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Simpatingasis, šalto pro
to, drąsių jaunatviškų jude
sių, nuotaikingo jumoro ku
pinas Hartfordo klebonas, 
kun. Jonas Ambotas, sausio 
22 d. sulaukia 70 metų am
žiaus. Nieks iš jį pažįstan
čių netiki, kai pasakai, kad 
kun. Ambotas jau 70 metų. 
Pagal metų skaičių, Jubilia
tą reiktų vadinti seneliu, bet 
tokio išsireiškimo negalima 
pavartoti, nes kun. Ambotas 
nepaprastai jaunos dvasios 
asmenybė. Sveikindami Ju
biliatą, nieko kito negalime 
jam palinkėti, kaip tik dar 
daugelio laimingų, džiaugs
mingų metų!

LENKAI AREŠTAVO 
ČIBIRU

Vilnius. — Gruodžio 26 d. 
lenkai areštavo mokytoją 
Čibirą.

vaisių — fašizmą, kurs irgi 
vargina žmoniją savo ne
žmoniškais siekiais.

Tenka čia pat pažymėti, 
kad sausio 22 d. reikšmingą 
30 metų sukaktį mini vienin
telis mūsiškės išeivijos kata
likų dienraštis Draugas. Su- 

| kaktis, kiek mums žinoma, 
minima kukliai — koncertu. 
Mūsų nuoširdžiausias linkė
jimas, kad Draugo dienraš
tis pasiektų kuo plačiausias 
lietuvių mases, kad jis nuo
lat stiprėtų, kad visada būtų 
lietuviško gyvenimo ir veid
rodis ir kelrodis. Jo vyr. re
daktoriui Leonardui šimu
čiui ir visiems jo bendradar
biams linkime ištvermės 
garbingame kataliko laikra
štininko darbe.

Šiomis dienomis komunis
tai mini Lenino mirties 15 
metų sukaktį. Ir lietuvių ko
munistai vtsumis jėgomis 
agituoja savo sekėjus uoliai 
dalyvauti minėjimo iškilmė
se, nulenkiant galvą Rusijos 
demokratinio judėjimo pra
džios užgniaužėjui ir naujos 
darbininkams vergijos įkū
rėjui.

Negalima neprisiminti, 
kad prieš 15 metų Lenino 
kūną nešė Stalinas, Kalini
nas, Zinovjevas, Kamenevas, 
Bucharinas ir Rykovas. 
Šiandie paskutinių keturių 
gyvųjų tarpe jau nėra — jie 
sušaudyti, kaip didžiausi ko
munizmo išdavikai. Prieš 15 
metų tie išdavikai drauge su 
Leninu kūrė naują santvar
ką, kuri darbininkui žmogui 
žadėjo rojų žemėje. Bet šian
die nėra nei to žadėto ro
jaus, nei jo pirmutinių kūrė
jų.

Brooklyno Vienybei nepa
tiko, kam lietuvių katalikų 
visuomenė nutarė ir toliau 
tęsti Vilniaus vadavimo dar
bą per savo skyrius, nesi- 
tardama su kitomis srovė
mis, bet šiomis dienomis 
Vienybė savo puolimą švel
nina, pati pripažindama, 
kad „tautininkai neturi 
bendro srovinio organo, 
su kuriuo būtų galima tartis 
bendradarbiavimui”. Toliau 
Vienybė rašo: „Todėl nega
lima perdaug smerkti kata
likų vadus, kad jie su niekuo 
nesitarę pasiėmė savo parti
jos globon Vilniaus vadavi
mo darbą”.

Turint dėmesy paskutinį 
V-bės sakinį, galima pasaky
ti, kad jame nemaža nelo
giškumo. Jei pati Vienybė 
pripažįsta, kad tautininkuo
se nėra su kuo tartis, tad 
kaip galima katalikus 
„smerkti”, kad ir ne per
daug? Antra, lietuviai kata
likai nėra jokia partija; pa
tartume V-bei išsiaiškinti, 
kas yra partija.

Daug kalbama apie Kata
likų Akciją, bet nenorima į- 
sigilinti, kokios priemonės 
vartotinos jos pasisekimui 
užtikrinti. Springfieldo vys
kupas Griffin neseniai pa
reiškė, kad katalikų akciją 
be katalikiškos spaudos ga
lima prilyginti tvirtam vy
rui, priverstam vaikščioti 
ant lazdų.

Artinasi vasario mėnuo, 
kurs yra paskirtas savo 
spaudai praplatinti. Nuošir
dūs katalikų akcijos darbi
ninkai turėtų tą mėnesį pa
versti tikrai naudingu savo 
spaudos gerovei.

Leninas „modernino” Mar
kso paskelbtą komunizmo 
,,mokslą”, neva stengdama
sis iškelti žmonių masės 
reikšmę ir galią. Bet prakti
koje jo mokslas atrodė visai 
kitaip. Pats Leninas norėjo 
būti garbinamas kaip nekly
stus vadas; kas tik priešino- 

įf) si jo nuomonei, turėjo atsi
sveikinti su šiuo pasauliu. 
Visur vyravo ne proletaria
tas, ne darbininkų visuome
nė, bet — proletariato va
das. Tą vadizmo pirmenybę, 
vieno asmens diktatūrą, dar 
labiau iškėlė Stalinas, apie 
kurį komunistų spauda ki
taip nerašo, kaip tik apie 
„velikij, genijalnyj i luče- 
zarnyj vožd’ narodov”.

Minint Lenino mirties su
kaktį, vargu ar kas gali 
reikšti džiaugsmo dėl jo pa
skelbto mokslo. Komunizmas 
iškėlė smurtą, jėgos viešpa
tavimą, paneigė žmogaus 
sielą, atmetė religiją. Jo pa
sėtos sėklos plačiame pasau
lyje išaugino priešingą sau į

Ispanijos vyriausybininkų 
ambasadorius Washingtono 
spaudoje paskelbė neva kvie
timą keliems įžymiems ka
talikų vadams atsilankyti į 
jo atstovaujamos vyriausy
bės turimą teritoriją, kurio
je jie galėsią įsitikinti, kad 
jokio tikybinio persekiojimo 
ten nesą. Pakviestieji as
menys tuojau atsakė, kad 
šis pakvietimas visai be 
prasmės.

Vienas pakviestųjų, Ka
talikų Tautinio Gerovės Ko
miteto generalinis sekreto
rius mons. Ready, dar birže
lio mėnesį buvo kreipęsis į 
minėtą ambasadorių, prašy
damas jo paramos kelionei į 
Ispaniją, bet iš ambasado
riaus nesulaukta jokios pa
ramos.

Komunistų Laisvė vieno 
savo bendradarbio lūpomis 
taip šaukia: „Gana mums 
būti vergais! Mes stojam į 
eilę ir eisim Rusijos keliais”. 
Ką gi, linkime laimingos ke
lionės į Rusiją, kur galėsit 
vaikščioti Stalino nurody
tais keliais, vedančiais į tik
rą vergiją. Jei nenorėsite 
komisarams vergauti, tai — 
k stenke!

METAI VII
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Kauno miesto vaizdas gražiąją žiemą, žiūrint nuo Vytauto kalno.

Prezidentas Reikalauja 
Nemažinti WPA Pašalnos

BIZAUSKAS PASKIRTAS 
ATSTOVŲ LATVIJAI

Kaunas. — Iki šiol buvęs 
užsienio reikalų ministerijos 
administracijos departamen
to direktorius, ministeris 
Kazys Bizauskas paskirtas 
Nepaprastu Pasiuntiniu ir 
Įgaliotu Ministeriu Latvijai.

Kazys Bizauskas yra ge
rai žinomas amerikiečiams, 
nes šioje šalyje buvo Lietu
vos atstovu nuo 1923 metų 
gruodžio iki 1927* m. rugsėjo 
mėn. Vėliau buvo Lietuvos 
atstovu Anglijai ir Latvijai.

PRANCŪZIJA NEATIDA
RYS SIENOS SU ISPANIJA

Paryžius. — Nežiūrint Is
panijos „vyriausybininkų” 
prašymo ir socialistų parti-

Washington, D.- C. — Pre
zidentas Roosevelt spaudos 
atstovams pareiškė savo di
džiausią nepasitenkinimą dėl 
kongreso atstovų rūmų žy
gio, kurs sumažino jo pasiū
lytą programą WPA dar
bams. Atstovų rūmai prezi
dento siūlymą sumažino 150 
milijonų dolerių, bet prezi
dentas dabar laukia senato 
veiklos. Jis nurodo, kad apie 
milijonas šelpiamų darbinin
kų turės išeiti į gatvę be 
darbo ir be duonos birželio 
mėnesį, jei atstovų rūmų nu
tarimas nebus pakeistas.

Senato komisijos posėdyje 
lankėsi New Yorko mayoras 
La Guardia ir kitų miestų 
atstovai, kurie nurodė, kad 
reikia palaikyti prezidento 
siūlymus, nes kitaip milijo
nai birželio mėnesį pateks į

SAVAITĖS ĮVYKIAI
Sumažino pašalpai sumas

Pašalpos darbams tęsti iki 
šių metų birželio galo prezi
dentas Roosevelt prašė Kon
greso paskirti 875 mil. dole
rių, bet atstovų rūmų nariai 
pasipriešino šiam prašymui 
ir prezidento siūlymą suma
žino 150 mil. dolerių. Prieš 
lemiamą balsavimą atstovai 
išklausė įvairių organizacijų 
nurodymus, kad prezidento 
siūloma pinigų suma būti
nai reikalinga. Pasipriešinę 
prezidento siūlymui atstovai 
nurodė, kad jau laikas ma
žinti valstybės iždo duoda
mas pašalpas, kad pagerėju
si ir gerėjanti šalies ekono
minė padėtis ir pan. Prie pa
šalpos darbų (WPA) dabar
tiniu laiku dirba per 3 mili
jonai darbininkų.
Chamberlaino kelionė

Sausio 14 d. Anglijos 
premjeras Chamberlain bai
gė savo lankymąsi Romoje, 
kur turėjo kelis pasitarimus 
su Mussoliniu ir aplankė Po
piežių Pijų XI. Įspūdingiau
sias susitikimas buvęs su 
Popiežiumi, kurs Chamber- 
lainą priėmęs labai nuošir
džiai. Jų pasikalbėjimas tę
sėsi gerą pusvalandį. Apie 
ką jie kalbėjosi, liko paslap
tis, bet Chamberlain iš Po
piežiaus kambario išėjęs la
bai maloniai šypsojosi. Skel
biama, kad Popiežius įteikęs 
anglų premjerui paruoštą 
dokumentą ir pasirašytą 
sveikinimą Anglijos karališ-
kai porai.

Pasikalbėjimai su Musso
liniu nedavę jokių, bent da
bar apčiuopiamų vaisių. Nei 
vienas iš abiejų valstybinin
kų nieko neprašęs ir nieko 
neužtikrinęs. Mussolini pa
reiškęs, kad visai artimi 
santykiai su Anglija tik ta
da susidarys, kai baigsis Is
panijos pilietinis karas.
Daugiau pirko, nei perdavė

Prancūzija pernai parda
vė užsieniui įvairių prekių 
už 31 bilijoną frankų, o už
sienyje pirko už 46 bil. fran
kų. Taigi, užsienio prekyba 
prancūzams pernai baigėsi 
su nuostoliu. Užpernai tas 
skirtumas buvo dar dides
nis.

LIETUVIŲ MUZIKA 
ITALIJAI

jos vado Blumo reikalavimo, 
Prancūzijos vyriausybė nu
tarė laikytis vadinamos ne-

skurdą.

Apsaugos programa

Prezidentas' pasiuntė Kon
gresui krašto apsaugos bei 
gynimo programą, nurody
damas, kad jai vykdyti se
kantiems metams reikia pa
pildomų sumų apie 600 mil. 
dol. Norima padidinti orlai
vių skaičių bent trim tūks
tančiais, sugurinti prieš
lėktuvinės apsaugos ginklus, 
įsigyti augiau dujokaukių, 
pusiau automatiškų šautuvų 
.ir kitų modernių ginklų. Jis 
nurodė vykdytinų daugelį 
planų laivyno pagerinime, 
naujų postų jūrose įsteigi
me.
Sukilėlių pažanga

Praeitą savaitę ir šios 
pradžioje Ispanijos sukilė
liai smarkiai pasistūmėjo į 
priekį Katalonijos fronte, 
sėkmingai užimdami Tara- 
gonos miestą su apylinkė
mis. Jų žygis dabar nu
kreiptas į Barceloną, dabar
tinę vadinamų vyriausybi
ninkų sostinę. Barcelonos 
vyriausybės premjeras Neg
rių nuskubėjo į Paryžių, 
prašydamas skubios pagal
bos savo vadovaujamai ka
riuomenei. Gen. Franco per 
radiją kreipėsi į Barcelonos 
miesto gyventojus ir gynė
jus, kviesdamas geruoju pa
siduoti. Jis nurodė, kad jo 
kariuomenė eina ne naikinti, 
bet išgelbėti nuo svetimo 
jungo.
Nauji rūmai

Hitlerio įsakymu pastaty
ti nauji jam rūmai Berlyne, 
kur bus jo darbo įstaiga,, iš
kilmingiems svetimų valsty
bių atstovų priėmimams sa
lės. Nauji kanclerio rūmai 
didesni už Mussolinio gar
siuosius rūmus. Naujuose 
rūmuose praeitą savaitę Hit
leris priėmė užsienio valsty
bių atstovus su jų dekanu, 
Popiežiaus atstovu, prieša
kyje.
Sovietų šnipai

Ramiojo vandenyno pa
kraščiuose suimtas Sovietų 
Rusijos kelionių biuro vedė
jas Mikalojus Gorin ir jo 
žmona. Abu jie apkaltinti 
šnipinėjimu Sov. Rusijos 
naudai

Kaunas. — Čia suruošta 
lietuviškos muzikos progra
ma Italijai, kurios stotys tą 
programą perdavė visoje 
Italijoje. Italams lietuviška 
muzika labai patikusi.

Atlankys Becką
Vokietijos užsienio reikalų 

ministeris Ribbentropas šio
mis dienomis keliaus į Var
šuvą, kur atlankys Lenkijos 
užsienio reikalų ministerį 
pulk. Becką, neseniai viešė
jusį pas Hitlerį. Abiejų mi
nisteriu susitikime bus tę
siami pasikalbėjimai, ku
riuose paliesti abiejų vals- 
tyvių glaudesni santykiai. 
Ateinančią savaitę sukanka 
5 metai, kai pasirašyta Vo
kietijos Lenkijos nepuolimo 
sutartis, galiojanti dar 5 
metams. Manoma, kad šios 
sutarties galiojimas dabar 
būsiąs pratęstas neribotam 
laikui, parodant, kad abiejų 
valstybių santykiai esą labai 
geroje padėtyje.
Svečias iš Brazilijos

Prezidentas Roosevelt pa
kvietė Brazilijos užsienio 
reikalų ministerį atvykti į 
Washingtoną ir pasitarti 
abiejų valstybių bendrais 
reikalais. Brazilijos ministe
ris pakvietimą labai malo
niai priėmė ir atvyks į Wa- 
shingtoną vasario mėnesio 
pradžioje. Tikrasis pakvieti
mo tikslas aiškiai nežino
mas.

sikišimo politikos Ispanijos 
pilietinio karo atžvilgiu ir 
neatidaryti sienos prie Is
panijos, pro kur būtų gali
ma laisvai siųsti ginklų ir 
maisto generolo Franco pri
spaustiems „vyriausybinin
kams”. Vyriausybė dar tu
rės atskirą pasitarimą šiuo 
reikalu, bet manoma, kad 
premjeras Daladier laimėk 
dėl savo griežto nusistaty 
mo.

Prancūzijoje viešai kalba
ma, kad šiais metais galima 
susilaukti naujos „Miunche
no sutarties”, nes, generolui 
Franco laimėjus, turėsią į- 
vykti naujų tarptautiniu pa
sikeitimų, kurių pasėkoje 
Prancūzija galinti netekti 
Korsikos, Tuniso ir Džibučio 
uosto.

Prancūzijos vyriausybės 
pastangos nepagelbėti Bar
celonos vyriausybei viešai 
aiškinamos labai gerai žino
ma aplinkybė — nenusidėti 
Anglijos premjero Chamber
laino politikai. Chamberlai- 
nui Mussolini pažadėjęs tuo
jau ištraukti savo karius iš 
Ispanijos, kai tik gen. Fran
co laimės savo kovas ir visa 
Ispanija bus jo valdžioje. 
Toks Mussolinio pažadėji
mas raminąs anglus ir Pran
cūzijos vyriausybę; mat, ir 
Prancūzijai ir Anglijai rūpi 
savi interesai Viduržemio 
jūros pakraščiuose.

VILNIAUS LIETUVIŲ LAI
MĖJIMAI SAVIVALDYBIŲ 

RINKIMUOSE

Vilnius. — Įvykusiuose sa
vivaldybių rinkimuose lietu
viai pravedė 235 atstovus, 
lenkai — 67, gudai — 4. Rin
kimų duomenys dar negalu
tini.

MINĖJO ĘLATĘĖDOS AT
VADAVIMO SUKAKTĮ

Kaunas. — Visoje Lietu
voje iškilmingai paminėta 
Klaipėdos išlaisvinimo 16 
metų sukaktis. Sausio 15 d. 
suruošta vieši susirinkimai, 
eisenos, įvairios paskaitos.

ANGLIJOS MIESTAI NU
KENTĖJO NUO BOMBŲ

PERNAI DEPORTUOTA

Londonas. — Keliuose An
glijos miestuose sausio 16 d. 
6 vai. ryte įvyko paslaptingi 
bombų sprogimai. Didžiausi 
sprogimai' įvyko Mancheste- 
ry, kur buvo ir žmonių au
kų. Kiti pažymėtini sprogi
mai buvo Londone, Liver- 
poole ir Belfaste. Būta mė
ginimų kai kuriose vietose 
išsprogdinti elektros ir van
dens tiekimo stotis.

Sprogimo kaltininkais lai
koma uždaryta airių respub
likonų organizacija. Rasta 
išmėtytų lapelių, kuriuose 
reikalaujama atšaukti visa 
kariuomenė iš šiaurinės Ai
rijos, nes kitaip nebūsią tai
kos su anglais.

Laimingas bilietas
Prancūzė našlė Dupont 

buvo pradžiuginta žinia, kad 
valstybės loterijoj ji laimėjo 
milijoną frankų. Nelaimei, ji 
niekur negalėjo rasti savo 
laimingo bilieto. Vėliau ji 
pagalvojo, kad bilietas galė
jo likti mirusio vyro drabu
žiuose. Jai pavyko gauti lei
dimą iškasti kapą ir velionio 
drabužiuose atrastas laimin
gas bilietas. Našlei praeitą 
savaitę išmokėtas milijonas 
frankų.

18,553 ASMENYS

— Pernai Lietuvos mies
tuose pastatyta 5,500 naujų 
trobesių už 53 milijonus litų. 
Statybą pusėtinai stabdė 
plytų trūkumas.

Washington. — Imigraci
jos viršininkas pranešė, kad 
pernai iš šio šalies deportuo
ta 18,553 svetimšaliai. 9,278 
asmenys išgabenti jų pačių 
lėšomis, o kiti — valstybės.

Naujų emigrantų pernai į 
šią šalį atvyko 67,895 asme
nys, daugiausia iš Vokieti
jos ir Austrijos — 17,199 
asmenys, kurių apie 12,000 
žydų. Iš anksčiau apsigyve
nusių svetimšalių 162,078 
asmenys pernai priėmė šios 
šalies pilietybę.

Apskaičiuojama, kad šiuo 
metu Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse gyvena 3,838,578 
svetimšaliai.

SPARČIAI AUGA 
MIESTELIS

Kazlų-Rūda, Marijampolės 
apskr.— Pro Kazlų-Rūdą 
eina geležinkelio linijos jun
giančios Kauną su Kybar
tais (Vokietijos siena) ir 
Kauną su Marijampole — 
Alytum. Būdamas geležinke
lių mazge ir turėdamas va
sarvietės privalumų, Kazlų- 
Rūdos miestelis sparčiai au
ga. Prieš 20 metų čia tebu
vo keli šimtai gyventojų, o 
dabar jų jau yra apie 3000. 
Iš valdiško miško sudaryta 
400 sklypų naujoms staty
boms. Kadangi aplink Kaz
lų-Rūdą yra dideli miškų 
plotai, tai statyba vykdoma 
daugiausia medinė.



LANKĖSIIŠ TĖVŲ ŽEMĖS
— Pasižymėjusiems dar-

ko-

Tirpinimo Katilas Nebaugina

iš-

Lietuvos Sostas Kristui Valdovui 1

|2.00 
ei.io 

$$2.76 
11.50

12.00
81.10
$2.75
$1.50

PRASIDĖS LIETUVOS
LENKIJOS PREKYBA

Klaipėdos
pašalinti

prekybos sutartis įsiga- 
sausio 21 d. Tuojau ruo- 
išvykti į Lenkiją tartis 
prekių užpirkimų eilė
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Nepaslaptis, kad ir šviesiausiai nusiteikę idealistai pie
šia tamsiomis spalvomis visų tautybių ateitį šioje šalyje. 
Visi kalbame, kad Amerikos tirpinimo katilas naikina be 
pasigailėjimo visas tautybes. Visur girdimi balsai, kad 
jaunoji karta nusigręžia veidu nuo tėvų papročių, kalbos, 
nenori nieko girdėti apie seną Tėvynę.

Bet ar taip yra tikrovėje? Ar tai ne sąmoninga klaidin
gos amerikonizacijos agentų propaganda? Šiuo metu kaip 
tik tenka stebėti visai priešingą vaizdą. Europoje vyks
tąs nacionalizmo garbinimas, tegu ir iki kraštutinumų pa
didintas, turi atitinkamų atgarsių ir šoje šalyje. Įvairių 
tautybių asmenys vis garsiau pradeda linksniuoti savo kil
mę ir apie ją su pasididžiavimu kalbėti. Artėjanti Pasau
linė paroda irgi nemažai liudija, kad tirpinimo katilas — 
dar ne viskas. Steigiami įvairių tautybių žmonių atskiri 
komitetai, tikslu pagelbėti savo tėvų žemėms kuo geriau
siai pasirodyti, aiškiausiai liudija, kad amerikonizacija ne
pajėgė ir vargu ar pajėgs išnaikinti žmogaus gelmėse glū
dintį tautinės ugnies židinį.

Skaitant įvairiausių žymių žmonių autobiografijas, 
nuolat tenka stebėti, kaip su pasigėrėjimu pažymima, ko
kios tautinės kilmės buvo vienas ar kitas asmuo. Nelabai 
seniai vienas senatorius, verčiamas kandidatuoti svarbiai 
vietai, griežtai savo draugams pasakė: „Aš esu olandas, o 
olandai savo žodžio nekeičia”. Tai labai reikšmingi žo
džiai. Senatorius nepasakė, kad „aš esu amerikietis”, nors 
jo protėviai iš Olandijos atvykę jau prieš 300 metų. Kiek
vienas padorus, neiškrypęs žmogus negali nutraukti saito 
su savo tauta, nežiūrint, kaip seniai jo protėviai yra iške
liavę į kitą šalį.

Klaidinga manyti, kad mūsų jaunimui Lietuvos ir lietu
vių žodis nieko nereiškia. Praeitą savaitę angliškas laik-i 
raštis New Yorke buvo surengęs vadinamą lietuvių vaka
rą, kurio dalyvių didelę dalį sudarė lietuviškas jaunimas. 
IrHeko džiaugti^, kaip tie jaunuoliai didžiausiu entuziaz
mu kėlė ovacijas, kai tik programos vedėjas kitatautis iš
tardavo Lietuvos vardą. Jie vėliau mielai šoko tik lietu
viškus šokius. Tegu šis faktas ir nelabai reikšmingas, 
bet vis dėlto jis liudija, kad jaunimui nesvetima visa tai, 
kas lietuviška.

Iš įvairių kolonijų gaunamos žinios apie chorų ruošimą
si Lietuvių Dienai, įvyksiančiai Pasaulinėje parodoje, rug
sėjo 10 d., irgi geras atsakymas į visų vilties nustojusių 
raudas, Jaunimui skiriami du žurnalai, Studentų žodis 
ir š.K.A. Aidai, labai gražiai leidžiami, savo puslapiuose 
neleidžia anglų kalba straipsniams nei mažiausios vietos, 
o jie prirašomi veik išimtinai jaunuolių. Yra ir daugiau 
smagių faktų.

Drąsiai galima tvirtinti, kad garsusis tirpinimo katilo 
baubas dar nėra baius, jei, žinoma, nenuleisime akių ir 
rankų. Numoti ranka ir leisti jaunimui klaidžioti be va
dovavimo, lengva širdimi brukti jiems viską, kas tik ang
liška, atidaryti laikraščiuose angliškus puslapius ne lietu
vybės propagandai, bet tik menkiausioms bendradarbių 
užgaidoms patenkinti — didelis nusikaltimas. Jaunimo 
susirinkimai, jaunimo pramogos, jaunimo pamaldos dar vos liga mirė kun. Stepas 
gali ir turi būti vedama lietuviškai. Kol dar gyvi tėvai, Preikštas, įšventintas prieš 
kol dar vyrauja pirmoji čia gimusi gentkartė, turime 
įtempti visas jėgas, kad tirpinimo katilas netektų visos 
savo galios. '

— Vilniaus Vadavimo są
jungos likvidavimas tęsis, bininkams ir tarnautojams 
kaip manoma, iki birželio steigiama Darbo žvaigždė,; 
pradžios; jos turtas būsiąs 
perduotas šaulių sąjungai, o 
Vilniaus Geležinio Fondo 
turtas, greičiausiai, būsiąs 
paskirtas Ginklų Fondui.

— Šiomis dienomis išėju
siose Klaipėdos Valdžios Ži
niose paskelbta, kad vokie
čių kalbai suteikta pirmeny
bė. Iki šiol lietuvių ir vokie
čių kalbos turėjo lygias tei
ses.

— Lietuviškų organizaci
jų susirinkimams Klaipėdoje 
nebeduodamos patalpos, kur 
tik jų savininkai yra nelie
tuviai.

— Naujai sudarytosios 
Klaipėdos Direktorijos pir
mininku 
lietuvis 
nariais 
Monyną
pėdos krašto ūkininkas lie
tuvis Žygaudas jau buvo na
riu ankstyvesnių Direktori
jų. Nuo lietuvių organizaci
jų laikosi nuošaliai ir yra 
daugiau linkęs į vokiečių pu
sę. Monynas, darbininkas, 
buvęs komunistas, o dabar 
virtęs aktyviu naciu. Teisių 
daktaras Boettcheris 
jaunas advokatas.

— Sausio 11 d. vakare 
tūkstančiai kauniečių entu- 
zijastingai išlydėjo vilniečių 
Varpo chorą.

— Sausio 11 d. naujai pa
skirtasis Lietuvos pasiunti
nys Varšuvoje dr. šaulys į- 
teikė kredencijalus preziden
tui Moscickiui.

— Nepriklausomybės pa
minklinė Prisikėlimo bažny
čia būsianti baigta ir įreng
ta tiktai 1943 metais. Staty
bai dar reiksią išleisti apie 
pusantro milijono litų.

— Iš užsienių buvo pasko
los pasiūlymų Šventosios 
uosto statybai. Tačiau nuo 
paskolos atsisakoma, ir Lie
tuva toliau plės ir statys tą 
uostą savo lėšomis ir pajė
gomis.

— Naujai nupirktas lai
vas „Panevėžys”, jūroje pri
trūkęs kuro, buvo nupluk
dytas į Vinemuendės uostą. 
Netrukus „Panevėžys 
plauks į Klaipėdą.

— Laikraščiai rašo, kad 
šių metų rudenį Lietuvoje 
numatomi savivaldybių rin
kimai, kurių jau seniai ne
buvo.

— Kaune—Šančiuose džio-

MEKSIKA ARTĖJA SU VOKIETIJA
Sausio 20 d., 1939 m.

Jau keli metai, kai ban
dome įvesti Lietuvoje Amži
nąją Adoraciją Švepčiau- 
siam Sakramentui. Parinkta 
vieta: Benediktinių bažnyčia 
Kaune. Įrengimais rūpinasi 
Jo Ekscelencija vysk. Teofi
lius Matulionis. Visa katali
kiška Lietuva aukoja, kad 
tinkamai paruoštų sostą vi
siems laikams Kristui Val
dovui tautos laikinoje sosti
nėje.

Tauta tinkamai paminėjo 
krikščionybės 550 metų ir 
valstybės nepriklausomybės 
20 metų sukaktį. Tai sukak
čiai įamžinti, katalikiška vi
suomenė pasiryžo paruošti 
amžiną paminklą su amžiną
ja adoracija švenčiausiam 
Sakramentui. Benediktinės 
seselės dieną naktį garbins 
Švenčiausiąjį’, dėkodamos 
Kristui Valdovui už krikš-

čionybės malonę ir tautos 
laisvę. Jos amžinai maldaus 
palaimos tautai bei valsty
bei.

Benediktinių bažnyčios, 
kur rengiama amžina adora
cija, remontas jau gerokai 
pastūmėtas į priekį: išbal
tinta iš oro; stogas naujai 
perdengtas, viduje įvestas 
centralinis šildymas, elek
tros apšvietimas. Langai 
perdirbti, trys atstatyti se
novės pavyzdžiu. Bažnyčios 
vidus beveik visas iš naujo 
pertinkuotas. Visos durys 
naujai padarytos4 Daromos 
naujos grindys. Šiems dar
bams išsemtos iki šiol gau
tos lėšos, bet tikimasi dau
giau. Trūksta apie 7 tūks
tančių dolerių.

Lieka padaryti adoracijos
altorių; tam manoma skelb-Į 
ti konkursą. Norima įdėti i

9 metus; buvo nepaprastai 
nuoširdus darbininkų drau
gas; Šančiuose įsteigė di
džiulę prieglaudą vargšams 
ir seneliams. Ligoninėje iš
buvo 9 mėnesius. Mirė kaip 
darbo ir pasiaukojimo auka.

— Mažeikių linų fabrike 
kilęs gaisras padarė apie 
100,000 litų nuostolių.

vitražus, perdažyti vidų.
Manoma, kad amžinoji 

adoracija bus pradėta vasa
rą, per švč. Jėzaus Širdies 
šventę, vėliausiai — liepos 
mėn. 1 d., per Lietuvos pasi
aukojimo švč. Jėzaus šir
džiai sukaktį.

Amerikiečiai jau sudėjo 
pusę lėšų. Mes pirmi stojo
me padėti adoracijos mintį 
įgyvendinti. Tad padėkime 
įrengimus užbaigti. Savo au
kas galima siųsti per savo 
vietinius kunigus, per Kuni
gų Vienybės Centrą arba 
tiesiog Jo Eks. vysk. T. Ma
tulioniui Kaune (Benedikti
nių g-vė 4 nr.).

Kun. Jonas Balkonas.

ją duos Prekybos, Pramonės 
ir Amatų rūmai.

— Praeitais metais Lietu
voje pramonė padidėjo 10 
nuošimčių; plytų gamyba — 
40 nuoš.; alaus gamyba — 
62 nuoš.; spirito — 52 nuoš.; 
tabako — 12 nuoš. Cukraus 
gamyba sumažėjo 12 nuo
šimčių.

— Prekybos, Pramonės ir 
Amatų Rūmai vasario 4 d. 
atidarys savo naujuosius na
mus, kurių statyba kaštavo 
apie 900 tūkst. litų.

— Gruodžio mėnesio gale 
Kaune įvyko pirmasis lab
daros kongresas, kurį sušau
kė katalikų labdarybės drau
gija Karitas. Kongrese atsi
lankė ir sveikinimo kalbas 
pasakė vysk. Matulionis, vi
daus reikalų ministeris pulk. 
Leonas, Kauno miesto bur
mistras Merkys ir kiti įvai
rūs pareigūnai. Katalikų 
labdaros draugijos valstybė
je savo darbe užima pirmą 
vietą.

— Daugelyje 
krašto mokyklų 
Vytis ir respublikos Prezi
dento paveikslai; vienus pa
veikslus pašalino patys mo
kytojai, kitur mokytojų ta
rybos.

— Litekso audimo dirbtu
vėje tarp 200 darbininkų y- 
ra nemažai vokiečių, kuriuos 
labai žymiai palaiko vokie
čiai meistrai; dėl tokio ša
liškumo yra kilę nemažai 
nesusipratimų.

— Šiemet Kauno miesto 
savivaldybė viešiesiems dar
bams numato paskirti apie 
2 milijonus litų; gatvėms 
grįsti skiriant 650 tūkst. li
tų.

— Lenkai nori išplėsti su
sisiekimą Nemunu su Lietu
va, todėl Gardine numatoma 
įsteigti uostą. Didesnė pre
kyba su Lenkija prasidės šio 
mėnesio gale, nes nuo to lai
ko pradėti veikti prekybinis 
abiejų valstybių susitari
mas.

— Dėl visuomenei kenks
mingo dažno čigonų kilnoji
mosi norima išleisti naujus 
įsakymus, kurie uždraustų 
čigonams kraustytis be at
skiro leidimo.

— Klaipėdos krašte vokie
tininkai superka viešbučius 
ir kitokias patalpas iš lietu
vių ir žydų; bet paskutiniu 
laiku ir lietuviai pradėjo ne
snausti — keli lietuviai nu
pirko visą eilę namų ir dirb
tuvių. Neseniai paskirtas 
Klaipėdos krašto direktori
jos pirm. Bertulaitis lankėsi, 
prieš paskyrimą, Berlyne, 
kur gavęs nurodymų, kaip 
ateityje turi laikytis Klaipė
dos krašto vokietininkai.

— Po Kalėdų miškuose 
prasidėjo didelė darbymetė; 
miškuose dirba apie 18 tūk
stančių darbininkų, bet dar
bininkų dar esą mažokai.

— Prieš Kalėdas Kaune į- 
vyko žydų tikybininkų su
važiavimas, kuriame nutarta 
griežtai kovoti prieš tuos 
žydus, kurie nesilaiko šaba- 
so. Suvažiavime gausingai 
dalyvavo žydų rabinai — 
apie 500.

— Vilniaus miesto teatro 
direktorius buvo pasikvietęs 
Vilniaus lietuvių spaudos at
stovus, su kuriais tarėsi te
atro reikalais. Direktorius 
pareiškė norįs artimu laiku 
pastatyti lietuviškų veikalų.

— Pernai Lietuva užsie
niui savo sviesto pardavė 
apie 40 milijonų • svarų; tai 
žymiai daugiau, nei 1937 m.

Šiomis dienomis mūsų į- 
staigoje lankėsi kun. Kaz. 
Jenkus, So. Bostono par. vi
karas, Bostono provincijos 
Kunigų Vienybės pirminin
kas. Jis buvo trumpam lai
kui sustojęs New Yorke.

Muz. J. Vaičaitis, Brock- 
tono par. vargonininkas, lan
kėsi drauge su muz. A. Gri
goraičiu, Patersono vargoni
ninku ir užsiprenumeravo 
Ameriką.

Sausio 16 d. lankėsi dr. J. 
Raymond - Rimavičius, Ma- 
rianapolio kolegijos profe
sorius ir Columbia universi
teto lietuvių kalbos kursų 
vedėjas.

Kaunas. — Prieš Kalėdas 
pasirašytoji Lietuvos Lenki
jos 
lios 
šias 
dėl
Lietuvos ekonominių orga
nizacijų atstovų ir privačių 
pirklių. Be to, vyks į Lenki
ją Klaipėdos medžio sindi
kato ir miškų departamento 
atstovai, kurie aptars klau
simus, susijusius su lenkų 
miško plukdymu Nemunu ir 
to miško apdirbimu Lietu
vos lentpiūvėse.

Ir iš Lenkijos į Lietuvą 
atvyks ūkiškų įstaigų ir 
pirklių atstovai, kurie tarsis 
dėl lietuviškų prekių užpir
kimo. Kaip matyti iš pasi
rengimų, lietuvių lenkų pre
kyba .jau prasidės vasario 
mėnesį, nors pradžioje ir ne
dideliu mastu.

Tuojau po Naujų Metų 
prasidėsią diplomatiniai pa
sitarimai apie Lietuvos 
spaudos platinimą Vilnijoje 
ir Lenkijos spaudos platini
mą Lietuvoje. Nors šiuo 
klausimu, esą, sutinkama 
kai kurių sunkumų, bet tiki
masi pasiekti susitarimo. 
Spėjama, kad jau nuo vasa
rio mėn. pradžios Lietuvoje 
bus laisvai pardavinėjami 
Lenkijos laikraščiai, žurna
lai ir knygos, o Lietuvos 
spaudiniai bus laisvai plati
nami Lenkijoje. Žinoma, tas 
platinimas sieks daugiausia 
Vilniją, lietuvių gyvenamas 
sritis.

— Šiemet Lietuvoje bus 
trys dideli kongresai: Tel
šiuose — eucharistinis vyrų 
kongresas, Alytuje — Tra
kų, Alytaus, Seinų ir Mari
jampolės apskričių dzūkų 
pavasarininkų regijoninis 
kongresas ir šakiuose — za
navykų pavasarininkų kon
gresas.

STIPENDIJA LIETUVIŲ 
KALBAI MOKYTIS

Romuvos klubas (L. K.

f x
(Baladė

Vėjas šniokščia, i

New York. — Į čia orlai
viu atvyko Meksikos amba
sadorius generolas Azcara- 
te, naujai paskirtas Vokieti
jai; jis atvyko orlaiviu sku- Stud, ir Profesijonalų Brook- 
bėdamas patekti laiku į vo
kiečių laivą. Jo paskyrimas pendiją lietuviui jaunuoliui 
buvo labai skubus ir aiški
namas glaudžiu Meksikos 
bendradarbiavimu su Vokie
tija.

New York Times laikraš
čio nuolatinis koresponden
tas Meksikoje Kluckhom šią 
savaitę ištremtas iš Meksi
kos, kaip nepageidaujamas 
Meksikai asmuo. Ištremta
sis korespondentas pirmas 
pranešė apie Meksikos užsi
mojimus nusavinti anglų ir 
amerikiečių nuosavybes, a- 
pie didėjantį Meksikos artė
jimą su Vokietija. Jis buvo 
pirmas, kurs pranešė apie 
Vokietijos Meksikos preky
binį susitarimą, pagal kurį 
Meksika pardavė Vokietijai 
konfiskuotą amerikiečių ir 
anglų žibalą ir aliejų, už ką 
iš vokiečių gavo sau reika
lingų prekių.

Meksikos spaudoje vis 
dažniau pasirodo straipsnių, 
nukreiptų prieš žydus. Dėl 
šių puolimų vyriausybės 
cenzūra tyli; tai daug pasa
ko apie Meksikos vyriausy
bės naują kryptį.

lyno kuopk) skiria vieną sti-

(arba jaunuolei), norinčiam 
lankyti lietuvių kalbos kur
sus Columbia universitete. 
Prašymą reikia rašyti Ro
muvos klubo valdybos var
du ir adresuoti: 423 Grand 
St., Brooklyn. Jaunuoliai 
kviečiami pasinaudoti šia 
gera proga.

PRANCŪZIJA STATO KA
RO LAIVUS

Paryžius. — Bresto uoste 
sausio 17 d. paprasto darbi
ninko žmona, 10 vaikų moti
na, „pakrikštijo” naują ka
ro laivą, kurs pavadintas 
kardinolo Richelieu vardu. 
Naujasis laivas yra 35,000 
tonų, pastatytas pagal nau
jausius reikalavimus. Tuo 
pat laiku pradėta naujo ant
ro karo laivo statyba; nau
jam laivui bus duotas Cle
menceau vardas.

Richelieu laivas apgin
kluotas aštuoniomis 380 
centimetrų pločio kanuolė- 
mis, penkiolika 153 cm., 
dviem vietomis orlaiviams 
nusileisti ir 4 karo orlai
viais.

Kaunas. — Iki gruodžio 
24 d. buvo galima paduoti 
skundus vyr. rinkimų komi
sijai ir vyriausiam tribuno
lui dėl seimelio rinkimų ne
teisėtumų. Tačiau jokių 
skundų nebuvo paduota, to
dėl laikoma, kad Klaipėdos 
krašto seimelio rinkimai jau 
yra įsigalioję.

Po seimelio rinkimų Klai
pėdos krašte jaučiamas ato
slūgis. Ir vokietininkų vadų 
kalbose, ir jų spaudoje nėra 
tokių aštrių išsišokimų prieš 
lietuvius ir Lietuvą, kaip 
kad buvo seimelio priešrin
kiminiu laiku. Po seimelio 
rinkimų vokietininkų vado 
pavaduotojas Bertuleitis bu
vo nuvažiavęs į Vokietiją. 
Kalbama, kad jis ten tarėsi 
su nacionalsocialistų parti
jos vadais ir gavęs patarimų 
vengti santykių aštrinimo 
su Lietuvos centro vyriausy
be. Atrodo, kad Klaipėdos 
vokiečiai yra nusistatę lauk
ti, ką duos numatomos Lie
tuvos Vokietijos derybos, 
kuriose bus aptariami tų 
valstybių santykiai ir Klai
pėdos krašto reikalai. Be 
abejonės, Klaipėdos krašto 
vokietininkai savo veikimą 
derins su nurodymais iš Vo-

— Gruodžio mėnesį sukako kieti jos. Tų nurodymų savo 
10 metų, kai dr. Juozas Lei- tolimesnei veiklai, matoma, 
monas vadovauja Lietuvos tuo tarpu jie neturi. Reikia 

manyti, kad tuo tarpu eina 
tiktai slapti pasitarimai ir 
būsimos veiklos planavimai 
Klaipėdos vokietininkų tar
pe, ir todėl šiuo tarpu jau
čiamas krašte aprimimas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Kažkokia Nellie McGrath 
sumanė pasipinigauti. Ji pa
siskolino iš italės De Ruca 
650 dol. ir žadėjo už mėnesio 
dvigubą sumą sugrąžinti, 
bet pinigai ne tik nepasidvi- 
gubino, bet prąnyko. 
McGrath kalėjime 
teismo už apgavystę.

Kun. 
gyvena 
Sterling, N. J.

S. Remeika
St. Joseph’s

Dabar 
laukia

dabar
Shrine,

So. Brooklyne pradėjo sta
tyti naują viešą turgavietę 
(marketą), kur bus sutalpin
ta vietos 150 vežimėlių su 
visokiomis prekėmis. Namas 
kaštuos 300,000 dol., kurių 
111,175 dol. federalinė val
džia paskolino, kitus duoda 
miestas. Bus tai moderniau
sia Brooklyne prekyvietė.

Brooklyne rengiamasi di
deliam vaikų skautų vajui. 
Manoma ne tik narius pri
rašinėti, bet ir aukas skau
tams rinkti. Yra nustatyta 
50,000 dol. kvota.

Už davimą neteisėto ug
niagesiams signalo, Paul 
McGann, 52 m., gavo 30 die
nų kalėjimo.

pavasarininkams, šiai su
kakčiai paminėti yra susida
ręs atitinkamas komitetas, 
kuris kovo 19 d. ruošia dr. 
Leimonui pagerbti paminėji
mą.

— Užsienio valstybių bi
bliotekos — knygynai pas
kutiniu metu prašė įvairių 
įstaigų prisiųsti literatūros 
apie Lietuvą; prašantiems 
nusiųsta propagandinių lei
dinių.

— Vasario 21 — 22 d.d. 
Kaune įvyks trečias lietuvių 
katalikų mokslininkų ir

Radikalai visomis keturio
mis stengiasi išgauti iš A- 
merikos valdžios leidimą 
siųsti ginklus Ispanijon sa
vo draugams „lojalistams”. 
Katalikai nesnaudžia, siun
čia reikalavimus valdžiai, 
kad neklausytų komunistų 
noro. Protestuokime visi 
prieš radikalų kenksmingus 
taikai žygius.

į Didž. New Yorke parkųBrooklyno šv. Tomo Akvi
niečio parapijos kuratas|l,850 darbininkų sumainė 
kun. Reginald McKernan, pietomis. Kažkurie jų> labai 
baigęs teisių mokslus šv. Jo
no universitete, išlaikė vals
tybinius advokato egzami
nus ir šiomis dienomis jam

tuo nepatenkinti, nes dalis 
atleisti iš tarnybos.

Brooklyniečiai sujudo išsi
imti automobiliams leidimus 
(plates). Jau, sako, apie 7,- 
000 išsiėmė. Su senais leidi-

mokslo mėgėjų suvažiavi-į leista verstis advokato pro- 
mas, kuriame dalyvaus žy-|fesija. Kun. McKernan šiuo 
mūs mokslininkai bei šiaip laiku tęsia teisės studijas 
įvairūs savo srities specia- šv. Jono universitete, siek- mais leista važinėti iki sau- 
listai. damas daktaro laipsnio. šio 31 dienos.
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Nuostabūs Piršliai
DMA LIETUVIŲ 
BAI MOKYTIS

)s klubas (L. K. 
-ofesijonalų Brook- 

skiria vieną sti- 
etuviui jaunuoliui 
muolei), norinčiam 
’tuvių kalbos kur- 
abia universitete, 
reikia rašyti Ro
bo valdybos var- 
suoti: 423 Grand 
klyn. Jaunuoliai 
pasinaudoti šia

[JA STATO KA- 
l LAIVUS

L — Bresto uoste 
d. paprasto darbi
ną, 10 vaikų moti- 
ikštijo” naują ka- 
kurs pavadintas 
Richelieu vardu, 

livas yra 35,000 
itytas pagal nau- 
’ikalavimus. Tuo 
radėta naujo ant- 
vo statyba; nau- 
bus duotas Cle- 

irdas.

laivas apgin- 
ištuoniomis 380 
pločio kanuolė- 

iolika 153 cm., 
tomis orlaiviams 
ir 4 karo orlai-

(Baladė)
Vėjas šniokščia, sniegą 

pusto,
Žvengia eiklūs kumeliai... 
Tik staiga į mūsų būstą 
Žengia nuostabūs piršliai.
Apledėję jauno ūsai, 
Apšarmojęs ir piršlys...
O, nejau į grįčią mūsų 
Nelabasis nūn įlįs?!
Tėvas kelias nuo uslano, 
Stojas motina basa, 
Bet jautri širdužė mano 
Virpa degdama visa.
Tuoj piršlys, arčiau priėjęs, 
Meiliai kalbina mane.
Tik už lango kaukia vėjas, 
Kažkas rauda kamine.

Lyg pro jį taisytųs lįsti 
Nelabasis vaidulys 
Ar atgal norėtų grįžti 
Ristas piršlio kumelys.
Aš stebiu jaunikį jauną, 
Piršlį degančia pypka.
O už lango medį rauna 
Vėtra, virtus kulipka.
Štai jaunikis tuoj už stalo 
Greitai sėda su piršliu.
O mani skruosteliai bąla, 
Baimė bėga veideliu...
„Na, sakykit jūs, tėveliai! — 
Klausiu aš su jaunikiu: — 
Ar čia lankosi berneliai

IOS ŽINIOS

Pasidžiaugti laimikiu?
Aš matau — skaistaus ji 

veido.
Reikia jai piršlių tokių!

Nellie McGrath 
lipinigauti. Ji pa- 
italės De Ruca 

sadėjo už menesio 
imą sugrąžinti, 
ne tik nepasidvi- 
prąnykę. Dabar 
Lalėjime laukia 
pgavystę.

Remeika dabar 
Joseph’s Shrine, 
J.

lyne pradėjo sta- 
riešą turgavietę 
kur bus sutalpin- 
L50 vežimėlių su 
jrekėmis. Namas 
0,000 dol., kurių 
. federalinė val
ine, kitus duoda 
is tai moderniau- 
ne prekyvietė.

} rengiamasi di- 
ų skautų vajui: 
tik narius pri- 

: ir aukas skau- 
Yra nustatyta 

:vota.

ą neteisėto ug- 
signalo, Paul 

m., gavo SO die-

i.

visomis keturio- 
si išgauti iš A- 
raldžios leidimą 
us Ispanijon sa
us „lojalistams”. 
nesnaudžia, siun
timus valdžiai, 
usytų komunistų 
testuokime visi 
:alų kenksmingus 
is.

Galvą nors žemyn nuleido — 
Džiaugsmas trykšta iš akių.
Štai jaunikis šimtamargis!
O jaunoji — kaip gėlė!
Pavardė jo — Jonas Dargis, 
Vienasėdis — „Pašilė”.

Ir piršlys smarkiau vis mala 
Savo liežuviu smailiu.
O mani veideliai bąla;
Atsikvėpt nebegaliu.

O tas keistdsai jaunasis 
Žiūri man tiesiog veiduos. 
Argi bus jisai manasis, 
Ar man tikrą laimę duos?...

Tėvas žvalgosi iš tolo,
Motė kalba ties stalu: 
„Tėvai, žirgui duok atolo, 
Avižų ar dobilų”.

Tėvas dedasi kepurę, 
Motė rengias duot dešrų.
Tik manoj širdy lyg duria;
Lyg priėjo čia garų...
Grįčioj radosi lyg dūmų... 
Vėjas vaikosi garus.

A. Šlikas

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

7 Yorke parkų 
ininkų sumainė 
likurie j$ labai 
tikinti, nes dalis 
mybos.

blių.
Skutas paleido tulžį:
— Pasistatydinote naujas 

trobas. Žemės nedirbate. 
Nuolat pas jus svečiai. Dai
nos net ausis drasko. Iš kur 
pinigų imate? Neduosiu!

Pasikinkė kumelę. Užsėdo 
ant ryšulio ir išvažiavo.

Ūdros kieme stovėjo Bru
žas. Pamatęs išvažiuojantį, 
nusivilko milinę, sučiupo re
volverį. Pasileido vytis.

— Atiduokš, žalty, kny
gas! _

Buvo augalotas vyras. Ko
jas turėjo, kaip garnio. Šuo
liais artinosi prie išvažiuo
jančio. Tačiau Škutas laiku 
pamatė pavojų. Sukirto ku
melaitei ir pasuko į vieške
lį. Toliau Bružas nebedrįso 
vytis.

Kitą vakarą atvyko Bieli
nis. Jis, kaip visados, buvo 
gerai nusiteikęs, drąsus ir 
energingas. Pralinksmino ir 
savo draugus.

Atsisveikinant Ladukas į- 
sipiršo jį palydėti.

ečiai sujudo išsi- 
•biliams leidimus 
u, sako, apie 7,- 
, Su senais leidi- 
važinėti iki sau- 
)S.

(Tęsinys)
Bet tuojau jo džiaugsmas 

perėjo į baisiausi pyktį. Ry
šuly buvo lietuviškos kny
gos.

— Suprantu, kieno čia 
darbas!

Pagrūmojo Ūdros trobų 
j • link. Užsivertė ryšulį ant 
į pečių ir nuėjo.

Apie radinį sužinojo Garš- 
vių gyventojai. Renkasi į 
Skuto pirkią, varto knygas 
ir stebisi.

— Ką, dėde, su jomis 
veiksi ?

Nusišypsojo Skutas.
— Pamatysime...
Jo balse skambėjo piktas 

grasinimas.
Atėjo Ūdros sesuo Augus

tė.
— Atiduok man, kaimyne, 

tas knygas...
Skutas nė klausyt nenorė-

* i°-
— Man tik Dievas ir ca-| 

ras. Neduosiu!
Atėjo ir pats Ūdra.
— Duok, gausi dešimt ru

J. Petrulis Įsisiurbęs savo lūpom

Priemenėj lyg iš aukštumo 
Krinta daiktas koks svarus...
Bet jaunasis, susisupęs 
Meškos kailio kailiniais, 
Sėdi, tik pro tylias lūpas 
Verčias dūmai kamuoliais.

Už langų audra padūko.
Žengia tėvas pro duris.
Lyg nasrai iš tiršto rūko 
Žiojas baisūs — tuoj praris...

Motė su dešroms, kopūstais
Bėga grįčion tekina,
Žiūri — dūmų pilnas būstas!
Gęsta degus balana.

Tuoj mane kažkas lyg 
griebia.

Aš išbalus surikau,
Bet piršlys degtuką,žiebia: 
„Tai tamsumas! Na

sakau!”...

Piršliui iš plataus užančio 
Ritas didis butelys.
Lyg užkliuvo kas už samčio, 
Lyg sužvengė kumelys...

Tuoj piršlys degtinės duoda, 
Motė vaišina dešrom.
Aš regiu kažin ką juodą 
Lekiant pastale ropom.

Bet piršlys, tarytum nieko, 
Plepa; baisiai iškalbus! 
Giria mus iš viso vieko: 
„Tai pora gražiausia bus!”

Tėvas, irgi įsigėręs, 
Kužda motinai ausin
Ar jaunikį nusitvėręs
Stumia glaustis su manim.

„Aš žadu dukrelę duoti” 
Plepa tėvas su piršliu. 
Pradeda tasai dainuoti 
Baisiai laibu balseliu.

O jaunikis keistas žvelgia 
Paslaptingai į mane.
Aš matau lyg kipšo dalgę 
Taikant dūmų tvankume...

„Dar degtinės, dar po taurę!
Gerkim, gerkime visi...” 
O už lango naktį niaurią 
Smaugia vėtra tik baisi.

Bet tuo tarpu mano mamą 
Lyg nukratė drebulys.
Lyg pakelt kas bando namą, 
Lyg sužvengė kumelys.

Tėvas stojasi už stalo: 
„Išsigersim su daina!”
Tik veidai staiga pabalo... 
Bėgu ašiai tekina.

Bet piršlys mane suturi: 
„Ne, mergele, negražu!” 
O jaunikis baisiai žiūri, 
Gobia rankom pamažu.

Jis bučiuoja tik mane.
Velniški juokai prapliupo
Mūsų namo kamine.
Vėtra kaukia už langinių; 
Žvengia piršlio kumelys. 
Motei spaudžia kas krūtinę; 
Stovi tėvas nebylys.
Štai jaunikis pamylavęs 
Brukąs su manim laukan, 
Bet, į kaktą guzą gavęs, 
Bando lįsti kaminan.
Pirkioje, keistai pakvipus, 
Dvokia pragaro smala. 
Prie manęs jisai prilipęs 
Uždainavo: „Tra lia lia!”
Tik tuo tarpu grįčios durys 
Atsidarė su trenksmu: 
Vienmarškinis, be kepurės 
Bernas stoja ties slenksčiu.

I

Bet piršlys pliauškė užmojo, 
Bernas, rėžia jam basliu, 
Kai tas nieko neatbojo, 
Smarkiai grumias su piršliu.
Vėl staiga pašėlęs juokas 
Aidi už langų.
Klykia lėkdamas apuokas — 
Jaunai man baugu!
Sušukau jam pasiryžus: 
„Jonai, šventinto vandens!
Imk nuo lango šventą 

kryžių! —
Tuoj nesivaidens”.

Jonui kryžių siekt toloka; 
Gina jį piršlys.
.Tik tuo tarpu Jonas šoka; 
Krinta pagalys.
Betgi Jonas, jį sugriebęs, 
Kryžiumi baidys...
Tik tuo tarpu pasistiebęs 
Gieda jau gaidys.

Ir jaunikis, kaip pašėlęs,
Pametė mane,
Piršlį perblokštą prikėlęs,

*Dingo kamine.

Atsigavęs tuoj prašneko 
Tėvas nebylys.
Jau toli, kažkur už trako, 
Žvengia kumelys.

Jau vaiduoklių neregėti...
Motė žvalgosi skaros.
O, jaunikio kur stovėta, 
Tik dėmė sieros...

Kur labai gražiai kalbėjo
Iškalbus piršlys,
Ten pakrypęs dar stovėjo 
Dvokiąs butelys.

O už lango, dar suklykę, 
Nulėkė krankliai...
Buvo pas mane atvykę 
Nuostabūs piršliai.

Kaunas, 1937. XI. 15.
(Iš Židinio)

— Kur nakvosi, ministe- 
ri?

Bielinį dažnai „ministe- 
riu” vadindavo.

Bielinis parodė į krūmus:
— Tenai...
Kiek paėjėjęs, pridūrė:
— Matau prieš mus ugnį. 

Reikės ji pereiti. Gaisras 
kaskart vis labiau plinta. Ar 
tau, Adome, nepritruks drą
sos?

Ladukas atsakė:
— Mes nežinome savo li

kimo. Gal ryt, poryt mūsų 
nė vieno nebus... Bet kol dar 
laisvi esame, neturime jokio 
pavojaus bijoti!

— Taip, mūsų pasiryži
mas sunaikins Rusiją. Van
duo katile jau verda, o kati
las uždengtas — jis sprogs.

Rūsčiai žvilgterėjo Bieli
nis išdaviko trobų linkui. 
Atsisveikino ir nuėjo į krū
mus.

Tą naktį sudegė škuto 
klojimas...

Po kurio laiko Garšvių 
vyrus pašaukė Krekenavos 
pristavas:

— Kas pas jus knygas 
platina?

— Niekas...
— O Kazys Ūdra?

AMERIKA

Kam Rūpintis Nesavais Reikalais?
(Trumpų pasikalbėjimų 

tęsinys)

Mūsų vidujiniai klausimai
1. Reikia pasveikinti Ku

nigą, kuris Amerikoje nese
niai drąsiai ir energingai 
parašė vadų klausimu straip
snį „štai ko jie drįsta reika
lauti”.

2. Šis klausimas ar tik ne
bus vienas svarbiausių Ame
rikos lietuvių vidujinių klau
simų. Ir reikėjo seniai tuo 
klausimu rūpintis; ir kol jis 
nebus išspręstas, veltui rū
pinsimės išoriniais klausi
mais.

3. Kuo mūsų, Amerikos 
lietuvių, laikraščiai daugiau
sia rūpinasi? Labai daug ra
šoma apie Vilnių, Klaipėdą, 
laisvamanybę, komunizmą... 
O apie savo katalikybę, sa
vo lietuvybę, savo vadų išti
kimybę — laiks nuo laiko 
vienas straipsnelis ir užten
ka! Kai jau nyksta lietuvybė 
Amerikos lietuvių jaunuolių 
tarpe, tai jaunuolius kalti
name. Kai nyksta kai kur 
katalikybė, kaltiname be
dievių spaudą. Nei nemanom 
savęs kaltinti, nei savo spau
dos, nei savo vadų. Visuo
met jieškome išorinių prie
šų, nesapnuojam, kad di
džiausias priešas gali būti 
mumyse.
' 4. Diktatoriai ir diploma
tai nuo senovės pasaulio lai
kų panašiai elgėsi ir elgiasi. 
Kai vidujinė problema daro
si per sunki, valdžios rengia 
karą, lyg kitų kraujo lieji
mu būtų galima išgydyti vi
dujinę ligą. Kai Hitleris ir 
Mussolini nesugeba viduji
nės netvarkos ekonomijos 
srityje sutvarkyti, tai žmo
nių mintis nukreipia prieš 
žydus, prieš austrus, prieš 
čekus, slovakus, prieš išori
nius priešus.

5. Rodos, tai visų vadų 
taktika. Ir Amerikos lietu-

I 

vių vadai daugiau rūpinasi 
svetimais klausimais, iš
oriniais, nei savais, viduji
niais.

6. Tiesa, pasaulyje yra vi
sokių svarbių klausimų. Bet, 
rodos, artimo klausimai tu
ri būti daug svarbesni, nei 
tolimo, svetimo klausimai. 
Ir jei mes nesirūpinsim arti
mo klausimais, o vien tik 
tolimo, svetimo klausimais, 
gali atsitikti, kad ne tik ne-

— Ūdra savo amatą turi.
Po poros savaičių vėl tas 

pat. Tik šį kartą pristavas 
buvo daug griežtesnis.

— Jūs buntaučikus slepia
te! Jūs žinote ir neišduoda
te!

— O iš kur mes galime ži
noti?

— Iš kur? O iš kur šku
tas knygas rado? Kas jas 
ten padėjo?

Nieko betgi nepešė prista
vas. Daugiau išdavikų nebe- 
atsirado. Bielinio draugija 
išliko dar sveika.

15. Pakliuvo...
Ūdra keliavo į Prūsus. Su 

savim turėjo daug laiškų ir 
sąskaitų. Kely pasitiko jį 
žandarai. Iškratė ir suėmė. 
Iš atimtųjų raštų žandarai 
sužinojo, kad tikroji knygne
šių sostinė — Garšviuose.

Tą pačią dieną į Garšvius 
buvo atėjęs vienas lietuvis 
studentas. Nieko neradęs 
namie, paliko raščiuką:

— „Apsižiūrėkit, nes neži
not nė dienos, nė valandos, 
kada jus gali užpulti”. '

Radęs tą raščiuką, Ladu
kas tik nusijuokė:

— Nedidelis daiktas, .jei ir 
užpuls...

pagelbėsime svetimam, bet 
ir artimui padarysime 
skriaudą.

7. Taip, mums turi rūpėti 
Amerikos politikos ir ekono
mijos klausimai, nes čia, A- 
merikoje, gyvenantiems jie 
yra gyvenimo klausimai.

8. Taip, turime rūpintis ir 
Lietuvos klausimais, nes mū
sų giminės ten gyvena; nes 
mes esame lietuviai ir mūsų 
kraujas natūraliai verda, kai 
skaitome apie Vilniaus ir 
Klaipėdos padėtį. Bet ką tu
rime daryti? Rengti prakal
bas ir'protestus tik lietuvių 
kalboje? Gal nenorime, kad 
kitataučiai suprastų mūsų 
karščiavimus? Žydai rėkia 
prieš savo priešus anglų 
kalboje. Jei būtų vien žydiš
kai prakalbas rėžę, nebūtų 
sujudinę pasaulio. O gal lie
tuvių klausimai tik lietu
viams rūpi? Gal per prakal
bas manome sujudinti žmo
nes, kad jie grįžtų į Lietuvą, 
įstotų į Lietuvos kariuome
nę ir guldytų galvas už Vil
nių ar Klaipėdą? Tur būt, 
tik lietuviams Lietuvoje taip 
gyvai rūpi Vilinius ir Klai
pėda. Užtenka patrijotiškų 
giesmių ir prakalbų.

9. Ir vėl, kam gi mūsų, A- 
merikos lietuvių, laikraščiai 
rašo tiek daug apie Lietuvos 
politiką? Ar mano bent kas 
grįžti į Lietuvą ir už savo 
partijas balsuoti?

10. Amerikos lietuviai turi 
savų svarbių klausimų — 
gyvų klausimų ir turėtų apie 
tuos klausimus mūsų laik
raščiai rašyti proporcijona- 
liškai pagal jų svarbumą.

11. Vadų klausimas yra 
mums sunkus, bet vienas gy
viausių klausimų. Tegul mū
sų vadai gvildena šį klausi
mą ne išoriniai, puldami sa
vo priešus, bet vidujiniai; 
jei reikia, (ai ir mušdami 
sau į krūtines.

Amerikonas.
Red. Pastaba: šie Pasi

kalbėjimai diskusiniai.

ARABAI NUTEISTI MIR
TIES BAUSME

Jeruzalė. — Gruodžio 18 
d. sugauti 6 arabai, kurie 
priešinosi anglų karių žy
giams, šiomis dienomis nu
teisti mirties bausme. Pas 
suimtuosius arabus rasta 
listų intrygų.

Bet, atsargumo dėliai, vis
ką, kas buvo draudžiama, 
paslėpė.

Tą vakarą ir gult anks
čiau nuėjo. Rytojaus dieną 
ketino keliauti į Ramygalą, į 
šv. Jono atlaidus. Nakvojo 
peludėj, šiene.

Pasitaikė nepaprastai gra- 
ži naktis. Skambėjo jaunimo 
dainos, švietė šventojo Jono 
ugnys. Buvo lyg kokioj pa
sakos šaly.

Brėkštant Ladukas išgir
do kažką batuotą vaikštinė
jant klojimą.

— Choziajin, vstavai!
Šaukė uriadninkas. Ladu

kas atsikėlė. Nuėjo į pirkią. 
Pirkioje ėjo karščiausias 
darbas. Keliasdešimt žanda
rų iš pamatų jaukė vartė vi
są turtą.

Pristavas pasišaukė La- 
duką. Liepė-nuo lentynos nu
imti glėbį popierių. Rado se
ną pamirštą sąskaitą.

— Žiūrėk, tai tavo pavar
dė?

Ladukas gynėsi. Tada pri
stavas liepė pasirašyt.

— Aš žinau: arba tu, ar
ba tau rašė.

Laduko raštas nepanašus 
į sąskaitos rašt'ą. Bet vis
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MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Aš esu tikras, kad jei visi 
žmonės žinotų visa, ką kiek
vienas sakė apie kitą, nelik
tų nei keturių draugų pa
saulyje. — Paskalis.

Yra žmonių, kurie niekad 
nebūtų įsimylėję, jei nebūtų 
apie meilę girdėję.

— Rouchefougould.

Daug negarbingiau nepa
sitikėti savo draugais, nei 
likti jų apgautam. — L. R.

Drąsa peršoka daugiau 
pavojų, nei bailumas.

— Segur.

Pusė masto ir pusė troš
kimo parodo tiktai pusę 
žmogaus. — Napoleonas.

Ne ginklas, bet mintys už
muša mūsų egzistavimą.

— Balzac.

Pavydūs žmonės nėra 
linksmi, nebent jie priverčia 
kitus būt pavyduoliais.

— Diana.

Ne tai, ką žmogus daro 
darbo valandose, bet tai, ką 
jis daro po darbo, palaužia 
jo sveikatą — Graham.

Mes visą laiką rengiamės 
prie gyvenimo, bet negyve
name. — Emersonas.

Reikia visada pasirinkti: 
arba mylėti moterį, ar ją 
pažinti. Vidurio kelio nėra.

— Chamfort.

dėlto tuojau jį suėmė. Ir lie
pė nė iš vietos nesikelti, kol 
jie baigs savo darbą.

Vienas žandaras šėrė La- 
dukui į žandą:

— Sakyk, kur knygos?
Sumuštasis tylėjo. Tik pa

sviro į šoną ir atsirėmė į 
krosnį. Tarsi taip ir reikė
jo...

Surado keletą šimtų „Ma
rijos Sopulių”.

— Kur gavote?
Ladukas tylėjo:
— Sakyk?
Susirinko daugiau žanda

rų. Apspito nelaimingąjį 
žmogų. Vieni kojomis spar
dė. Kiti į veidą spjaudė. Į 
pašonę žnaibė.

— Kur knygos?
Tačiau Laduko žandai bu

vo, tarsi sukaustyti. •
— Sakyk, kur knygos, ar

ba žegnokis...
Pastatė priešais kryžių. 

Išsitraukė kardus. Iš akių 
jiems tryško perkūnai.

Persižengnojo žmogus... 
Geriau mirtis, negu išdavi
mas!...

Po kratos išvežė Laduką į 
Krekenavą. Pradėjo smar
kiai tardyti. Aišku buvo, 
kad galas atėjo Garšvių

VENGIA LIETUVIŲ
KALBOS

Klaipėda. — Vokietinin- 
kiškos direktorijos įsakymu, 
Klaipėdos krašto mokyklose 
dėstomoji kalba (lietuvių 
arba vokiečių) būsianti nu
statyta pagal tėvų norą. At
eityje nebus tikrinamas mo
kytojų lietuvių kalbas mo
kėjimas.

LICENSES
BEER WINE LTQUOP 
Wholesale and Retail

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.

NOTICE is hereby given that License 
No. 7296 has been issued to the urf- 

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

JOHN RATILIS
3419 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11298 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 241 
Driggs Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH FINGERER & MAX LENOBEL 
241 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7416 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 170 Nassau Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
cumed on the premises.

CHARLES KUCHLEWSKI
170 Nassau Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3467 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1645 
St. Johns Pl., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JULIA SAMILOWITZ
1645 St. Johns Pl. Brooklyn. N. Y.

draugijai.
Kartą žiūrėjo Ladukas 

pro kalėjimo langą. Galvoje 
lakstė neramios mintys. Kad 
kas bent porą žodžių apie 
kitų likimą praneštų... Kas 
su jais? Kur jie? Argi jau 
taip ir turės visas darbas 
žlugti?...

Šalia kelio pastebėjo du 
senelius. Pažino savo senu
kus tėvus. Atėjo atsisveikin
ti, bet jų neįleido...

Tada slaptai, kaip koki 
vagys, prislinko senukai prie 
geležinių grotų. Ištarė vieną 
žodį':

— Paslėpėm.
Artinosi vakaras. Saulutė 

krypo žemyn. Bet prie vieš
kelio vis dar stovėjo abudu 
senukai. Braukė ašaras.

— Sudie...
Gal jautė širdys, kad ne

beteks susitikti...
Netrukus supančiojo La

duką ir išvarė į Panevėžį. 
Maistui davė dešimt kapei
kų.

Panevėžy prasidėjo tikras 
pragaras. Ne tik tardė, bet 
ir mušė. O maistas buvo 
prastas. Kambarys šaltas.' 
Kalėjimo sargai tyčia visaip 
erzino. (Bus daugiau)



Sausio 20 d., 1939 m.

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
HARTFORD, CONN.

ir

22

džius ir apie „good times”, 
kuriuos turėjo. Sunku mo-| 
kytis, nes, iki bus užmiršti 
atostogų įspūdžiai, praeis 
daug laiko. Visi grįžo su 
nauja energija dirbti ir nu
galėti tinginiavimą.

— Meno sekcija jau moko
si vieną dramą, kurią vai
dins šiais metais, 
vadovybė ruošia 
maršrutą.

— Sausio 11 d. 
J. Klebauskas, P. 
kas, A. Gurklys, J. Bernato
nis, B. Rusteika ir A. Dran
ginis dalyvavo So. Bostono 
studentų kuopos susirinki
me. Marianapoliečiai nu
džiugo, pamatę susirinkusį , 
gausų studentų būrį. Visų 
mylimas kun. Urbonavičius 
— Kmitas dalyvavo posėdy- 
e ir savo kalboje pabrėžė, 

kad „Studentų Žodis” dabar 
iš tikrųjų studentų žurnalas, 
nes jame dabar spausdinami 
daugiausia studentų straips
niai. Po posėdžio buvo už
kandžiai ir muzika.

paduodamos tikslios žinios, 
kiek kiekvienas parapijietis 
sumoka parapijai duoklių; 
daug sunkaus darbo palaiky
ti tokią tvarką, bet parapi
jiečiai labai dėkingi už tvar
kingos apyskaitos pateiki
mą.

gausiu

Lietuvių 
Biuro, Ine., 
bos nutarii 
sario mėr 
dienį, 8 va 
metinis šė 
mas; visi 
mi dalyvi 
lyvautiF 
kretaM 
jiems atsto 
mas įvyks 
talpose - 4 
Brooklyn, 1

Bin

BIURO SI

Kazys VidikauskasSHENANDOAH, PA.Tokiu būdu buvo prikimšta 
pilna bažnyčia.

Jubiliatams buvo smagu, 
kai einant iš bažnyčios, tiek 
daug žmonių juos sutiko pas 
duris.

— Sausio 10 d. šv. Vardo 
dr-jos visų parapijų delega
tai turėjo savo susirinkimą; 
perrinkta ta pati valdyba. 
Iš lietuvių buvo 4 atstovai. 
Žymiausią kalbą pasakė vie
nas kunigas, plačiai nupieš- 
damas Ispanijos įspūdingą 
istoriją.

— Sausio 15 d. kai kurio
se vietose buvo valanda šv. 
Vardo vyrams; lietuviams 
buvo paskirta šv. Ignaco 
bažnyčia; nedaug buvo lietu
vių, bet ir iš kitų parapijų 
nedaug susirinko.

— Baltimoriečiai, sužinoję 
iš Amerikos, kad Brooklyno 
lietuvių Apreiškimo parapi
ja per 25 metus išmokėjo vi
sas skolas, siunčia viešą pa
sveikinimą kun. N. Pakal
niui ir visiems parapijie
čiams. J. K.

Pas mus šv. Jurgio para
pijoje, jau yra naujas vika
ras, kun. Jurgis Degutis. 
Malonu jį turėti tarp mūsų! 
Kun. A. J. Degutis (buvęs 
klebono asistentas) perkel
tas į Maizeville (Plauberį) 
klebonu. Geriausio jam pasi
sekimo!

muzikos veikalų, apie ku
riuos gavo raštiškas nuomo
nes iš lenkų ir ukrainų žy
miausių kompozitorių ir, jo
mis remdamasis, rašė sve- 

-------- __ -------, — j____timtaučiams, pasididžiuoda- 
vyko į šią šalį, 25 metai jo Imas savo tautiečių darbais. 

Neseniai mačiau rusų laikra
šty aprašymą apie kuni
gaikštį Gediminą ir Lietuvos 
krikštą, apie ministerių ka
bineto pirm. kun. Mironą ir 
1.1. Tai maža dalelytė pasku
tinių jo raštų, o jų būtų di
džiuliai tomai, jei juos su
rinktume krūvon, kas rašyta 
per 35 metus. Tai darbinin
kas, kokių mažai yra, o iš
eivijoje sunku kitą antrinin
ką jam surasti.

Jam visi dalykai lygiai 
artimi, kurie susiję su lietu
vių veikla. Užsukau į jo na
mus Padėkos Dienoje apie 4 
vai. p.p. Tokią dieną sunku 
rasti ką namie, o jei randi, 
tai vis tą nelaimingą kalaku
tą pašiojančius. Bet p. Vidi
kauskas, vietoje maloniųjų 
pramogų, sėdi ir rašo. Ra
dau berašantį eilėraštį apie 
Hitlerio žiaurumus ir pavo
jų Lietuvai. Rašė lenkų spau
dai ir čia tuojau perskaitė 
drebančiom rankom ir aša
rotom akim iš susijaudini
mo.

Tokio žmogaus darbas ir 
pasiaukojimas yra lygus 
darbams Lietuvos buvusio 
knygnešio, tik tas skirtu
mas, kad šiame krašte nerei
kia gyvybės šiam darbui ri
zikuoti, bet idėjiniai visai 
lygus: nelauk iš nieko užmo
kesčio, bet būk pasirengęs 
už savo darbą nemalonumų 
susilaukti.

Sunku trumpais rašinė
liais aprašyti žmogaus veik
lą per 35 metus spaudos 
dirvoje. Bet jis nereikalau
ja užmokesčio už savo dar
bą; ne tam jis dirbo. Jis dir
ba ramiai, tykiai mūsų tau
tos idėjos vardan ir istorija 
išeivijoje jo nepamirš įam
žinti.

Baigdamas šį trumpą ra
šinėlį, sveikinu šiomis gar
bingomis sukaktuvėmis ger
biamąjį Kazį Vidikauską ir 
linkiu jam ilgai, ilgai dar
buotis mūsų tautiečių labui.

J. Rs.

Marijos vaikelių draugija 
rengiasi savo pramogai, ši 
mergaičių draugija turi per 
100 narių. Eidamos prie Ko
munijos, visos gieda „Mari
ja, Marija”; tuomi jos teikia 
gražaus įspūdžio. Už tokį 
darbą turėtų visi tėvai ir 
motinos būti parapijos kuni
gams dėkingi. Matęs.

Nepaprastas koncertas 
vakarienė

Šį sekmadienį, sausio 
d., 5 vai. popiet, įvyksta lie
tuvių par. mokyklos salėje 
nepaprastas vakaras. Tai 
bus vakarienė, koncertas ir 
šokiai. Mūsų par. šv. Cecili
jos choras, varg. Justino 
Balsio vedamas, važiuos į 
pasaulinę parodą rugsėjo 10 
d. dalyvauti Lietuvių Dienos 
programoje drauge su kitais 
Amerikos lietuvių chorais. 
Choras sumanė surengti 
koncertą ir sukelti kiek pi- 

■ nigų tam gražiam tikslui.
Tą pačią dieną, sausio 22 

d., sukanka mūsų gerb. kle
bonui, kunigui Jonui Ambo- 
tui lygiai 70 metų amžiaus. 
Hartfordiečiai ir Hartfordo 
miesto apylinkės lietuviai 
nekantriai laukia tos dienos. 
Visas pelnas eis chorui, kad 
galėtų važiuoti į New Yorką 
dalyvauti lietuvių dienoje. 
Visiems užtikrinu labai link
smą laiką. Atvažiuos lietu-1 ~ Sausio 14 d. Mariana- liko Bostone Fine Arts mū
viu iš New Britain, Water-'Polio krepšinio ratelis su- ziejuje „Artoją”, už kurį ko- 
bury ir kitų lietuviškų mies- ( 
tų. Neatsilikime ir mes,' 
hartfordiečiai.

Kolegijos 
vaidinimo

studentai
Venslaus-

SO. BOSTON, MASS.

Iš L. Vyčių veiklos
L. Vyčių 17 Algirdo kp. 

metinis susirinkimas įvyko 
sausio 15 d.; nariai susirin
ko gausingai. Per 20 naujų 
narių prisirašė.

Išklausyti valdybos ir ko
misijų pranešimai, užbaigti 
nebaigti reikalai, pasiūlyta 
daug naudingų dalykų.

Nutarta paaukoti 10 dol. 
skulptoriaus p. P. Rimšos 
kūriniui nupirkti. Rimša pa-

WATERBURY, CONN.

pliekė La Sallete ratelį Hart- 
jforde 24 — 22. Mūsų rateliui 
iki šio laiko gerai sekasi; ti
kimės ,kad ir baigs sezoną 
sėkmingai, be jokių pralai-Naujos valdybos

Vyrų klubo nauja valdy- mėjimų.
ba: pirm. K. Kasmonaitis, i — Tą pačią dieną keli stu- 
vicepirm. K. Gauba, ižd. Ant. |dentaį atstovavo Waterbury- 
Laskus, fin. rašt. Ant. Ra- je kolegijos rėmėjų rengia- 
moška, rašt. P. Labanaus-;muose šokiuose, kurių pel- 
kas- nas skiriamas Marianapolio

Moterų gildijos nauja vai- koiegijai.
dyba: pirm. Louise Shages, 
vicepirm. Iz. Denevičiūtė

— Studentai

misija p. Rimšai žadėjo su
mokėti 1000 dol., bet ir šian
dien jam neatlyginta. Vadi
nasi, komisija apvylė skulp
torių. Dabar yra susidaręs 
ir kitas komitetas, bet, at
sargumo dėliai, vyčiai nuta
rė pasiųsti 10 dol. tiesiog p. 
Rimšai.

Išrinkta komisija rengti 
Apskrities šokius, kurie 
vyks tuoj po Velykų.

džiaugias, Susirinkime dalyvavo

Pasauly esama įvairių da- tuvių tautinius ar. kultūri- 
lykų, nes jis margesnis už nius dalykus. Parašė gražius 
genelį. Taip yra ir su mūsų jiems eilėraščius ir minėti 
žinomuoju žurnalistu Kaziu laikraščiai jais pasipuošė. 
|Vidikausku: jo margi raš- Mačiau ukrainų spaudoje 
tai, margos mintys, margi ir aprašymą komp. Žilevičiaus 
jo gyvenimo įvykiai. Labai 
retas atsitikimas, kai keturi 
svarbūs įvykiai asmeniui su-

. v v . . , pultų vienas šalę kito ir taiPrieš šventes visi brūzdė- i§ eil&. praeitų 
jom dirbom. Buvo daug'sukako 35 metaij kai ..g at 
triukšmo ir linksmumo. Ka-' 
ledų diedukas buvo atėjęs ir 
į parapijos mokyklą.

Kalėdų rytą per pirmas 
mišias, kurios buvo labai iš
kilmingos, didysis choras, 
pritariant vietinės High 
School orkestrui, vad. Vin
cui Medoniui, įspūdingai gie
dojo Kalėdų giesmeles. 1:30 
vai. po pietų didysis choras, 
V. Medonio vadovaujamas, 
giedojo Kalėdų 
per WAZL radijo stotį.

vedybinio gyvenimo; šiais 
metais, sausio 6 dieną, suka
ko 60 metų amžiaus ir 35 
metai, kai pradėjo plunksnos 
darbą! Savotiška ir gražu!

Kazys Vidikauskas savo 
veiklumu seniai žinomas iš
eivijoje; jis be galo demo
kratiškas, širdingas ir malo
nus, užtai visų gerbiamas ir 
mylimas. Jo visuomeninis 

iesmeles 1 veikimas nors ir platus, bet 
jis nėra taip plačiai paplitęs 
po visą kraštą, kaip jo ga
biosios plunksnos raštai.

Nerasime, tur būt, laikra
ščio, kur jis nebūtų rašęs į- 
vairaus pobūdžio raštų. Jo 
platūs norai nesitenkina vien 
lietuvių spauda, bet jis rašo 
rusų, lenkų ir ukrainiečių 
laikraščiuose. Nemažai raš
tų teko skaityti svetimtau
čių spaudoje apie lietuvių 
reikalus ir Lietuvą.

Kaip gražiai jis aprašė 
ukrainų spaudoje vyskupą 
Bučį, plačiai nušviesdamas 
jo reikšmę ne tik lietuvių 
tautai, bet, apskritai, kata
likiškam pasauly! Nepapra
stai gražiai aprašė kankinį 
vyskupą Matulionį ukrainų, 

“rusų ir lenkų spaudoje. Vi
sada gabiai įterpdavo ir lie-

draugi.

Visų ap 
draugijų vi 
pasirūpinti 
joms būl 
Apylinkės 1 
je, įvyksian 
i Angelų 
salėje. Jei 
kimai neb 
valdybos ti 
gą paskirti 

Tikime, i 
nos draug 
atstovaujai 
važiavime.

Feder.

Sausio 8 d. šv. Jurgio pa- 
rap. salėje įvyko Moterų Są
jungos kuopos 15 metų su
kaktuvių banketas. Atsilan
kė 250 asmenų. Tie, kurie 
nebuvo bilietų nusipirkę iš 
anksto, apsigavo, nes tą va
karą nebebuvo parduodama.

Sąjungietės pasidarbavo 
smarkiai ir banketas buvo 
labai sėkmingas. Valgėm 
kalakutą, na, ir skanumas 
to kalakuto! Ar kada matėt 
ar girdėjot, kad šeimininkės, 
dirbdamos visos iš vieno, 
neišgalvotų geriausių daly
kų? Taip, ir šį kartą vaka
rienė iš tikrųjų buvo viena 
iš gardžiausių. Banketo ko
misijos pirm, buvo Jieva 
Jurkevičienė.

Vakaro vedėja dr. M. Ro- 
meikaitė nuostabiai gerai 
vedė vakarą. Niekada nema
niau, kad p-lė Daktarė taip 
puikiai moka kalbėti lietu
viškai. Kalbėtojų skaičiuje 
buvo kunigai Karalius, čės- 
na, Sinkevičius, Degutis, 
Gaudinskas ir Rakauskas; 
p.p. Klimienė, Kryžiniauskas^šie asmenys: Kalinauskienė 
ir Klimas.

Jieva Jurkevičiūtė labai 
gražiai padainavo dvi daine
les. Jai akomponavo p. 
stazija 
smuiku pagrojo vieną 
nį, labai patenkindama 
publiką. Jai akomponavo 
Jurkevičiūtė.

59 kp. rašt. Poškienė per
skaitė kuopos istoriją. Są
jungietės 
himną, 
visiems 
liaudies 
himnu.

Tenka pažymėti, kad pro
gramos dalyvės visos sąjun
gietės.

Nauja *r skirtinga
I

Pirmą kartą radijo pro
grama ir šokiai; rengia lie
tuvių Vaizbos Buto (C. of 
C. — Lithuanian Chamber of 
Commerce) radijo valandos 
vykdytojai sekmadienį, sau
sio 29 d., 48 Green St. salė
je. Prasidės 6 vai. vak. Pus
antros valandos skiriama 
dainai ir muzikai; bus vieti
niai ir svečiai dainininkai 
bei muzikantai. Bus Onukė 
ir Vincukas ir kiti.

Ši radijo programa bus iš
pildyta taip, kaip sekmadie
niais 2 vai. iš WATR sto
ties ir gal bus vienas įdo
miausių dainų bei muzikos 
ir šokių vakaras.

Kviečiam visuomenę atsi- 
; lankyti, būsite patenkinti. 
Gros Ed. Digimo orkestras. 
Bilietai 40 c., vaikams 10 c., 
tik į šokius — 25 c.

Radijo komisija.

MASPE

Minėjo K
Sausio 1 

laisvinimo 
mai pamin 

! rapijos sa' 
žmonių. M 
tino sukaki

Mokyto 
dino kėlėt- 
veikslų. r 
vaikučių, I 
kalba seen 
sėlių pa 
gražiai įv 
reiškė no 
sius vaidi 
ta gird 
vilkai ka 
mai baigė

at- 
or- 
M.

A. Norkūnas. Jis nuoširdžiai 
sveikino vyčius ir dėkojo už 
dovaną, įteiktą jo ligos me
tu.

Plačiai apkalbėta apie 
Kazimiero dieną, kurią 
čiai ruošiasi iškilmingai

Mūsų kolonijos judėjimas minėti. Taipgi apkalbėta, 
didėja, visos draugijos su
tartinai dirba, švč. Sakra
mento draugija turės pra
mogą parapijos naudai par?
salėj sausio 28 d. Visi para
pijiečiai ir apylinkės lietu
viai kviečiami dalyvauti.

Art. J. Žukauskaitė, grįž
dama išj Waterburio, buvo 
sustojusi mūsų mieste; at
lankė kleb. kun. J. V. Kaz
lauską. Manau, kad ateityje 
bus surengtas artistei kon
certas, kuriame visiems 
Bridgeporto lietuviams bus 
proga išgirsti gražių dainų.

vicepirm. iz. ueneviciuie. sužinoję, kad kelį Mariana- vykęs iš Lawrence vyčių 
rast. Marcele Barolyte, fin. polio alumnai bus įšventinti ganizacijos įsteigėjas p. 
rast.^Vikt. Labeckaitė, izd. • kunįgUS sausį0 22 d. ma- A. Norkūnas. Jis nuošird 
Valerija Kaunietytė. K. HPminflriin-iP sveikino vvcius ir dėkoic

L. Vyčių 6 kp. išrinko to
kią naują valdybą: pirm. 
Edv. Mončiūnas, vicepirm. 
M. Laurynaitytė, ižd. Edv. 
Kasmonaitis, rašt. Viktorija 
Labeckaitė, fin. rašt. Marė 
Dapkaitė. Pramogų komisi
jos pirm. Agnė Kasmohaity- 
tė. Tai smarki valdyba ir 
linkime jai smarkiai darbuo
tis.

Krepšininkai
Mūsų vaikinai krepšinin

kai iki šiol laimėjo visus pa
rapijų lygos žaidimus. Jie 
supliekia visus airiui aplink. 
Su jais dabar nori žaisti 
Marianapolis, Westfield, 
Plainfield, Norwich ir t.t. 
Čia tenka paminėti mokyto
ją Malinauską ir vedėją 
Edv. Mašiotą.

Mūsiškės mergaitės ir la
bai gražiai pasirodo. Nors
jos ne visus žaidimus laimė- Jau susidarė per 30 narių, 
jo, bet žaidžia su smarkiais Chorui organizuoti prisideda 
rateliais. Pernai jos pradžio-'visi choro nariai; kviečiami šės nariams ir svečiams, 
je silpnokai pasirodė, bet anksčiau chore d"1:........ i— tz tt

metų gale labai gražiai užsi- šieji; juos pakvietė O. Ka- navičius, 
rekomendavo. Manau, tas 
pat bus ir šiemet.

rijonų seminarijoje, Hins
dale, Ill.

Ant. Dranginis.

BRIDGEPORT, CONN.
šv. 
vy- 
pa-

JERSEY CITY, N. J.

— Kun. kleb. S. Stonis 
lanko savo parapiją kalėdo
damas. Džiaugiasi, kad pa
rapijiečiai rodo palankumą 
katalikiškai spaudai. Jau 
„Ameriką” užsiprenumeravo

i

NEWARK, N. J.
kaip būtų sėkmingesnis nau
jų narių vajus. Valdybai pa
likta tuo rūpintis.

Šiame susirinkime nauja 
valdyba užėmė vietas. Sena
jai išreikšta padėka, o buv. 
pirm. Pr. Razvadauskas iš
rinktas kp. garbės pirminin- 
,ku.

Kuopa nutarė pasiųsti gė
lių p. F. Skadauskienei (bu
vusiai p-lei F. Karlonaitei), 
kuri sunkiai serga ligoninė
je San Diego, California.

Įsiruošė kambarį
Vyčiai virš savo „bowling 

alleys” įsiruošė gražų kam
barį klubui. Kambario ati
darymo proga suruoštos vai- 

. Iš 
dalyvavu-'svečių matėsi kun. K. Urbo- 

kuh. Virmauskis; 
minskaitė, J. Bajoras ir muz. Norwood© vyčių kp. pirm. 
A. Stanišauskas. Su kleb. J. B. Kudirka, Athol kp. pirm. 
V. Kazlausko ir vikaro V. S. Perekšlis, Worcester kp. 
Ražaičio pagalba pasiryžta K. Jogminas ir daug kitų, 
chorą suorganizuoti nors iš Visi svečiai pasakė gražias 
50 narių. Bravo! Tegul,kalbas, 
bridgeportiečiai eina dainos 
keliu pirmyn. Kai tik choras 
sustiprės, tuojaus bus pradė
ta ruošti operetę „Nastutė”. 
Visas jaunimas kviečiamas į 
darbą. ♦

Parapijos choras stiprėja

2:1.
daviniai:

Sausio 14 d. mūsų vyčių 
kp. „bowling” komanda žai
dė su Elizabeth 2 kom. ir 
pralaimėjo

Žaidimo

905 959 936

Newark
Laukžemis 187 203 181
Banis 211 182 —
J. Montvydas — — 150
Barkauskas 159 201 160
M.Montvydas 203 184 149
Daukšyst 148 174 164

908 944 804
Elizabeth No. 2
Patrick 192 181 212
Oškutis 173 182 238
Kiželevich 214 194 132
Vaich 168 176 161
Lauria 158 226 193

Medonienė,
Ana- 
kuri 

kūri- 
savo

padainavo savo 
Vakaras užbaigtas 
linksmai dainuojant 

daineles ir Tautos

Sudaitis, Jančius, Žilinskas, 
Greičuvienė, Griniauskas, 
Misevičius, Stanionis. Tiki
masi, kad daug daugiau ka
lėdojimo metu užsiprenume
ruos. Pagyrimo verti tie as
menys, kurie katalikiškąją 
spaudą įvertina ir ją skaito.

— Vanda Paršelytė serga 
aklosios žarnos uždegimu. 
Padaryta operacija. Linkime 
kuo veikiausiai pasveikti.

PATERSON, N. J.

Sausio 15 d. šv. Juozapo 
draugija turėjo linksmą va
karėlį. Nedaugiausiai žmo
nių lankėsi. Girdžiu, kad 
mūsų jaunimas labiau lan
kosi lenkų tautinėje salėje. 
Žinoma, yra daug jaunuolių, 
kurie nuolat ateina į savo 
salę; tai gražus pavyzdys 
visam jaunimui. Jaunime, ar 
kitataučiai pas mus ateina? 
Neapsigaukime. Turėsime 
daugiau linksmų valandų su 
savaisiais visuomet. Remki
me ir gerbkime save!

J*

Programą vedė Pr. Razva
dauskas. Grojo keturių ka
ralių orkestras. Visi links
mai praleido vakarą po susi
rinkimo.

Linkiu vyčiams geros klo
ties ! Pr.

MARIAN APOLIS

Studentai, sugrįžę iš links
mai praleistų atostogų, pasa
koja vieni kitiems savo įspū-

numirė 
sesutės 
vedėjos 
gedulo

Parapijos choras sausio 
14 d. turėjo mišias už savo 
ilgametį vargonininką a. a. 
Steponavičių; choristai, va
dovaujant muz. A. Stani- 
šauskui, gražiai pagiedojo.

BALTIMORE, MD.

Klebonas daug turi darbo, 
rengdamas parapijos metinę 
apyskaitą, kuri kasmet išlei
džiama atskira knyga; joje

— Sausio 15 d. paminėta 
Gružinskų vedybinio gyveni
mo 25 metų sukaktis; 10 v. 
giedotas mišias atnašavo 
kun. dr. L. J. Mendelis. Ka
dangi mišios užsitęsė ilgiau, 
tai atėję žmonės 11 vai. mi
šioms turėjo laukti 15 min.

Sausio 15 d. mūsiškiai žai
dė su Linden 113 kp. žaidė
jais, kuriuos nugalėjo 3:0.

703 744 740

Buvusio žaidimo
Newark

daviniai:

J. Montvydas 167 158 —
Grimalauskas — — 152
Banis 159 1Q2 144
Barkauskas 196 148 164
Daukšys 133 — —
zwingelis — 160 • 136
Laukžemis 209 228 147

864 856 743
Linden
B. Kruze 115 136 125
Pribush 134 126 167
Dambrauskas 164 141 135
Lucas 156 116 125
Savickas 134 222 188

Didelė užuojauta jaučia
ma panelėms Sakalauskai- 
tėms, kurių mamytė 
pereitą savaitę. Abi 
yra veiklios skautų 
ir choro narės. Per
pamaldas bažnyčioje giedojo 
vyrų choras, o p. Akelaus- 
kas (Ackell) giedojo Rose- 
wig’o „Avė Maria”.

Atjaučiame ir paneles 
Šmitaites, kurių tėvelis nu
mirė pereitą savaitę. Pane
lės Elena ir Violeta yra 
darbščios choristės ir soda- 
lietės. Trio, susidedąs iš 
Tunkelavičiūtės, Poškienės 
ir Akelausko, giedojo baž
nyčioje per gedulo pamaldas.

Sausio 15, d. suvaidinta 
komedijos „Teodolinda” ir 
„Šalaputris”. „Teodolindoje” 
visi vaidintojai gerai pasi
rodė; silpniau vaidino tar
naitė. Pono rolę vaidinęs 
J. Lekavičius gerai pasirodė, 
tik silpnai lietuvių kalbą 
vartojo. Ponios rolėje J. Ka- 
rapskaitė buvo labai gera ir 
puikiai kalba lietuviškai. 
Motiną gerai vaidino Mari
jona Baublienė. Tarnaite bu
vo Frances Kall. Kiti vaidin
tojai: Smilga — Pr. Aleksa, 
Samana — J. Žilius.

„Šalaputris” dar 
suvaidinta; nei
dintojas nepadarė klaidos. 
Vaidino: šalaputris — J. 
Adomavičius (tai tikras ar
tistas) ; Gundė — Anelė Ma- 
tonytė (puikiai kalba lietu
viškai), Balakinas — K. 
Kondrotas, Alvira 
Baltuškaitė.

Vaidinimą suruošė šv. Ve
ronikos klubas, žmonių atsi
lankė labai daug, kas rodo, 
kad vaidinimai mėgstami. 

’ Daugiau tokių parengimų!
Ten Buvęs.

geriau
vienas vai-

Pr.

Parapijos moterys smar
kiai darbuojasi kortų pra
mogai, kuri bus sausio 27 d. 
Kaip girdžiu, ar nebus tai 
gražiausių- „prizų” vakaras?

Enė.

Iš kitų miestų gautus 
spaudos darbus atliekame 
ir prisiunčiamo laiku.

AMERIKOS
SPAUSTUVĖJ

ATLIEKAMI VISOKĮ
SPAUDOS DARBAI

GREITAI, GERAI
IR PIGIAI

Rengiantieji šokius, kon
certus, vakarienes, balius, 
gegužines ar norintieji iš
garsinti savo biznį, spau
dos darbą duokite mūsų 
spaustuvei.

Kreipkitės:

LITHUANIAN UNIVERSAL 
BUREAU, Inc.

423 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.
Stagg 2-2133

Lietuvos 
tį paaišl 
boj kun. 
jas istori 
Lietuvos 
kraštą. E 
vokietinin 
plėšti Kla: 
tufo garai 
verenumui 
kos lietuvi 
vos nelieči 
ir remti vi 
gas kraštą 
liečiu teis 
rezoliucija 
joms-užlail

Vė 
Tranffigi

i buvo p 
Paretti Ass 
madienį, m 
tą pačią 
45:28. Mū 
ji Long Ii 
Kapitonas 
šį sezoną 
besniąsias 
jas Jurgis

penktadiei 
čiaus salė; 
komanda i
Juokina

Parapij 
14 d. vaii 
tižiuoju k 
rap. sali 
Visus gi 
Publikai 1
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uskas
tautinius ar. kultūri. 
lalykus. Parašė gražius 
eilėraščius ir minėti 
sciai jais pasipuošė, 
u ukrainy spaudu 
zmą komp. Ulevičiaus 
js veikalų, apie ku
kavo raštiškas nuomo- 
lenkų ir ukrainy žy- 

i kompozitorių ir, jo. 
ridamasis, rašė sve- 
ams, pasididžiuoda
vo tautiečių darbais.

mačiau rusų laikra- 
’ašymą apie kimi- 
Gediminą ir Lietuvos 
apie ministerių ka

linu. kun. Mironą ir 
maža dalelytė pasku- 
raštų, o jų būtų di- 
tomai, jei juos su

re krūvon, kas rašyta 
metus. Tai darbiniu- 

)kių mažai yra, o iš- 
! sunku kitą antriniu- 
surasti.
visi dalykai lygiai 

kurie susiję su lietu
sią. Užsukau į jo na- 
dėkos Dienoje apie 4 
. Tokią dieną sunku 
t namie, o jei randi, 
ą nelaimingą kalaku- 
(jaučius. Bet p. Vidi- 
i, vietoje maloniųjų 
y, sėdi ir rašo. Ra
usantį eilėraštį apie 

žiaurumus ir pavo- 
ivai. Rašė lenkų spau
da tuojau perskaitė 
iom rankom ir aša- 
akim iš susijaudini-

žmogaus darbas ir 
girnas yra lygus

Lietuvos buvusio 
[o, tik tas skirtu- 
I šiame krašte nerei
kės šiam darbui ri- 
>et idėjiniai visai 
lauk iš nieko užmo- 
st būk pasirengęs 
larbą nemalonumų 
i.

trumpais rašinė- 
išyti žmogaus veik- 
15 metus spaudos 
Bet jis nereikalau- 
kesčio už savo dar- 
m jis dirbo. Jis dir- 
i, tykiai mūsų tau- 
j vardan ir istorija 
jo nepamirš įam-

nas šį trumpą Ta
ikinu šiomis gar- 
sukaktuvėmis ger- 
Kazį Vidikauską ir 
m ilgai, ilgai dar- 
isų tautiečių labui.

J.Rs.

Sausio 20 d., 1939 m. 
r——= ■ '■ ■

VIETOS ŽINIOS
J f

LIET. UNIVERSALINIO 
BIURO SUSIRINKIMAS

Lietuvių Universalinio 
Biuro, Ine., direktorių tary
bos nutarimu, šių metų va
sario mėnesio 4 d., šešta
dienį, 8 vai. vak. kviečiamas 
metinis šėrininkų susirinki
mas; visi šėrininkai prašo
mi dalyvauti. Negalėsią da
lyvauti prašomi pranešti se
kretoriui, kam pavedama 
jiems atstovauti. Susirinki
mas įvyks savo įstaigos pa
talpose — 423 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. -

Biuro sekretorius.

DRAUGIJŲ DĖMESIUI

Visų apylinkės katalikų 
draugijų valdybos prašomos 
pasirūpinti, kad jų draugi
joms būtų atstovaujama 
Apylinkės Katalikų Seimely
je, įvyksiančiame sausio 29 
d. Angelų Karalienės par. 
salėje. Jei draugijų susirin
kimai nebeįvyks, draugijų 
valdybos turi teisę ir parei
gą paskirti atstovus.

Tikime, kad neliks nei vie
nos draugijos, kuri nebūtų 
atstovaujama minėtame su
važiavime.

Feder. Apskr. Valdyba.

MASPETHO ŽINIOS

ERIKOS
rara

EKAMl VISOKĮ
DOS DARBAI 
H AI, GERAI 
R PIGIAI

miestų gautus 
darbus atliekame
įčiame laiku.

tieji šokius, kon-B 
vakarienes, balius, ■ • 
;s ar norintieji iš- ■ 
savo biznį, spau-1 
ią duokite mūsų B 
ei. 1
ritės:

HAD UNIVERSALI 
REAU, Inc.
Grand Street 
»oklyn, N. Y.

Minėjo Klaipėdos sukakti
Sausio 15 d. Klaipėdos iš

laisvinimo sukaktis tinka
mai paminėta. 5 vai. p.p. pa
rapijos salė buvo perpildyta 
žmonių. Maspethiečiai įver
tino sukakties svarbą.

Mokyklos vaikučiai suvai
dino keletą Kalėdų tema pa
veikslų. Tai buvo pirmas 
vaikučių, bandymas lietuvių 
kalba scenoje pasirodyti. Se
selių pastangos publikos 
gražiai įvertintos. Visi pa
reiškė norą dažniau pana
šius vaidinimus matyti. Ma
lonu girdėti mažyčius lietu
viškai kalbančius. Vaidini
mai baigėsi tautos himnu.

Klaipėdos 16 metų prie 
Lietuvos prijungimo sukak
tį paaiškino savo ilgoj kal
boj kun. Balkūnas. Kalbėto
jas istoriniais bruožais įrodė 
Lietuvos teises į Klaipėdos 
kraštą. Išaiškino Hitlerio ir 
vokietininkų , pastangas at
plėšti Klaipėdą. Pabrėžė sta
tuto garantijas Lietuvos su
verenumui. Ragino Ameri
kos lietuvius budėti Lietu
vos neliečiamumo sargyboje 
ir remti visas geras pastan
gas kraštą lietuvinti ir tau
tiečių teises ginti. Priimta 
rezoliucija statuto garanti
joms užlaikyti reikalu. R.

Vėl laimėjo
Transfiguration C.C. krep

šininkų komanda sausio 13 
d. buvo pralaimėjusi prieš 
Paretti Ass. 45:47. Bet sek
madienį, sausio 15 d., prieš 
tą pačią komandą laimėjo 
45:28. Mūsiškiai yra pirmie
ji Long Island Pro lygoje. 
Kapitonas Augustinas žada 
šį sezoną laimėti visas svar
besniąsias rungtynes. Vedė
jas Jurgis Blieka visus kvie
čia lankytis į rungtynes 
penktadienių vakarais Klas- 
čiaus salėje. Sekmadieniais 
komanda žaidžia kitur.
Juokina „SBdžiuoju keliu”

Parapijos choras sausio 
14 d. vaidino komediją „Sli- 
džiuoju keliu” šv. Jurgio pa- 
rap. salėje, C. Brooklyne. 
Visus gardžiai prijuokino. 
Publikai komedija patinka.

Tą pačią komediją statys 
choras Great Necke vasario 
18 d., Kasmočiaus salėje, Fe
deracijos skyriaus ruošia
mame Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime. Kviečia
mas choras su šia komedija 
ir į Williamsburgą.

Gavėnios parengimai
Šv. Jurgio par. choras 

kviečiamas į Maspethą sta
tyti pirmųjų krikščionybės 
amžių dramą „Piloto duktė”. 
Vaidinimas įvyks parapijos 
salėje, gavėnios antrą sek
madienį, kovo 5 d., šv. Kazi
miero šventėje.

Vietinės sodalietės taipgi 
ruošiasi statyti religinę dra
mą „Šv. Cecilijos priesaiką 
Verbų sekmadienį.
Didelis laimėjimo vakaras
Antradienų vakarai Tau

tinėj salėj (Clinton Ave., 
ties Willow) yra tikri laimė
jimo vakarai. Bet nepapras
tai didelis laimėjimo vaka
ras bus sausio 24 d. Bus ke
letas labai brangių dovanų, 
o ypač viena didelė piniginė 
dovana. Ateik ir pamatyk.

Vyrams dykai
Ateinantį antradienį, sau

sio 24 d., nepaprastas vaka
ras — visi vyrai bus įlei
džiami dykai, jei jie ateis su 
savo žmonomis, giminaitė
mis ar draugėmis. Prašom 
pasinaudoti.

Žinutes
— Rožančiaus dr-jos pir

mas šių metų parengimas 
bus sausio 29 d. Iš anksto 
jau parduota keletas šimtų 
bilietų. Žada perpildyti salę 
ir duoti gražių dovanų. Bus 
šokiai ir laimėjimai.

— Sausio 8 d. prie bažny
čios durų Nukryžiuotojo Jė
zaus seselės lietuvaitės rin
ko aukas lietuviškam naš- 
laitnamiui (Elmhurst, Pa); 
surinko $130.16. .Jos dėkin
gos aukotojams.

— Sausio 14 d. palaidotas 
a. a. Mykolas Videika ir sau
sio 17 d. palaidotas a. a. An
tanas Mielkus.

— Sausio‘14 .d. Maspethe 
buvo net 3 „parės” įvairioms 
sukaktims minėti. Bilietai 
buvo po keletą dolerių. Susi
rinko šimtai svečių. Tą pat 
vakarą ir Brooklyne buvo 
bent 3 panašios „parės”. 
Keista, kad „parems” žmo- 
Įnės turi dolerių, bet prakil
niems ir naudingiems tiks
lams neturi kartais centų.

Metinis piknikas
Visos parapijos piknikas 

su karališkos šeimos rinki
mais-įvyks rugpiūčio (Au
gust) 27 d. Klasčiaus Clin
ton parke. Visos draugijos 
prašomos pasižymėti pami
nėtą dieną, nedaryti kitų pa
rengimų, tik remti metinį 
parapijos pikniką.

Gavėninės rekolekcijos
Vyrams ir moterims re

kolekcijos prasidės gavėnios 
ketvirtą sekmadienį, kovo 
(March) 19 d.; baigsis Kan
čios sekmadienį po pietų, ko
vo 26 d.

Jaunimui rekolekcijos pra
sidės Kančios sekmadienio 
vakare ir baigsis Verbų sek
madienio vakare. V—as.

APREIŠKIMO CHORAS

Jau artinas mūsų didžiojo 
baliaus diena. Visi nariai 
energingai platina baliaus 
bilietus. Jei dar neturite bi
lietų, galite gauti pas na
rius, muz. J. Jankų, kleboni
jos raštinėje ir Amerikos 
administracijoje. Iš anksto 
už bilietą tik 1 dol. Choras 
tvirtina, kad už tokią pigią 
kainą labai retai galima 
gauti taip gausų atlyginimą. 
Vieta šokiams yra puikusis 
„grand ballroom” gerai žino
mame Hotel Edison, West 
46th St., tarpe Broadway ir 
Eight Avenue, New Yorke. 
Muzika irgi žymi — Lee 
Crane ir jo orkestras. Apie 
šį orkestrą rašė Nick Kenny 
„Daily Mirror” dienraštyje 
ir giria Lee Crane, kaipo 
jauną muzikos vadą, kuris 
gali aukšto laipsnio savo 
srityje pasiekti. Be to, bus 
ir dainininkų ir šokikų. Tai
gi, už mažą kainą gražioje 
vietoje bus galima šokti prie 
malonios muzikos, paklausy
ti gerų talentų ir sykiu at
gaivinti senas pažintis nuo 
praeitų šokių, įvykusių Ho
tel New Yorker ir susipažin
ti su kitais lietuviais. Iki 
pasimatymo šokiuose.

A. J. M.

kas, P. ir Sof. Šulskiai, L. 
Šertvytis su žmona, Th. Wil- 
lis-šertvytytė, Pr. šertvytis, 
Kisielius, J. B. Laučka ir ki
ti. Visiems už sveikinimus ir 
atsilankymą nuoširdžiai dė
kojo J. M. Šertvyčiai, pasa
kydami po kalbą.

Vakarienės šeimininkėmis 
buvo S. Šulskienė, O. Moc
kevičienė, Kasiulienė. Prie 
stalų patarnavo apsukrios 
EI. Šulskytė, S. šertvytienė, 
A. Rapelaitė, Ad. Kavaliau
skaitė, J. Šertvytytė, EI. Za
lytė, Pr. Klimaitė, Glodelytė.

Vakaras praleistas labai 
smagioje nuotaikoje. Vy
riausiais rengėjais buvo Šul
skiai (Šertvyčių dukros uoš
viai). Kadangi šertvyčiai 
plačiai žinomi visuomeninia
me darbe, todėl vakarienėn 
ir susirinko tiek daug žmo
nių.

Čia pažymėtina, kad p. 
Šertvytienė (domininkono
kun. Paniuko sesuo) veikli 
sąjungietė, artima Amerikos 
bičiulė. Jų jaunoji dukrelė 
Joana dalyvauja Apreiškimo 
par. chore ir sodalietėse. Vi
sai šeimai linkime ilgiausių 
metų ir sėmingiausios atei
ties. T. B.

klausė rengėjų komitetui, o 
buvo apsukrus vagišius. Pa
vogtų pinigų suma siekusi 
per 80 dol.

ZAUKŲ PADĖKA

ŠALINSKO ĮSTAIGA

APREIŠKIMO PARAPIJA

Susirinkimas
Praėjusį sekmadienį, tuo

jau po sumos, parapijiečiai 
susirinko į mokyklos audi- 
toriumą pasitarti apie para
pijos sidabrinio jubiliejaus 
iškilmingą minėjimą. Susi
rinkime viešpatavo labai 
graži nuotaika ir susidomė
jimas ateinančiomis iškil
mėmis. Po trumpų diskusijų 
nutarta:

1. Rengti parapijos jubi
liejinę, iškilmingą su pro
grama puotą gegužės mėne
sio 28 d. Klasčiaus salėje. 
Bilietų kaina du doleriai.

2. Išleisti parapijos 25 me
tų gyvavimo istoriją su visų 
draugijų ir šiaip jau parapi
ją liečiančių įvykių nuotrau
komis (fotografijomis).

Be to, esamasis parapijos 
parengimų komitetas už
tvirtintas toliaus veikti su 
teise kviesti naujų narių, 
jeigu reiktų.

Barry P. Shalins (šalins- 
kui) mirus, "Jo laidotuvių į- 
staigą, moderniai įrengtą, 
perėmė velionio tėvas Pijus 
V. Šalinskas, pasikvietęs vie
ną graborių. Įstaiga yra 84- 
02 Jamaica Ave., Woodhave- 
ne, prie pat Forest Park
way stoties. Telefonas: Vir
ginia 7-4499.

Minėtoje įstaigoje yra į- 
’engta erdvi, patogi šerme
ninė — koplyčia, šalinsko — 
Shalins įstaiga patarnauja 
Brooklyne, Manhattane ar 
bet kurioje kitoje miesto da
lyje. Surengia šermenis ir 
puikų patarnavimą koplyčio
je Brooklyne, duodama tin
kamą patarnavimą. Pr.

ŠERTVYČIAMS PAGERBTI 
VAKARIENĖ

Mortai ir Jokūbui Šertvy- 
čiams, jų vedybinio gyveni
mo 33 metų sukakties proga, 
pagerbti sausio 14 d. Apreiš
kimo par. salėje surengta 
vakarienė, sutraukusi apie 
300 žmonių, artimų Šertvy- 
čiams asmenų — giminių, 
pažįstamų, draugų. Abu jie 
seni Apreiškimo par. nariai, 
nuo pat parapijos įsteigimo 
pradžios.

Vakarienės programą ve
dė stud. A. Šližys, būsimas 
inžinierius. Sveikinimo kal
bas pasakė kleb. kun. N. Pa
kalnis, K. Krušinskas, P. 
Pelkauskas, Pijus šalinskas 
(jis buvo svotu), St. Ivanau
skienė (svočia), J. Ivanaus

ATIDARYTAS NAUJAS 
SKYRIUS

Saldainių Palociaus savi
ninkas Juozas Cinkus, pirkė
jų patogumui, prie įvairių 
gėrimų, užkandžių ir saldai
nių, įvedė savo krautuvėje ir 
įvairių atviručių skyrių.

Galėsite įsigyti atviručių 
įvairioms progoms: įvairių 
švenčių, gimtadienių, vedy
bų ir šiaip įvairių sukaktu
vių sveikinimų. Taip pat 
sveikinimai pritaikinti tė
vams, broliams, seserims ir 
mylimiesiems. Atvirutės su
dėtos specialiuose stalčiuose 
ir labai patogiai ir lengvai 
išsirenkamos.

SULAUKĖ SŪNAUS

Elzbietos ir Juozo Mačiu
lių šeima praeitą savaitę pa
didėjo vienu nariu -r- gražiu, 
sveiku berniuku. Motina 
sveiksta, sūnus auga, o tė
vas ir dvi sesutės labai 
džiaugiasi.

Norėtume išreikšti savo 
nuoširdų dėkingumą drau
gams už surengimą mums 
netikėto pokylio sausio 7 d. 
Apreiškimo par. salėje, mi
nint mūsų vedybinio gyveni
mo 25 metų sukaktį.

Mūsų gili padėka kleb. 
kun. Pakalniui, davusiam 
par. salę, dalyvavusiam po
kylyje ir pasakiusiam svei
kinimo ir linkėjimų kalbą; 
ačiū kunigams Masiuliui ir 
Kruzui už sveikinimus. Nuo
širdžiausias ačiū Teofilei ir 
Petrui Klimams už sumany
mą ir rengimą minėto poky
lio.

Mūsų nuoširdus dėkingu
mas priklauso ir sekantiems 
asmenims: svočiai, mūsų gi
minaitei Konstancijai ir Le
onui Povilauskams ir jų du
krelėms Elenai ir Mildredai, 
piršliui St. Stumbriui.ir jo 
žmonai Uršulei; šeiminin
kėms Pranciškai ir Uršulei 
Stumbrienėms, Jonui ir Bar
borai Adomaičiams ir jų du
krelei, p. Stočienei ir p. Sta- 
dulienei.

Dėkojame visoms ir vi
siems už patarnavimą prie 
stalų;. ačiū už dovanas St. 
U. ir F. R. Stumbriams, Onai 
ir Juozui Matulaičiams, Pr. 
Songailai, p. Žičkienei, po
nams Rosenkran, seserei Fe
licijai, bostonietei Lušienei 
ir dukrelei, atvykusioms iš 
taip toli į pokylį. Dėkingi 
esame p.p. Klimašauskams, 
Botėnams ir Žarskiams, at- 
vykusiems iš Long Island. 
Dėkingi esam muz. Jankui 
už gražią muzikos progra
mą, Stagniūnaitei ir Deltu- 
vaitei už dainas, Justui Jan
kui ir Klimašauskų jaunuo
liui už pagrojimą smuiku.

Visiems, visiems mūsų ar
timiesiems ir draugams nuo
širdus ačiū!

V. ir K. Zaukai.

Kazys Beniulis, 50 m., 
gyv. 655 Sixth Ave., mirė 
sausio 14 d. Kings County 
ligoninėje. Palaidotas vasa
rio 17 d.

Liudvikas Žvingalas, 53 
m., gyv. 164 Oak St., Brook
lyne, mirė sausio 15 d. Pa
laidotas sausio 18 d. šv. Tre
jybės kapinėse.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

Sausio 17 d. eidamas į 
darbą susmuko negyvas gat
vėje Matas Lozorius, apie 
65 m. amžiaus, gyv. 527 
Evergreen Ave., Brooklyne. 
Kūnas pašarvotas grab. 
Shalins-šalinsko koplyčioj, 
8402 Jamaica Ave., Wood- 
havene. Laidojamas sausio 
20 d. iš Apreiškimo par. baž
nyčios šv. Trejybės kapuose.

Sausio 18 d. mirė William- 
Schultz, iš 87-20 — 88 St., 
Woodhaven. Kūnas pašarvo
tas Shalins-šalinsko koply
čioj. Laidojamas sausio 21 
d. šv. Kazimiero kapuose, 
Farmingdale, L. I.

POŽEMINIO TRAUKINIO
PENKTUKŲ VAGYSTĖS

APVOGĖ KAS4

Praeitą savaitę komunistų 
kontrolėje esąs choras La
bor Lyceum salėje turėjo sa
vo parengimą — operetę. 
Žmonių atsilankė nedaug, 
bet ir iš šių surinkti už bi
lietus pinigai nelaimingai 
dingo. Prie bilietus pardavi- 
nėjusios merginos priėjęs 
nepažįstamas vyras, pasisa
kęs savo pavardę ir papra
šęs paduoti iš kasos pini
gus jam, nes kasoje esą ne
saugu laikyti, o jis padėsiąs 
juos į saugią vietą. Nepažįs
tamasis pasirašęs kvitą už 
paimtuosius pinigus ir pasi
šalinęs. Vėliau paaiškėjo, 
kad gerasis „sargas” nepri

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.

MIRĖ

Magd. Vitkienė, 45 m., 
gyv. 361 Bushwick Ave., mi
rė sausio 11 d. Palaidota 
sausio 16 d.

Pranas Kepčinskas, 47 m., 
gyv. 790 E. 160 St., Bronxe, 
mirė sausio 14 d.; palaido
tas sausio 17 d. šv. Raimon
do kapinėse.

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

Papuoškite savo namus 
naujais „Dienet Setais”.

Paimame senus 
ir juos perdirbę padarome 
kaip naujus. Už nedideli 
primokėsimą i š m a i no m e 
naujus rakandus į jūsų 
nūs.

ANT. PETRAITIS ; Will
Biznio Vedėjas

409 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

agg 2-2133

KAMBARYS
išnuomojamas vienam arba 
dviem asmenim, šviesus, di
delis su trims langais ir ši- * 
luina. Privatiškas įėjimas.

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

Manhattan© prokuroras 
Dewey atidengė didelę mie
sto valdomo požeminio trau
kinio (Independent subway) 
vagystę, kurios tyrinėjimai 
rodą, kad per 3 metus gele
žinkelio tarnautojai pavogę 
apie 1 mil. 250 tūkst. dole
rių. Keletas asmenų jau su
imtų, kurie kaltinami nuola
tos vogę keleivių sumokėtus 
penktukus. Geležinkelio va
dovybė bando ginčyti, kad 
pavogtų pinigų suma esanti 
taip didelė, kaip -prokuroras 
Dewey skelbia; jos atstovai 
nurodo, kad pavogtų pinigų 
suma nesieksianti 250 tūkst. 
dolerių, šiuo metu vedamas 
platus tyrinėjimas. 8 suim
tieji prisipažinę vogime.

3®havem eye £ a-0259 -'s 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
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Tel. Virginia 7-4499 |

ESTATE OF | 
BARRY P. SHALINS i

(ŠALINSKAS) |

Laisniuotas Graborius |

Graži, moderni koplyčia Ir poli- v 
slui gražūs kambariai duodama A 
nemokamai. Samdo automobilius $ 
įvairiems reikalams. Kainos labai A 
prieinamos. <O>

84-02 Jamaica Ave. | 
Brooklyn, N. Y. | 
(Prie Forest Parkway).
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Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y. >

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

BROOKLYN 
CENTRAL PALACE, 

Inc.
I. Miller, Sav.

Sale baliams, banke
tams, vestuvėms ir ki

tokiems tikslams.

16-18 Manhattan Avė. 
Brooklyn, N. Y, 

EVergreen 4-6696

SOF’S
SMART SHOES

ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI
ŽEMOMIS KAINOMIS

Dr. Posner’s Ir 
Douglas vyrams ir 
moterims aukštos 

rūšies čeverykai 
nupigintomis 

kainomis

329 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

------------------------ J

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. Krallkauskas — Savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančią Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain
CREMO „CONNECTICUT BEST” 
Pristato pareikalavus: Galiūnams, 

krautuvėms, vestuvėms Ir t.t.
Reikalaukite visur to vardo 

Sodės Ir Alaus

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

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.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

060 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

• (Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.



Sausio 20 d., 1939

Lietuvos Nepriklausomy
21 Metų Sukakčiai Paminėti BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAIIŠKILMINGA PROGRAMA

Sekmadieni, Vasario-Feb. 12,1939
Erdvioje MeCAUDIN SALEJE

Tel. STagg 2-7177

Sausio 11 d. Daily Mirror

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

Maspeth, N. Y<

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

PIRKITE SAVO LIKERĮ ŠVENTĖMS

SU PASITIKĖJIMU

MANHATTAN LIQUOR KRAUTUVĖJE
IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

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

nemažiau 50

LIETUVIŲ VAKARAS 
MANHATTAN CENTRE

NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

VALANDOS: 
1—2 P. P. 
8—8 vak 
ir pagal sutarti 
Tel.: NAvarre 8-1919

nis su įvairiomis komando

Sekmadieniais paskutines 
mišios būna 12:15 vai. die
ną, t. y. 15 minučių vėliau, 
nei anksčiau.

$3.50
2.25
1.50
1.50

54-41—72nd Street,

Degtinė yra dovana, kuri tikrai 
patenkins, jei pirksite

Praeitą sekmadienį par. 
salėje įvyko žaidimų vaka
ras. Kleb. kun. Paulonis pa
dovanojo po mažą dovanėlę. 
Nors ir maži daikteliai, bet 
naudingi. Sąjungietė.

didžiausioje, geriausioje, žemiausių kai 
nų ir labiausiai pasitikimoje regtinės 

krautuvėje, Brooklyne.

buvęs Lietuvoje. Pelnas pa 
rapijai.

- A. SHRUPSKIS 
ŽMOGAUS SVEIKATA

buvo surengę 
vakare gražią 

Viskas puikiau- 
Mūsų sesutės 

darbininkės,

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos metinis susirinkimas į- 
vyksta sausio 22 d. 5 vai. po 
mišparų pamaldų. Visi pra
šomi gausingai dalyvauti. 
Bus valdybos rinkimai.

visuome- 
turėsime 

visus ke- 
parapijų 

ne atski-

Ateinantį sekmadienį mū
sų parapijoje prie bažnyčios 
durų bus dalinama parapi
jiečiams parapijos apyskai
ta. Kaip matyt iš apyskai
tos, mūsų parapija smarkiai 
auga. Ir kurgi neaugs: para
pijoje gražiausias susiklau
symas ir vienybė; kleb. kun. 
Aleksiūnas ir kun. J. Laury- 
naitis, visų mylimi.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

New Yorko Park Ave. tur
tuoliams nepasisekė slaptai 
gabenti iš užsienio visokius 
brangumynus. Valdžia su
areštavo net 15 tokių ponų 
ir žada juos'gerai „pašukuo-

Amžinoji novena kiekvie
ną pirmadienį gausiai lan
koma. Ypatingai jaunimas 
pripildo bažnyčią. Gražūs 
giedojimai ir pamokslai 
traukte traukia žmones prie 
Marijos.

Pereitą šeštadienį sodalie- 
čių sniego balius gražiai pa
vyko. Jaunimo buvo daug ir 
visi patenkinti tuo parengi
mu.

264 Grand St., Kampas Roebling St

■B

Šv. Vardo draugijos balius 
įvyksta vasario 17 d. para
pijos salėje. Bus nepapras
tas prieš Užgavėnias balius. 
Šokiai ir penktadienio val
giai tik už 25 c. asmeniui. 
Nepamirškite.

Jaunimo klubo draugiški 
pasilinksminimai būna kiek
vieną pirmadienį vakarais 
po pamaldų. Šie smagūs pa
silinksminimai ir šokiai dy-

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

Tel. EVergreen 4-7142
SALDAINIU PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate

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

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

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

Parapijos mokyklos vai
kučiai, sesučių pranciškonių 
globojami, 
sekmadienio 
programėlę, 
šiai pavyko, 
nenuilstančios 
daug deda pastangų vaike
lius ne tik tikybos, bet ir lie
tuvių kalbos išmokyti. Mo
kykloje yra keli ispanukai, 
kurie su lietuviukais kartu 
vaidina ir lietuviškas dainas 
dainuoja. Bravo sesutėms! 
Lauksime daugiau tokių pa- 
rengimėlių.

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER AND EMBALMER 

REAL ESTATE — GENERAL INSURANCE

Mot. S-gos 35 kp. šį sek
madienį, sausio 22 d., 6 vai. 
vak., rengia šeimynišką va
karienę. Žinant, kad žmonės 
mažai dirba, bilietai tik po 
50 c. Bus programa, o po 
vakarienės šokiai. Bus są- 
jungiečių iš visos apylinkės. 
Mūsų pirmininkė buvo nu
vykusi į 24 kp. sus-mą, pa
kvietė į vakarienę. Pakvie
timas nyelai priimtas, nes 
nupirkta 12 bilietų.

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vai.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-6868

Vasario 12 d. iškilmingai 
minėsime Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 
šventę. Minėjimo programa 
prasidės 4 vai. popiet.

Malonu pranešti 
nei, kad šiemet 
džiaugsmo išgirsti 
turius apylinkės 
chorus dainuojant 
rai, bet bendrai. Tai bus vie
nas jungtinis, didžiulis, ga
lingas choras. Jis sudainuos 
visiems artimas, žavinčias 
dainas.

Kalbėtojas bus tik vienas. 
Juo pakviestas šiai apylin
kei gerai žinomas Matas Zu- 
jus, Garso redaktorius 4š 
Wilkes-Barre, Pa. Seniai 
brooklyniečiai ir šios apy
linkės lietuviai jį girdėjo, 
tad dabar bus puiki proga 
jo kalbą išgirsti, su juo su
sitikti. Nepriklausomybės 
kūrimo pradžioje M. Zijus 
buvo grįžęs į Lietuvą, arti
mai sekęs pirmuosius žings
nius, todėl tiksliai susipaži
nęs su Lietuvos entuziastin
gų pirmų laisvės mętų kūry
biniais darbais.

Iš kitų svečių, programos 
dalyvių, šiuo metu tenka pa
minėti Patersono lietuvių 
par. choro grupę, muz. A. 
Grigoraičio vedamą. Muz. 
Grigoraitis yra pasižymėjęs 
chorvedis; kur jis buvo, vi
sur turėjo aukšto meninio 
lygio chorus. Visiems bus 
džiugu išgirsti Patersono 
dainininkų grupę.

Jaunimo malonumui turi
me smagią žinią — šokiams 
gros Jono Navicko Nakties 
Pelėdų orkestras, tad po 
pogramos bus tikras pasi
linksminimas, kai visi pa
skęs šokio sūkuriuose.

Visi atminkime, kad vasa
rio 12 d. minėsime Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo šventę. Visi apylinkės 
lietuviai kviečiami ir ragina
mi dalyvauti šiame didžiau
siame minėjime, kurs bus 
lietuviams gerai žinomoje 
McCaddin salėje, Berry St.

VALANDOS:
8—10 ryt«
1—2 P. P.
6—8 vak.

Sventadlenlala sualtarui
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO 4th STREET

Programai pasibaigus bu
vo šokiai, kuriems grojo An- 
tonini orkestras; grota ir 
šokta lietuvių ir rumunų 
tautiški šokiai? Visiems pa
tiko šokis „Noriu miego”, 
kurį šokant susidarydavo 
gausūs lietuvių ir nelietuvių 
būriai. Ir programos metu 
orkestras pagrojo kelis lie
tuviškų meliodijų kūrinius.

Visas vakaras praėjo pa
kilusia nuotaika.

Krepšinio (basketball) ko
manda turi savo vakarus 
kiekvieną trečiadienį McCad
din salėje, Berry St., So. 
2nd ir So. 3rd Sts., Brookly
ne. Čia be visokių pamargi- 
nimų būna šokiai ir krepši-

j džiulėje salėje lietuvių ir ru
munų vakarą, kurio progra
mą turėjo sudaryt' liaudies 
dainos ir tautiški šokiai. Į 
'salę susirinko per 3000 pub
likos, kurios stambiausią da
lį sudarė lietuviai. Buvo at
vykusių ir iš New Jersey ir 
Connecticut.

Rumunų programą atliko 
maža grupė šokėjų, 3 solis
tai ir liaudies orkestrėlis. Jų 
programa tęsėsi 45 minutes. 
Lietuvių programa tęsėsi 
beveik 2 valandas.

Lietuvių programą atliko 
Lietuvos Dainos ansamblis 
(ved. V. Tamkiūtė), šokėjų 
grupė „Lyraičiai” (ved. L. 
Antanavičienė), solistas A. 
Vasiliauskas ir Angelų Ka
ralienės par. berniukų be- 
nas. Lietuvių programos da
lyviai visą laiką sutikti ir 
palydėti didžiausiomis ovaci
joms. šokėjų grupė su savo 
vedėja Antanavičiene įgudu
siai pašoko gražius, meniš
kus tautiškus šokius, kaip 
Blezdingėlė, . Suktinis, Au
sim abrūsus. Šokėjų grupės 
mergaitės visai lanksčios, jų 
judesiai drąsūs ir grakštūs; 
čia ypač pažymėtina pati ve
dėja ir mokytoja Antanavi
čienė. Vaikinams dar teks 
gerokai padirbėti, iki jie su
silygins su merginomis, bet 
jau turi gerą pradžią.

Lietuvos Daina pasirodė 
kaip visai darnus lietuviškos 
dainos mėgėjų ir entuzias
tingų muzikos meno bran- 
gintojų branduolys. Klaida 
šį kartą padaryta tuo at
žvilgiu, kad pradžioje pa
rinktos sunkios, liūdnokai 
skambančios dainos, bet vė
liau sudainuota gyvos, visus 
dausytojus pagaunančios 
dainos.

Solistas A. Vasiliauskas 
sutiktas labai šiltai. Geriau
siai jam pavyko sudainuoti 
muzikališką Kačanausko 
dainą Mano rožė; kitose dai
nose jis perdaug laisvės da
vė savo balsui ir per laisvai 
interpretavo lietuviškos nuo
taikos dainas, suteikdamas 
joms džiaziškos spalvos.

Angelų Karalienės benas, 
drausmingai pasirodęs sce
noje, galingai sugrojo mar
šus ir labai švelniai išpildė 
lietuviams brangią dainą 
Vilniaus kalneliai. Beno jau
nieji dalyviai pasirodė du 
kartus ir visos publikos kar- 

’ štai sutikti buvo.

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

Vakaras vykusiai išnaudo
tas ir lietuvių tautiškiems 
kostiumams parodyti. Sce
noje tautiškais drabužiais 
apsirengusios pasirodė A. 
Valaitytė, Z. Mažeikienė, O. 
Valaitienė, Mučinskienė ir 
Atkočaitienė; jos demon
stravo zanavykų, kapsų, 
aukštaičių, dzūkų ir žemai
čių moterų kostiumus; tau
tiškai apsirengusios pasiro
dė ir jaunutės Krušaitė ir 
Kulbokaitė. Kitataučiai pa
rodė didelio susidomėjimo 
tautiškais drabužiais ir, pro
gramai pasibaigus, jie turė
jo progos ir iš arti apžiūrė-

Maži rankpinigiai užtikrins jums bent kurį 
daiktelį iki pareikalavimo.

Paminėkite apie šį skelbimą ir gausite nuolaidą
ATDARA VAKARAIS Ekspertiškas laikrodėlių 

taisymas

Brooklyn, N. Y.S3495 Grand Street

Sausio 29 d., sekmadienį, 2 vai. popiet, Angelų Karalie 
nes par. salėje, 213 So. 4th ir Roebling Sts., Brooklyne, laikraščio vadovybė suruošė 
šaukiamas metinis Apylinkės Katalikų Seimelis, kurio pro- Manhattan Centre teatro di- 
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.

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc

Savininkas
GERA DUONA -

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmones todėl, kad Jie valgo tikrą Lletuvlfiką 
Duoną. ’’GARSO’1 KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus 

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

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

TRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

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 — 
svarų, mėsų — nemažiau 5 dėžių.

LITHUANIAN-AMERICAN
IMPORT & EXPORT CORPORATION

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

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

Įsteigta 1892 Tel. STagg 2-2173

Robert Lipton
LAIKRODININKAS GERIAUSIOS RŪŠIES 

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

Berry, So. 2nd ir So. 3rd Streets,
Pradžia 4 valandą po piet. Bilietas 40 centų

NUO 7 VAL. VAKARO ŠOKIAI, KURIEMS GROS

J. Navicko ’’Nakties Pelėdų” Orkestras

Sąjungietės vasario 4 d. 
mis. Įžanga tik 20 c. asme-' ruošia Lietuvos judomų pa
nini. Lietuvių jaunimas tu-'veikslų vakarą; rodys Ja- 
rėtų lankytis tuose vakarė- muškevičius, praeitą vasarą 
liuose

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

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

VISI BROOKLYNO IR APYLINKĖS LIETUVIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI Į ŠĮ MINĖJIMĄ, KURIO PRO
GRAMA BUS TIKRAI ĮVAIRI IR ĮDOMI.
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