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1776 metų liepos 4 d.
Jungtinės Amerikos Valsty
bės pasiskelbė nepriklauso
ma respublika. Kas Lietuvai 
Vasario šešioliktoji, tas J.
A. V-bėms — Liepos Ketvir- su spaudos atstovais pareiš- 
toji. kė savo didelį nepasitenkini-

Prieš 161 metus garbingų j mą dėl vykstančio plieno 
vyrų paskelbti laisvo apsi
sprendimo žodžiai, surašyti 
vadinamoje nepriklausomy
bės deklaracijoje, galutinai 
išjudino 13-kos kolonijų gy
ventojus į kovą prieš anglų 
priespaudą ir kova laimėta 
gražiausiais vaisiais. Lais
vės išsiilgusių žmonių su- 

. kurta respublika ir šiandie 
tebėra garbingiausia valsty
bė pasauly.

—o—
J. A. V-bėse visų tautų 

žmonės, pabėgę nuo įvairios 
vergijos, rado tikrą ramybės 
uostą, kuriame galėjo pra
dėti naują gyvenimą, sutin
kantį su jų sąžine. Liepos 
4-tą paskelbti principai vi
siems lygiai taikinti, r

Lietuviai irgi sumaniai 
naudojosi šios šalies užveja 
ir savo raumenimis ir proti
nėmis jėgomis sukrovė ir 
savo indėlį į bendrą šalies 
dvasinį ir medžiaginį lobyną.

Tas indėlis, atsižvelgiant : 
lietuvių skaičių, nė kiek ne
mažesnis nei kitų tautų.

—o—
Lietuviai, kaip ir kitos 

tautos, turi tikrą teisę rū
pintis, kad jų vardas ir at
žala garbingai išliktų šioje 
šalyje. Šiam tiįrsJz’į .remtini 
visi žygiai, kurie stiprina ir 
cementuoja lietuviškąjį fron
tą.

New Yorko ir New Jersey 
lietuviams geriausia proga 
sustiprinti savąjį lietuvišką 
frontą yra štai čia pat i’ 
taip arti,— Lietuvių Diena 
Klasčiaus parke, Maspethe. 
Paskirkime tą dieną ben
dram džiaugsmui ir 
lietuvybės ateičiai!

dirbtuvėse streiko — jis kri
tikavo darbdavius ir streiko 
vadus, nes abiejose pusėse 
esą kraštutinio užsispyrimo.

Prieš kiek laiko preziden
tas buvo pareiškęs aiškų ne
pasitenkinimą darbdaviais, 
kurie atsisako pasirašyti 
sutartis su CIO. '

Plieno darbininkų streikas 
yra palietęs kelias dirbtu
ves, kurių jau dirba šiose 
vietose: Youngstown, Ohio, 
Johnstown, Pa., Warren — 
Niles, Ohio, Canton — Mas
sillon, Ohio, Chicagoje ir 
Buffalo. Paminėtose vietose 
darbininkai dirba smarkiai 
policijos saugomi nuo pike
tų užpuolimo.

Darbdaviai skelbia, jog 
žymiai didesnė darbininkų 
dalis dirba, bet tai užginčija 
CIO vadovybė.

Warren, Ohio, esąs susek
tas sąmokslas išsprogdinti 
tiltus, geležinkelius, elektros 
stotį ir dirbančių darbininkų 
namus. Suimti trys darbinin- 

J kai, policijos pranešimu, pri- 
. sipažinę ir nurodę savo va
dą Gus Hali, kurio dabar 
ieškoma. Gus Hali vadova
vęs streikui; 1935 mt. jis 
buvęs komunistų kandidatu 
miesto rinkimuose.

Maskvoje Stalinas 
stratyviai bučiavo 
ašigalio nugalėtoją 
Otto Schmittą, kurio pavar
dė aiškiausiai kalba apie jo 
vokišką kilmę. Prieš kiek 
laiko Stalinas bučiavo gene
rolus lietuvius Putną ir Ubo- 
revičių, latvius Eidemaną ir 
Feldmaną, estą Korką ir žy
dą Jakirą. Tačiau šie Stali
no bučkių nebėjus niekados 
— juos amžinai pabučiavo 
Stalino kulkos.

Kažin ar ilgai ir vokietis 
Schmitt naudosis Stalino 
bučkiais?

—O—
Kad Stalino pakalikų su

šaudytas generolas Vyt. 
Putna buvo lietuvis ir širdy
je, ne tik kilme, liudija ir ši 
įdomi žinia, savaitraščio Tri
mito pranešama: kai lietuvio 
išgamos Pilsudskio įsakymu 
Želigovskis užrobė Vilnių, 
Putna prašė sovietų kariuo
menės vadovybės dviejų di
vizijų, su kuriomis jis norė-

DAINŲ ŠVENTĖS PRO
GRAMĄ IŠPILDYS BROOK- 
LYNO APREIŠKIMO, AN
GELŲ KARALIENĖS IR 
ŠV. JURGIO IR MASPE- 
THO PARAPIJŲ CHORAI.

jo žygiuoti į Vilnių ir išvyti 
iš ten lenkus. Tam Putnos 
pasiryžimui pritarusi ka
riuomenės vadovybė, bet pa
sipriešinusi sovietų vyriau
sybė.

Nashua, N. H. — L.D.S. ■ 
seimas įvyko birželio28—29 
d.d., šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoje.

Birželio 28 d., seimas pra
dėtas iškilmingomis mišio
mis, kurias atnašavo kun. J. 
Švagždys, L.D.S. centro 
pirm. Asistavo kunigai Pr. 
Juras, Bucevičius Ir S. Knei- 
žys. Iškilmingose mišiose da
lyvavo ir J. E. vyskupas J. 
Peterson. Pamokslą pasakė 
kun. Pr. Strakauskas ir J. E. 
vysk. Peterson.

Seimo prezidiumą sudarė: 
pirm. J. Kumpa, vicepirm. 
K. Vencius, raštininkai S. 
Ulčikas ir L. Kumpa.

Seime atstovauta 11 kuo 
pų ir I apskritis; buvo 35 
atstovai ir keli svečiai.

Popietinės sesijos pradė
tos atvykus garbingajam 
svečiui, J. E. vyskupui M. 
Reiniui. Garbės prezidiumą 
sudarė J. E. vysk. M. Reinys, 
kun. K. Urbonavičius ir kun. 
J. Valantiejus.

Garbingojo ganytojo pa
sakyta ugninga kalba nutei
kė atstovus labai entuzias
tiškai.

Seimą sveikino daug L.D. 
S. organizacijos prietelių žo
džiu ir telegramomis.

Kadangi kai kurie seimo 
atstovai tegalėjo dalyvauti 
seime tik pirmąją dieną, tad 
tą dieną išrinkta ir, valdyba 
kitiems metams: pirm. kun. 
J. Švagždys, vicepirm. kun. 
Pr. Juras, prot. rašt. A. 
Kneižys, finansų rašt. A. 
Peldžius, ižd. O. Siaurienė; 
kontrolės komisija kun. Pr. 
Juškaitis, L. Kumpa ir D. J. 
Averka.

—o—
Washingtone vyksta dide

lis skautų sąskrydis,' į kurį 
atvyko ir Lietuvos skautų 
atstovai. Gaila, jog atsiųsti 
tik vyresnio amžiaus skau
tai, kurie vargu ar galės tin
kamai atstovauti lietuviš
kam jaunimo entuziazmui. 
Kitos valstybės atsiuntė jau
nimo grupes, o vyresniuosius 
paliko namie.

Vienybės redaktorius įsi
norėjo likti istoriku. Aną 
sykį jis stojo į pagalbą Lie
tuvos laisvamaniams, na- 
yviai mėginusiems „įrodyti”, 
jog Kristaus nebuvę, o da
bar tik ką paskelbė, jog 
krikščionybės Lietuvoje 550 
metų sukaktį „lietuviai va
dina kalavijo, ugnies
kraujo sukaktuvėmis”. Tais 
žodžiais V-bės redaktorius 
parodo arba visišką nežino
jimą Lietuvos istorijos arba 
blogą valią. Ir vienu ir kitu 
atsitikimu nėra jokios gar
bės. Tuščiai nesiginčydami 
su nauju „istoriku”, patarsi
me jam pasiskaityti kad ir 
ką tik išleista A. Šapokos 
„Lietuvos Istoriją”.

Maskva. — Oficialiu pra
nešimu, Sibiro krašte sušau
dyti dar 36 asmenys, apkal
tinti trockizmu, sabotažu, iš
davyste ir t.t. Visi jie sušau
dyti karo teismo sprendimu.

Maskvos laikraštis Pravda 
smarkiai puola valstybės 
ekonominio instituto virši
ninką Martyną I. Lacį, kaip 
globojantį „išdavikų lizdą”. 
Dienraščid New York Times 
korespondentas Harold Ten- 
ny rašo, jog Lacis esąs „lie
tuvių kilmės”, kaip ir dauge
lis kitų neseniai patekusių į 
„nemalonę”. Jo tikras var 
das esąs Jan Sudrats.

Lacis yra pasižymėjęs 
kaip vienas iš stambiausių 
slaptosios policijos čekistų 
(OGPU) organizatorių ir 
viršininkų. Ukrainoje jis y- 
ra pasiuntęs daugybę žmo
nių sušaudyti. Dabar toks 
pat likimas laukia ir jo.

Viena. — Albanijoje su
imta krašto apsaugos minis
teris ir šimtai karininkų. 
Visi jie kaltinami ruošime 
perversmo prieš karalių 
Zogu.

Aštuntoji

SI 
Sekmadienį

Maršalas Vorošilovas > 
Esąs Lietuvis

Johnstown, Pa. — Bethle
hem plieno korporacijos dirb 
tuvės Cambria apylinkėje į- 
vyko dinamito sprogimas, 
kurs sunaikinę, dvi vandens 
tiekimo linijas. Šio nusikal
timo kaltininkais laikomi 
CIO streiko organizatoriai.

Miesto vadovybė nusiuntė 
prezidentui telegramą, rei
kalaudama atšaukti CIO at
stovus, nes miesto gyvento
jai gali savarankiškai su 
jais pasielgti.

Sprogimas išmetė iš darbo 
apie 6000 darbininkų, kol 
vandens vamzdžiai bus su
taisyti. Be to, sprogimo nuo
stoliai tuo didesni, jog jis 
sugadino didžiulę užtvanką, 
kuri saugojo miesto gyven
tojus nuo potvynio pavo
jaus.

Inglewood, Calif. — Ber
niukai skautai, 
dienų ieškojimo 
mergaičių kūnus 
Francisco. Visos
gaitės, 7, 8 ir 9 metų ąm- 
žiaus, išniekintos ir pasmaug 
tos.

Visos 3 mergaitės buvo 
nežinomo piktadario išvilio
tos iš parko į miškelį neva 
zuikių gaudyti.

Albany, N. Y.— New Yor- 
ko vyriausis teismas nu
sprendė, jog šioje valstybėje 
komunistai nėra teisėta par
tija, nes ji pernai guberna
toriaus rinkimuose nesurin
ko 50,000 balsų, kaip reika
lauja įstatymas.

Maskva. — Sovietų Rusi
jos kariuomenė buvo užėmu
si Sennufa ir Bolšoi salas, 
esančias Amūro upėje, kuri 
skiria Sibirą ■ nuo šiaurinės 
Mandžiūrijos. Japonija pa
reiškė griežtą protestą ir 
pareikalavo atitraukti rusų 
kariuomenę, nes kitaip gali 
kilti karas.

Po pasitarimų, Sovietu 
Rusijos vyriausybė nutarė 
atšaukti kariuomenę iš mi
nėtų salų ir taikiu būdu 
spręsti ginčą.

Japonija tvirtina, jog abi 
salos priklauso Mandžiūrijai, 
o Rusija ginčija savo nau
dai.
/ Paskutinėmis žiniomis, ja
ponų artilerija apšaudė 5 
rusų laivus, kurių vienas nu
skendo.

Stalino agentams sušau- m. Klimas įstojo soęjaldemo- 
džius maršalą Tuchačevskį, kratų partijon ir pasidarė 
generolus Putną ir Uborevi- 
čių ir kitus penkis genero
lus, viso pasaulio spaudoje] 
daug rašoma apie Sovietų 
Rusijos kariuomenę ir jos 
vadus. Ypač daug rašo Pa
ryžiaus spauda, kuri, kaip 
praneša Kauno savaitraštis 
Iliustruotas Pasaulis, atiden
gia vieną lietuviams įdomią 
žinią — karo komisaras mar 
salas Vorošilovas esąs lietu
vis. Jo tikroji pavardė — 
Klimas.

Apie raudonosios armijos 
vadą minėtas laikraštis pa
duoda tokių žinių:

Vorošilovas — „didysis, 
genialusis, nepalyginamas, 

j nenugalimas vadas!” Voroši- 
lovui pasirodžius sovietų 
kongresuose, jis sveikinamas 
Internacionalu ir jam ploja 
publika stovėdama; jis yra 
neabejotinas raudonosios ar
mijos viešpats;

Prieš keturiasdešimts me
tų, busimasis maršalas Vo
rošilovas, septynerių metų 
emigrantas iš Lietuvos, Kli
mas pastojo dirbti į kasyk
las. Visas jo įgautas moks
las — buvo girdėti keiksmai, 
plūdimai... Turėdamas jau 20 
metų, Klimas dar nemokėjo 

, skaityti. Bei ir be mokslo, 
. Klimui puikiai sekėsi orga- 
. nizuoti streikus po streikų. 
Jis pateko į kalėjimą, pabė
go, vėl pateko ir galop liko 
ištremtas į Sibirą. Toks bu
vo gyvenimas darbininko re
voliucionieriaus Klimo. 1905

Lenino šalininkas. Po darbo 
fabrike, Klimas mokėsi skai
tyti ir net leido laikraštį. Iš 
Sibiro sugrįžo jis jau rusų 
revoliucijos metu.

Staiga, Ukrainoje, prieš 
pasiųstus lenkų pulkus, Kli
mas pasireiškia kaip geras 
karys. Čia jam pavedama 
generolo pareigos. Vėliau, 
žengia į karo komisaro pos
tą ir pagaliau maršalas už 
tai, kad palaikė Staliną ko
voje su Trockiu, — Maršalas 
Vorošilovas!

1935 m. sausio 29 d., VII 
sovietų kongrese, Tuchačev- 
skis apie raud. armiją, ra
portą baigė tokiais žodžiais: 
„Lai mūsų priešai išbando 
mūsų sienų stiprumą! Kaip 
vienas žmogus, visas mūsų 
kaimiečių ir darbininkų kra
štas sukils teritoriją ginti, o 
galinga* raudonoji armija, 
galinga savo revoliuciniu en
tuziazmu, geležinio Klimo — 
Vorošilovo vedama, prižiūri
ma komunistų partijos, ku
riai vadovauja mūsų didysis 
Stalinas, mūsų raudonoji ar
mija sutrins užpuolikus!”...

Po šitų žodžių, visi delega
tai sustojo, šaukdami: „Lai 
gyvuoja. Jraugas Vorošiįo- 
vas! Už raudonąją armiją — 
ura!------

Koks likimas! Toks kon
gresas įvyko ir šiais metais, 
įvyks ir kitais, bet Tucha- 
čevskis daugiau neskaitys 
raportų!...

Kemeri, Latvija. — Čia 
vykstančiose tarptautinėse 
šachmatų meisterių žaidynė
se Lietuvos meisteris Mikė
nas birželio 29 d. supliekė 
Lenkijos meisterį dr. S. Tar- 
takowerį, išstumdamas jį iš 
septintos vietos.

Pirmą vietą iki šiol turi 
Amerikos meisteris Reshew- 
sky.

Paryžius. — Prancūzijos 
naujoji vyriausybė ėmėsi 
griežtų priemonių gelbėti 
savo pinigą — franką: už
drausti bet kokie mokėjimai 
auksu ir užsienio pinigais ir 
uždaryta birža. Iš atstovų 
rūmų pareikalauta teisės 
tvarkyti finansinius krašto 
reikalus iki rugpjūčio galo 
taip, kaip vyriausybei ge
riausiai atrodys.

Valstybės ižde birželio 28 
d. buvo tik 20 milijonų fran
kų. Šią sumą finansų minis- 
teris nori papildyti iki 400 
milijonų frankų. Tuojau bus 
įvesti padidinti ir nauji mo
kesčiai.

Budapeštas. — čia iš Ita
lijos vaišių atvyko Vokieti
jos karo ministeris gener. 
Blomberg, kurs tarėsi su 
Vengrijos vyriausybe ir pa
čiu valdytoju

Blombergo 
tikslas esąs
grijai penkių milijonų dole
rių vertės ginklų: orlaivių, 
šarvuotų automobilių ir kt. 
Už visa tai Vengrija neturė; 
tų mokėti, nes jos apie 5 
mil. dol. kapitalo esančio 
„įšalusio” Vokietijoje.

L. K. Studentų ir Profesi- 
jonalų sąjungos metinis sei
mas' šaukiamas š. m. liepos 
7 — 8 d. Marianapolio Ko
legijos patalpose, . Thomp
son, Conn.

Seimas bus pradėtas 10 v. 
rytą J. E. vyskupo M. Reinio 
iškilmingomis mišiomis ir 
pamokslu.

Pirmoji diena skiriama po 
sėdžiams, kuriuose bus cen
tro valdybos pranešimai, 
kun. Dr. Alt. Jagmino ir p. 
Iz. Rovaitės paskaitos, at
skiras profesijonalų pasita
rimas, Centro valdybos rin
kimai ir kiti klausimai. Po
sėdžiams užsibaigus, vakare 
įvyks koncertas — balius.

Antroji seimo diena ski
riama draugiškam išvažiavi
mui į Naujosios Anglijos 
gražiausias apylinkes.

Visais seimo reikalais pra 
šoma kreiptis į Seimo Ren
gimo Komisiją, Marianapo 
lis College, Thompson, Conn.

Centro Valdyba.

LIETUVIŲ DIENA
Liepos-July 4,1937

PARKAS ATDARAS 12/ 
VALANDĄ.

J. E. VYSKUPAS REI
NYS KALBĖS 5 VAL. PO
PIET.

BROLIAI MOTUZAI NU
FILMUOS VISUS DALY
VIUS.
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STUDENTŲ SEIMO IŠVAKARĖSE .

Ir vėl L. K. Studentų ir Profesijonalų sąjungos nariai 
nusirinks į metinį suvažiavimą, kuriame mėgins peržvelgti 
pereitų metų veiklą ir padaryti naujų pasiryžimų sąjun
gos gerovei pakelti.

Atvyks jie į šį seimą paminėti savo sąjungos jau pen- 
kerių metų gyvavimą, iššauktą Katalikų Akcijos ir Lietu
vybės didžiųjų idėjų.

Kodėl gi kalbama apie katalikų akciją? Labai paprastas 
atsakymas: kadangi esame katalikai, tai ir kalbame apie 
savo veiklą.

Katalikų Akcija nėra naujas dalykas. Ją žinojo ir vyk
dė ir pirmieji krikščionys. Bet dabartinis Popiežius Pijus 
XI ją išryškino, jos programą nustatė ir visiems supran
tamu pavidalu perdavė tikintiesiems.

Svarbiausias Katalikų Akcijos pobūdis — jos organizuo
tumas. Pats K. A-jos buvimas reikalauja, kad į ją įeinan
čios organizacijos turėtų pradžią kiekvienoje parapijoje, 
kad j,os jungtųsi į vieną vadovaujantį ir jungiantį centrą.

Organizuotumas neįmanomas be drąsos ir be sumanu
mo. Turint tai, galėsime įvykdyti Leono XIII norą: esame 
reikalingi drąsių širdžių ir suglaustų jėgų.

Visa tai gražūs žodžiai, bet kaip mums, lietuviams kata
likams, juos įvykdyti gyvenime ir kokias geriausias prie
mones pasirinkti?

Nepadarykime tikros klaidos, manydami, jog katalikų 
akcija liečia mus tik kaip katalikus. Ne, ji liečia mus ir 
kaipo lietuvius, nes Bažnyčia yra reikalinga tautų. Bažny
čia, kaip sako Dr. A. Maceina, yra reikalinga tautų ne tam, 
kad galėtų sukurti žmogui suprantamą ir pajaučiamą li
turgiją, bet ir tam, kad galėtų atlikti savo dievišką misiją.

Žmogus, kaip tautinis asmuo, gema iš tautos; jį gimdo 
ne tik jo tėvai, bet ir jo tauta, jo tėviškė, jo tėvynė. Tėvų 
ir tėvynės meilė yra labai artimame ryšy.

Yra nuomonių, jog žmogų galima išlaikyti religiniu ir 
atitrukusį, atsitraukusį iš tautinio gyvenimo, tačiau tiks
lu sutikti su Dr. Maceina, jog tokia nuomonė yra klaida, 
nors išimčių gali būti.

Kaip sykį pakrikštytas negali panaikinti Krikšto' žy
mės, taip ir žmogus, sykį gimęs iš tautos, negali iš jos pa
sitraukti. Atskiro asmens išganymas juk yra tik pusė už
davinio, kurį Bažnyčia turi atlikti. Antrą pusę sudaro 
Dievo Karalystės plėtimas ir stiprinimas, ką galima pada
ryti per visuomenines grupes, per bendruomenes, kurių be
ne svarbiausia yra tauta.

Bažnyčia tautos ir tėvynės meilės niekada nesmerkė. 
Pats Kristus Evangeliją pirmoje eilėje skelbė savo tau
tiečiams.

Šv. Augustinas yra pasakęs, jog Bažnyčia ne tik negali 
naikinti kalbų ir tautų įvairumo, bet, priešingai, turi jį 
saugoti, branginti, nes tas įvairumas prisideda prie dides
nės Dievo garbės.

Šv. Tomas Akvinietis apie tėvynės meilę šiaip pasakė: 
„Po Dievo, prigimta žmogaus pareiga išreikšti savo dėkin
gumą ir meilę savo tėvams ir tėvynei. Tėvynės meile rei
kia apimti visus savo tautos žmones ir tėvynės prietelius”.

Dėl savo tautos likimo kiekvienas turi jausti atitinkamą 
atsakomybės dalį.. Nesuterštai sąžinei turi rūpėti tokie 
klausimai: kas bus mano tauta, kokią vietą ji užims pa
saulyje ir Dievo akyse?

Kai kiekvienas jausim atsakingumą už savo tautos žy
gius, jos apsisprendimus, tada, be abejonės, mūsų viešasis 
tautinis gyvenimas bus daug reikšmingesnis. Nė vienas 
iš mūsų negali moti ranka į visokius nenormalumus, bet 
privalu drąsiai pakelti ranką ir sulaikyti bet kieno užsi
mojimus, žudančius tautinę gyvybę.

Popiežiaus daug sykių minėta, jog katalikų akcija tik . 
tada pasieks savo tikslo, kai jos vienetai bus gerai organi
zuoti. Ar organizuotas mūsų jaunimas? Turime pripa
žinti, jog tai gerokai dumblota bala.

Katalikų Akcija labai vertina ir pripažįsta centralines 
organizacijas. O kaip pas mus yra? Per 25 metus L. Vy- ' 
čiai, ta vertinga jaunimo organizacija, negalėjo išaugti : 
galinga kokybe ir kiekybe organizacija. Studentų sąjunga : 
jau baigia savo gyvavimo penktuosius metus, bet kuopų 
skaičius beveik toks pat, kaip įsikūrimo pradžioje.

Visa nelaimė, kad mūsų visuomenėje viešpatauja vengi- ) 
mas centralinių organizacijų. Beveik visur norima pasi- i 
tenkinti tik vietiniu veikimu, neišeinant į plačiuosius tau
tos gyvenimo vieškelius. i

Bet dar nesame nepataisomoje būklėje. Jaunimas dide- 1 
Įėję daugumoje dar lietuviškas. Lietuvių kalbos žodžius ’ 
dar galima ištraukti iš jaunimo lūpų. Laimė, kur yra sa
vos, lietuviškos mokyklos, bet nelaimė, kai jos visiškai ne
tarnauja lietuvybei, kai jos tik parapijiečiams sunki išlai
kymo našta ir visai nepateisina lietuvių šviesių lūkesčių.

Liūdniausia, kai prie savo tautos žudymo prisideda pa- ' 
tys lietuviai. Tokiems galima pritaikyti Maironio žodžius:

AUKŠTYN SIRDIS
Nėra reikalo imti pavyz

džius iš gilios praeities. Pil
na jų čia pat. Pavydo rasi 
pas vaikelius ir senelius, pas 
varguolius ir turtuolius, pas 
mokytus ir bemokslius. Sa
koma, kad labiausiai pavydi 
merginos bei moterys. Jos 
linkusios kitiems pavydėti 
turtų, garbės, sveikatos ir 
grožio. Visa nelaimė, kad 
dažnai jų gražią lenktyniavi
mo dorybę paverčiame į pa
vydą.

Mano manymu, nepalygi
namai daugiau už moteris 
pavydo turi bedieviai ir vi
sokie „istai”. Be jokios prie
žasties jie persekioja tikin
čiuosius ir prieštarauja Die
vo valiai, šių laikų parizie- 
jai gyvu žodžiu, ir spauda be 
jokios gėdos nesąžiningai 
pajuokia, tyčiojasi iš katali
kų, įtarinėja, apkalba ir 
šmeižia. Gerus jų darbus 
slepia, o jeigu to padaryti

PAVYDAS

Labai daug žmonių kenčia 
nuo vyraujančios pavydo ne
dorybės. Jau Ciceronas skun 
dėsi, kad didesnė žmonių da
lis labai pavydūs ir kad toji 
nedorybė visuotina.

Pavydas paraližiuoja įgim 
tuosius talentus ir trukdo 
dvasinę bei medžiaginę pa
žangą.

Pavydas daugiausiai pasi
reiškia tame pačiame luome 
bei padėtyj. Kaipo viena iš 
didžiųjų nuodėmių versmių, 
jis skaudžiai paliečia kiek
vieną artimą.

Pavydo pagrinde visada 
rasime puikybę bei savimylą. 
Tąja nedorybe atėjo į šį pa
saulį mirtis, nes šėtonas iš 
pavydo sugundė pirmuosius 
žmones nuodėmei. Kainas 
užmušė Abelį dėl to, kad 
Dievas pastarajam rodė dau
giau meilės. Ezavas nekentė 
savo brolio Jokūbo dėl tėvo 
palaiminimo ir' ryžosi jį nu
žudyti. Juozapo brolių pavy
das pastūmėjo juos parduo
ti jį Madijanitų pirkliams. 
Saulius iš pavydo nekentė 
ir persekiojo Dovydą, kad 
šiam žmonės daugiau rodė 
nuolankumo. Juk ir žydai iš 
pavydo murmėjo prieš Kris
tų ir ieškojo visokių prieka
bių. Pagaliau, patsai Kris
tus, palyginime apie dangaus 
karalystę, pažymi, kaip vyn
uogyno darbininkai pavydi 
mažiau dirbusiems to paties 
užmokesčio.

kią silpnybę — padidina, iš
pučia ir rodo visam pasau
liui. Tikinčiųjų dorybės juos 
piktina ir už tai dar labiau 
jų neapkenčia.

Pavyduolis šėlsta, kad ge
rasis Viešpats gausiai savo 
malones žmonėms dalina 
Nelaimingasis piktavalis no 
retų, kad visi į jį panėšėtų 
Ar tai ne liga, ar tai ne su
žvėrėjimas? Dar daugiau. 
Tai suvelnėjimas. Mylėkim 
Dievą labiau už viską, o ar
timą, kaip patys save. Tada 
pavydui nebus vietos.

P. M. J.

raščiūose, kad jau keli dar
bininkai primušti — net nu
šauti. Ar tiktai neprasideda 
Amerikoje revoliucija?”

3. Advokatas priduria: 
„Ir gubernatoriai nieko ne
daro. Laukia kažin ko? Rei
kėtų gubernatoriams iššauk
ti miliciją. Reikia palaikyti 
įstatymą ir tvarką.”

4. Nedrąsiai vikaras pra
sitaria: „Man rodos, nebūtų 
išmintinga kariuomenė iš
šaukti.”

5. „O kodėl ne?” paklausė 
klebonas. „Jei policija nega
li tvarkos palaikyti — tai 
būtinai reikėtų kariuomenę 
iššaukti. Na, ar leisime strei 
kinįnkams daužyti galvas, 
ar leisime netvarkai plėstis?

1. Pasitaikė vieną sykį nu
eiti į kleboniją, kur sutikau 
vikarą, kleboną ir advokatą, 
atvykusį pasisvečiuoti. Ma
čiau, kad skaitė apie strei
kus, kurie vyksta po visą 
Ameriką.

2. „Sveikas, 
kviečia mane klebonas, 
ką jūs manote apie p. John 
Lewis ir jo C.I.O. streikus? 
Man rodos, kad jo organiza
cijoje didžiausia netvarka. 
Jis pats negali savo „unijis- 
tų” suvaldyti. Pasirašo su
tartį su darbdaviais ir tuo
jau, po pasirašymo, vėl gir
dime apie „sit-down strei
kus”. Kur čia išrokavimas? 
Ką reiškia „unijistų” para- Nekaltus žmones pradėjo 
šas? Ir dabar skaitome laik- užgaudinėti”.

Tas ne lietuvis, kurs jo būdo,
Jo žemės dainų, nemylės,
Neverks, kad patys sūnūs žudo,
Kas verta meilės ir garbės.

Mūsų vyresnieji pastatė šioje šalyje puikias bažnyčias, 
sales, mokyklas. Bet ar galės jų kaulai ramybėje gulėti, 
kai Dievo žodis nebus skelbiamas lietuviškai, kai mokyk
lose vaikučiai bus atplėšiami nuo savo protėvių kalbos?

Jei nebus stipriai susirūpinta lietuvybei fronto išlaiky
mu, gali lengvai atsitikti, kad už kiek laiko amerikiečiams 
lietuviams gerai tiks Jeremijaus rauda prie sugriautos Je
ruzalės. „Atsimink, Viešpatie, kas mums atsitiko: pa
žvelk ir matyk mūsų panieką. Mūsų tėvynainystė atiduo
ta kitiems, o mūsų namai svetimiems”.

Kad nereiktų tokios raudos, gal geriau visi dabar daž
nai kartokime kitus Psalmininko žodžius, tik sau prisi
taikę:

Jei aš užmirščiau tave, Lietuvių Tauta, tebūna užmiršta 
mano dešine. Teprilimpa mano liežuvis prie mano gomu
rio, jei neminėsiu tavęs, jei nelaikysiu Lietuvių Tautos sa
vo linksmybes pradžia.

Visi moksleiviai, studentai, profesijų žmonės, kuriems 
rūpi Katalikų Akcijos ir Lietuvybės gyvieji reikalai ir ku
riems laikas ir kitos aplinkybės leidžia, maloniai kviečia
mi į L. K. Studentų ir Profesionalų sąjungos metinį seimą, 
įvykstantį liepos 7 — 8 d.d., Marianapolio Kolegijoje.

(Iš Amerikos redaktoriaus straipsnio Studentų Žodyje)

6. „Dažniausiai kariuome
nę iššaukiame, kad sutvar
kytų darbininkus; o darbda
vių niekas nemano sutvar
kyti” — aiškina vikaras. 
„Kariuomenė sulaužo strei-! 
kus. Jie streiklaužių darbą

. Jei kariuomenė su
tvarkytų pagal tiesą ir dar
bininkus ir darbdavius, tai 
būtų gerai. Bet taip nėra”.

7. Klebonas pažiūri į ma
ne: „C.I.O. tiktai komunistų 
įrankis — o su komunistais 
reikia komunistiškai pasi
elgti. Jie vartoja tik vieną 
argumentą — kulką. Kitokių 
įrodymų komunistai nesu 
pranta. Pavyzdys — Ispani
ja. Tylėjote visą laiką — ką 
jūs manote? Biznierius esa
te — kokia biznierių nuomo
nė apie šitą netvarką?”

8. Reikia Amerikonui iš
reikšti savo mintis, o gana 
sunku. Galvoju sau, jei kle
bonas būtų fabriko savinin
kas, tikrai malšintų streiki
ninkus, bet, žinoma, to nesa
kiau. Suprantu advokatų po
ziciją — kamgi būtų advoka
tas, jei nesilaikytų „Tiesos 
ir Tvarkos” taisyklių. Bet 
geriausiai patiko man vika
ro mintis. Gal ir pats nesu
prato, ką jis tikrenybėje pa
sakė, bet jo jauna širdis su
vokė tiesą. Bet kaip dabar 
šitai grupei išsitarti? Ar di
plomatiškai ir nieko neuž
gauti, ir tuomi nieko nepasa
kyti? O gal drąsiai ar patiks 
ar nepatiks, išreikšti savo 
nuomones?

9. „Įdomu būtų išgirsti 
biznierio Amerikono nuomo
nę”, pritarė klebonui advo
katas.

10. „Gana sunkų klausimą 
man pastatėte”, pfadeda A- 
merikonas, „ir. nežinau, ar 
sutiksite su mano nuomonė
mis. Bet vistiek Tamstom 
pasakysiu, ką manau.

Tvarka labai reikalinga ir 
reikia netvarką 
Bet klausimas: 
ir kur netvarka? 
išrodo, kad ten 
kur matome kraują liejant 
galvas daužant. Paviršutinio 
kai žiūrint — taip. Bet ai 
neateina mintis, kad gal tie 
kurie kraują lieja, galvas 
guldo, daro tai netvarkai 
pergalėti? Gal tiktai tie, ku
rie mums rodos netvarkin
giausi žmonės, stengiasi iš 
visų savo jėgų kovoti, kad 
būtų tikra tvarka?

Kaipo biznierius, aš esu 
patyręs vadinamos tvarkos 
baisumą. Tvarkai palaikyti 
žmogui, dėl šeimynos „pavo
gusiam” kąsnį duonos, ir be 
jokio kraujo liejimo, „man 
dagiai”, pagal „Tiesą ir 
Tvarką”, iščiulpia sielą ir 
gyvybę pasodinant jį į kalė
jimą. Tai pačiai ekonominei 
tvarkai palaikyti skandina

Pagerbė kardinolą

Harvardo universitetas 
seniausia Jungt. Valstybh 
mokslo įstaiga, kardinolui 
O’Connell, Bostono arkivys 
kupui, suteikė teisių garbės 
daktaro laipsnį. Universite
to vadovybė savo rašte pa
minėjo kardinolą kaip ištiki
mų piliečių masių gerą ga
nytoją.

Apendicitas šeimoje
Worcesterio, Mass, miesto 

ligoninėje įregistruota vie
nos šeimos tokios nelaimės: 
H. R. Underwood, 42 metų I 
mirė nuo apendicito birželio 
19 d.; 20 d. operuotas jo sū
nus Lloyd, 14 metų; 23 d. — 
operuotas kitas sūnus, 16 
metų ir birželio 24 d. —1 ope 
ruotas trečias sūnus Donal
das, 18 metų. Visos operaci 
jos dėl apendicito.

žmogžudys pasmerktas
Jaunuolis Lester Brockel- 

hurst, prisipažinęs žmogžu
dystėse net trijose valstybė
se, Arizonos teisme pasmerk 
tas mirti. Su juo keliavusi 
Bernice Felton, 18 metų, iš
teisinta, nors jos buvęs ihei 
lūžis ir liudijo prieš ją.

Apsirūpina kaukėmis
Anglijos valdžios dirbtu

vės jau paruošė ir išleido 9 
milijonus dujokaukių (mas- 
kų), kurios turės apginti ci
vilius gyventojus nuo priešo 
dujų, kilus karui.

— Liepos 17 d., Dariaus- 
Girėno žuvimo diena, paskir
ta viso pasaulio lietuvių 
šventei. Tą dieną visoje Lie
tuvoje bus atitinkamos pa
skaitos apie užsienio lietu
vius.

— Atpiginus alų, alaus 
gamyklos beveik nesuskum
ba pagaminti reikalingo 
alaus kiekio. Gamyklos dir
bančios ir šventadieniais 
Degtinės vartojimas dabar 
smarkiai sumažėjęs.

— Valstybės teatras kitą
met vaidins amerikiečio Eu 
gene O’Neill veikalą „Dienos 
be užbaigos”.

— Lietuvis dirigentas Ma- 
rijošius pakviestas į Prahą 
šį rudenį diriguoti čekoslo- 
vakų tautinę operą „Parduo
tąją nuotaką”.

laivus, pilnus valgių, kad ne
būtų pertekliaus, kuris 
„tvarkdarių” supratimu, yra 
ekonominė netvarka.

Tvarkai palaikyti banki
ninkai paskolina darbinin
kams pinigų nusipirkti na
melį; moki per metus, iš
moki procentais daugiau ne 
pasiskolinai — ir ant galo 
pagal „tvarkingus” įstaty
mus, atima viską iš tavęs ir 
išvaro į gatvę. Ir tai vadina 
tvarka.
šakėmis išvijo bankų agen 
tus, kad negalėtų ūkių iš 
varžytinių parduoti, tai bu 
vo netvarka! šaukia banki 
ninkai, kad policija ir ka 
riuomenė tvarką palaikytų!

Kažin ar tik ne jie daro 
tikrą netvarką?

Daug kas mūsų vadinama 
„tvarka” Tiesos ir Teisingu
mo atžvilgiu yra baisiausia 
netvarka”.

Pastaba: Kviečiami skai
tytojai prisidėti prie šitų pa
sikalbėjimų. Rašykite.

Amerikonas.

Nusavina geležinkelius

Meksikos vyriausybė dj. 
tarė visus Meksikos geležį, 
kelius perimti iš privačiųą 
menų ir juos suvalstybinti. 
Savininkams žadama atitij. 
karnai atlyginti. Apie 48,005 
darbininkų taps valdžios tar- 
nautojai.

Austrija stiprinasi
Austrijos kariuomenė da

bar siekianti 52,000 karių. 
Pagal įvairias sutartis, Aus- 
trija gali turėti tik 30,000 
karių, bet 1933 m. jai leista 
tą skaičių padidinti. Dabar 
norima 18,000 milicininkų 
pervesti į karių skaičių.

Universiteto sukaktis
Vokiečių Goettingeno uni

versitetas šventė 200 metų 
sukaktį, į kurios iškimes bu
vo kviesti visi pasaulio uni
versitetai. Žymiausi ameri
kiečių universitetai savo at
stovų nesiuntė, pareikšdami 
protestą
mokslo 
mokslininkai 
Hitlerio vergais ir naujos 
pagonybės skelbėjais.

11 mil. nedarbo dienų
Darbo departamento žinio

mis, šiemet per pirmus i 
mėnesius streikai davė šaliai' 
beveik 11-ka milijonų nedar
bo dienų. Sausio mėnesį strei 
kų buvo 262, vasario — 334, 
kovo — 762, balandžio — 
750.

— Kunigams rekolekcijas 
šiemet ves vysk. P. Būdys.

— Lietuvių — Švedų dr-įa 
Kaune surengė iškilmingą 
vakarą Švedijos užsienio 
reikalų ministeriui Sandle- 
riui pagerbti. Sveikinimo kai 
bą pasakė dr-jos pirm, prof; 
K. Pakštas.

— Tarp Kauno ir Palan
gos pradėjo veikti tiesiogė 
autobusų linija. Kelionė trim 
ka 9 valandas. Autobusai ei
na per Ariogalą, Raseinius, 
Kryžkalnį, Kaltinėnus, Lau
kuvą, Rietavą, Plungę ir 
Kretingą. Autobusai moder- . 
niški, su radio priimtuvais 
ir laikraščiais.

— Šiemet Lietuvos pilie
ty bėn priimta per 1,000 žmo
nių.,

— Darbo rūmus numatyta 
statyti Vytauto prospekte ir 
Kęstučio g-vės kampe, o 
Prekybos, Pramonės ir Ama
tų rūmus — Duonelaičio 
gatvėje.
' — Prienuose Jonykienė 
buteliu smogė savo vyrui j 
galvą; nuo smūgio trūko gal 
vos kiaušas ir Jonyka mirė. 
Liko maži vaikai.

— Birštono kurortui plės
ti yra sudarytas penkių me
tų planas. Estai veda dery
bas, norėdami Birštono mi
neralinio vandens.

— Lietuva susilaukė pir
mo lietuvio, užbaigusio žve
jybos mokslą. Juo yra Jur
gis Valančauskas, baigęs vi
daus ir jūrų žvejybos mo
kyklą Latvijoje.

— Petrašiūnuose, Kauno 
priemiesty, rengiamasi sta-| 
tyti guminių daiktų dirbtu-’ 
vė, kurios statyba kainuo
sianti pusantro milijono li
tų. Naujoje dirbtuvėje nu
matoma priimti 800 darbi
ninkų.

— Vyžuonuose nusišovė 
malūno savininkas, V. Indra- 
sius, 40 metų amžiaus, bu
vęs amerikietis.
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Liepos 2 d„ 1887 į 
įvykiai 
>avina geležinkelius 

[eksikos vyriausybė
i visus Meksikos gel 
us perimti iš privaq 
ų ir juos suvalstyfc 
.ninkama žadama at 
ai atlyginti. Apie (į 
tininkų taps valdžios', 
:ojai.

trija stiprinasi 

istrijos kariuomenėj 
siekianti 52,000
ii įvairias sutartis,^

gali turėti tik30^ 
į, bet 1933 m. jai laį 
<aičių padidinti Datr 
na 18,000 milieminį 
esti į karių skaičių.

ersiteto sukaktis

•kiečių Goettingeno mį 
tetas švente 
ktį', į kurios fcfo. 
viesti visi jMo 
tetai. Žyniausi amen’.
4 university 
į nesiuntė, panBi 
stą prieš varžymą 
lo Vokietijoje, h 
liniukai verčiami kėli 
rio vergais ir naujos 
lybės skelbėjais.

ii. nedarbo, dienų 
rbo departamento h 
šiemet per pirmus 
sius Streikai davė šah 
k 11-ka milijonų neda
rnų. Sausio mėnesį ste 
ivo 262, vasario-331 
— 762, balandžio-

Liepos 2 d., 1937 m.

Marija Aukštaitė

Kūdikio Maldos Safirai

Ji pievoj

surimtėjo, 
savo dar-

ĖMĖS
Kunigams rekolekcijų 
t ves vysk. P. Bėgi 
Lietuvių—Švedy^ 
3 surengė iškilmę 
ą Švedijos užsieni) 
ų ministerial Sandle- 
įgerbti. Sveikinimo kai 
sakė dr-jos pirm.'prof, 
kštas.
Carp Kauno ir Balau- 
adėjo veikti tiesioge 
įsų linija. Kelionė tra 
alandas. Autobusai e ■ 
• Ariogalą, Raseinių 
ilnį, Kaltinėnus, Lit 
Rietavą, Plungę 

gą. Autobusai moder 
su radio priimtuvais 
'aščiais.
iemet Lietuvos pit 
oriimta per 1,000 žų

— Jėzau, ateik... Žūstame!
Ir vėl pasispyriau ranko

mis, ir vėl ištiesiai suriestą, 
traukiamą gilyn kūnelį. Kaž
kaip išsprūdo jos kasos ir 
mano galva išsikišo į van
dens paviršių. Vos suskubau 
surikti ir vėl abi smukome į 
gelmes. Mano kojos, sken
duolės pirštais sugnybtos, 
pasiekė dugne lygų akmenį. 
Sutelkiau visas jėgas, ir iš
kilau drauge su ja į viršų. 
Pasipynė man ilga kartis ir, 
tuoj už jos įkibau. Šiurpo ir 
baimės krečiama, spiegiau 
laukiniu balsu. Tuo tarpu 
kartis mane laikė paviršiuj, 
o skenduolė traukė mano ko
jas. Aš klykiau...

Iš krūmų pasirodė keli 
šešėliai, šoko į vandenį ir 
abi mus išnešė į krantą. At
rakino mano kojas nuo sken
duolės lankų ir aš, drebulio 
krečiama, sugriuvau ant že
mės.

Kitą dieną, po laimėtos 
kovos, aš atvėriau akis pla
čioj lovoj. Šalia manęs gulė
jo pagalvė su mažu sutvėri
mėliu, o už jos šypsojosi 
Onutė.

Aš šokau iš patalo baltos 
drobulės marškiniuos, nulau
žiau daržely gražiausią rūtų 
šaką, susitvarkiau veidą, 
plaukus ir skubėjau į bažny
čią.

Tarp dulkėtų aukštų pilio
rių nulinkau... Mano padėkos 
ir meilės ašaros už mažų, 
mažų Jėzaus pilies durų... 
Tik jis ir aš šią valandėlę 
čia... Čia taip gera... Kupina 
kūdikio džiaugsmų siela ver
žiasi už mažų cimborijos du
relių, įsiprašė į kviečių bal
tą, šventą skritulėlį... .

— Mano Jėzau, aš atėjau. 
Ar leisi dar vieną sielą, Onu
tės sielą, atsivesti pas Tave? 
Palaimink ir ją, kaip mažą 
rastą sutvėrimėlį. Jei Onutė 
verks ir skųsis juoda sąžine, 
pasikviesk, Jėzau, ją pas sa
ve. Aš girdėjau, kaip žmonės 
nekenčia jos. O pas Tave 
juk visi gali ateiti... Ar taip,

Mano liesas išgeltęs

dį, kuri labiau Tave myli užl 
tėvelius, už lėles... Priimk, 
Jėzau, šią rūtų, šaką iš mū
sų darželio. Aš ją laisčiau ir 
auginau...

Žalia rūta išsitiesė ant al
toriaus laiptų, mažos ranky- 
tės surakino pirštus, kūnelis 
palinko Eucharistijai ir, al
torių šešėlių lydimas, išslin
ko iš bažnyčios į saulėtą die
ną.

Nuo to laiko praslinko 
metai.
kūnelis tysojo lovoj: Onutę 
traukdama iš vandens pa
trukau, ir išgulėjau visus 
metus. Rastas sutvėrimėlis, 
Juozukas, jau įbėgiojo. Onu
tė nešė man žemuoges, jie 
abu gyveno pas mus. Onutė 
jau neverkė, nesiskundė juo-1 
da sąžine. Ji dažnai lankė 
Jėzų Eucharistijoj. Kasdien 
ji glostė mano kasas, kurias 
ji supindavo.

Lauke viskas kvepėjo. 
Gražiai pamerktos gėlės prie 
mano lovos kvepėjo, o mano 
giliai įdubusios akys slan
kiojo po švelnius, eiklius 
žiedus. Mano siela nešė juos 

1 Eucharistijai... Tylinčiam Jė
zui... Aš taip Jo pasiilgau.

Sekmadienį sugrįžo iš baž
nyčios visi pakelta nuotai
ka. Man mažai buvo supran
tama, ką seserys ir Onutė 
kalbėjo apie „ Eucharistinį 
Kongresą”. Jos dalinosi min
timis su mamyte, močiute, 
tėveliu ir broliu. Nuo tos 
dienos mačiau, kaip močiutė 
spaudė sūrius, džiovino juos. 
Kada tik susirinkdavo visa 
šeima vakarienės, ilgai kal
bėdavo apie kokią tai kelio
nę į tą kongresą.

Vieną rytą užgaudė baž
nyčios varpai. Mūsų namuo
se gili tyla. Aš glostau vys
tančios gėlės žiedą, man 
liūdna ir baisu. Mano kojos 
dar atsisako lipti iš lovos... 
O tuo tarpu visa mūsų šei
ma išgužėjo į bažnyčią. Jie 
visi važiuos į Eucharistinį 
Kongresą. Likęs tik tėvelis, 
močiutė ir mažytis Juozu
kas. Suruošti maisto ryšu 
liai sumesti vežime, kurs 
stovi prie vartų su dviem 
gražiais juodukais—arkliais.

Aš juos tiesiai matau, su

— Krūme, krūme! Močiu- niau Jėzų Eucharistijoj...
te, radau!... — Iš sodo subė-| 
go seserys. Iš arklidės bro
lis. Iš kluono tėvelis, iš už 
staklių mamytė. Visiems bu
vo nauja ir nesuprantama.

— Taip, krūme. Su Onute, 
Karklių tarnaite, 
labai verkė.

Visų veidai 
Kiekvienas grįžo
bą, o močiutė prausė sutvė
rimėlį ir ruošė krikštui. Pa
sidžiaugus jo mažais piršte
liais, vėl bėgau takais į pie
vą, į krūmus, ieškoti Onutės.

Artėjo vakaras. Paukščių 
dainų simfonija tilo, tik 
lakštingalos suokė, šilkas 
audė vakarinę maldą. Su
vargus, pailsus krūmų tank
mėse, išbridau aukšta žole į 
paežerį. Sustojau ant aukšto 
pakrančio, kur paskutiniai 
saulės spinduliai tiesėsi į ty
lų ežero vandenį. Kada pa
sukau žvilgsnį į ežero vaka
rinę pusę, jo tyliame pavir
šiuje sukėsi vandens ratai ir 
plėtėsi, šiurpas perbėgo ma
no liesą kūnelį ir kilo mintis 
bėgti nuo artėjančio vakaro 
prieblandų. Staiga mano 
akyse susikūprino iššokę ke
lios vilnys vidury rato ir iš
kilo Onutės galva ir dvi ilgos 
rankos.

Užsikirto man kvapas. 
Širdukė ryžtumu suplasde- 
no ir nejučiomis balsu sušu
kau:

— Jėzau, iš altoriaus... 
Padėk, gelbėk...

Basos kojelės per Uolėtus 
pakraščius pasileido į tą pu
sę ežero, kur iškilo Onutės 
rankos. Pribėgau ežerą ir 
šokau į vandenį: Ežero van
duo apsupo mano kūnelį, 
kurs, kaip liesa žuvytė, slin
ko prie burbuliuojančių ra
tų.

Vos suskubau priplaukti 
rato sukūrį, stipri ranka 
kauliniais pirštais sugriebė 
mano kojas. Aš suspigau, 
susiriečiau vilnyse ir, stum
dama randomis vandenį, su
griebiau skenduolės kasas. 
Ji kaip akmuo sunki traukė 
mane į gelmes. Aš prisimi-Jėzau? Atsiliepk į mano šir- išriestais sprandais. Matau,

Juozas Sužiedėlis

ŽALGIRIS
arbo rūmus numatjt 
Vytauto prospekte! 
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priimti 800 darbi

n. Paslėptas sumanymas
Didžiulio ežero viduryje, 

melsvų jo bangų liūliuoja
ma, stovi milžiniška pilis. Ji 
apstatyta stipriomis sieno
mis. Aukštas jos bokštas 
tarsi dangų remia. Niauriai 
dairosi pilis aplinkui, žval
gosi po platų ežerą ir bud
riai seka, kas plaukioja jo 
vandenų paviršiumi.

Saulė jau buvo benusilei- 
džianti, kai prie pilies ežero 
kranto atjojo nedidelis bū
relis raitelių. Žvejai ir kelti
ninkai tuojau pažino jų tar
pe vaivadą Bielskų ir žemai 
jam nusilenkė.

— Ar valdovas Trakuose? 
— paklausė Bielskus vieną 
Keltininkų, — nukelk mane į

— Šviesusis kunigaikštis 
namie. Pirma keletą dienų 
sirgo, 'bet dabar — ačiū die
vams — sveikas. Vis dėlto 
bajore, aš negaliu tamstos 
kelti. Pilininkas uždraudė 
kelti kad ir žymiausią asme
nį. Sako, kryžeiviai vėl kaž
kokią klastą sugalvoję prieš 
mūsų kunigaikštį.

— Bet aš juk ne kryžei-

vis, — nusijuokė Bielskus: 
— aš — mūsų valdovo karo 
vadas...

Tuo tarpu budėtojai iš pi
lies pastebėjo krante būrelį 
raitelių. Pilininkas bematant 
atsiuntė iš salos laivelį 
Bielskus tuojau nuplaukė į 
pilį. ,

Raudonų degintų plytų pi
lis atrodė visai pasiruošusi 
kovai. Visur budėjo sargybi
niai. Pilies kieme knibždėte 
knibždėjo kareivių. Bielskus 
tuojau netikėtai susitiko sa
vo sūnų Joną, Pskovo lanki
ninkų būrio vadą.

— O Steponas • taip pat 
čia? — paklausė Bielskus.

— Ne, tėte. Jis Vilniuje 
ruošia pulkus.

— Argi ruošiamasi karui?
— Sklinda girdai...
— Su kuo?
— Sako, su Maskva... dėl 

Smolensko.
— O kur šviesiausias kuni 

gaikštis? — klausė Bielskus, 
nepatenkintas išgirsta žinia.

— Savo kambariuose. Ruo 
šiasi iškilmingai priimti di
džiojo magisterio pasiunti
nius, kurie rytoj atvyksią:

•žuonuose nusišovė 
savininkas, V. Indi* 
metų amžiaus, bo 

rikietis.

kaip vienas kanopa kasa že
mę, o brolis laiko vadeles.

— O, Dieve — šnabžda 
mano suvytę lūpelės. — Kad 
nors ligi ežero galėčiau pa
lydėti... Bažnyčios varpai 
gaudžia. Turbūt, procesija— . 
galvoju. Taip siela siekia. ’ 
Siekia balto, švento skritu- " 
lėlio. Juk mamytė man aiš
kino: Eucharistinis Kongre
sas — tai suplaukimas visų 
tikinčiųjų sielų į vieną ga
lingą bangą, kad suteiktų 
savo maldų meilės vainikus 
Švč. Sakramentui. Mes va
žiuosim, o tu, mažyte, pasi
lik rami... Aš eisiu pas Jėzų 
prašyti tau sveikatas...

Varpai nutilo. Aš guliu. 
Pro atdarą langą vėjas man 
atneša šventų giesmių ai
dus, vargonų ūžesį... Vėliau 
aš lydžiu vežimų eiles... Ir 
klebonijos sarčiai pravažia
vo. Pagaliau ir mūsų šeima 
susirito į šieno priverstas 
drobinas... Tik vargšė mano 
motina sulinkusi prie mano 
lovos verkia. Aš ją guodžiu 
užsikertančiais žodžiais...

— važiuok, motinėle... A- 
tiduok už mane Jėzui mano 
širdį... Aš būsiu ten... Aš ly
dėsiu Jėzų... Ir vėl mano 
ranka glosto vystančios gė
lės žiedą ir man jau neliūd
na, tik aš galvoju, ką galė
čiau įduoti motinai. Nieko 
nesugriebiu. Mano pasaulėlis 
toks tuščias. Aš dabar nei 
džiaugsmo, nei ašaros tnetu
riu. Pagaliau sakau motinai:

— Mano meilę nuvežk Jė
zui, motinėle.

—O—
Atmenu, tai buvo seniai. 

Ne vienos alyvos nužydėjo. 
Nevieni kviečiai dirvose su
noko. Ne vienas ruduo nu
ginė medžių lapus... Praėjo 
25 metai. Ir štai švenčiam 
Eucharistinio Kongreso 25 
metų jubiliejų, švenčiu dan
goraižių mieste Montrealy.

Stoviu dviejų šimtų tūks
tančių žmonių minioj po 
Montrealio milžinu kalnu. 
Plevėsuoja miškas vėliavų, 
siūbuoja minių minios. Len
kia galvas Eucharistijai... 
Aidi giesmės. Maldų maldos 
ūžia, lyg bitelių dūzgimas... 
Ir aš čia... Tik be kūdikiškų 
džiaugsmų... Nors siela ren-

MINČIŲ ŽIUPSNELIS i

Surinko
Eleonora Bartkevičiūtė

Kas myli, tas yra kantrus, 
švelnus, neužgaulus; toks 
nepavydi, neapkalbinėja, ne
kiršina vieno prieš kitą, nu
sileidžia, atsižada savęs dėl 
kitų, neatmena jam padary
tų skriaudų ir nemalonumų.

— M. Pečkauskaitė.
—o—

Minios aplodismentai ap
suka mums galvas, bet pa
gyrimas ir įvertinimas tei
singo žmogaus pradžiugina 
mūsų širdį. — R. Steele.

—o—
Jei jūs liepiate širdžiai da

lyvauti darbe, rankos dirba
mame, ir visomis mintimis 
esate prie to darbo taip, kad 
nei viena linija neina savo 
keliu, bet kiekvienas brūkš- 
nis yra vedamas dvasios, 
tuomet lavinas ir jūsų dva
sia. — Dr. Foersteris.

—o—
niekada negalvojau, 

linksmybė — džiaugs-
Aš 

kad 
mas yra tikrai vertingas gy
venimo tikslas. Aš tikiu, kad 
vien siekimas sau džiaugs
mo baigiasi nuobodžiu ne
įdomiu gyvenimu.

— E. D. Roosevelt.
—o—

Teisingas civilizacijos pa
matas yra ne miestų daugu
ma, ne jų didumas, ne gau
singi derliai, bet žmonių rū
šis, kurią kraštas duoda.

— Emerson.

Gražų veidą suteikia gam
ta. Bet švelni kalba, graži 
veido, išraiška, maloni šypse
na ir nuoširdumas moteriš
kei daug didesnės svarbos 
dalykai, čia atsispindi jos 
tikras grožis. — D. Dix.

—o—
Moterys, vaikščiokite kil

numo takais nusižeminimo 
kojomis. — Š. Augustinas.

ka gražiausius maldų per
lus, bet jie man vis prasteni 
už tuos kūdikiškus maldų 
safyrus. Aš vis dar ilgiuosi 
tų aukštų, dulkėtų piliorių, 
kur stovėjau su rūtų šaka.

J. A. Krilovas

ASILAS IR LAKŠTINGALA
/

Išvydo asilas lakštingalą mažulę
Ir sako jai: „Klausyk, bičiule, 

Tu giesmininkė esanti didi, girdėjau!
Tad paklausyt įsinorėjau,
Kaip giedi, ir patsai patarti :
Ar tavo meną verta šitaip girti?” 

Lakštingala pradėjo rodyti jam'savo meną:
Sugydo devyniais balsais, 

Lakštuoja, švilpauja, skardena;
Čia kiek stipriau, čia vėl švelniais garsais, 

Čia suokia tyliai kažikur toli, 
Čia girią tirtesio *)’prisklidusią girdi.

Visi ausylai klausėsi tada
Auroros mylimosios giesmininkės.

Nuščiuvo vėjai, paukščiai tyli susirinkę.
Ir prigulė banda.

Piemuo vos bekvėpuoja — taip giesmė žavėja,
Ir vien tik kai kada,

Klausydamas giesmės, į piemenaitę šypterėta.
Giesmė baigta.

Žemyn ilgausio nulenkta kakta:
„Gerokai,' — ką čia besakyti, —
Tavęs nežiovaudams gali klausyti.

Tiktai, deja, jaučiu,
Kad tu dar nepažįstama su mūs gaidžiu.

Tikrai daugiau dar išbuklėtum,
Jei pasimokyti iš jo galėtum”.

Lakštingala po tos šnekos
Kaup šaute šovė nuo šakos 
Toliausiai, į miškų miškus.

Nuo panašių sprendėjų gelbėk, Viešpatie, ir mus.
' Vertė J. Talmantas.

*) Tirtesys — drebąs balsas.

J. E. VYSKUPO REINIO 
LANKYMOSI TVARKA

Kunigų Vienybės sekreto
rius, kun. Pr. M. Juras, pa 
skelbė J. E. vyskupo M. Rei 
nio tokią lankymosi tvarką

Liepos mėn.:
1 — Norwood,
2 — Cambridge,
3 — Brockton ir Provi-<

dence,
4 — New York ir New 

Jersey Lietuvių Diena,
5 — Lietuvių Diena, 

Thompson, Conn.
6 — Vargonininkų S-gos 

Seimas, So. Boston,
7 — 8 — Stud, ir Profesi- 

jonalų Seimas Marianapolio 
Kolegijoj (Thompson, Con
necticut),

7 — vak., šv. Kazimiero 
pa., Worcester,

8 — vak., Aušros Vartų 
par, Worcester,

9 — New Britain,
10 — Hartford,
11 — Waterbury ir Anso

nia, 4
12 — Bridgeport,
13 — 18 — Philadelphia 

Provihcijoms (ir rugpiūčio 
26 — 30 dd.),

19 — 26 — Scrantono Pro
vincijai,

27 — rugp. 6 — Pittsbur
gh© Provincijai,

28 — Kunigų Vienybės 
Seimas Seserų Pranciškonių 
Vienuolyne, Mt. Providence, 
Pittsburgh, Pa.

Rugpiūčio mėn.:
3 — Lietuvos .Vyčių 

mas, Dayton, Ohio,
8 — 22 - • Chicagos 

vincijai,
16 — Moterų S-gos 

mas,

Sei-

Pro-

Sei-

Marijenburgo komtūrą su 
dviem palydovais.

Šitai išgirdęs Bielskus, 
kiek įkabindamas, nusiskubi
no į pilį. Vytautą jis rado 
aukštoje, labai puošniai iš
gražintoje salėje. Vytautas 
nurodinėjo pilininkui ir tar
nams visas rytdienos pasiun
tinių priėmimo smulkmenas.

Niekas nebūtų galėjęs pa
manyti, kad tas neaukšto 
ūgio, beūsis, švelnaus veido 
vyras yra galingiausias Eu
ropoje valdovas. Beveik pa
sakiškais žygdarbiais pagar
sėjęs karžygis, kurio valios 
klauso visos tautos, gyve
nančios tarp Juodųjų ir Bal
tijos marių. Tiktai žvalios jo 
akys ir nepaprastai skam
bąs balsas žymėjo jo didybę 
ir galią. Jo pilki drabužiai ir
apskrita milinė kepurė atro- Aplink stalą stovėjo keturi 
dė labai paprasti šalia auk- ąžuoliniai krėslai. Prabangos 
su ir sidabru žvilgančių rū
mininkų ir tarnų.

Bielskų Vytautas nuošir
džiai pasveikino. Apkabino 
jį ir neleido sulig papročiu 
atsiklaupti.

— Gerai, kad atvykai. 
Svarbių reikalų turėjau. Ke
tinau net šauklį į tave siųs
ti.

— Visomis savo pajėgo
mis noriu tau tarnauti, vieš
patie. Ir šiandien ne savo,

tik tėvynės reikalu atvykau, ra... -
— Tėvynės reikalu? Na, skus, 

tai eime į mano darbo kam
barį. Ten bus ramiau pasi- vojaus nebėra, nes aš Vokie- 
kalbėti.

Vytautas dar keliais žo
džiais priminė pilininkui, 
kaip sutikti ir neseniai iš
rastų bokšto armotų šūviais 
pasveikinti pasiuntiniai, 
kaip jie vaišinti. Įspėjo dar, 
kad visi būtų jiems manda
gūs. Po to nusivedė Bielskų 
į erdvų, bet žemą kambarį. 
Kambarys buvo be kokių y- 
patingų papuošimų. Pasie
nyje stovėjo ąžuolinė lova. 
Siena ties lova buvo užka
binta brangiu turkišku už
tiesalu, apkabinėtu įvairiau
sios rūšies ginklais. Vidury
je kambario stovėjo stalas, 
apkrautas pergamentais*).

bylojo neaiškiai Biel-

— Šitai aš jau žinau. Pa

Lietuvos valdovo ir poilsio 
gūžtoje nebuvo.

— Sėskis ir pasakok, bi
čiuli, — tarė Vytautas, pa
rodydamas Bielskui krėslą.

— Viešpatie, nederlius kra 
šte. Trakų apskričiai tuoj 
duonos pristigs, sėklų nebė-

*) Pergamentas — plonai iš
dirbta oda, ant kurios buvo ra
šomi valstybiniai ir kitokie svar
besni raštai.-

čiuose nupirkau kviečių. Jie 
jau plukdomi karaliaus duo
tomis valtimis iš Klaipėdos 
Nemunu.

— Kaip tik apie šitai aš 
ir norėjau kalbėti tamstos 
didybei. Kryžeiviai suuostė 
javus ir liepė juos sulaikyti, 
kai tik bus jau plukdomi per 
jų valdomą kraštą.

— Tegu išdrįsta! — šūk
telėjo Vytautas, — teišdrįs- 
ta jie mane įžeisti tokiu po
elgiu...

— Jie jau nekartą buvo iš
drįsę... — tarė Bielskus.

Kunigaikštis susiraukė. 
Jo akyse žybtelėjo pykčio 
ugnelė. Lūpos reiškė pašai
pą.

— Nebūk toks drąsus, — 
tarė jis.

— Žinau, viešpatie, kad 
esu tavo tarnas. Bet man 
skauda širdį, kai matau ta
ve ruošiantis padaryti klai
dą...

— Kokią klaidą?!
— Ruošiesi kariauti

Maskva, valdove?
— Tai klaida?... Ar aš tu

riu akis užmerkęs žiūrėti, 
kaip mano žentas daro są
mokslus su išdavikais Svia- valanda, kryžeiviai už jas

su

toslavičiais? Gal dar priva
lau jam už tai padėkoti?

— Ne, viešpatie. Smolen- 
skiečiai tau ištikimi buvo ir 
paliks. Jie kovojo greta ta
vęs ties Vorksla. Du Sviato- 
slavičiai žuvo tavo vėliavą 
gindami... Su Maskva tu ne
gali kariauti. Kunigaikštie
nė mokės sutaikyti tėvą su 
vyru. — graudin
damas kalbėjo Bielskus, 
tavęs kitokį žygiai laukia. 
Žiūrėk, visas Lietuvos kraš
tas vaitoja nuo kryžeivių. 
Žemaičiai krauju j e maudo
mi. Jų sielvarto aimanos 
šiurpu patį dangų purto. Vai 
kų kraujas, moterų gėda 
keršto šaukia... Kryžeiviai 
visam pasauliui skelbia, kad 
tos nežmoniškos žudynės ta
vo paties laiminamos! Ar 
begali šitai pakęsti? Ar ne
girdi savo tautiečių skundų? 
Ar negirdi savo sūnų šauks
mo, jei neini keršyti?

Bielskus palietė opiausiąją 
Vytauto žaizdą. Priminė jam 
dviejų jo sūnelių įkaitų mir
tį pas kryžeivius. Jis nebeiš
tvėrė — trenkė kumštim į 
stalą ir sušuko:

— Nutilk! Niekada nebu
vau užmiršęs ir neužmiršiu 
kruvinų savo ir mano tautos 
skriaudų. Kai išmuš keršto

visas skaudžiai užsimokės! 
Maskvos aš neliesiu. Ruoš
tis dar nėra kariauti... Iš 
kur tu patyrei, kad vokiečiai 
ketiną javus sulaikyti ir pa
siimti?

— Ištikimi žmonės man 
pranešė, kad jie susitarę ties 
Nemuno žiotimis užpulti lai
vus...^ Karių ir jų ginklane
šių būsią nedaug — užtekti/ 
jiems dešimties totorių su 
kilpayirvėmis.

Bielskus smulkiai papasa
kojo tai, ką buvo matęs per 
totorių žaidimus. Jis nupiešė 
nepaprastą senio Dželedino 
sūnaus narsumą, stiprumą 
ir vikrumą. Pridūrė dar, kad 
būrys tokių totorių su kilpa- 
virvėmis daug galįs nuveikti 
kovoje su sunkiais šarvuo
tais kryžeiviais.

Vytautas ilgai buvo susi
mąstęs. Jis kažką įtemptai 
galvojo. Galiausiai pakėlė 
galvą ir tarė:

— Dažnokai užsuku į senį 
Dželediną, bet niekada nesu 
matęs narsuolio jo sūnaus. 
Reikės jis pažinti. O tau, bi
čiuli, dėkui už įspėjimą ir 
gerus patarimus. Kryžeivių 
aš visa širdimi nekenčiu. 
Mano krūtinė keršto geismu 
liepsnoja. Tačiau aš tuo tar
pu visa privalau slėpti ir ty-

(Tęsinys 4 psl.)
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(Tęsinys iš 3 psl.)

labai karšta.
Vyturys.

Apreiškimo parapijos berniukų benas, kun. J. Kartavičiaus vedamas, .dalyvaus Lietuvių Dienos programo
je liepos 4 dieną, Klasčiaus parke, Maspethe.

Vieta: 
Clinton Ball, B 
peth Avenues, 
L, N. Y.

Parkas atdara 
dieną.

Įvairi program 
3 vai. popiet 
Idai, sportas ir 1 

4:45 vai popi< 
kapo Mečislovo 
mingas sutikima

Cleveland, Ohio.
Viskuo rūpinasi Cle'velan- 

do Lietuvių Kultūrinio Dar
želio Sąjunga ir Katalikų 
Atletų Klubas. Rep.

Šventąjį Tėvą. Rašo, kadRo- 
moje

Nuo liepos 1 d, 
ie pabrango pie 
šutu kvortai. Ūki 
aniai reikalavo ; 
kainos ir dabar ji 
ko laimėti.

A rūšies kvorta 
ter kainuos 15 cen 
sies — 12 centų 
kaina paskirta tik i 
uaiui, o vėliau vėl i 
Wi.

LAIVYNAS
Nuolatinis susisiekimas

EW YORK—KLAIPĖDA
(Per Gothenburgą, Švediją)

Laivų išplaukimai iš New Yorto

GRIPSHOLM----------liepos 24
KUNGSHOLM-------rugpiūlo 19

DROTTNINGHOLM-------rugp. 26
GRIPSHOLM------------rugsėjo 4

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivakortę ten ir atgal

elkalaukite mūsų- bendre® 8Ple
llonę brošiūrėlės -ir kalnoraštlo. Gau
nama nemokamai pas visus mūsą au
torizuotus agentus, arba

Swedish American Line
636 Fifth Ave., New York, N. 1

BiMoSO d. Nev 
užbaigė

mokyklų 
U?1’ 
^mmokinia 

apie 36,01

vidurii
* Šiais metais m 

? Pralenkė b 
°1“8 Ogiausia i 

Wo.
į.^Pinaąsanite

po Reinio kalba 
šventė.

Šokiai nuo 3 
nuo 1 vai. iki1 
Šokama salėje ir

Šokiams groja 
9 muzikantę ork

Broliai Motuzą 
visus dalyvius į j 
paveikslus, kurie 
Amerikoje ir Lit

SPORTININKĄ]

HARRISON - KEARNEY, 
N. J.

Liepos 2 d., 1937 m
Liepos 2 d

■

I

H

t *

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
PHILADELPHIA, PA.

Apsivedė Alesė Stankienė
Birželio 26 d. apsivedė 

Alesė Stankienė (laidotuvių 
direktorė) su p. J. Danelevi- 
čium. Šliūbą suteikė kun. D. 
Mikšys šv. Andriejaus baž
nyčioje 8 vai. vak. Linkime 
laimingo sugyvenimo.

Pagerbė kunigą daktarą 
V. Martusevičių

Birželio 13 d. šv. Kazimie
ro par. salėje įvyko bankie
tas klebono pareigas einan
čiam kun. dr. V. Martusevi- 
čiui pagerbti. Nors diena bu
vo labai karšta, bet atsilan
kė apie penki šimtai žmonių.

Turiningą bankieto pro
gramą pradėjo p. A. Užu- 
meckis, pakviesdamas' kun. 
A. Bublį, M.I.C. vakaro ve
dėju. Kun. Bublys tarp kitko 
pasakė: „...per mano kuniga
vimo 43 metus kun. V. Mar- 
tusevičius yra mano iš visų 
geriausias klebonas...”

Kazys Dryžas nuoseklioje 
kalboje sveikino to vakaro 
garbės asmenį ir linkėjo 
daug tokių linksmų vardu1 
vių. Mokyklos vaikučiai gra
žiai suvaidino mažą teatrėlį. 
Kun. dr. K. Batutis pasisakė 
sykiu augęs su kun. V.-M. 
Kiti kalbėtojai buvo kun. E. 
Paukštys, Point Breeze lie
tuvių kolonijos vardu Leo
nardas Bura.
• Be linkėjimų, suteikė ir 
dovanų šios draugijos: Mal
dos Apaštalystė, Tretinin
kai, parapijos choras, Mote
rų Sąjungos skyrius, šv. 
Vardo draugija (senųjų ir 
jaunųjų), Sodalietės, Ali 
Lithuanian A.A., par. mo
kyklos vaikai ir kiti.
< Paskutinis kalbėjo pats 
garbės dalyvis, kun.. dr. Vi
tas Martusevičius. Giliai su
jaudintas, labai širdingai 
dėkojo už gražiai pareikštas 
kalbas, sveikinimus, linkėji
mus ir dovanas. Dėkojo ren
gėjams už taip malonią ne
tikėtą puotą ir šauniai publi
kai už skaitlingą atsilanky
mą.

Vardinių bankieto komite
tas susidėjo iš kun. A. Bu-

blio , A. Užumeckio, Mažei
kos ir Balčiūno.

Tarp žyiųesnių svečių pa
minėtini kun. D. Mikšys, 
kun. dr. K. Batutis, kun. B. 
Virbickas, klier. Al. Pulokas, 
klier. S. Mažeika, klier. Juo
zas Burokas, ponai J. Kava
liauskai, adv. C. S. Čeledi- 
nas, dr. Monkus su žmona, 
kun. Martusevičiaus teta O. 
Sitkienė, krikšto tėvas A. 
Balanosis, J. Balanosis, p-lės 
A. Sitkiūtė, J. Balanosytė, 
M. Balanosytė ir L. Martu- 
sevičiutė.

Nors kun. V. M. dar jau
nas, vienok užklaustas nepa
sako kiek turįs' metų. Mėgin
sime atspėti. Gimė 1905 m. 
Minersville, Pa. Ten baigė 
šv. Pranciškaus pradžios 
mokyklą. Tame pat miestely 
jis lankė aukštesnę mokyklą 
3 metus. 1923 m. įstojo į St. 
Charles seminariją Over
brook, Pa. Kaip labai gerai 
mokęsis, pasiųstas į šv. Jo
no Laterano seminariją, Ro
moje, kurią jis baigė dak
taro laipsniu. Į kunigus į- 
šventintas kardinolo Silva 
gena.

Sugrįžęs į Ameriką, pa
skirtas į šv. Jurgio parapiją 
Shenandoah, Pa., kur išbuvo 
7 mėnesius. Iš ten paskirtai:* 
į šv. Edmundo (airių) par. 
Philadelphia, Pa.; ten išbu
vo 16 mėnesių. Ir po to jis 
paskirtas į mūsų šv. Kazi
miero par. Jau treti metai' iaiškUs 
su mumis darbuojasi. Rašanj Valdyba, 6606 Superior Ave.,

CLEVELAND, OHIO

Lietuvos sportininkams 
rengiama tokia programa:

Liepos 25 d., 12 vai. dieną, 
pasitikimas stoty ir atlydė- 
jimas į Šv. Jurgio parapijos 
salę pietums.

4 vai. popiet: automobilių 
paradas į Lietuvių Darželį.

Programa Darželyje: kal
bos, sveikinimai, dainos. Vi
sas paradas į Darželį ir Dar
želyje dalyviai bus filmuoja
mi.

Bankietas. Vakare, sugrį
žus iš Darželio į Šv. Jurgio 
parapijos salę, bus viešas 
bankietas. Tikietų kaina tik 
$1.

Liepos 26 d. svečiai aplan
kys miesto mayorą, didžiųjų 
ežerų parodą. Po pietų ap
žiūrės miestą.

Krepšinio žaidimas
Tą pat vakarą apie 7 vai. 

įvyks Ohio ir Lietuvos krep
šinio komandų rungtynės.

Po žaidimo visi svečiai ir 
vietiniai rinksis į Lietuvių 
salę išleistuvių vakarėliui.

Svečiai paliks Clevelandą 
liepos 27 d.

Kitų miestų lietuviai, ku
rie norės Clevelande nakvoti, 
taip pat gaus kambarius lie
tuvių namuose. Prašomi 
kreiptis į komitetą: rašykit 
--------1 šiuo adresu: LKD.

tis šiuos žodžius taipgi šir
dingai sveikina kun. dr. V. 
M., ir linki ilgo amžiaus ir 
daug panašių pagerbtuvių.

—o—
Visų lietuviij žiniai

Šį šeštadien, liepos 3 d. 
nuo 5 iki 5:30 vai. vak. bus 
transliuojama lietuviška pro 
grama. Taipgi šio sekmadie
nio, liepos 4 d., vakarą nuo 
10 iki 10:15 vai. Per šiuos 
du vakarus lietuvių kalba 
skambės iš stiprios radio 
stoties WDAS. Kai kam vi
sai netikėtai p. Kisielius „at
gijo”. Lietuviai, klausykitės, 
gėrėkitės ir didžiuokitės.

liai ruoštis... Kai išmuš 
landa, kai aš būsiu įsitiki
nęs, jog sutriuškinsiu amži
nojo priešo galybę ir galuti
nai atpalaiduosiu savo tautą 
'iš neapkenčiamo jungo, — 
tada aš visus sukelsiu. Tada 
visus pašauksiu į paskutinę, 
į lemiamą kovą. Tepadedie 
man Dievas!

— Amen! — atsakė Biel- 
skus.

Vytautas apkabino Biel- 
skų ir, triskart jį pabučia
vęs, tarė: i

— Eik pasilsėti... Rytoj 
priimsiu magisterio pasiun
tinius. Atvyk ir tu.

Vytautas pasiliko vienas. 
Ilgai sėdėjo giliai susimąs
tęs. Ilga; rymojo. Pilyje se
niai buvo užgesę visi žibu
riai. Visi miegojo apgaubti 
nakties tamsybių. Tiktai eže 
ro bangos tyliai ūžė. Pasako
jo niauriai piliai kažkokias 
paslaptis.

Staiga kažkas švelniai pa
lietė Vytauto petį. Vytautas 
krūptelėjo ir atsigręžė.

— A, tai tu, Onele? — ta
rė jis. — Ačiū, kad atėjai.

Mane kankina baisios min
tys. Man vaidinasi visokios 
nelaimės. 'Akyse rodosi ne
kaltieji mūsų vaikeliai, mirš
tą nuo vokiečių nuodų. Ne
galiu nurimti, Onele...

— Tu vėl juos atsimeni.. 
Gal taip Dievas norėjo... Aš 
maldoje skandįnu s#vo gėlą. 
Pasimelsk ir tu, — Vytauto 
žmona, kunigaikštienė Ona, 
skausmingai atsiduso ir pa
rodė kampe baltuojantį Išga
nytoją ant kryžiaus.

— Aš nebegaliu nė mels
tis. Rytoj vėl turiu žiūrėti į 
tuos žalčius. Vėl turiu su 

į jais kalbėtis, klausytis klas
tingų jų kalbų*).

— „Ir atleisk jiems jų 
kaltes...’* — sukuždėjo kuni
gaikštienė. (

— Jiems atleisti! O ne, 
nebegaliu! Jei aš atleisčiau, 
mano tauta mane prakeiktų.

— Ar vėl kokios blogos ži
nios? — neramiai klausė 
Ona.

*) Yra istorijos padavimas, 
kad du Vytauto sūneliai, kurie 
buvę palikti pas kryžeivius, Lie
tuvos įkaitais, klastingai nunuo
dyti.

(Bus daugiau)

— Muzikai J. ir M. Čižaus- 
kai jau išvyko, palikdami 
malonių atsiminimų. Daug 
apgailestaujama dėl jų išvy
kimo. Moterų choras labai 
gailisi p. Čižauskienės, savo 
vadovės. Šio gero choro pa
veikslas neseniai buvo Gar
se. Geros sėkmės naujoj vie
toj, Worcester, Mass.!

— Praeitą sekmadienį baž 
nyčioje grojo naujas vargo
nininkas, airis, p. R. Juškos 
pramokytas truputį lietuviš
kai pagiedoti.

— Mirė senas siuvėjas V. 
Švirckas. Dirbo iki pat mir
ties. Priklausė šv. Vardo dr.

— Choras, nors ir netekęs 
savo vado muz. Čižausko, 
birželio 27 d. turėjo išvažia
vimą.

— Seserys mokytojos iš
vyko į vienuolyną. Vasarinė
je tvarkoje viskas aptilsta.

— Baltimore & Ohio gele
žinkelių bendrovė senus va
gonus degina. Praeitą šešta
dienį degino net 14 vagonų 
— liepsnojo kaip Lietuvoj 
ūkininko trobos. Seniau ne
tikusius vagonus suardyda
vo ir apylinkės gyventojai 
parsiveždavo malkoms — 
dabar kita gadynė. Ta pati 
bendrovė dėl plieno trūkumo 
paleido iš darbo kiek darbi
ninkų.

— Liet, paskolos budavo- 
jimo bendrovės (Bofra) da
lininkų komisija buvo pas 
„receiverį”, reikalaudama 
mokėti nors dalį, nes 
banke yra pėr 150 tūkst. dol. 
Žadama mokėti 15 nuošim
čių, bet nemokama. Teisėjas 
leidžia dar ilgai naudotis lie
tuvių sutaupomis.

J. E. vyskupas Reinys lan
kėsi mūsų kolonijoje birželio 
20 d. Elizabethiečiai, papuo
šę tautinėmis vėliavomis 
apie 30 automobilių, vedamų 
kleb. kun. J. Simonaičio, nu
važiavo į Newarko lietuvių 
bažnyčią vyskupo pasitikti.

Sugrįžus prie bažnyčios, 
elizabethiečių didelė minia 
laukė, o mokyklos vaikučiai 
sudarė nuo klebonijos iki 
bažnyčios eiles, kurios supo 
einantį bažnyčion vyskupą.

J. E. vyskupas bažnyčioje 
buvo sutiktas įspūdingu cho
ro giedojimu, po kurio kleb. 
kun. J. Simonaitis pasveiki
no garbingą svetį savo ir pa
rapijos vardu. Po to vysku
pas išdalino baigusiems pa
rapijos mokyklą diplomus, 
pasakė pamokslą, suteikė 
palaiminimą ir vėliau atvyko 
, parapijos salę, kur mokyk
los vaikučiai, sesučių — mo
kytojų vedami, turėjo moks- 
o metų užbaigos programą. 

J. E. Vyskupas prakalbėjo į 
dzūkus, nes Elizabetho para
pija beveik iš dzūkų ir susi
deda. Kalbėjo apie pusvalan
dį labai pakeltu ūpu ir jo 
kalba padarė labai didelį 
:spūdį į susirinkusius. J. E. 
vyskupo atsilankymas mūsų 
kolonijoje bus ilgai minimas.

Sunkiai serga mūsų gar
binga parapijietė Pronckie- 
nė, Antano Pronckiečio žmo
na. Padaryta sunki operaęi- 
ja. Linkime jai sveikatos ir 
greito pagijimo.

dos, parengimų ir uolus rė
mėjas visų rimtų sumany
mų ir darbų. Buvo „Eikš” 
klubo narys.

Ilsėkis, Antanai, ramiai, 
nes savo darbais palikai pa
rapijoje gražų pavyzdį, ku
ris ilgai bus širdyse rimtųjų 
žmonių, nes buvai pavyzdin
gas tėvas, vyras ir katalikas. 
Nedyvai, jei buvo apie 100 
automobilių palydėti, sukrau 
ta didžiausia krūva gėlių — 
vainikų, o taip pat ir dešim
tys mišių užprašyta. Bažny
čia buvo pilnutėlė žmonių. 
Už jo vėlę laidotuvių metu 
atlaikytos penkerios mišios.

Amžiną atilsį duok jam, 
Viešpatie. Rep.

Birželio 25 d. palaidotas 
žymus parapijietis Antanas 
Makutėnas, 53 metų am
žiaus. Buvo gimęs Lietuvoje, 
Kamajų parapijoje, Vabalių 
kaime. Paliko nuliūdime 
žmoną Elzbietą, dukteris: 
Veroniką (kolegijos studen
tę), Oną (vidurinės mokyk
los mokinę) ir Liudviką — 
jauniausią; dvi seseris: Oną 
Daukantienę ir Uršulę Urbo
nienę ir brolį Juozą. Taip 
pat ir giminių Lietuvoje. Jis 
buvo stambus saliūninio biz
nio biznierius, bet tenka pa
žymėti, kad jis atsižymėjo 
štai kokiomis privelegijomis, 
kurhj daugelis jam užvydėti 
turėtų: kiekvieną pirmą 
penktadienį atlikdavo išpa
žintį, kiekvieną sekmadienį 
su visa šeima lankydavosi 
bažnyčioje, pasižymėdamas 
rimtomis kolektomis bažny
čios labui. Šiaip buvo uolus 
rėmėjas katalikiškos spau-

vardu įteikė dovanėlę. Bran
gaus svečio garbei surengti 
pietūs baigti tautos himnu ir 
apie 3 vai. išlydėtas į stotį 
sekančion maršrute numaty- 
ton liet, kolonijon. Dieve, 
laimink kiekvieną jo žingsnį.

Vietinis.

— Birželio 20 d. šv. Jurgio 
mokyklą baigė 13 mokinių, 
kurie gavo diplomus iš kle
bono pavaduotojo kun. Vit
kaus, M.I.C. rankų prieš pir
mas mišias. Vakare parapi
jos salėje įvyko visos mo
kyklos mokinių graži užbai
gimo programa ir dovanų iš
dalinimas. Programą vaiku
čiai labai gražiai, išpildė; ją 
prirengė mokytojos sesutės 
pranciškonės. . Reikia su 
džiaugsmu pažymėti, kad į 
programą atsilankė baigęs 
Utica, .N. Y. rekolekcijas 
kun. J. Bružikas S. J., kuris 
pakeliui į Pittsburghą susto
jo ir pasakė labai gražią 
kalbą.

ALRK. Moterų S-gos N.
Y. ir N. J. apskrities šuva- j 
žiavimas įvyks liepos 11 i 
2 vai. popiet šv. Trejybės; 
par. svetainėje, 207 Adam i 
St., Newark, N. J.

Kadangi šis suvažiavimas 
yra paskutinis prieš seimą 
ir yra labai daug svarbių 
dalykų apsvarstyti, visos 
kuopos yra prašomos prisių
sti atstovės į šį svarbų susi
rinkimą.

T. K. Barzilauskieuė,
Apskr. rast.

Lietuvos sport 
pė atvyksta la 
France šį antrai 
H Jų sutiki 
Lietuvos sportin 
imti komitetas.

Ą pačią dieni 
kai išvyks į V 
iš kur, sustodam 
tuvių kolonijos 
Chicago.

į Brooklyną 
'sugrįš liepos 30 
pos 31 d. įvyks 
tė, kurioje Lie 
ninkai susitiks

'rin 
Rugpiūeio 1 i 
parke rengiamai 
uikas, kurioLankėsi J. E. vysk. Reinys

Birželio 25 dieną apie 10 
vai. vak. atvyko garbingasis 
ganytojas į Harrisoną. Kle
bonijoje par. choras padai
navo keletą sveikinimo dai
nelių; išklausęs Vyskupo ma 
lonaus padėkos žodžio, apie
11 vai. išsiskirstė. Birželio 
26 d. Jo Ekscelencija atlaikė 
iškilmingas mišias ir suteikė 
vaikučiams pirmą komuniją.
12 vai. malonusis svetys, viejkyklą. Daugelis iš baigusių 
tos klebono kun. L. Vaiče
kausko ir dviejų svečių ku
nigų lydimas, atvyko į Šven
to Vardo draugijos salę, kur 
jam pagerbti surengti pie
tūs.

Atkalbėjus maldą, pietų 
rengimo vedėjas J. Uždavi
nys pasveikino Jo Ekscelen
ciją, dėkodamas už suteiktą 
vietos lietuviams garbę ir 
reikšdamas savo džiaugsmą, 
sutikęs savo brangų Vil
niaus gimnazijos mokytoją. 
Vėliau kalbėjo kun. L. Vai
čekauskas, adv. Paulauskas 
ir J. E. vysk. Reinys. Jo Ek
scelencija savo kalboje reiš
kė džiaugsmo esąs ne tik 
tarp mylimų savo tautiečių, 
bet ir savo buvusių moki-1 
nių. Čia garbingasis kalbėto
jas primena Vilniaus žaizdą 
Lietuvai, ragina neužmiršti 
savo tėvynės, tėvų kalbos ir 
jos reikalų. Nors kalbėjo 
daugiau kaip valandą, tačiau 
jo gyva ir skambi kalba at
rodė kelios minutės.

Vietos vargonininkui Pr. 
Odeliui vadovaujant, choras 
padainavo gražių lietuviškų 
dainelių. Vedėjas p. Uždavi
nys, padėkojęs garbingam 

. ganytojui už atsilankymą, 
harrisoniečių ir kearniečių

yra šv. Jurgio mokyklos 
alumnai.

— Gauti pranešimai nuo 
mūsų klebono, kuris, vykda
mas į Lietuvą, plačiai ke
liauja po Europą. Buvo Liur- 
de, Prancūzijoj, kur gėrėjosi 
stebuklinga vieta ir džiau
giasi galėjęs aplankyti ir pa
matyti didelį žmonių dievo
tumą. Taipgi buvo Romoje 
ir laikė mišias katakombose; 
buvo ir audiencijoje pas

AMERIKOS LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS
„GARSAS” duoda literatūros, mokslo ir politikos 

žinių.
„GARSE” rasi žinių iš viso pasaulio. Daug rašo

ma apie Amerikos lietuvių gyvenimą bei veikimą.
„GARSAS’ yra didžiausios lietuvių organizacijos

— L.R.K. Susivienymo Amerikoje organas.
Susivienymas yra tvirta, saugi, valdžios prižiūri

ma, lietuviška, katalikiška fraternalė organizacija. 
Turi apdraudos skyrių susidedantį iš keturių kla
sių; taip pat jaunamečių apdraudos skyrių iš dviejų 
klasių. Pašalpos skyrius susideda iš 4-rių laipsnių
— nuo 3 iki 12 dolerių savaitinės pašalpos.
lerių.
Susivienymo turtas siekia pusantro milijono do-

„GARSAS” ne Susivienymo nariams kainuoja me
tams 2 doleriu, pusei metų — 1 dolerį.

Reikale kreipkitės šiuo adresu:

P. O. Box 32, "GARSAS” Wilkes-Barre, Pa.

D'
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Liepos 2 d., 1937 m.

t LIETUVIŲ DIENOS
SVARBIAUSIOS ŽINIOS

KUNIGAS PASKIRTAS
AUKŠTAI VIETAI

etuvių Dienos^

Šventąjį Tęvąją 
moję labai kariu

’M

Vieta: Klasčiaus parkas — 
Clinton Hall, Betts ir Mas- 

įpeth Avenues, Maspeth, L. 
I., N. Y.

Parkas atdaras nuo 12 vai. 
dieną.

i Įvairi programa prasideda kų reikalų gynėją ir darbo 
3 vai. popiet, (muzika, šo
kiai, sportas ir 1.1.).

4:45 vai. popiet J. E. vys
kupo Mečislovo Reinio iškil
mingas sutikimas.

5 vai. popiet. J. E. vysku
po Reinio kalba ir dainų 
švente.

Šokiai nuo 3 iki 5 vai. ir 
nuo 7 vai. iki vidurnakčio.
Šokama salėje ir estradoje.

Šokiams groja J. Avižonio
9 muzikantų orkestras.

Broliai Motuzai nufilmuos
visus dalyvius į judomuosius
paveikslus, kurie bus rodomi
Amerikoje ir Lietuvoje.

Gubernator. Lehman New 
Yorko valstybės darbo san
tykių tarybos pirmininku 
paskyrė kunigą John P. Bo
land, Buffalo katalikų kle
boną, pasižymėjusį darbinin-

klausimo žinovą.
Darbo santykių taryba tu

rės apsaugoti darbininkų tei 
sės organizuotis, tartis su 
darbdaviais dėl atlyginimo.

Kun. Boland, savo vysku
po leidimu, laikinai pasitrau 
kė iš klebono pareigų.

SENIŲ JUNGTUVĖS

SPORTININKAI ATVYKS
LIEPOS 6 DIENĄ

ALRK. Motery S-goi j 
ir N. J. apskrities 

iiavimas įvyks liepos 11 
! vai. popiet šv, ų 
•ar. svetainėje, 207 M 
lt., Newark, N. J;

Kadangi šis suvažiavh 
ra paskutinis prieš šeri 
• yra labai daug svarii 
įlykų apsvarstyti, vis 
lopos yra prašomos prisii \ 
i atstovės į šįsvartųsus 
nkimą.

T. K. BarzilaosW
' W Apfct
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mokslo ir politikos

šaulio. Daug rašo- 
imą bei veikimą, 
uvių organizacijos 
j organas.
, valdžios prižiūri- 
nalė organizacija, 
tį iš keturių Ma
ss skyrių iš dviejų 
i iš 4-rių laipsnių 
lašalpos.

.ntro milijono do- 
ims kainuoja me-

Vilkes-Barre, Pa.

ižd. K. Basanavičius. Sekan
tis suvažiavimas įvyks rug- 
piūčio pabaigoj Great Neck,

Muz. Pr. Dulkė, Angelų 
Karai, parapijos choro va
das, kurio choras ir šokikų 
grupė dalyvaus Liet. Dienos 
nos programoje, liepos 4 d.

Drą
sus!-

DEIMANTO ŠMUGELIS

Harry R. Hillard, 77 me
tų, ir Florence Morse, 74 me
tų, išsiėmė leidimus jungtu
vėms ir birželio 29 d. susi
tuokė episkopalų bažnyčioje.

Abu jaunavedžiai našliai 
ir daugelio metų artimi drau 
gai.

Lietuvos sportininkų gru
pė atvyksta laivu Ule de 
France šį antradienį, liepos 
6 d. Jų sutikimu rūpinasi 
Lietuvos sportininkams pri
imti komitetas.

Tą pačią dieną sportinin
kai išvyks į Washingtoną, 
iš kur, sustodami keliose lie
tuvių kolonijose, keliaus į 
Chicago.

Į Brooklyną sportininkai 
sugrįš liepos 30 d. ir čia lie
pos 31 d. įvyks sporto šven
tė, kurioje Lietuvos sporti
ninkai susitiks su apylinkės 
sportininkų rinktine grupe. 
Rugpiūčio 1 d. Klasčiaus 
parke rengiamas didelis pik
nikas, kurio programoje 
sportininkai irgi pasirodys.

GROŽIO SALIONO SAVI
NINKAS NUBAUSTAS

Yette bendrovės grožio 
salionų vedėjas — savinin
kas David Oppenheim, už ne
mokėjimą valstybės iždui 
mokesčių, nubaustas vie
niems metams ir vienai die
nai kalėjimo; be to, jo ben
drovei paskirta 40,000 dol. 
pabaudos.

ŠV. JURGIO PARAPIJA

PABRANGO PIENAS -

Nuo liepos 1 d. New Yor
ke pabrango pienas vienu 
centu kvortai. Ūkininkai jau 
seniai reikalavo aukštesnės 
kainos ir dabar jiems pavy
ko laimėti.

A rūšies kvorta pieno da
bar kainuos 15 centų, B rū
šies — 12 centų. Naujoji 
kaina paskirta tik liepos mė
nesiui, o vėliau vėl gali pasi
keisti.

MOKINIŲ ATOSTOGOS

Birželio 30 d. New Yorko 
mokyklos užbaigė mokslo 
metus ir beveik pusantro mi
lijono vaikų — moki
nių paliko mokyklų namus 
visai vasarai, iki rugsėjo 13 
d. Drauge su mokiniais ato
stogas gavo apie 36,000 mo
kytojų.

Pradžios mokyklas baig" 
18,986 mokiniai, vidurines — 
39,486. Šiais metais mergai
tės moksle pralenkė berniu
kus. Joms daugiausia ir do
vanų teko.

Liepos pirmą savaitę pra
deda veikti įvairios vasaros 
mokyklos, kurių didelė da
lis skiriama suaugusiems.

BOIKOTAS VOKIETIJAI

149 organizacijų atstovai 
turėjo birželio 27 d. posėdį, 
kurį tvarkė Samuel Unter- 
myer. Posėdy nutarta išvys
tyti platų boikotą Vokietijos 
prekėms.

Sudarytas komitetas kvie
čia protestantus ir katalikus 
aktyviai prisidėti boikote.

Federaliniame teisme 29 
asmenys apkaltinti deimanto 
ir kitų brangių akmenų šmu
gelyje; manoma, jog šie as
menys per 6 metus įšmuge- 
geliavo į New Yorko uostą 
įvairių brangenybių 13 mil. 
dolerių vertės.

Apkaltintojų skaičiuje yra 
Ona Lasauskas, gyv. 1444 
Shakespeare Ave., Bronxe.

Po pamaldų, nors

Vyskupo atsilankymas
Birželio 20 d. per sumą 

mūsų bažnyčią atlankė J. E. 
vyskupas M. Reinys. Gražio
je procesijoje vyskupas pa
tiktas iš klebonijos ir atly
dėtas į bažnyčią. Choras pa
sitiko su himnu „Ecce Sacer- 
dos”. .

Vyskupas pasakė įdomų 
pamokslą ir suteikė palaimi
nimą.
trumpai, vyskupas atsilankė 
į salę ir, pasakė kalbą. Cho
ras padainavo tris dainas. 
Atsisveikinęs susirinkusius, 
vyskupas išsiskubino į New- 
arką.

Kurie norės su vyskupu 
dar pasimatyti, galės tai pa
daryti Lietuvių dienoj, lie
pos 4 d. Klasčiaus parke, 
Maspethe.

—o—
Vasarinė mokykla

Vasarinė mokykla prasi
dės liepos 6 d. ir tęsis 5 sa
vaites. Šią mokyklą turėtų 
lankyti visos apylinkės vai
kučiai. Mokys seserys pran
ciškonės ir iš diecezijos at
siųsti mokytojai. Užsiregis
truoti reikia klebonijoj.

Serga
Veikli sąjungietė p. 

ganskienė sunkiai serga;
bar ji yra Cumberland ligo
ninėje. Linkime veikiai pa
sveikti.

Be- 
da-

SKULPTORIUS IRWIN 
APKALTINTAS

Žiaurioji praėjusių Velykų 
naktį įvykdyta žmogžudystė 
išaiškinta: pabėgęs skulpto
rius Irwin, 29 metų, pasida
vė Chicagos policijai ir pri
sipažino nužudęs Veroniką 
Gedeon, jos motiną ir jų gy
ventoją anglą.

Prisiekusių sprendėjų ta
ryba Irwiną, atgabentą or
laiviu į New Yorką, apkalti
no. Dabar laukiama jo teis
mo.

ATKELIAVO ŠUNIMIS

Šią savaitę į New Yorką 
atvyko Patrick Carroll su 
21 SHRDLUSH
savo vežimu, kurį traukė 6 
šunes. Kelionėje važiuota 5,- 
000 mylių. Vežime buvo ke
liauninkai ir 5 jauni šuniu
kai.

Po dviejų savaičių poilsio 
šis „karavanas” keliaus į 
Britų Kolombiją.

RAUDONA ŠVIESA

Raudona šviesa yra ženk
las, jog pavojus visai arti i 
jog tada reikia sustabdyti 
automobilį.

Kai pamatai raudoną švie
są, sustok ir lauk šviesos 
pasikeitimo.

Būk labai atsargus vaikš
čiodamas ar žaisdamas gat
vėse; prižiūrėk, jog žaidžią 
vaikai nebėgtų skersai gat
vės pasiimti sviedinio, jei 
nėra visai saugu.

Važiuoją dviračiais ypa
tingai turi būti atsargūs. 
Vaikai, ligonys, aklieji turi 
visur ir visada susilaukti 
pagalbos. Prct. 92.

IŠ VYČIŲ VEIKLOS

Rengiasi seimui
Savo jubiliejiniam seimui, 

kuris įvyks rugpiūčio 3 — 5 
d. Daytone, Ohio, visos vyčių 
kuopos ir apskritys labai 
stropiai rengiasi ir renka sa
vo atstovus. Dalyvaujant J. 
E. vysk. M. Reiniui, vyčiai 
iškilmingai minės organiza
cijos 25 metų sukaktį. Rei
kia manyti, jog šiame sei
me dalyvaus skaitlingai ir 
mūsų plačioji visuomene, y- 
pač jos vadai.

—o—
Birželio 20 d. Kearney, N. 

J. įvyko Vyčių N. Y. ir N. J. 
apskrities suvažiavimas. Da
lyvavo beveik visos apskri
ties kuopos. Naujai kun. Pet
raičio, šv. Mykolo parapijos 
klebono, atgaivintos Bayon
ne, N. J. 67 kuopos atstovai 
irgi dalyvavo.

Be kitų reikalų nutarta 
rengti šį rudenį organizaci
jos jubiliejui paminėti iškil
mingą vakarienę su šokiais. 
Komisijon įtraukta visos 
kuopos. Atstovais į organi
zacijos seimą išrinkta ap
skrities pirm. L. Ketvirtis ir

Susidomėjimas ekskursija
Kitais metais rengiamąja 

vyčių ekskursija į Lietuvą 
susidomėjimas labai didelis. 
Daugelis vyčių ir pašaliečių 
pasiryžę su ekskursija vykti 
į Lietuvą ir jau užsiregistra
vo. Norintieji vykti su ta 
ekskursija ateinantį pavasa
rį į Lietuvą prašomi plates
nių informacijų kreiptis pas 
A. J. Mažeiką, 145 Taylor 
St., Brooklyn, N. Y.

—o—
Drama

Birželio 23 d. įvyko 
mos Ratelio mėnesinis
rinkimas. Nutarta šį rudenį 
pastatyti 5 veiksmų dramą ( 
„Leitenantas Antanas’ \ ir 
pakartoti kitose kuopose ko
mediją „Mirta činčiberaitė”. 
Dramos ratelio nariai nuta
rė sekmadienį, liepos 11 d., 
turėti bendrą išvažiavimą į 
pajūrį.

—o—
Sportas

Įvykusi birželio mėnesį 
apskrities sporto šventė nu
sisekė gerai, nors oras buvo 
ir netikęs. Pirmą vietą lai
mėjo Kearney, N. J. 90 kuo
pa, antrą — Maspetho 110 
kuopa ir trečią — Brooklyn, 
N. Y. .41 kuopa. Daugelis vy
čių sportininkų dalyvaus 
rungtynėse prieš Lietuvos 
sportininkus liepos 31 d. 
Brooklyne.

Dabar organizuojama Vy
čių apskrities sviedinio 
(baseball) lyga. . Sviedinio 
ratelius jau turi suorganiza
vę Jersey City, Newarko, 
Brooklyn© ir kitos kuopos. 
41-ma kuopa savo pratimus 
turi kas pirmadienis ir ket
virtadienis.

—o—
Svarbus susirinkimas

41-ma Vytauto kuopa savo 
mėnesinį susirinkimą turės 
ketvirtadienį, liepos 8 d. kuo 
pos kambariuose. Bus svars
toma įvairūs reikalai, priima 
mamos seimui rezoliucijos ir 
renkami į seimą atstovai. 
Visi nariai prašomi būtinai 
dalyvauti. Valdyba.

—o—
Baigiasi vajus

L. Vyčių naujų narių va
jus baigsis liepos 15 d. Sei
mo laiku bus įteikta kuo
poms, daugiausia prirašiu
sioms naujų narių, gražios 
dovanos. Šiais vyčių organi
zacijos jubiliejaus metais į- 
sirašė į organizaciją didelis 
skaičius naujų narių. Bet 
dar daugiau nepriklauso jai, 
kurie iš tikrųjų turėtų joje 
būti. Ar nebūtų gražu, jei 
ne tik tėvai, bet ypatingai 
mūsų vadai ragintų katali
kiškąjį jaunimą stoti į šią 
sėkmingai veikusią per 25 
metus jaunimo organizaciją!

VYČIŲ IŠVAŽIAVIMAS

L. Vyčių N. Y. ir N. J. ap
skrities laivu „mėnesienos” 
išvažiavimas įvyks liepos 16

Angelų Karalienės šokikių grupė, K. Jakavonienės ir mūz. Pr. Dulkės vadovaujama, 
pasirodys nepaprastai įdomiais šokiais Lietuvių Dienoje, liepos 4 d., Klasčiaus parke.

d., penktadienį. Vyčius veš 
prašmatnus laivas ^Ameri
cana”.

Šios ekskursijos vyčiai ir 
jų bičiuliai labai laukia. Lai
ve bus šokiai ir kitokia pro
grama.

Laivas išplauks iš Ex
change Place, Jersey City, 
7:30 vai. vak., o' 8:30 vai. 
vak. Battery Park, New 
York. Tikietai tik po 1 dol.

IŠKILMINGOS VESTUVĖS

Birželio 20 d. 5 vai. popiet 
Apreiškimo par. bažnyčioje 
kun. N. Pakalnis suteikė 
Moterystės sakramentą Al 
Mikulskytei su Antanu Bu- 
tausku. Giesmę Avė Maria 
jautriai sugiedojo A. Dragū
naitė.

Vestuvių pokylis įvyko

ŠVENČIONIŲ LIETUVIŲ 
GIMNAZIJA UŽDAROMA
Vilniaus Rytojus rašo, 

kad Vilniaus apyg. mokyklų 
kuratorija, kaip žinia, dar 
1936 metų pabaigoje yra pra 
nešusi Švenčionių švietimo 
D-jos „Ryto” valdybai, kad 
nuo 1937 — 38 mokslo metų 
ji uždaranti jos laikomą 
Švenčionių Lietuvių gimna
ziją.

Švenčionių Švietimo Drau
gijos „Ryto” valdyba dėl to
kio Kuratorijos žygio ape
liavo Švietimo Minister! j on 
Varšuvoje. Dabar per Kura- 
toriją ji gavo atsakymą į 
apeliaciją:

Švietimo Ministerija Ku
ratorijos parėdymą patvirti
no. Tokiu būdu Švenčionių 
Lietuvių gimnazija nuo 1937 
— 38 mokslo metų pradžios 

. nebeveiksianti.
Grand Paradise salėje, atsi-Į gįs Ministerijos parėdy-
lankė per 200 svečių, kurių 
skaičiuje buvo kunigai Alek- 
siūnas, Kartavičius ir Jon- 
kus, muz. Jankus. Jaunave
džiams pareikšta daug lin
kėjimų ir įteikta daug dova
nų.

Jaunavedė daug metų pri
klausė prie Vyčių 110 kp. ir 
Mot. S-gos 29 kp. Jos tėve
liai Mikulskiai gerai žinomi 
Brooklyne ir plačioje apylin
kėje.

Jaunieji Butauskai išva
žiavo į Kanadą praleisti 
„medaus mėnesio”, o sugrį
žę apsigyvens Arlington 
Ave., Cypress Hills.

Laimingo ir ilgo jiems gy
venimo. Čia Augęs.

mas paskelbtas mokiniams ir 
jų tėvams. Jų tarpe kilo ne
mažas susirūpinimas ir su
sijaudinimas.

Vilniuje plačiai kalbama, 
kad Vytauto Didžiojo gim
nazija nuo 1937 — 38 moks
lo metų neturėsianti valsty
binės gimnazijos teisių. Tei
sės bus paliktos tik 8-j ai se
nojo tipo gimnazijos klasei.

Nusikaltimai didėja
Teisingumo departamento 

pranešimu, šiemet per pir
mus tris mėnesius papildyta 
78,860 didžiųjų nusikaltimų: 
pernai tuo laiku buvo 70,638 
nusikaltimai. Daugiausia nu
sikaltimai padidėjo didžiuo
siuos miestuose.

VETERANŲ DĖMESIUI

Dalis Stepono Dariaus Po
sto No. 317, Amerikos Legi- 
jono, narių yra pasirengę 
dalyvauti Lietuvių Dienoje, 
Marianapolio Kolegijoje, 
Thompson, Conn, liepos 5.

Yra kilęs sumanymas, kad 
tą dieną būtų naudinga pa
saulinio karo veteranams iš 
New Jersey, New York, Con
necticut, Rhode Island ir 
Massachusetts valstybių pa
sitarti lietuvių veteranų rei
kalais.

Vardu Stepono Dariaus 
Posto narių, kurie Lietuvių 
Dienoje dalyvaus, kviečiu vi
sus lietuvius, pasaulinio ka-

ro veteranus, atvykti į Lie
tuvių Dieną ir dalyvauti mū
sų pasitarime. Geistina, kad 
veteranai tą dieną atvyktų 
uniformuoti.

Jonas J. Romanas, 
Posto Adjutantas.

460,000 organizuotų 
darbininkų i

Prie CIO priklausančios 
plieno darbininkų sąjungos 
vadovybė minėjo organizaci
jos metinę sukaktį, praneš
dama, kad po jos vėliava yra 
susibūrę apie 460,000 darbi
ninkų. Sąjunga jungia dar
bininkus iš 260 dirbtuvių. 
Apskaičiuojama, kad plieno 
ir kitokio metalo dirbtuvėse 
yra dar apie 750,000 darbi
ninkų visai neorganizuotų.
Prezidento vaišes.

Prezidentas Roosevelt, no
rėdamas demokratų partijos 
vadų visiško vieningumo ir 
sutartinumo, praeitą šešta- 

idienį į Jefferson salę buvo 
pasikvietęs apie 100 demo
kratų vadų, su kuriais turė
jo draugiškų pasikalbėjimų. 
Visi svečiai gerai pavaišinti. 
Prezidentas ir jo svečiai jau
tėsi labai laisvai — jie dau
giau žaidimais praleido lai
ką. Spaudos atstovai nebuvo 
arti prileisti.
„Šaltų galvų” reikalas

Vokietijai ir Italijai vėl 
atsisakius saugoti Ispanijos 
pakraščius, Anglijos premje
ras Chamberlain atstovų rū
muose pasakė kalbą, kad 
šiuo metu gresia rimtas pa
vojus pasauliniam karui, ku
riam išvengti būtinai reika- 

’ linga šaltų galvų protavimo.
Nędarbo apdrauda

Liepos 1 d. sukako lygiai 
; metai, kai Wisconsin valsty- 
. bė įsivedė nedarbo apdrau- 

dos įstatymą, kurs kiekvie
nam darbininkui, atleistam 
iš darbo be jo kaltės, užtik
rina atitinkamą atlyginimą. 
Šiandie Wisconsin nedarbo 
apdraudos fonde yra 23 mil. 
dolerių. Iš to fondo mokama 
darbininkui ligos ar nedar
bo metu per 26 savaites 
nuo 5 iki 15 dolerių savaitei.

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.

JERONIMAS LIULEVICIUS
Parduoda vartotus automobilius žemiausiomis kai

nomis. Pirkėjai iš apylinkės ir net iš toliau, kaip tai 
Elizabeth, Newark, Camden, Brooklyn, N. Y. ir kitur 
liudija, kad Liulevičiai sumuša 
Jei norite įsitikinti, kreipkitės

visų dylerių kainas.

CARS
Philadelphia, Pa<

JERRYS USED
1949 No. Front St.,

Tel. Nebraska —6803
Naujas skyrius atidaryta Merchantville, N. J. 

(23—31)

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. 
(Williamsburgh Bridge Plaza'
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Angelų Karalienės berniukų benas, kun. J. Laurynaičlo vedamas, dalyvaus Lietuvių Dienos programoje, lie
pos 4 d. Tą patį vakarą išvyks į Thompson, Conn., kur liepos 5 d. dalyvaus Naujos Anglijos Lietuvių Dienoje.

Kiekvienas darbas reika
lauja pasiaukojimo ir ener
gijos. Tačiau ne kiekvienas 
darbas suteikia vienokį 
tarnautą atlyginimą už 
energiją.

Tas darbas, kuris yra 
romas ne dėl pelno, bet dėl 
idėjos, yra garbingas ir kil
nus. Mūsų išeivijoj vienu iš 
garbingiausių ir kilniausių 
darbų yra laikraštininkų dar 
bas. Jie, nepaisydami savo 
sveikatos nei ekonominių su
metimų, dirba idėjinį švieti
mo darbą tarpe savųjų. Tas 
laikraštininkų darbas pasi
reiškia ne vien redakcijos 
tvankiame kambaryj, bet ly
giai ir draugijų veikime. Už
tai, kur yra laikraštis, ten 
gyvenimas smarkiau verda, 
ten veikimas intensyvesnis. 
Dėl to, susipratę žmonės ver 
tina laikraštį, kaip viso vi
suomeninio gyvenimo judin
toją, idėjinio kūno pulsuo
jančią širdį.

Mūsų ąpylinkės katalikų 
visuomenė kurį laiką neturė
jo jokio savo minties sklei
dėjo — laikraščio ir gerai 
patyrė, kaip sunku yra be jo 
būti. Užtai veiklesnieji as
menys ir draugijos ėmė šį 
klausimą viešumon kelti. 
Kad tas klausimas taptų gy
vesnis, daugiau visuomenės 
pasiekiantis, buvo sugalvota 
ruošti Lietuvių Diena, kuri 
turėjo duoti pradžią naujam 
katalikų laikraščiui. Tačiau 
tik laikraščio idėja liko gy
va, gi tiesioginiai ta Lietu- jaunimo bus keli šimtai, ku- 
vių Diena neįstengė sukurti

ūž
tą

HALBERT BARRER CO.
Švari, Sanitariška

Kirpykla
152 Third Ave.,
New York, N. Y.

(Between 15th & 16th Sts.)
J. Sidabras — menedžeris

Carpenter-Cabmet maker

krautuvėse sąžiningai ir
pigiai. Kreipkitės pas lie
tuvį staliorių:

101 Grand Street,
(Top floor — left side)

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

IBI NO 6th STREET

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—3 P. P. 
6—8 rak.

Šventadieniais susitartu 
Tel.: EVergreen 8-9239

žiavimas Forest parke, nors 
oras ir vėsus buvo, pavyko 
gerai. Daug dirbo Subatienė, 
Kašėtienė, Čižauskienė, Do 
brovolskicnė. Kitas išvažiavi 
mas bus liepos 11 d. 1 vai. 
popiet Forest parke. Visi 
kviečiami atsilankyti, tyrui 
oru pakvėpuoti ir sąjungie- 
čių vaišėmis pasidžiaugti.

Sąjungiete.

LAUKIA 100 METŲ
Em. Lowinson, buvęs 

spaustuvninkas, šiomis die
nomis minėjo 99 metų am
žiaus sukaktį. Jį sveikino jo 
trys sūnūs, viena duktė, 8 
anūkai ir 8 proanūkai. Low- 
inson pareiškė didelį norą 
niaukti 100 metų. Jis gerai 
aučiasi. po truputį dirba 

namuose.

Dr. W. I. Jablon, gyv. 
Ozone Park, už aborto ope
raciją nubaustas nuo 2 iki 4 
metų kalėjimo.

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

HM FOSTER AVENUE

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80 4th STREET

Liepos 2 d., 1937 m.

VALANDOS: 
i—2 P. P

U pagal sutartj 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS:
»—12 ryte
1— 8 vai.

Penktadieniais uždaryta

Tel.: Evergreen 7-9108
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Savo padangė, 
Priešams džiai 
Solidarumo si

ko nors konkretaus. Vienok 
nuo to laiko kasmet pradėta 
turėti tokios Lietuvių Die
nos, kurių rengimas sutapo 
su Liepos 4 d. — Amerikos 
Nepriklausomybės švente. 
Nuo to laiko, kai ke'letos as
menų užsispyrimu šioj apy
linkėj pradėjo eiti savaitraš
tis Amerika, Lietuvių Diena 
tapo būtenybe — viena iš di
džiausių tos rūšies sueigų 
Didžiojo New Yorko apylin
kėj.

Šiemet, jau aštuntą kartą 
susirinkdami į Lietuvių Die
ną, galėsime džiaugtis nepa
prastu laimėjimu: savo tar
pe turėsime vieną iš didžiųjų 
Lietuvos vyrų, nenugalimą 
katalikiškos Lietuvos staty
toją, visuomenininką J. E. 
vysk. M. Reinį, Jis bus Liet. 
Dienos garbės svečias, jis pa 
sakys čia ir atitinkamą kal
bą.

Prie šventės iškilmingumo 
prisidės ir didžiuliai parapi
jų chorai, išpildydami dainų 
programą. Negana to. Mūsų 
apylinkės lietuviai susilaukė 
ir kito pasididžiavimo verto 
darbo — tai suorganizavimo 
parapijų vaikučių į orkes
trus, ar kaip juos vadintum 
— kapelijas. Jie, gražiomis 
uniformomis, drausme ir 
maršų melodijomis žavi mus 
visus, stebina ir kitataučius. 
Tie vaikučių benai — kape 
Ii jos irgi dalyvauja Lietuvių 
Dienoj.

Taigi, vien gražaus mūsų

Visi Lietuvių Dienos daly
viai liepos 4 d. Klasčiaus 
parke, Maspethe, bus nufil
muoti. Filmavimą atliks pa
sižymėję filmininkai broliai 
Motuzai, kurie filmas rodys 
Lietuvoj ir Amerikoj.

Nepraleiskite progos pa
tekti i „Hollywoodo žvaigž
džių” eilę, kad vėliau būtu
mėt matomi savo giminių ir 
pažįstamų.

Broliai Motuzai Lietuvių 
Dienos dalyvių nufilmuoti 
atvyksta iš Bostono.

— Vaikai važiuos į vasar
namius liepos 7 d. rytą. Šią 
savaitę vykstančių vaikų 
sveikatą tikrino daktarai J. 
Misevičius ir A. Petriką. 
Abu gydytojai dovanai pri
žiūri maspethiečių vaikų 
sveikatą vykstant ir grįž
tant iš vasarnamių. Pirmą 
mėnesį priims tik 14 vaikų į 
savaitę (iš Maspetho). Jau 
užsiregistravo 30. Mergai
tėms skirtos tik dvi pasku
tinės savaitės 
nesį.

— Vasaros 
kalbos kursų 
met nebus.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7808 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 123 Glenmore Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FANNIE ONUFRICHUK 
and ALEXANDER CHICHKAN 

(Eagle Restaurant)
Glenmore Ave. Brooklyn, N. Y.

metu lietuvių 
Maspethe šie-

Ekskursija į Fort SalOngą
Liepos 11 d, vietinė Alto

riaus draugija ruošia eks
kursiją autobusu į Fort Sa- 
longą, kur yra kun. P. Leke- 

jšio vasarnamis. Vieta idea- 
linga, patogi privažiuoti ir 
visai arti Sunken Meadows 
maudynes. Vieta giria apau
gusi ir prie vandens, todėl 
ekskursijoms naudinga. Lie
tuviai, turį automobilius, iš 
visur turi vykti į kelią No, 
25 A, atvažiavę į Fort Sa- 
longą (tarp Centerport ir 
Kings Park) prie kelrodžio 
nurodančio suktis kairėn į 
Sunken Meadows „beach”, 
pas kun. Lekešį reikia ten 

1 suktis į dešinę ir, pavažia- 
' vus antrą kryžkelį, imtis 
1 kairėn ir ten pat matosi va

sarnamis. Tikietus autobu
sui reikia įsigyti prieš liepos 

i 9 d. Kaina tik 1 dol. Auto
busas išvyksta nuo 
čios 10 vai. rytą.

rie išpildys programą. O 
kaip su mumis? Ar mes ne
susirinksime pasidžiaugti 
jais, pagerbti iš mūs Tėvy
nės atvykusį svečią J. E. vys 
kūpą; ar, pagaliau, mes ne
norėsime maloniai laiko pra
leisti savųjų tarpe?

Liepos 4 d. lai nelieka na
muose nei vieno; visi į Klas
čiaus parką, į Lietuvių Die
ną. Ypatingai Amerikos skai 
tytojai privalėtų visi kaip 
vienas susirinkti, nes Lietu
vių Diena yra kartu ir Ame
rikos skaitytojų metinė šven 
te, kurios išsiilgę laukiam 
ištisus metus ir kurios svei
ki jau sulaukėme.

Kazys P. Vilniškis.

Maspetho Lietuvių Pilie
čių Klubo pusmetinis susi
rinkimas bus antradienį, lie
pos 6 d., 8 vai. vak. Klubo 
salėj, 60-39—56 Drive, Mas
pethe.

Nepamirškite ateiti ir nau 
jų narių atsiveskite.

Narys.

Švento Vincento draugijos 
pusmetinis susirinkimas į- 
vyks šeštadienį, liepos 3 d., 
Zabielskio salėj, 61-38 — 56 
Rd., Maspethe. Bus labai 
daug svarbių nutarimų ir 
valdybos narių dalies rinkim 
mas. Narys.

Žinutės
— Liepos 4 d. Šv. Petro ir 

Povylo draugija iš Blissvilės 
dalyvauja bendrai pamaldo
se 9 vai. ryto. Pamaldose da
lyvaus Jo Eksc. vysk. M. 
Reinys ir pasakys pamokslą.

— Kun. V. Čižauskas,M.I. 
C. vasarą prabus Maspethe 
ir pagelbės vietos parapijoje.

— Birž. 27 d. parapijos 
piknikas buvo visai sėkmin
gas. Dabar ruošiamės prie 
laivo išvažiavimo į R 
Beach, liepos 25 d. 
iš anksto įsigykite.

— Vargonininkų
vyks A. Visminas. Liepos 4 
d. savaitę į seimus išvyks ir 
kun. J. Balkūnas. Dalyvaus 
Lietuvių Dienoj Marianapo- 
ly, studentų ir vargonininkų 
seimuose. Klebonas su ke
liais vietos kunigais, lydės 
ij. E. vysk. M. Reinį.

Birželio 26 d. Navicko sa
lėje, Maspethe, įvyko M. ir 
B. Vaičaičių vedybinio gy
venimo 10 metų sukakties 
pokylis. Svečių prisirinko 
apie 150.

Pirmininku buvo Moc
kevičius, o vakarą vedė P. 
J. Šlapikas.

Po trumpų kalbų ir svei
kinimų svečiai linksminosi 
dainomis ir šokiais.

IŠ SĄJUNGIEČIŲ 
VEIKLOS

Kiekvienas biznierius, ku
ris skelbiasi „Amerikoje,” 
vertas mūsų skaitytojų pa
ramos.

Mot, Sąjungos 29 kp. 
metiniame sus-me 
15 d. aptarti svarbūs reika
lai. Į sąjungos apskrities su
važiavimą liepos 11 d. išrink 
tos atstovės. Nutarta gau
singai dalyvauti Lietuvių 
Dienoje, remti savaitraštį 
Ameriką ir platinti parapi
jos laivu išvažiavimo liepos 
24 d. tikietus, kuriuos gali
ma įsigyti pas sąjungietes.

I Birželio 27 d. kuopos išva-

pus- 
birželio
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NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4541 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7711—13th Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

JOSEPH CRASHKOFF 
(Crnshkoff’s Quality Grocery)

7711—13th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4704 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
338 Reid Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

W. C. LITZINGER
338 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5015 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 56 
New York Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY VON DER REIDT
56 New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1219 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
341 Nevins St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the pre
mises.

311 Nevins

NOTICE is
GB4908 has ___
to sell beer at retail under Section 75 ol 
the Alcoholic Beverage Control 
419 Myrtle Ave., 
County of Kings, 
premises.

MAX
419 Myrtle Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4479 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 51 
Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, Co
unty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

ERMINIO SCUTARI
51 Buffalo Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5314 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 119 
Montague St., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises .

JULIO GARCIA
119 Montague St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1062 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 440 Humboldt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises .

HENRY RUSSO
440 Humboldt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1046 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 137 Leonard St., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

FELIX LASAUSKAS
137 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4468 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 195 Hoyt 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.

SOPHIE MULLER
195 Hoyt Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5208 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
123 Navy 
of Kings,
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NOTICE is hereby given that License No 
GB1876 has been issued to the undersigned 
to sei', beer at retail under Section 75 ol 
the Alcoholic . Beverage Control Law al 
210 Fulton St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises 

FREDERICK MORRISSE
210 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB-4499 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
442 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH EHRLICH
442 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB-8651 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HANS HALLER
215 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB-52G0 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5410—8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

5410—8th

NOTICE is hereby given that License No. 
GB-8395 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
2501—East 
County of 
premises.

2501 East

CHRISTIE GALLO, 
St. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No 
been issued to the undersigned 

‘ ~ ‘ ~.Z „1
Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

FRIEDMAN
Brooklyn, N. Y

Law at 
St., Borough of Brooklyn, County 
to be consumed off the premises.

ANGELO M. GIULIANO 
St. Brooklyn, N. Y.

Yra žinomas 
vo darby bei žn 
kad ir būtą re 
neigimo bei 
darbą priešams, 
nevisuomet pr; 
įada pravartu 
kritikuoti, apsiž 
kas tvarkoje sa 

Nepraktiškas 
—. to, kad labai d;

nutyli, bijo, ka 
nepaakstintų p) 
gesnio darbo, 
priešams yra ( 
pasitenkinimo, 
reikalingas dari 
Priešai žiūrėda 

i mato trūkumus 
| turi sumąnių p
- kūmams pašalio
1 ir džiaugiasi.

Tel. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ

Persikėlė naujon vieton, tai yra:
522 Bedford Avenue, Brooklyn, N, Y,

VALANDOS:
1 Iki 3 ir nuo Bekiuadienj;

7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. ryv 3
FLATBUSH GUBAS randasi 2220 Avenue J.

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonfes todėl, kad jie valgo tikrą Uetumą 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lletuvlflką duoną, toltous 

ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia ir Į kitus miestus.

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER 

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
Maspeth, N. I54-41—72nd Street,

Aštuntoji me' 
Diena, įvykusi 
madienį, buvo s 
ir gausingiausii 
tuvių Dienų. B 
dar daugiau ži 
mažai matėsi iš 
valstybės, O vis 
kaimynai, vien 
jos draugai

Tad ko-gi stol

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
ATSKRYMAS gamintas namie iš geriausios ametonoe. ALUS iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS
R495 Grand Street,

FRED JENSEN
Avenue Brooklyn. N. Y.

19th St., 
Kings, to

ARCHIE
19th St.

Brooklyn, N. L

Tel, Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

X (BRONIUS SALIN8KAB)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplycja ir. poilsiui gražūs kambariai duodami 
nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prieinama

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

Turime lietuv. 
napolio berniukž 
Šimtai lietuvių i 
ko kolegijas. B

dentiį labai ma: 
tin. Nors kolegij 
valstybės teises 
giai stovi su ■ 
taučių kolegiji 
studentai ^erai 
wUebmslsto 
vių literatūroje

Tad ko-gi stok

Pasidairykime i 
toje, Brooklyue 
pradinė mokykla, 
tuonius skyrius ir

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

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

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

Tel. EVergreen 7-4335

mokykla. Joje be 
mergaitės ne tik ii 
mi lygiai gerai kai 
se mokyklose, bet 

į toi išauklėjami. E 
tona lietuvių kalb 
tujos domininkietės 
taraitės, kurioms’' 
no netrūksta. Roi 
diug lietuvių kata

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

Law at
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ALWEISS
Brooklyn, N. Y

423 Metropolitan Avė., f
Brooklyn, N. Y, ?

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8402 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 the 
Alcoholic Beverage Control Law nt 7517— 
5th Avenue Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

GUISEPPE PALISI
7517—5th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4901 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3010 Avenue D, Borough of Brooklyn. County 
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

ELI MORDEN
3010 Avenue D Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5328 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4718 Avenue N, Borough of Brooklyn, Co
unty of Kings, to be consumed off tho pre
mises.

WILLIAM HASSELBRACK
4718 Avenue N Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8882 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 6336 
Avenue N, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

HENRY KATT & HARRY KATT 
6336 Avenue N Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4860 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 71 La
fayette Ave., Borough of Brooklyn, Conuty 
of Kings, to be consumed off the premises.

MICHAEL MILMOE
71 Lafayette Ave. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: STagg 2-4409 
i

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

NOTICE is hereby given that License Nl 
GB-4821 has been issued to the undereignd 
to sell beer at retail, under Section 75 d 
the Alcoholic Beverage Control Law d 
338 Lewis Avenue, Borough of Brooklya 
County of Kings, to be consumed off Ok 
premises.

SOLOMON SOKOLOFF
338 Lewis Ave. Brooklyn, N. I

NOTICE is hereby given that License Na 
GB-8776 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 d 
the Alcoholic Beverage Control Law li 
341 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn- 
County of Kings, to be consumed off th 
promises.

HANS R. HASE
341 Ridgewood Ave. Brooklyn, N. !■

NOTICE is hereby given that License N» 
GB-4969 has been issued to the undersignd 
to sell beer at retail, under Section 75 d 
the Alcoholic Beverage Control Law d 
81 Lafayette Ave., Borough of Brookb* 
County of Kings, to be consumed off IN 
premises.

OXLORD DELICATESSEN. INC. 
81 Lafayette Ave. Brooklyn, N. I

NOTICE is hereby given that License Na 
GB-7723 has been issued to the undersign^ 
to sell beer at retail, under Section 75 d 
the Alcoholic Beverage Control Law d 
981 Fulton Street, Borough of Brookb* 
County of Kings, to be consumed off tb 
premises.

MILTON GREENFIELD
981 Fulton Street Brooklyn, N. !■

’’AMERIKA”
423 Grand St.. Brooklyn, NY-

kimo mokyklą cine 
kų yra tik maža de

Tad ko-gi trakšt:

%) sužinoti, ka 
k® jėzuitų ginmi

toje mergaičių gir 
J1* berniukų ir m 
M tėvai netikint 
% atšalusieji 

tėvai labiau s 
ūkiško auklėjim 
pasitaiko ir gen 
^1, kurie savo 
^a į viešąsias nu 

čia pat turi kat 
mokyklą - Apreiški

^kogi trūksta’

KeMi AĮltrit 
J®1 taigi j
’OSO Apskričiui, t 
5^ ^Dgijų! 
jMauso.Dėl 

feos, kokia 
kWijos nej 

^Mos .


