą
29 kuopa sausio 22 d., 8 

vai. vak., par. salėje rengia 
laimėjimų vakarą. Pelnas 
skiriamas altoriaus tarnau
tojų sutonėlėms. Kviečiam 
visus atsilankyti ir paremti. 
Bilietas 35 c. Koresp.

ZAUKŲ SUKAKTIS

Šiomis dienomis Vladas ir 
Karolina Zaukai, artimi A- 
merikos bičiuliai, minėjo ve
dybinio gyvenimo 25 metų 
sukaktį. Jubiliatų draugai 
pasistengė šią sukaktį ati
tinkamai paminėti. Sausio 4 
d. juos pagerbė 29 kp. sąjun- 
gietės, šeimyniškoje ' puoto
je, o sausio 7 d. būrys drau
gų suruošė pagerbimo vaka
rienę Apreiškimo par. salė
je.

Pagerbimo puotoje pro
gramai vadovavo T. Klimie- 
nė. Sveikinimo kalbas pasa
kė kleb. kun. N. Pakalnis, 
kun. V. Masiulis, U. Mikuls
kienė, p. Dragūnienė,- Klimas 
ir kiti. Duetą sudainavo M. 
Stagniūnaitė ir Deltuvaitė; 
jos padainavo ir solo; akom
panavo muz. Jankus. Smui
ku grojo jaun. Klimas, 
akompanuojant Justui Jan
kui.

Jubiliatai Zaukai visiems 
atsilankiusiems nuoširdžiai 
dėkojo. Vakaras praėjo sma
gioje nuotaikoje.

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų savininkų organi
zacijos metinis susirinkimas 
įvyks sausio 13 d., 7:30 vai. 
vak., grab. Shalins-šalinsko 
įstaigoj, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y. (Jamaica 
linija važiuojant reikia iš-,

Sausio 9 d. netikėtą gim
tadienio puotą Zuzanai Ged
vilaitei surengė H. Zuroms- 
kiai, 59-11 — 69 PI., Maspe- 
the. Susirinko „siuvimo ra
telis”, kaip ir kiekvieno pir
madienio vakarą. Stalas bu
vo papuoštas įvairiausiais 
valgiais.

Vaišėse dalyvavo Z. Ged-! 
vilaitė, jos motina, sesutė 
Br. Jesinskienė, P. Mack, S. 
Baršauskienė, V. Valantie- 
jienė, A. Stalkiūte, Connie 
Andruos, Zuromskytė, Zu- 
romskiai ir kiti. Įteikta do
vanų.

Linkime Zuzanai ilgiausių 
metų! Viena iš draugių.

Sausio 29 d., sekmadienį, 2 vai. popiet, Angelų Karalie
nės par. salėje, 213 So. 4th ir Roebling Sts., Brooklyne, 
šaukiamas metinis Apylinkės Katalikų Seimelis, kurio pro
grama numatoma tokia:

1. Posėdžio atidarymas; 2. Federacijos apskrities valdy
bos, Lietuvių Dienos Komiteto ir įvairių komisijų praneši
mai ; 3. kun. J. Balkūno pranešimas — Dabartinio momen
to reikalavimai ir mūsų uždaviniai; 4 Juozo Bulevičiaus 
pranešimas — Jaunimo lietuvybės išlaikymo klausimu; 5. 
Diskusijos dėl pranešimų? 6. Apylinkės katalikų veikla 
šiems metams; 7. Rezoliucijų svarstymas ir priėmimas; 8. 
Komisijų rinkimai.

Visos katalikų organizacijos prašomos išrinkti savo at
stovus. Atskiri kvietimai nesiuntinėjami. Kiekvienos 
draugijos valdybos pareiga pasirūpinti, kad jų draugija 
būtų tinkamai Seimelyje atstovaujama.

Feder. Apskr. Valdyba.

Kun. Aml 
Draugo s 
Nėr ko d 
Jau šveln 
Svarbi pri 
laimingos

Simpatingi 
to, drąsių j; 
siy, nuotaik 
pinas Hart 
kun. Jonas j 
22 d. sulauki 
Žiaus. Nieks

Tenka či 
kad sausio 
30 metų suJ 
telis mūsiši 
lity dienras 
kaktis, kiek 
minima kuk 
Mūsų nuoši 
jimas, kad 
tis pasiektų 
lietuvių mai

Sausio 5 d. įvyko Liet. Me
no Teatro narių susirinki
mas, kuriame išrinkta nauja 
valdyba: pirm. Vikt. Raudo
naitis, vicepirm. Ant. Alek
na, sekr. Galinskaitė, ižd. 
Osteika. Išrinkta reikalų ko
misija iš trijų asmenų ir pa
skirti reporteriai. Režisie
rium bus Vikt. Raudonaitis.

L.M.T. rengiasi vaidinti 
veikalą, kuris perduotas re
žisieriui. Kada veikalas bus 
vaidinamas, bus paskelbta 
vėliau.

Susirinkime nagrinėtas ir 
statutas. Pastebėti netikslu
mai bus atitaisyti. Priimta 
naujos narės — Smetonaitė 
ir Lukošiūtė.

Šį sekmadienį 6 vai. vak. 
Susivienijimo salėje įvyks 
draugiškas pasilinksminimas 

‘ i jr šokiais; 
gros J. Navicko orkestras. 
Visi kviečiami. Rep.

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)
ADVOKATAS

! 219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y.
(Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška Šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos

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

lipti Forest Parkway stoty- 'su užkandžiais
je).

Svarbu, kad šiame susi
rinkime dalyvautų visi na
riai, nes bus valdybos ir di- 
rektoriato rinkimai. Kviečia
me atsilankyti į minėtą su
sirinkimą ir tuos namų savi
ninkus, kurie dar nėra pri
sidėję prie organizuoto vei
kimo. Bus gera proga susi
pažinti su organizacijos tik
slais ir siekiais. Kai mūsų 
ir kitų tautų panašios orga
nizacijos veda kovą už tei
singesnį namams mokesčių 
nustatymą, rodos, kiekvie
nas namų savininkas turėtų 
suprasti savo pareigą.

Tie namų savininkai, ku
rie tyli ir nesideda prie or
ganizuoto veikimo, yra skai-

— Iš atvykusių Austrijos 
120 žydų Lietuvoje dar yra 
apie 30.

BROOKLYN 
CENTRAL PALACE, 

Inc.
I. Miller, Sav.

Salė baliams, banke
tams, vestuvėms ir ki

tokiems tikslams.

16-18 Manhattan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 4-6696

Tel. STagg 2-2173

Robert Lipton
LAIKRODININKAS

701 Grand St. Arti Graham Ave. Brooklyn
MOKYKLOS UŽBAIGTUVĖMS DOVANOS

$3.50
2.25
1.50
1.50

Įsteigta 1892

Mokyklos užbaigos aukso žiedai..............  nuo
Rankiniai laikrodėliai (Wrist watches) .... nuo 
Kryželiai ir užraktėliai su retežėliais.......nuo
Waterman plunksna ir paišelio setas....... nuo

daiktelį iki pareikalavimo.
Paminėkite apie šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ATDARA VAKARAIS Ekspertiškas laikrodėlių 
taisymas

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Ine.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA 

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

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

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

Šiomis d 
tai mini L 
metų sukai 
mutistti 
agituoja s 
dalyvauti: 
se, nulenki 
demokratu 
džios užgn

I
Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIESLengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie 1S geriausios Smetonos. ALŪS 1S geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:| J. GINKUS
;495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER AND EMBALMER 

REAL ESTATE — GENERAL INSURANCE

Maspeth, N. Y54-41—72nd Street,

Tel..- EVergreen 7-1645 Lie. No. L886

PIRKITE SAVO LIKERĮ ŠVENTĖMS

SU PASITIKĖJIMU

MANHATTAN LIQUOR KRAUTUVĖJE

264 Grand St., Kampas Roebling St.

didžiausioje, geriausioje, žemiausių kai
nų ir labiausiai pasitikimoje regtinės 

krautuvėje, Brooklyne.

Degtinė yra dovana, kuri tikrai 
patenkins, jei pirksite

Manhattan Liquor Store
264 Grand Street, Kampas Roebling St., Brooklyn

rėjui.
Negalim 
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