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Ši vasara buvo gausinga 
svečiais iš Lietuvos. Iš tokio 
lankymosi Lietuvos žmones 
išeivijai lieka suprantames
ni, o išeivija artimesnė Lie
tuvai. Svečių iš Lietuvos nie
kada nebus perdaug, nes lie
tuvio širdis nebūtų lietuviš
ka, jei jos vaišingumas būtų 
apribotas.

Gausingosios lietuvių ko
lonijos tebesidžiaugia vysku
po Reinio viešėjimu. Jį dar 
turėsime iki rugsėjo 1 d. Tai 
mylimiausias svečias, anks
čiausia atvykęš ir paskutinis 
išvykęs.

Sportininkai jau pasiekė 
Lietuvos pajūrį ir žemę. 
Drauge su jais jų palydovai, 
lakūnai ir laikraštininkai, o 
šią savaitę į tėviškės pusę
skuba ir Lietuvos seimo pre
zidiumo nariai — vicepirm. 
Alp. Gilvydis ir sekr. Meč. 
Kviklys.
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Seimo narių čia nelaukė 
palankios sąlygos, bet jie jas 
priėmė ir savo pastangomis 
sudarė savo misijai teigia
mas aplinkybes. Savo demo
kratiška elgsena, nepaslėptu 
lankstumu ir parodytu nuo
širdumu jie turėjo geros pro
gos pažinti amerikiečių lie
tuvių gyvenimą tikrovėje. 
Jie nelaukė kviečiami ar ra
ginami.

Vargu ar kas gali abejoti, 
kad šiandie lietuvybei reikia, 
paramos iš Lietuvos. Išeivi
jos tautinės gyvybės stipry
bė be Lietuvos neįmanoma, 
o Lietuva tos parf Jlos daug 
gali duoti. Tos paramos ne
gaunama kiek reikia, nes 
Lietuva tikrai nepažįsta čio- 

kščiųi reikalų. Jei seimo 
jrezidiumo nariai susidarė 
UŠkų išeivijos vaizdą, jie 
plės daug gera padaryti. O 

išeivijos gyvenimą jie galėjo 
įfožintt, nes nebuvo vienaša
liai stebėtojai. Kiekvienas 
lietuvis tik sveikins tuos žy
gius, kurie bus naudingi lie
tuvių tautinei didybei kurti.
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Tik kelios dienos beliko 
iki K. Federacijos kongreso, 
kurio kvietėjai ir rengėjai 
savo nuoširdžiomis pastan
gomis užtikrina kongreso 
rimtumą, svarbą ir reikšmę 
ateičiai. Paskirtų paskaitų 
temos svarbios, o jų autoriai 
rinktiniai. O pats kongreso 
svarbusis atramos taškas — 
J. E. vyskupo M. Reinio as
menybė.

Kiek iš pranešimų supran
tama, kongreso dalyviai pri
simins lietuvių tautos praei
ties svarbiausius įvykius ir 
jų įtaką tautiniam ir tikybi
niam gyvenimui, pamėgins 
pažinti dabarties laiko svar
biųjų reikalų būklę ir nepa
bijos tarti savo visuomenei, 
tai yra, sau patiems kritikos 
žodžio, norėdami patirti, ko 
inums trūksta.

Naujas teisėjas
Vyriausio teismo naujo 

teisėjo vietai prezidentas 
Roosevelt paskyrė senatorių 
Hugo L. Black, iš Alabamos, 
Šį paskyrimą turėjo patvir
tinti senatas; keli senatoriai 
tuojau pasisakė prieš sena
toriaus Black kandidatūrą 
ir jo tvirtinimą atidėjo ke
lioms dienoms. Sen Black y- 
ra 51 metų amžiaus, pasižy
mėjęs prezidento visų siūly
mų rėmėjas. Jis rėmė ir pre
zidento siūlymą padidinti 
vyr. teismo teisėjų skaičių.

Šios savaitės pradžioje 
senatas jo paskyrimą jau 
patvirtino.
22 bilijonai veteranams

Veteranų skyriaus prane
šimu, valstybės iždas karo 
veteranams nuo civilinio ka
ro iki šiol yra išhiokėjęs 21 
bil. 994 mil. dolerių. Šiuo 
metu įvairią pašalpą bei iš
mokėjimus iš valstybės iždo 
gauna 594,511 veteranų; be 
to, valstybės iždas aprūpina 
pensijomis bei kitokiomis pa 
šalpomis 316,482 asmenų, 
kurie yra mirusių veteranų 
šeimų nariai.
Nušovė diktatorių

Irako vienas kareivis nu
šovė valstybės diktatorių, 
krašto apsaugos ministerį, 
generolą Sidky ir aviacijos 
viršininką maj. Ali Jawdat. 
Užmušėjas suimtas.
Lietuvai 7-ta vieta

Stockholme, Švedijos sos
tinėje, pasibaigė tarptauti
nės šachmatininkų žaidimo 
rungtynės, kuriose dalyvavo 
19-ka komandų. Pirmą vietą 
(jau 4-tą sykį) laimėjo 
Jungt. Valstybių komanda, 
antrą — Vengrija, 3 — Len
kija, 4 — Argentina, 5 — 
Čekoslovakija, 6 — Olandija, 
7 — Lietuva ir Estija; kitos 
valstybės pasirodė savo stip
rumu tokioje eilėje: Jugo
slaviją, Švedija, Latvija, An
glija, Suomija, Danija, Itali
ja, Islandija, Belgija, Norve
gija, Škotija. Kitos rungty
nės bus 1939 m. Brazilijoje.

Geras derlius
Žemės ūkio departamentas 

pranešė, jog šiemet .numato
ma geras javų ir medvilnės 
derlius. Dėl kviečių pertek
liaus nesirūpinama, nes nu
matoma, kad bus galima 
daug jų parduoti užsieniui. 
Daugiausia rūpinamasi dėl 
medvilnės, kurios auginto
jai jau dabar jaučia kainų 
kritimo didelį pavojų. Pieti
nių valstybių gyventojai pra 
šo vyriausybės paramos, kad 
nesumažėtų jų pajamos iš 
medvilnės prekybos.

| Laiko atsargoje
Prezidento pageidavimu, 

įvairūs valstybės departa
mentai iš įvairių gautų pa
skyrimo sumų į atsargos 
fondą paliko 400 milijonų 

i dolerių, šie atsargos pinigai 
• numatomi panaudoti kitais 

metais; numatoma, kad kitą 
metų birželio gale valstybės 
metinės pajamos bus mažes
nės nei išlaidos apie 400 mil. 
dolerių. Šiuo metu valstybės 
skola siekia 36,826,653,243 
dol.

Sukilėliai numalšinti
Šiaurinėje Sirijoje, pran

cūzų valdomoje, buvo kilęs 
kurdų judėjimas, bet sustip
rinta prancūzų kariuomenė 
tuojau užgniaužė sukilėlių 
žygius. Kurdai reikalauja 
savarankaus valdymosi; ne
priklausomos valstybės var
das jiems pažadėtas suteikti 
1939 m.

Daug išleista keliams
Viešųjų kelių departamen

tas pranešė, jog pernai viso
je valstybėje viešiems ke
liams taisyti iš valstybės iž
do išleista 1 bil. 131 mil. do
lerių. Daugiausia gavo New 
Yorko valstybė — 63 mil. 
dol., New Jersey — 43 mil. 
dol.
Neįsileidžia keleivių

Sovietų Rusijos vyriausy
bė vėl neįleido į Rusiją da
lies amerikiečių keleivių, ku
rie važiavo specialėje eks
kursijoje į Rusiją. Šį sykį 
neįsileista 15-kos amerikie
čių keleivių, nors jie turėjo 
iš anksto pasirūpinę 
mus įvažiuoti.
Valencijoje pamaldos

Praeitą sekmadienį,
15 d., pirmą sykį nuo Ispa
nijos sukilimo pradžios, Va
lencijoje, Madride ir kituosi 
bendrafrontininkų valdomuo 
se miestuose įvyko keliose 
vietose viešos pamaldos, ku
rių leidimą išrūpino teisin
gumo ministeris Iru jo, kurs 
rugp. 15 d. viešai priėmė 
Komuniją.

Baltijos vienybė
Estijoje viešėjęs Suomijos 

užsienių reikalų ministeris 
Dr. Holsti viešai pareiškė, 
kad Baltijos valstybės vie
ningai rūpinasi taikos išlai
kymu šiaurės Europoje.

leidi-

rugp.

CIO direktorius John Bro
phy, artimas John L. Lewis 
padėjėjas, savo pasikalbėji
me su The Christian Front 
laikraščio redaktorium pa
reiškė, kad katalikų neveik
lumas daugiau pavojingas 
nei komunistų veiklumas.

John Brophy pasisakė 
esąs praktikuojantis katali
kas; jo sūnus lanko šv. 
Meinrado kunigų seminariją 
Indianoje, o duktė katalikų 
akademiją Pittsburghe.

J. Brophy taip kalbėjo: 
„Mes nebijome komunistų, 
bet mes bijome katalikų ne
veiklumo. Aš manau, kad 
gėda, jei vienas komunistas, 
nesibijąs kalbėti, gauna tiek 
dėmesio, kiek 100 katalikų. 
Ne, mes katalikai CIO netu
rime bijoti komunistų tol, 
kol mes mėginsime laikytis 
dėsnių, kuriuos nurodė Po
piežius savo darbo encikliko
se.

„Kai aš buvau jaunas, aš 
pats turėjau surasti atsaky
mą socialiniam neteisingu
mui. Aš tada maniau, kad 
Bažnyčia neturėjo tam atsa
kymo. Aš neturėjau kelro
džio ir buvau prislėgtas. Da
bar aš jau turiu atsakymą. 
Bažnyčia turi atsakymą 
socialinį klausimą.... 
Bažnyčios ribose 
didžiausią laisvę 
Savo Bažnyčioje 
savo namus. Aš 
katalikybės socialinį, istorinę 
ir dvasinį jausmą (sensą). 
Dėl to aš nebijau pareikšti 
savo nuomonės apie sociali
nio teisingumo klausimus.

„CIO judėjimo tikras prie
šas būtų tie, kurie nekęstų 
Katalikų Bažnyčios, katali
kų kunigų ir katalikų pasau
liečių. Bažnyčia yra mūsų 
tikra motina”.

Savo 
randu 
taiką, 
randu

aš
ir

aš
tikiu turįs

JAPONAI ŠAUKIA
TAUTOS ATSTOVYBĘ

RUSIJOJE PAŠALINTI
NAUJI „ŠNIPAI”

Tokio. — Japonijos impe
ratorius rugsėjo 3 d. šaukia 
tautos atstovybės rūmų ne
paprastą posėdį, kuriame 
bus svarstoma susidariusi 
būklė; vyriausybė ruošia 
naują valstybės sąmatą, ku
ri būtų pritaikoma karo lai
ku.

Visoje Japonijoje vyrauja 
karinė nuotaika. Atsargos 
kareiviai būriais vyksta re
gistruotis ; ypatingai stro
piai tvarkomi lakūnai.

Shanghai. —- šio miesto 
ribose ir apylinkėje 'įvykę 
japonų ir kiniečių orlaivių, 
xaro laivų ir patrankų bom
bardavimai privertė Jungti
nių Valstybių vyriausybę 
daugiau susirūpinti ameri
kiečių saugumu; iš San Die
go, Calif., pasiųsta karo 
laivai su 1200 jūrininkų, ku
rie vyksta į šanghajų, kur 
saugos amerikiečių gyvybes 
ir turtą, kol amerikiečiai bus 
perkelti į saugias vietas ar 
kol kiniečių — japonų gin
čas bus išspręstas.

Prie Peipingo miesto ir ja
ponai ir kiniečiai siunčia 
naujus kariuomenės būrius; 
pietinėje daly japonai jau 
pristatė 10,000 kareivių, ku
rie numatoma siųsti į pietus 
prieš kiniečių kariuomenės 
dalį. Šiaurės Kinijos pasieny 
japonai dabar turi mažiau
siai 65,000 kareivių, o iki 
šio mėnesio galo šis skaičius 
būsiąs papildytas iki 100,- 
000.

Iš Šanghajaus apylinkės 
jau yra išsikraustę daugiau 
milijono gyventojų; jei išsi
vystys japonų-kiniečių tik
ras karas, Šanghajaus apy
linkėse numatomi didžiausi 
mūšiai. Šanghajuje gyvena 

1 apie 4,000 amerikiečių, kurių 
apie 2,500 tikimasi iškraus
tyti dar šią savaitę.

Apie 25 mylios nuo Pei
pingo kiniečių kariuomenei 
pavykę sulaikyti japonų ka
riuomenę, žygiuojančią arti 
Didžiosios Sienos; japonai 
esą sulaikyti prie Nankow 
perėjimo punkto, tačiau ja
ponai užginčija savo pralai
mėjimą.

Kiniečiai karui pilnai ruo
šiasi. Jų finansų ministeris 
Kung dabar lankosi Europo
je ir jam pavyko Austrijoje 
ir Čekoslovakijoje užsakyti 
daug ginklų. Čekoslovakijos 
ginklų dirbtuvė Škoda ga
mins ginklus 50 mil. dolerių 
skolon, kuri turės būti išmo
kėta per 7 metus.

VYSKUPO REINIO 
KALBA PER RADIO

tų savo dalinius. Pagaliau, 
mūsiškė spauda irgi turi ra
sti sau atitinkamo susirūpi
nimo kongreso dalyvių svar
stymuose.

30,000 Lietuvių Buvo < 
Pennsylvanijos Iškilmėse
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Norėtųsi nuoširdžiai pa
geidauti, kad šiemetinis kon
gresas ko mažiausiai rūpin
tais pašaliniais reikalais, o 
ko daugiausiai paieškotų 
priemonių lietuviškam fron
tui stiprinti. Federacija yra 
mūsų visų centralinių orga
nizacijų jungėja, tad jai ne
gali nerūpėti, kad jos jungi
niai būtų visi tvirti, kad tos krypties tiesumo nesvy- 
kiekvienoje kolonijoje ture- ruojantiems sargams.

Iš visos širdies sveikinda
ma kongreso dalyvius, Ame
rika pakartoja būtiną ištiki
mumą lietuvių katalikų vi
suomenės vieningai krypčiai, 
sąmoningai vairuojamai ir

Maskva. — Stalino komi
sarai paskelbė naują „šnipi
nėjimo” atradimą — šiomis 
dienomis pašalinti „penkme
čio” planų ruošimo sky
riaus 11 svarbių viršininkų. 
Jie pašalinti ir suimti kaip 
šnipai, trockininkai ir „tė
vynės išdavikai”.

Baltgudijoje tik ką sušau
dyti 6 asmenys, pasmerkti 
kaip trockininkai.

Berlynas.— Kancleris Hit
leris pakvietė Mussolinį at
vykti į Vokietiją vokiečių 
kariuomenės manevrų metu 
rugsėjo mėnesį. Mussolini 
pakvietimą esąs priėmęs, 
kaip pranešama iš patikimų

j šaltinių.

SOVIETŲ LAKŪNAI
DAR NESURANDAMI

Fairbanks, Alaska. — So
vietų Rusijos lakūno Leva- 
nevikio ir jo 5 bendrakelei
vių nesurandama; jie perlė
kė šiaurės ašigalį ir skrido į 
Alaską, bet jokių žinių iš jų 
nebegauta. Manoma, kad jie 
turėjo nusileisti djėl motoro 
sugedimo.

Lawrence. — K. Federaci
jos kongreso vyr. rengėjo, 
kun. Pr. Juro, pastangomis, 
J. E. vyskupo M. Reinio kal
ba darbininkų klausimu ir 
dalis koncerto rugpiūčio 24 
d. iš šv. Marijos salės bus 
perduodama per Lowell’io 
WLLH radio stotį nuo 7:30 
vai. vak. Šis programos per
davimas bus visą valandą.

Rugpiūčio 24 d. yra K. 
Federacijos kongreso pirmo
ji diena, kurios vakarą įvyks 
didžiulis koncertas su J. E. 
vysk. M. Reinio kalba. Radio 
stotis WLLH yra didelė ir 
jos programos plačiai klau
somos.

IŠVYKO KUN. CIKOTO

Kun. Andriejus Cikoto, M. 
I.C., Tėvų Marijonų genero
las, rugp. 14 d. laivu Cham
plain išvyko į Europą, bai
gęs Amerikos marijonų pro
vincijos lankymą.

LINDBERGH NORI
PIRKTI SALĄ

Paryžius. — Pulk. Lind
bergh, kaip pranešama, daro 
žygių prancūzų Milio salai 
nupirkti, šioje saloje seniau 
gyvendavo prancūzų velionis 
Briand, buvęs premjeras,

Mahanoy City, Pa. — 
Pennsylvanijos rytinės da
lies kietųjų anglių kasyklų 
lietuvių apylinkės 13-ka pa
rapijų rugpiūčio 15 d. Lake
wood parke turėjo suruošę 
milžinišką Lietuvių Dieną, iš 
eilės jau 23-čią šioje apylin
kėje. Nuo pat ankstaus ryto 
lietuviai vyko į erdvų Lake
wood parką specialiais trau
kiniais, ekskursiniais auto
busais ir automobiliais.

11 vai. rytą didžiulėje sa
lėje įvyko iškilmingos pa
maldos. Mišias atnašavo 
kun. M. Daumantas, Girard
ville par. klebonas, asistuo
jamas apylinkės kunigų. Mi
šių metu lietuviškas giesmes 
giedojo šešių parapijų jung
tinis choras, kurį vedė muz. 
J. Služelis iš Mahanoy City.

Pamokslą sakė kun. St. 
Vembrė, kurio aiškių žodžių 
garsus po visą parką išne
šiojo gerai įrengti garsia
kalbiai. Pamokslininkas, iš
keldamas Žolinės šventės 
reikšmę ir grožį, didesnę da
lį pamokslo paskyrė lietuvių 
tautos gyvybiniems reika 
lams. Jis turiningai peržvel
gė lietuvių tautos praeitį, 
priminė jos garbingumą, 
lietuvių nepalaužtą pasiryži
mą laikytis savo tikybos ir 
tautybės priespaudos laikais 
ir nepaprastą ‘ atsparumą 
kovoje dėl savo tautos lais
vės. Amerikiečiai lietuviai 
daug pagelbėjo Lietuvai, bet 
šiandien jie privalo rūpintis 
savo tautine gyvybe — lietu
vybės išlaikymu. Mes turi
me remti visa, kas laiko lie
tuvybę. Šia Lietuvių Diena 
mes paremiame seseles kazi- 
mierietės ir pranciškones, 
kurios auklėja mūsų jauni
mą tikybos ir lietuvybės dva 
šioje. Jaunimas turi rūpintis 
savo tauta. Jaunimas turi 
vengti viso, kas kenkia lie
tuvybei. Tie jaunuoliai, ku
rie sudaro šeimas su kita
taučiais yra lietuvybės gra- 
boriais — visi venkime tokių 
žygių, kurie kenktų lietuvy
bei...

Po pamaldii parke prasi
dėjo minių judėjimas į vi
sas dalis. Spaudos komisijos 
pirm. kun. J. Klimui prane
šus, kad 3 vai. atvyks Penn
sylvanijos vicegubernato- 
rius, daugelio akys nukrypo 
į didžiuosius parko vartus. 
Vicegubernatorius Thomas 
Kennedy rengėjų neapvylė— 
jis atvyko, kaip žadėjo! Jis 
sutiktas ir atlydėtas į parko 
salę iškilmingu Amer. Legio
no orkestro maršu.

3 vai. popiet salėje prasi
dėjo programą, kurios įžan
gos žodį pasakė kun. J. Kli
mas (Mt. Carmel), pasi
džiaugdamas žymiais sve
čiais ir gausinga lietuvių mi
nia. Kun. J. šukevičius (iš 
Tamaqua) sukalbėjo trumpą 
maldą, o jungtinis choras, 
muz. Sourio vadovaujamas, 
sugiedojo Amerikos himną 
ir tuo programa oficialiai 
prasidėjo.

Kalbėtojais buvo Pennsyl

vanijos vicegubernatorius 
Thomas Kennedy (jis dabar 
eina gubernatoriaus parei
gas, nes gub. Karle yra išvy
kęs į užsienį)’ kongresma- 
nas J. H. Gildea, teisėjas 
Currin ir Amerikos redakto
rius J. B. Laučka. Sveikini
mo žodį pasakė L. Vyčių 
centro pirm. inž. A. J. Ma
žeika.

Gub. Kennedy sveikino 
lietuvius Pennsylvanijos var 
du, džiaugėsi jų susiorgani- 
zavimu, ragino budėti šios 
šalies reikalų argyboje ir 
būti aktyviais socialinių 
klausimų sprendimo sekė
jais. Jis drąsiai nurodė, kad 
darbininkai tada susilauks 
gerovės, kai valstybėse bus 
vykdoma Popiežiaus išleisto
se darbo klausimu encikliko
se nurodyti dėsniai.

Jungtinis 6 parapijų cho
ras galingai dainavo lietu
viškas dainas. Amer. Legio
no orkestras paįvairino pro
gramą savo maršais. Iškil
mės baigtos Lietuvos him
nu.

Į šią Lietuvių Dieną buvo 
suvažiavę daugiau kaip 30,- 
000 lietuvių — jų buvo ne 
tik iš Pennsylvanijos, bet ir 
iš kitų valstybių.

Programai pasibaigus par 
ke skambėjo lietuviškos dai
nos, daugybės „mainerių or
kestrų” garsai ir kitokios i- 
domybės. Vakare įvyko šo
kiai.

LIETUVOJE LANKĖSI 
T. S. SEKRETORIUS

Washington. — Lietuvos 
telegramų agentūros Eltos 
pranešimu, praeitos savai
tes gale Kaune lankėsi Tau
tų Sąjungos generalinis se
kretorius Avenol’is.

Tai jau kelintas įžymus 
valstybininkas, aplankęs šie
met Lietuvą.

KINIEČIŲ LAIVAS 
NUSKANDINO 5 LAIVUS r

Shanghai. — Whangpoo 
upėje kiniečių mažas karo 
laivas užklupo 5 japonų lai
vus ir juos nuskandino. Nu
skandindami šiuos laivus, 
kiniečiai užblokavo Whang
poo upę.

Japonų karo laivyno vado
vybė pranešė, kad žuvo jų 
vienas karininkas.

Japonų orlaiviai rugp. 18 
d. bombardavo kiniečių ra
dio stotis, bet stočių veiklai 
nepakenkė.

NULYNČIAVO NEGRĄ

Covington, Tenn. — šeši 
nežinomi asmenys, užsidėję 
kaukes, pagrobė iš policijos 
priežiūros suimtą nągrą, nu
sivežė už miesto, kur jį pa
korė ir paleido apie 30 šūvių 
į jo kūną. Pagrobdami neg
rą, užpuolikai šaukė: „į pek
lą įstatymus!”

Nulynčiuotas negras buvo 
suimtas, kaip įtartas vieno 
valdininko nužudyme.
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Mano kūnas turi vaikščid- 
ti žeme, bet dvasiai galiu 
prisegti sparnus, o drąsioms 
mintims plunksnas.

— Senovės poetas.

kiaušius šokius šokti, tačiau 
labiausiai mėgiami senieji Į 
tautiniai šokiai. Tautiniai 
šokiai šokami ne tik kai
muose, bet ir miestuose.

Moterims prieinama tiesa, 
bet neteisingai.

— Turgenevas.
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, Jei tam tl kslul neprlsiunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

Daugiau ir daugiau rašoma ir kalbama apie augantį ko
munizmo pavojų šioje šalyje. Nauji spaudos leidiniai, 
daugybės laikraščių straipsniai nuolat rašo apie komunis
tų plačius užsimojimus agitacijoje, darbininkų masėse įta
kos laimėjią ir t.t. Streikų bangos didėjimas irgi jun
giamas su komunistų gudriomis priemonėmis.

Komunizmo sėklos sėjėjų skaičiuje yra nemažai žmonių, 
baigusių aukštus mokslus, bet visiems žinoma, kad toms 
sėkloms neakmenuotą dirvą sudaro varguomenė, darbinin
kų masės, kurios kenčia dėl kapitalistinės tvarkos klaidų.

Komunizmo agitatoriai, aišku, pasako minioms daug 
tiesos, kuri matoma kasdieniniame gyvenime: darbininkai 
išnaudojami, jų šeimų nuskurusiuose butuose dažnai lan
kosi bado šmėkla, nors aplinkumoje visko pilna.

Agitatorių karštų kalbų klausosi alkani, apdriskę, darb
davių nuskriausti, neturį pakenčiamo išsimokslinimo žmo
nės. Ar tokių klausytojų minios patikės kalbėtojams, ku
rie aiškins, kad komunizmas neša žmonijai didžiausią ne
laimę, nes jis naikina tikybą, nepripažįsta nuosavybės tei
sės, griauna šeimos vieningumą ir t.t.?

Ar sujaudinsi komunistų suklaidintas mases, pasakęs, 
kad komunistai plėšia tikybą iš žmonių širdžių, kad Leni
nas tikybą pavadino nuodais? Juk tos masės gal iš pat 
vaikystės dienų nėra girdėję apie Dievą ir gal niekada nė
ra patyrę gailestingumo ir meilės iš tų žmonių, kuriems 
privalu krikščioniškos meilės dėsniai!

Ką bedarbiui nuplyšusiam, nuskurdėliui reiškia nuosa
vybės teisė? Jis nuosavybės neturėjo, jos reikšmės nesu
pranta, tad ar laimėsi jį, jei pasakysi, kad nuosavybės tei • 
sė žmogui įgimta?

Ar komunistų suvedžiotos minios supras, kad pačios 
žmonijos gerovei reikalinga tvirta, pastovi, nesuardoma 
moterystė? Juk tų minių žmonės daugumoje nėra ragavę 
šeimyninio gyvenimo ir tėviškos meilės bei -vaikiško prisi
rišimo saldumo; daugelis iš jų nėra nei augę šeimos prie
globsty.

Komunistai žada darbininkui labai praktiškų ir kiekvie
no protui apčiuopiamų dalykų: darbo, duonos, drabužių, 
tinkamo buto, teisių lygybės! Jei valstybėje ir visuomenė
je atsakingas vietas užimą žmonės užtikrintų šiuos paža
dus ir juos vykdytų, jokio komunizmo pavojaus nebūtų. 
Kol valstybiniame ir visuomeniniame gyvenime bus išnau
dojimas silpnesniųjų, tol girdėsime apie komunistinius ar 
kitokius sąjūdžius, kurie gresia visai šių dienų kultūrai. 
Ir veltui rašomi tomai knygų apie komunizmo pavojų, jei 
nepakeičiama dirva, kurioje komunizmas visada ras vie
tos plėstis.

Paskutinis kvietimas į 
kongresą

Šis mėnuo Lietuvių Kata
likų Federacijai yra svar
bus. Mat, minime Lietuvos 
krikšto 550 metų sukaktį, 
renkamės į XXVI-tąjį Kon
gresą, kuriame turėsime 
Aukštąjį Svečią, J. E. vys
kupą Mečislovą Reinį. Nea
bejojame, kad kongrese visi 
Amerikos lietuvių centrai 
bus atstovaujami, kad suva
žiuos visi katalikiškojo ir 
tautiškojo veikimo vairinin
kai pasitarti svarbiais mūši; 
visuomenės reikalais ir mi
nėti reikšmingą Lietuvos 
krikšto sukaktį. Kongreso 
rengėjai, kurių priešakyje 
stovi kun. Pr. Juras, jau yra 
gavę iš J. E. Bostono kardi
nolo palaiminimą ir malonų 
sutikimą J. E. vyskupą kvie
sti kongreso garbės svečiu 
su visomis teisėmis, kokios 
reikalingos svečiui vyskupui 
Kongresas įvyksta šv. Pran
ciškaus parapijoj, Lawrence, 
Mass. Sveikinimus ir suma
nymus siųskite: Convention 
of Lithuanian R. C. Federa
tion of America, 94 Bradford 
St.,1 Lawrence, Mass. Kon-

Rugpiūcio 20 d., 1937 m,

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Kas kitą sužavėjo, tas jį 
apgalėjo. Kas visada kan
trus ir taikus, mandagus ir 
padorus kalbėdamas ir dirb
damas, nors jam ir visos gy
slos drebėtų, tas valdo ir ra
mina kitus, — jis yra apga- 
lėtojas. — Dr. Foerster.

Imk gyvenimą kaip žmo
gus. Imk jį taip, lyg tai bū
tų — o jis toks yra — daly
kas rimtas, gyvas, ’svarbiau
sias daiktas. Imk jį taip, lyg 
kad tik tam esi gimęs, kad 
suvaidintum linksmą vaid
menį, lyg kad pasaulis būtų 
tavęs 
progą 
diems 
ti.

Mada yra reiškėją to ne
pasotinamo noro pragresuo- 
ti, kurs yra pats kilniausias 
žmogaus noras, ji kurstyto
ja ir palaikytoja mūsų am
žinai nepatenkinamų troški
mų, ji išreiškia ir patenkina 
tą begalinį mūsų dvasios ne
patvarumą, kuris itin reiš
kiasi mūsų skonyje, joje at
sispindi tie jausmai ir įspū
džiai, kurie tai erzina, tai 
pavergia. — Montenach.

Atsilyginkime

Kai kurios centralinės" or
ganizacijos ir net kai kurie 
Federacijos skyriai dar ne
užsimokėjo savo duoklių į 
centrą. Laukiame. Mokesčiai 
nėra dideli, rodos, nėra sun
ku juos laiku sumokėti.

Artimiausieji rudens darbai
Baigiasi vasaros atosto

gos. Federacijos skyriai turi 
rengtis darbams, kurių visa 
daugybė jų laukia. Reikia 
sustiprinti savo jėgas, įtrau
kiant daugiau draugijų, dau
giau veikėjų. Iš anksto gerai 
prisiruoškime tinkamai mi
nėti spalių men. 9 d. — Vil
niaus užgrobimo dieną. Su
organizuokime gausingus

grėsė referatus skaitys: kun.
K. Urbonavičius — „Ką da
vė Lietuvai krikštas”; kun.
Pr. Juras — „Mūsų veikimo masinius susirinkimus, aiš-
trūkumai” ir dr. A. Rakaus- kinkime ir lietuviams in ne
kas — „Popiežių enciklikos'lietuviams, kad Lietuva be 
ir šių dienų socialinės aktua- Vilniaus nenurims, priimki- 
lijos”. Be to, dienotvarkėje me tinkamas rezoliucijas, 
yra visa eilė kitų aktualių'Vilniaus vadavimo reikalų 
šios dienos religinių, tauti
nių ir visuomeninių klausi
mų.

'eigai geriau sekti, Federaci
jos skyriai turėtų prenume
ruoti „Mūsų Vilnių”, Vilniui 
Vaduoti Sąjungos organą.

Naujas skyrius
Praėjusiais metais mūsų 

Federacija gerokai sustiprė
jo. Pagyvėjo skyriuose veiki
mas ir naujų skyrių susior
ganizavo. šiomis dienomis- - 
kun. K. Vasio rūpesčiu jo va- PlatU pranešimą apie Lietu- 
dovaujamoj Aušros Vartų vos katalikų veiklą. Mus 
parapijoj, Worcester, Mass., džiugina tas faktas, kad ten 
susiorganizavo naujas Fe- katalikai, nors ir nelengvose

Sveikinimas iš Lietuvos
Dr. J. Leimonas, Lietuvos 

Katalikų Veikimo Centro di
rektorius, prisiuntė Federa
cijai malonų sveikinimą ir

Prilyginimai Iš Gamtos Pasakų, Dainų Ten Šalis
(Parašė Ponia Gatty; iš anglų 

kalbos-vertė A. K. Taurasis)

deracijos skyrius, kuriam 
duota 33 numeris. 33 sky
riaus valdybą sudaro: pirm. 
K. Tamulevičius; rast. Br. 
Borisas; ižd. EI. Džiaugieųė. 
Prie skyriaus prisidėjo 8 
draugijos. Sveikiname naują 
skyrių ir jo valdybą, linkė
dami geriausio pasisekimo 
darbuotis Dievo garbei ir 
tautos gerovei!

sąlygnse, bet stipriai orga
nizuojasi ir gražiai veikia. 
Gausingoji Lietuvos jauni
mo — Pavasarininkų orga
nizacija, kurios} vyriausiu 
vadu yra dr. Leimonas, o glo 
bėju J. E. vyskupas Reinys, 
šiemet mini 25 metų sukak
tį. Sveikiname!

Leonardas Šimutis, 
ALRKF, Sekretorius,

„Kaip ūžia per seną mišką 
pakylanti viesulą! Kokis bai
mingas baubimas tarp eglių! 
Kokis aštrus tarškėjimas 
tarp pusiau išdžiūvusių po- 
plelių lapų! Kokis dejavimas 
tarp bukų! Tuščia, paslap
tinga valanda ir pilna fan
tastiškų marios gyvybės pa
vyzdžių ! ”

Šiaip kalbėjau, kada išė
jus vieną nykią rudens nak
tį pasvajoti apie Gamtą ir 
jos teises, pasijutau tėmi- 
janti giliose miško gilumose 
žiaurios audros eiseną. Su
stojus atsirėmiau ąžuolo, pa
skendus liūdnose mintyse ir, 
žiūrėdama aukštyn į padan
ges, mėginau akis įspyrus 
žiūrėti į šių juodų rūkų dau
gybės gilumas, kurios paki
lo, žmogui nežinant nei iš I 
kur, nei kur, kad aptemdintų ' 
dangaus skliautus, kada iš 
karto prašvito ant manęs, iš 
debesų tarpo, pilni spalių 
mėnulio spinduliai.

Šviesa buvo staigi, ir štai- ' 
gi atmaina atsirado mano 
širdyje. Aš buvau, bemąs- 
čius, kad, lyg žiauri audra, 
ir lyg sunkūs debesys, buvo 
sunkūs žmogaus buvimo 
vargai ir patyrimai. Ir da
bar, kada tas malonus spin
dėjimas apšvietė mano akis, 
išgirdau balsą išsireiškiantį, 
it būtų atbalsis mano min
tims. „Tai mėnulis, kurs Ro
juje švietė!” Tai buvo Nak
ties Paukštis, gana arti ma
nęs, tuščiame medyje. Besi
dairydama surasti, iš kur 
balsas atėjo, sutikau jo dide
les, rimtas, mąstuoles akis, 
įsmeigtas į mano mėnuliu 
apšviestą veidą. Ir tuomet 
vėl išgirdau balsą išsireiš
kiantį: „Mėnulis, kurs Roju
je švietė!” 
x O, kokia mintis tos valan
dos triukšme! Mėnulis, kurs 
Rojuje švietė! Į kurio spin
dintį skritulį nesuskaitomų 
gentkarčių akys buvo atsuk
tos; nuo pirmo nesuteptos 
nekaltybės žvilgsnio, iki pa
skutiniam išsiilgusiam gai
lesčiu užgautos vyrybės pa- 
tėmijimui! Ir kodėl? Kad tik 
toje ramioje, nesimainančio
je garbėje spindi amžinos 
nesibaigiančios ramybės pri
žadas. Bet dar kitas balsas 
pasigirdo, virš audros stau
gimo. Tai buvo knarksė j an
tis Juodvarnis, besisiūbuo- 
jantis ant šakos šalia manęs. 
Jis stojo tarp manęs ir švie
sos, ir laikas nuo laiko jo 
sparnai juodi, kaip anglis, 
rodos, skietėsi lėkti.

„Suviliota kvaile”, jis 
murmėjo, „su tavo nesibai
giančiomis pasakomis! šis 
paeina iš gyvenimo tamsos 
visą dieną, ir iš išeikvojimo 
viso tavo laiko spėliojimuo
se! Žiūrėk, tavo brangusis 
mėnulis dingo!”

„Nedingęs, tik pasislėpęs,” 
buvo atsakymas.

Bet aš daugiau negirdėjau, 
nes čia baisusis vėjas pasi
darė dar garsesnis. Jis bau
bė piktumu visur, išsklaidy
damas paskutinius lapus nuo 
linkstančių medžių, it jis ne
apkentė švelnios vasaros pa
čių liekanų. Ir dauguma len-; Sinti"savo vadą Witosą iš iš- 
kė savo galvas, ir kiti raudo-'trėmimo.
jo liūdesyje. • Lenkijos laikraščiams apie

„Ar tu atėjai su didžiomis šį streiką uždrausta rašyti.

žiniomis iš tolimų šalių 
šaukė Eglė paniekinančiai, 
besiūbuodama savo šakas 
audroje, „kad savo kelyje 
atneši tokį sumišimą? Pikto 
pasiuntiny, kas čia tave at
siuntė?”

„Ar tasai mėnulis negali 
tavęs _ išmokyti švelnesnių 
minčių?”, rėkė Vinkšnos me
dis, stovėdamas didingai sa
vo liūdesyje ir nusiminime.

„Mūsų valanda atėjo”, su
šuko minkštesnis Bukas. 
„Mano lapai išsklaidyti vi
sur. Mūsų gyvenimas greitai 
baigiasi. Nuogi ir apleisti 
mes stovime tarp praeities 
griuvėsių”

„Kokia buvimo pašaipa”, 
bambėjo juodalapis Poplelis 
savo įtūžime, „būti padėtais 
čionai, ir aprengtais tokia
me meiliame gražume, mai
tinamais švelniomis rasomis 
ir minkšta saulės šviesa,-ir 
pagaliau būti paliktais ne
paisančio pašėlimo aukomis, 
su visomis mūsų garbės ypa
tybėmis, jėga nuplėštomis! 
Ak, kad aš būčiau niekad 
nepakilęs nuo žemės!” 

„O, mano kilnusis drau
ge”, rėkė blogasnapis Juod
varnis, „kelių mėnesių pui
kumas nepatenkina tavo šir
dies! Tu aukštai sieki, man 
rodos, Na, na! kilnios min
tys labai gerai; bet jei aš 
būčiau tavimi, prisitaikin
čiau prie tikrovės. Trumpas 
pavasaris, trumpesnė vasa
ra, ir tuomet mirtis. A! štai 
tu čia ir vėl esi, mano sena
sis drauge!”

Ir tuomet kitas vėjo sriau
tas užpuolė mišką žvėrišku 
pašėlimu, ir ne viena tvirta 
šaka sutriuškėjo žemyn ant 
žemės. Užgautos gamtos 
raudojimai pakilo tarp aud
ros.

„Ar nėra jokios prieglau- m^s’ Pailgais
g. senovės piliakalniais bei did- 

klausė Ąžuolas. „Kodėl aš vYriU kapais, dažniausiai
stūksančiais gražaus upelio ;moka įr pačius ✓ modernia- 
krante.

Keleiviui ten tenka keliau
ti pro mažus pilkais trobe
siais miestelius, kurių kiek
vienas turi savo bažnyčią, 
rinką, kai kurie — sinago
gą, nes miesteliuose yra 
daug Abraomo ainių.

Jei keleivis nėra abuojas 
menui, jis dažnai turės pro
gą sustoti ir pasigrožėti dai
liais mediniais kryžiais, ku
riuos čia sutinki kiekvienoje 
kryžkelėje, paupiais, pamiš
kėmis. /Tie visi kryžiai yra 
pačių kaimiečių darbas, ku
ris liudija, kad lietuviai gali 
didžiuotis sena indo-europie
čių kultūra, kurios veltui 
ieškotum bet kur kitur Eu
ropoje. Ir tie miesteliai ke
leiviui atrodo toki nematyti, 
toki nauji. Jų sutinka jis 
kiekviename žingsnyje styk- 
sančių po maloniu, tik ne to
kiu skaisčiu, kaip pietų Eu
ropoje, dangumi. Nors dan
gus ir nėra labai tyras, bet 
jis toks šviesus, tartum 
krištolinis.

Technikos progreso, deja., 
čia didelio nepamatysi. Ta
čiau čia dar nespėjo civiliza
cija sunaikinti poezijos, mu
zikos ir dainos meilės.

Artojas, eidamas paskui 
žagrę, dainuoja apie skrai
dančią ties jo galva kregž
dutę; sėjėjas, berdamas į že
mę grūdą, siunčia dangui 
maldą, kad jis derlių laimin-' 
tų; piovėjas daina reiškia 
savo padėką už gausų derlių. 
Baigęs piūtį jis savo džiaug-

vėmis; medžių kirtėjas dai
nuoja apie miško paslaptį, 
gumą.

Lietuvaitė, raudama linus, 
dainuoja apie rūpestėlį, kaip 
reiks kraitis krauti, apie 
bernelį, kuris pa's ją atjos. 
Baigusi darbą, ji eina atej. 
kvėpti į darželį ir dainuoji 
apie nekaltybės simbolį žalį 
rūtą.

Moterys, susėdusios ratu, 
melancholija dvelkiančiais 
dainų posmais atsimena sa' 
vo jaunatvę, apdainuoja rū
pestėlius vaikus auginant, 
juos iš namų išleidžiant.

Našlaitė savo sunkią dalį 
lygina su pakelėje gulinčio 
akmenėliu, kurį visų kojos 
spardo, sunkūs ratai slegia, 
Jei girioje užkukuoja gegu
tė, tai našlaitei — jos motu-

__ Vieni 
kunigas df 

■ te, fep ke. 

na to, kad 
das Švarcas 
linį paraką, 
d’Arecco mu. 
bavaras broli 
see stiklų v: 
(krateri spal 
dį o Jėzui 
spektro anali:

-Mielas 
jis atėjote n 
jiiiits perkūnų 
- Nieko paj 

tariau. Beje, 
prtūnsargį i 
flaklinas, nei

visai gyvenau?”
„Dėl to, kad panaikini

mas yra gyvenimo teisė”, 
sakė Juodvarnis, su biau- 
riausiu suknarksėjimu. „Kur 
panaikinimas, jei nebūtų pa
naikinimui gyvybės? 
garbingas įstatas”.

„Ne įstatas, bet tiktai iš
imtis”, rėkė Nakties Paukš
tis.

Ir jam bekalbant dar sykį 
pasipylė iš debesų ta ramy
bės rūšis, kuri užsilieka — 
mėnulis, kurs Rojuje švietė. 
O, kokią sidabrinę skraistę 
jis paleido ant šių medžių 
apnuogintų šakų! šlapios, 
nors jos buvo su lietaus la
šais ir siūbuojančios vėtro
je, jos išrodė, it spindinčios 
žvaigždžių šviesos garbėje. 
Kokie malonūs prižadai, ro
dos, pylėsi žemyn su ta mei
lia šviesa.

(Bus daugiau)

LENKIJOS ŪKININKAI 
PASKELBĖ STREIKĄ

Varšuva. — Lenkijos ūki
ninkų partija, minėdama 
lenkų kariuomenės laimėji
mo prie Varšuvos 1920 m. 
sukaktį, paskelbė 10 dienų 
streiką, kurio metu ūkinin
kai nieko neperka ir nieko 
neparduoda. Šį streiką ūki
ninkai surengė, protestuoda
mi prieš diktatūrinę san
tvarką ir reikalaudami grą-

Belgų dienraštis L’Inde- smą išreiškia šeimos švente, 
pendance įsidėjo kelis pa- kuri čia vadinama pabaigtu, 
veikslus iš Lietuvos ir gražų 
straipsnį, kurs pavadintas 
tokiu vardu: Lietuva — pa
sakų, dainų ir ramybės šalis.

Štai kaip belgui atrodo 
Lietuva:

Moderniškųjų didmiesčių 
triukšmo ir kasdieninio vie
nodumo nukamuotas kelei
vis džiaugsmingai sveikina 
Lietuvą, kurios miestai yra 
išsaugoję savo idilišką pri
mityvų žavingumą ir žilos 
senovės paprastumą.

Jo žvilgsnį vilioja akina
mai baltas kaip auksas gin
taro grūdeliais nusagstytas 

i Baltijos jūros krantas, nuo 
kurio staiga atplyšta tamsūs 
spygliuočių miškai, kurių 
krašto ir akim neužmatysi.

Jį užliūliuoja ąžuolais ir 
berželiais apsivainikavusių
kalvų ritmingas išsibangavi- lė kalba, dukrelę šaukia, 
mas, tylus upių vandens čiur 
lenimas, kuriame atsispind^ nomis guodžiasi jiems pati- 
pilkai melsvas dangus, tarp j ketų gyvulių ydomis, žada 
tamsių girių telkšantieju. joti į Rusus ar Prūsus ir ten 
krištoliniu paviršiumi tylūs ’ 
ežerai ir ramumu dvelkią, 
bręstančių po pilku šiaurės 
dangum javų laukais nuauk
sinti slėniai.

Jo žvilgsnis sminga, į sa
manotą lūšnelę, stovinčią ša
lia šilelio, tai vėl jis čia pat 
pagauna puikius ūkininko 
triobesius, pastatytus pagal 
naujuosius laiko reikalavi
mus.

Keleivis staiga sustoja ir 
gėrisi sena baltutelaite arba 
raudona mūrine bažnyčia, 
kuri dažniausiai pastatyta 
kalvos viršūnėje ir savo sti
liumi primena viduramžių 
stabmeldžių šventyklas, ža
lume skęstančiomis sodybo- 

ir apskritais

kąrą kariauti, saviesiems 
brangių dovanų parnešti.

Maži vaikai dainuoja apie 
„grybą baravyką, visų gry
bų pulkauHyką*, apie „pelė
dą kumpasnapę”.

Lietuvių senai dainai nė
ra nieko nei per didelio, nei 
per mažo, ko ji neapdaimio- 
tų.

Jei tik kartu susirinko 
prie darbo keli darbininkai 
ir darbininkės, tuojau ir dai
na skamba. Tačiau jausmin
giausios dainos dainuojamos 
baigus dienos darbus gra
žiais vasaros vakarais, susė
dus paupy ar. paežerėje. Nak 
tį dainos taip pat nenutyla: 
naktigoniai, susėdę apie lau
žą, dainuoja apie bėrą žirgą.

Dainos brolelis — šokis ir 
tautiniai žaidimai. Jaunimas

ftitiečių vie 
^gaminęs 
jftipyra parašj 
įrikone!

> Jūsų iškali 
rai nuostabus,

-Tegu bus 
jsiriMūsŲ lai 
ii kalbininkai 
tainolas Mecc 
rijo 72 kali 
K daugybės i 
į Ir ne taip? 
-0 vienok ta 

Iri būti atsili
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mašinos. 1 
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ZA.
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vėl pakeit 
Tugauas nu 
jis visą laik 

tašais savo ši 

Dabar jis
^giau nebem 
k Nemokėdj

6. M. Vaitkus, ŽAIBAS B 
MERGAITĖ. 3 veiksmu 2 paveik
slų negalimybė. Sakalas. 139 psl. 

Kaina Lt. 2,—.
7. St. Santvaras, PAKALNIŲ 

DEBESYS. Antroji lyrikos kny
ga. 160 psl. Kaina Lt. 3,—. Ir šis 
lyrikos rinkinys savo tematikos 
platumu tikrai imponuoji. Gyve
nimas ir mirtis, skausmas, liūde
sys ir džihugsmas, moters, moti
nos ir tėvynės meilė, vis tai atsi

spindi poeto lyrikoje.
MAŽŲJŲ KJTYGYNĖLIS f pašalino už s

8. Vyt. Sir. Gira, TRAUKI
NYS. Iliustravo dail. A. Šepetys. 
Kaina Lt. 1,—.

9. Vt. Sir. Gira, JŪRA. Ilius
travo dail. B. Macutkeviei 
Kaina Lt. 1,—.

10. P. Cvirka, NAPALYS BAI
LYS. Iliustravo dail. M. Katilių-, 
tė. Kaina Lt. 1.—.

11. Maršak, VAIKAS IR RNY 
GOS. Sulietuvino Petras Cvirka. 
Iliustravo dail. Rimtas Kalpokas

— Švietimo ministerija y- 
ra paskyrusi 5 stipendijas 
Amerikos lietuviams studen
tams; stipendijos duodamos 
nuo šių metų rugsėjo 1 d. po 
200 litų mėnesiui per 2 me- 
tus; be to, paskirta po 2,000 
litų kelionpinigių.
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^Sedleckas įtū
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LUJOS KNYGOS

ir 
ir

sako, kad 
jau čigonų

progos: 
juk ne 

1754 m.
premon-

pradžios mokykloje, 
man duos?” — klau- 
pats savęs. Iš visko 
kad jis nusiteikęs

marsa-
Rydz- 

kažko- 
parašu

Cvirka, NAPALYS BU 
lustravo dail. M. Kili 
a Lt. , 
irsak, VAIKAS BKJI- 
ilietuvino Petras M1 
’o dail. Rimtas Kilp^

menei superkama per mėne
sį apie 10 tonų žuvies, o žie
mą bus perkama daugiau.

— Prienų valsčiaus gy-

iš čia 
atsiim-

vertus, „rūmuose” patogiau 
ir tuo atžvilgiu, kad ten gali

— Įvedus kariuomenėje 
žuvies valgymą (valgoma

npasnapę”.
uvių senai dainai ne
ko nei per didelio, m 
ažo, ko ji neapdaimio-

šreiškia šeimos 
ia vadinama pabaigi 
; medžių kirtėjai fe 
apie miško paslapty

— Kaune mirė Vytauto Djventoias Pr. Brūzga už žmo- 
universiteto prof. VI. Dubas. | nos nužudymą nuteistas ka-

— Kaune labai gerai ple-,leti iki gyvos galvos.

Juozas Sužiedėlis

ŽALGIRIS

Pr. Vaičaitis

uvaitė, raudama litį 
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kraitis krauti, 
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Profesorius Sklaido Savo Studento Abejones Pas čigonų Karalių vyksta visi „didesnieji tau
tos Įvykiai .

Karaliaus rūmus sudaro SVETIMAM KRAŠTE

Vaitkus, ŽAIBAS U 
ITĖ. 3 veiksmų 2 pavok- 
.limybė. Sakalas. W pi i 
t. 2,-.
Santvaras, PW* 

YS. Antroji lyrika bj- 
psl. Kaina Lt. I 
rinkinys savo t®fe I 

tikrai imponuoji Gp- 
r mirtis, skausmas, to 
ižihugsmas, moters, 
švynės meilė, vis tai iti 
oeto lyrikoje.
ŽŲJŲ KKYGYNŽUS 
t. Sir. Gira, TBAūB 
iustravo dail. A. Šepety 
t. 1,-. '
Sir. Gira, JŪRA Ui® 

lail. B. Macutkevifi*

rietimo ministeįijri 
tyrusi 5 stipe# 
cos lietuviams stud# 

stipendijos duodat 

j metų rugsėjo Ii? 

ų mėnesiui per 2* 
* to, paskirta po 2$ 

ilionpinigių.

(Tęsinys) lių. Ogi Paryžiaus kapucinai
— Vienuolis de Ponce ir 

kunigas de l’Epee? žiūrėki
te, Kaip keista! Argi ne ga
na to, kad vienuolis Bertol
das Švarcas išrado medžiok
linį paraką, vienuolis Guido 
d’Arecco muzikinę gamą, vėl 
bavaras broliukas iš Tegern
see stiklų vitražus, jėzuitas 
Cavaleri spalvų jungimo bū
dą, o jėzuitas Secchi — 
spektro analizę?

— Mielas drauge, jeigu 
jūs atėjote mane erzinti... 
Šimts perkūnų!

— Nieko panašaus, p. pro
fesoriau. Beje, prie 
perkūnsargį išrado 
Franklinas, nes jau 
Prokopas Divičas, 
stratiečių vienuolis, buvo 
pasigaminęs perkūnsargį, 
ifaip yra parašyta Kuršnerio 
leksikone!

v- Jūsų iškalbingumas tik
rai nuostabus, gerbiamasis 
studioze!

— Tegu bus ir iškalbin
gumas! Mūsų laikais didžiau 
sias kalbininkas yra buvęs 
kardinolas Meccofanti. Jis 
mokėjo 72 kalbas, neskai
tant daugybės visokių tar
mių. Ar ne taip?

— O vienok tas jam ne
kliudė būti atsilikėliu žmo
gumi.

— Didžiausias atsilikėlis 
buvo, manau, kardinolas 
Mai, tas didysis senovės raš
tų mokslininkas, kuris moks
lo pasauliui išaiškino pa- 
limpsestų paslaptis?

— Puiku, puiku, jaunuoli. 
Norėčiau žinoti, kur 
keliausi užmokesčio 
ti?
— Kur keliausi?

kryptimi? Reikėtų man pa
siklausti Flavio Gioja, kuris 
1300 m. padarė kompasą. 
Tik visa bėda, kad ir jis bu
vo dvasiškis...

— Oi, oi. Kaip matau, 
tamsta jau visiškai įsikarš
čiavai. '

— Įsikarščiavau, 
giau, gal būt? Tai reikėtų 
gaisrinės mašinos.

. pirmutinė tokia mašina yra 
sukonstruota kaip tiktai 
dvasiškių, cistersų vienuo-

iki XVII šimtmečio buvo Pa
ryžiaus miesto ugniagesiai.

Proesorius ne juokais su- ; 
pyko: \

— Liaukis plepėjęs, neš : 
pro langą išmesiu! 1

— Pro langą, pone profe
soriau? Tur būt, į pačias pa
danges? čia man į galvą at
eina orlaivis. Mat, pats pir
masis orlaivis, jei neklystu, 
jau 60 metų prieš Mongol- 
fjierius buvo išrastas vie
nuolio Bertoldo Gusmos, 
kurs 1720 metais akivaizdoj 
viso portugalų karališkojo 
dvaro su savo balionu paki
lo į orą. — Ponas profeso
rius akinius valote? Bet ir 
akinių stiklai yra dominin
kono Aleksandro Spinos iš
radimas. — Profesorius, ma
tyt, laiko nebeturite, kad 
laikrodin žiūrite? Dovanokit, 
aš tuojau išeisiu, tiktai dar 
priminsiu, kad laikrodis irgi 
yra kunigo rankų padaras. 
Pirmutinis laikrodis yra pa
darytas Kasiodoro, o pato
bulintas popiežiaus Silvestro 
II.

Dėkingas esu profesoriui 
už malonų pasikalbėjimą. 
Aš jau einu, nebetrukdysiu. 
Jau vėlus laikas; seniau šiuo 
vakaro metu jau degdavo 
gatvėse lempos. Tikiuosi, 
kad jums, p. profesoriau, y- 
ra žinoma, jog šviečiamosios 
dujos yra išrastos kaip tik 
jėzuitų, tų patamsių didvy
rių, anot jūsų gražaus pasa
kymo. Tėvas jėzuitas Dua- 
nas 1815 m. Prestone įsteigė 
pirmutinį šviečiamųjų dujų 
fabriką.

Tat, labanaktis, p. profe
soriau, atsiprašau... Oo! žiū
rėkite, tamsta ir dviratį be
turįs! Gaila... šitą štuką 
pats pirmasis sunarstė ne 
kas kitas, kaip kunigas 
Piantonas ir 1845 metais 
jau važinėjosi juo.

— Labanaktis, pone pro
fesoriau!

K. J. Ragauskas.

(Tęsinys)
Čia šokėjai vėl pakeitė sa

vo šokėjas. Tuganas nusimi
nė. Dabar jis visą laiką se
kiojo akimis savo širdies 
karalaitę. Dabar jis apie 
nieką daugiau nebemąstė, 

j tik apie ją. Nemokėdamas 
šokti, jis pasišalino už salės 
stulpų ir visus jos judesius 
stebėjo iš tolo. Kai vieną 
kartą Rožytė išmetė į aukš
tį skepetaitę šokėjams pa
gauti — ją vikriai sučiupo 
visų aukščiausiai iššokusis 
Tuganas. Nepastebimai atsi
rado jis tarp šokėjų. Visi 
nustebo, kiti pasipiktino. 
Tuganas turėjo pagal tai
syklę eiti su Rožyte šokti, 
bet jis kuone verkdamas sa
kėsi to nemokąs. Tada ske
petaitė vėl buvo išmesta į 
aukštį. Tuganas, nesąmonin
go jausmo veikiamas, vėl ją 
sučiupo. Tada Sedleckas įtū
žo ir šūktelėjo:

— Nemoki šokti, tai ske
petaičių neliesk!

Tuganui akyse ėmė lieps
noti.

Nuogų, pusnuogių ir „ap-
irėdziusių”, su tokiais pat 
.švariais” veidais, kaip ko- < 

jos, — pilna. Visi linksmi, ; 
juodaplaukiai, judrūs ir visi 1 
rėkia, kiek gerklės išneša. : 
Tai vaikai nuo 2 ligi 12 me
tų. Jie visi stumdosi, žaidžia 
prie menkų namelių, kurie 
ir yra čigonų karališkosios 
dinastijos atstovo Kviko re
zidencija. Ši dinastija, sako, 
davusi nemažai „karalių” 
savo tautai. Pats Kvikas sa
ko, kad jis paeina iš dinasti
jos, kuri čigonus valdė dar 
XVII šimtmety.

Aišku, toks Kviko pasidi
džiavimas daug ką nulėmė 
paskutiniuose karaliaus rin
kimuose, kurie Lenkijoje pr] 
darė ir triukšiho. Tačiau či
gonai dideli abejotojąi — ne 
tiki, ir galas. Nori įrodyti, 
važinėk po Ęuropą ir ran
kiok įrodymus, kad tavo pro
tėvis valdė čigonus XVIII 
šimtmety. Ir Kvikui teko va
žiuoti. Ar jis parsivežė tuos 
įrodymus? Pats

' parsivežė. Čia 
reikalas.

Taigi pirmasis 
gonų karaliaus buveinėje — 
purvas ir nešvara. Ką dary
si... Tokiose sąlygose išaugo 
ir dabartinis karalius. Juk

kalbėtis sėdėdamas. Tačiau trys pirkelės, kuriose ir gy
norėdamas atsisėsti, nuo kė
dės turi ranka nubraukti 
agurkų nuograužas, duonos 
trupinius ir gabalėlį mėsos. 
Kambarys nedidelis, bet ir 
tas pats tuščias. Ant sienų 
kabo dviejų Lenkijos 
lų — Pilsudskio ir 
Smiglo — portretai, 
kia fotografija su 
„Bohemijos karalystė” ir be 
rėmų maršalo Pilsudskio at
sakymas į čigonų karaliaus 
pasveikinimą kažkokia iškil
minga proga. Yra ir kelios 
moterys priešaky su kara
liene. Pati karalienė paburti 
iš rankos nesisiūlo, tačiau 
viena iš princesių primygti
nai reikalauja delno. Vienas 
iš žurnalistų pagaliau jai 
pakišo savo delną, ir ji, vi- 
padavė savo delną, o ši, vi
sai nesivaržydama, paskel
bė, kad čia esantis jo drau
gas yra didžiausias jo prie
šas.

Čia pat sukinėjasi ir 15 
metų berniukas. Tai mirusio
— užmušto ar nusižudžiusio
— karaliaus sūnus. Jį vadi
na Kazimieru. Tai čigoniš
kas inteligentas. Jis baigęs 
pradžios mokyklą. Tačiau 
surasti rūmuose knygą būtų 
tas pats, ką ir surasti gyvą

vienam iš šitų nuogalių rėk- mamontą. Skundžiasi vaiki- 
snių taip pat bus lemta būti 
karalium. Kitais laikais, sa
ko, čia atrodo dar prasčiau, 
bet dabar, kada čia lankosi 
ne tik visų šalių barzdočiai 
su bizūnais, bet ir ponai su 
bloknotais, padėtis esanti 
„pagerinta”: vaikams griež
tai uždrausta prašyti iš at
eivių pinigų, papirosų ir „rū
pintis” jų kišeniais. Iš viso, 
jei „rūmuose”, kalbamasi su 
žurnalistais, vaikams įsaky
ta sumažinti porciją riksmo 
ir pasitraukti kiek toliau 
nuo „rezidencijos”.

Reikia prisipažinti, kad 
kalbėtis su „dinastija” atvi- 

Įrame ore būtų daug malo
niau, nes čia bent oras ge- 

— Liepos 28 d. Lietuvos raS) tačiau „dinastija” pri- 
operos artistė Ant. Dam- mygtinai maldauja užeiti, 
brauskaitė iš Vienos austrų Atsisakyti nepatogu. Kita 
stoties dainavo lietuviškas1 
dainas.

nas, kad visai nereikalingai 
vargo 
„Ką ji 
šia jis 
matyt,
nieko neveikti. Tais sumeti
mais jis ir nuo sosto atsisa
kė savo dėdės naudai ir su 
juo sudarė sutartį, kad galės 
nieko neveikdamas visą lai
ką gyventi prie rūmų. Kiti 
čigonai sako, kad jis taip 
pasielgė tiktai norėdamas 
apgauti: ateis laikas, jis pa
siskelbs diktatorium. Kara
liaus titulas esąs jam per 
menkas.

Teko pamatyti ir „didžią
ją rūmų salę,,, kurioje vyko 
rinkimai. Salė tikrai „dide
lė”. Normaliai joje gali tilp
ti 40 žmonių, tačiau prie či
goniško solidarumo gali su
sigrūsti ligi 70. Jie, žmonės, 
prabangos nemėgsta. Čia

vena nuolat „dinastija”. Pa
žymėtina ir/tai, kad karališ
koji šeima su savo artimai
siais nuolat čia gyvena, o 
tauta tuo tarpu po pasaulį 
klajoja.

— Vargšai Sovietų Rusi
jos čigonai... — sako atsi
dusęs karalius. — Jiems už
drausta klajoti. O juk jūs 
galite įsivaizduoti, ką reiš
kia čigonui gyventi vienoje 
vietoje: jis nutautėja. Jie 
juos ten visiškai išnaikins 
Išleido čigonų kalba laikraš
tį, suorganizavo teatrą, mo
kyklas...

Štai kuo sielojasi čigonų 
valdovas. ’

Klausimas, kiek Lenkijoje 
yra čigonų. Pats karalius 
tvirtina, kad 32,000, tačiau 
šitokiai karaliaus nuomonei 
griežtai pasipriešina moks
lingasis Kazimieras:

— Ką tau ten... 30 milijo
nų! Štai kiek Lenkijoje čigo
nų!

Vargšas. Jam tūkstančiai, 
milijonai, šimtai milijonų — 
vienas ir tas pats.

— Kokia Jūsų Didenybės 
programa?

— Stengsiuosi kiek gali
ma pakelti čigonų išsilavini
mą. Visi4 čigonai man turės 
mokytis priverstinai. Neuž
ilgo vyksiu į ItAliją, kur ma
ne priims Mussolinis, su ku
riuo aš noriu kalbėtis dėl či
gonų perkėlimo į Etiopiją. 
Greitai susidarysiu ir minis- 
terių kabinetą. Užsienių rei
kalų ministeris jau yra. 
Trūksta dar keturių. Finan
sų ministeriui teks sunki pa
reiga: čigonus priversti mo
kėti karaliui mokesčius.

Išeinant iš „rūmų” mus 
apsupo nuogų vaikų gauja, 
kurie ištiesę purvinas ran
kas reikalavo grašių. Gavęs 
varioką, vaikas bėga, kiek 
jo kojos neša, o kiti jį veja
si. Riksmas neįsivaizduoja
mas: vieni reikalauja pini
gų, kiti tabako, treti degtu
kų, dar kiti tarp savęs rie
jasi. Ką darysi... Matyt, iš
kilmių protokolas griežtas 
tik svečiams ateinant, o išei
nant — viskas vėl galima...

(Iš XX Amžiaus)

Saulutei užsnūdus išbėgau akyvas 
Į vakaro grazną ramingą žiūrėt, 
Vėjelis nutilo, sodelyj alyvos 
Su juodbruvu mėnesiu taikos šnekėt. 
O žmonės per dieną triūsuodami čielą 
Jau grįžt namon; vabalėliai maži 
Lakiodami garbina vakarą mielą, 
O štai devynbalsės dainelė graži 
Po orą nutilusi greitai lakioja 
Ir lenda į širdį tokioj tylumoj;
Ir aš juk gėrėjaus, bet kitą dūmojau, — 
Ir mintys jau buvo vienoj Lietuvoj... 
Ar žinot, tėvynėje kur tai gražesnės 
Lakštingalos dainos: saldesnė gaida, 
Ir vakaras rodosi kur tai meilesnis... 
Krašte svetimam aš kaip gulbė balta, 
Ką jūrėj pagauta Į prūdą įleista, 
Nors viską jai duoki ir maistą padėk, 
Sparnus tik atriški, — ji nieko negeistų, 
Kaip, maistą palikusi, į jūres nulėkt. 
Ir man svetimoj šalyj, rodos, vertėtų 
Nurimti, nes visko tam sykiui turiu, 
Bet vistik nerimstu, nors dar tiek pridėtų, 
Nes savo tėvynės čionai neturiu.

— Liepos 24 — 25 d. au-jčia savo darbą makaronų 
tomobilių klubas surengė 
automobilių ir motociklų 
lenktynes aplink Lietuvą.

— Klaipėdoje policija su
ėmė keturis aferistus, kurie 
apgaulingu būdu rinko pini
gus už skelbimus spaudai. 
Vienas iš aferistų — mergi
na Sabastijanskaitė, persi
rengusi vyru. Ji anksčiau y- 
ra buvusi nuteista už suve
džiojimą merginų vedyboms 
— Sabastijanskaitė mėgda
vo apsirengti vyriškais dra
bužiais.

— Tarptautinės katalikų 
studentų sąjungos Pax Ro
maną suvažiavime Paryžiuje 
Lietuvos ateitininkams at
stovavo dr. Leimonas, J. Se- 
nauskas, J. Vinkelis, be jų 
buvo dar 13-ka ateitininkų.

— Kauno apskrities savi
valdybė pradėjo statydinti 6 leisti, 
naujus rūmus pradžios mo
kykloms.

— Amerikiečiai kunigai(kartą per savaitę), kariuo-
A. Petraitis ir K. Jenkus 
Kaune užsisakė visus Lietu
viškos Enciklopedijos to
mus.

gamyklos.
— Suvalkietis Maurušaitis 

kariuomenės teisme pripa
žintas kaltu už gyventojų 
kurstymą, svetimo turto nai
kinimą, žmogžudybę ir k. ir 
nuteistas mirties bausme.

— Lietuvoje naujuoju du
jų troškinimo būdu mirties 
bausmės pirmąja auka buvo 
Smilgių žydų šeimos žudi
kas Pogužinskas.

— Šiemet Šiaulių miestas 
mini savo, kaip apskrities 
miesto, 140 metų sukaktį. 
Senais laikais Šiauliai buvo 
užstatytas kunigaikščiui Sa- 
piehai už skolas. Dabar Šiau
liai turi apie 25,000 gyvento
jų-

— Lietuvos pasiuntinys 
Italijai p. Čarneckis su šei
myna atvyko atostogų pra-

— Ponai, — tarė jis, — 
aš moku joti, šaudyti, kilpa- 
virvę užnerti, šokti gi nemo
ku... Aš ne boba, aš karys..,

Tie žodžiai įžeidė šokėjus. 
Sedleckas buvo bepuoląs 
totorių, bet vyresnysis Biels- 
kaus sūnus jį sulaikė:

— Kas įžeis mano bičiulį 
Tuganą Mirzą, įžeis mane ir 
su manimi atsiskaitys.

Totoriukas atšovė:
— Oi, ne! Tuganas Mirza 

pats yra aukštakilmis bajo
ras. Jis pats mokės ginti sa
vo garbę!

Vis dėlto totoriukui teko 
pasitraukti į senąją savo 
vietą už salės stulpų. Ten jis 
ilgai stovėjo be galo nusimi
nęs ir susimąstęs. Staiga 
jam lyg pasivaidino, kad į jį 
ateinanti jojo gražuolė. Pa 
trynė akis įsitikinti ar ne 
sapnuoja. Jis nesapnavo — 
gražuolė Rožytė priėjo prie 
jo ir užkalbino.

— Ko taip susimąstei? — 
paklausė ji, matyti norėda
ma jį paguosti, o gal tiesiog!

domėdamos! nepaprastu jau
nuoliu, kuris jai šiek tiek ii 
patiko.

— Aš mąstau, mano deive,
— atsakė Tuganas, — ar 
yra pasaulyje tokių brange
nybių, kurios būtų galima už 
tave paaukoti?

Rožytė nesuprato jojo pa
sakymo reikšmės. Tuganas 
turėjo tad pasiaiškinti, kad 
totoriuos yra paprotys pirk
tis žmonas ir jų tėvams mo
kėti vadinamąjį „kalymą”: 
šimtus arklių, kuprių, tarnų, 
belaisvių ir pinigų...

— Sakyk man, rojaus gra
žuole, ar aš galiu rasti to
kių turtų, kuriuos galėčiau 
sudėti tavo tėvui po kojų.

— To gero yra! — pasakė 
Rožytė.

— Tai kokie tie turtai, sa-l 

kyk: Aš neurimsiu neišgir-' 
dęs iš tavo lūpų atsakymo.

— Mano tėvas iš tavęs pa
reikalaus tik vieno dalyko
— karo garbės... Aš tekėsiu 
tiktai už karžygio.

— Tokios garbės aš turiu 
pakankamai. Mūsų palapinė 
groste užgrosta karo grobiu, 
o juk grobis — garbė!

_ Ne ta! — atsakė Rožv-

tė. — Pagarsėk karo žygiais, 
Tavo vardas tenuskamba 
karžygio garbe per visą Lie
tuvą. Tada galėsi visko vil
tis...

— Kokio žygio reikalauji?
— karščiuodamasis kalbėjo 
Tuganas. — Aš visa pada
rysiu, kad tiktai tave gau
čiau!

— Girdėti, netrukus bū
siąs karas su kryžeiviais. 
Paimk į nelaisvę jų didįjį 
magisterį, arba vyriausiąjį 
vadą... ir aš būsiu tavo.

— Būsi mano! Gerai, aš 
sutinku, — džiūgavo toto
rius, — bet ar tu lauksi ir 
tesėsi ?

— Lauksiu ir tesėsiu. Kad 
tik perilgai neužtruktume!
— atsakė Rožė.

Po šių keistų sutartuvių 
Tuganas Mirza pasidarė ne
paprastai linksmas. Jis džiū- 
gaute džiūgavo. Be galo lai
mingas buvo, kai šeiminin
kas vakarienei pasodino jį 
šalia jo gražuolės.

Svečiai ne visi žinojo, ko
dėl tiek pagarbos teikiama 
jaunam totoriui. Senis Biels
kus, tai nujausdamas, paėmė 
taurę ir prabilo:

— Gerbiamieji, geriu už Mat, jis, susilažinęs eiti 
sveikatą jaunojo mūsų sve- rungtynių su totoriuku, pa
čio Tugano Mirzos, kuris būgo joti į Vilnių ir atgal, 
mane išgelbėjo iš neišven- bijodamas pralaimėti lažy- 
giamos mirties pavojaus. Jis 
perskrodė užgriuvusį mane 
ir jau betriuškinusį mano 
šonkaulius lokį. Aš tikiuosi, 
kad visi svečiai sutiks mano 
dėkingumo jausmui pritarti!

Visi triukšmingai šūktelė
jo „Valio!” Visi prikišo savoj 
taurę susidaužti su didžiai 
susigėdusiu narsuoliu. Biels
kus pridūrė:

— Mūsų svečiui jo tikyba 
draudžia gerti, bet niekas 
nedraudžia su mumis taurė
mis susidaužti.

Tuganas Mirza atsistojo 
ir tarė:

— Saliamono išminties ne
pašykštėjo Alachas gerbia
majam šeimininkui. Jis mo
ka pagerbti svetimą tikybą. 
Valio, vaivada Bielskus!

Puota truko tris dienas, 
įvairinama čia žaidimais, čia 
vaidinimais, čia įvairiomis 
rungtynėmis ir kitokiomis 
pramogomis. Kai tekdavo jo
ti, šaudyti, į taikyklį taiky
ti, visur ypatingai atsižy
mėdavo Tuganas. Sedleckui 
net daug gėdos teko pakelti.

bas. Jo žirgas, kad ir daug 
šaunesnis pažiūrėti už toto- 
riuko kirgyzų veislės arkliu
ką, vis dėlto galėjo neištver
ti tokios ilgos kelionės. Sed- 
leckui lyg tyčia niekur ne
vyko. Net skaistakasė Sofi
ja atšalo matydama jį visų 
pajuokiamą.

VII. Vytauto įsakymas

Svečiai išsiskirstė. Po to 
visi trys Bielskai — tėvas 
abudu sūnūs — išvyko į

Vilnių. Drauge pasiėmė ir 
Tuganą Mirzą. Bielskus ke
tino jį pristatyti didžiajam 
kunigaikščiui Vytautui.

Atvyko jie į Vilnių vėlai 
vakarą. Tuo metu paprastai 
jau būdavo uždaryti miesto 
ir pilies vartai. Tad jie visi 
užsuko į. savo namelius, sto
vėjusius priemiestyje. Ten 
jiems tuojau pranešė, kad 
buvo atvykęs didžiojo kuni
gaikščio šauklys. Jis prašęs 
pasakyti, kad Vytautas įsa
kęs Bielskui, lig tik atvyk
siąs,- tuojau traukti į pilį.

Visi raiteliai apsuko ark
lius ir nujojo į kunigaikščio 
rūmus. Sargybos, matyti, 
buvo įspėtos. Visur juos tuo
jau praleido, nors tuo metu 
niekas paprastai nebūdavo 
įleidžiamas į pilį.

Po-valandėlės Bielskus įė
jo Į Vytauto darbo kambarį. 
Kunigąikštis sėdėjo už per
gamentais apkrauto stalo ir 
kažką rašė. Ant stalo stovė
jo nepaprasto gražumo ži
bintas. Buvo tai didelis gan
dras, iš kurio užriesto snapo 
tryško skaisti liepsnelė.

Pajutęs kažin ką įėjus, 
Vytautas pakėlė galvą. Jis 
pastebimai nudžiugo, išvy
dęs Bielskų.

— Dėkui, kad pasiskubi- . 
nai. Nelaukiau taip greitai! 
— tarė jis.

— Stengiuosi visa siela ir 
kubu tarnauti jūsų didybei, 
kunigaikšti, — atsakė Biels
kus. k

(Bus daugiau)

Stiprumas gali būti pažin
tas tik dėl kliūčių, kurias jis 
sugeba pergalėti.

— Kantas.



IS TOLIAU IR IŠ TOLI
FEDERACIJOS KONGRE

SAS LAWRENCE

Rugpjūčio 24, 25 ir 26 dd.

S. BOSTON, MASS. Lietuvos Chorui Pasisekė Prancūzijoje

SCRANTON, PA.

Milžiniška Lietuvių Diena
Viskas surengta milžiniš

kam išvažiavimui, kurį ren
gia LRKSA. 5-ta Penna, ap
skritis šį sekmadienį, rugp. 
22 d., dideliame ir gražiame 
parke — Lake Ariel.

Vieta labai patogi, tarp 
gražiai suaugusių medžių. 
Didelis ežeras patogus gerai 
išsimaudyti ir valtimis pasi
važinėti.

Parke daug žaidimų ir pa
sivažinėjimui seniems ir jau
niems.

Po pietų atsilankys fpar- 
ką garbingas svečias, J. E. 
vyskupas Mečislovas Reinys 
ir kalbės apie 2:30 vai. po
piet. Lietuviams didelis 
džiaugsmas ir garbė turėti 
tokį garbingą svečią ir su 
juo susipažinti.

Taipgi bus graži progra
ma, kurią išpildys daininin-

vertės, bet nežinia ar lietu
viai gaus nors 10-tą nuošim
tį iš šios sumos; daugiausia 
teks ponams likvidatoriams 
— darbo mažai liko, bet iš
laiko dvi knygvedes, sekre
torių, 2 auditorius; be jų dar 
trys žmonės su algomis. Tei
smas neverčia užbaigti lik
vidavimo darbo. Per metus 
sudils ir paskutiniai lietuvių 
turto likučiai. Dar viena pa
moka lietuviams, kad tokių 
įstaigų nereikia užpulti su 
priverstinais ieškojimais ir 
advokatais! J. K.

Federacijos XXVI Kon
gresas ir drauge Lietuvos 
krikšto 550 metų sukakties 
paminėjimas įvyks Šv. Pran
ciškaus parapijoj, 94 Brad
ford St., Lawrence, Mass.

Antradienį, rugp. 24 d., 
Kongresas prasidės 9:30 
vai. rytą (E.D.S.T.) pontifi- 
kalėmis mišiomis, kurias at
našaus ir pamokslą pasakys 
J. E. vyskupas M. Reinys, 
Šv. Pranciškaus parapijos 
bažnyčioj.

Po pamaldų visi dalyviai
rikui marijonui. Pinigai jau 
pasiųsti. Likusį pelną nutar
ta kol kas palaikyti ižde.
Taipgi nutarta žiemos metu viams teko pirmoji garbė,'sto Rockefelerio fundacijos 
suruošti didelį balių, kurio 
pelną irgi skirti geriems tik
slams. A. .

Pasiuntė Vilniaus reikalams 
75 dolerius

Po pasekmingo pikniko 
Šv. Jono Ev. Bl„ Šv. Kazimie 
ro R.K. ir D.L.K. Kęstučio 
draugijų valdybos turėjo su
sirinkimą rugp. 11 d. ir nu
tarė tuoj pasiųsti $75.00 Vil
niaus vadavimo reikalams. 
Iš tų pinigų $50 skirti Vil
niaus Geležiniu Fondan, ku
rio sumanytoju ir pirminin
ku yra bostoniečiams gerai 
pažįstamas kan. F. Kemėšis, 
o $25 Vilniaus našlaičiams 
šelpti. Taip pat paskyrė $25 
(ir įteikė) sušelpti neperse
niai tėvelio netekusiam klie-

Lietuviai dainavo ir šoko,

OMAHA, NEB.

Buvo vysk. Reinys
J. E. vysk. M. Reinys atsi

lankė pas mus rugp. 8 d. ir 
padarė didelio įspūdžio žmo
nėse.

Iš ryto atlaikė mišias; va
kare dalyvavo jo pagerbimo 
bankiete parapijos salėje ir 
pasakė labai gražią prakal-

kai iš Forest City ir Scran- bą apie Lietuvą ir jos sie. 
tono. Vakare parko viešbuty |įįus 
bus bankietas J. E. vyskupui 
M. Reiniui pagerbti.

Visi lietuviai iš visų apy
linkių kviečiami dalyvauti 
šiame milžiniškame išvažia
vime ir linksmai su savo 
draugais ir pažįstamais pra
leisti dieną ir gražiai pa
gerbti mūsų garbingą sve- v» cią.

Rengimo komisiją sudaro: 
pirm. Alf. Makusevičius, 
rast, ir ižd. Pr. Katilius, pa- 
gelb. Kaz. Slamienė ir Sim. 
Galinis; jie prašo visų lietu
vių atjausti šio išvažiavimo 
svarbą; šis išvhžiavimąs te
būna vienas iš sėkmingiau
sių išvažiavimų.

Pranas Katilius, 
rašt. ir koresp.

Kad ir buvo labai šilta die 
na, tačiau beveik visi vieti
niai lietuviai susirinko pa
gerbti Jo Ekscelenciją ir iš
girsti jo išmintingos kalbos. 
Buvo taip pat lietuvių iš 
Kansas City, Sioux City, 
Chicagos ir net iš W. Frank
fort, Ill. — p. Pranė šugdi- 
nienė. Visi išėjo iš salės pil
ni gražių įspūdžių.

Šiais metais mūsų parapi
ja turėjo bazarą truputį 
anksčiau. Jo tikslas buvo su
mažinti parapijos skolą. Ba- 
zaras gerai pasisekė; darbš
čios moterys ir vyrai ne tik 
patys aukojo, bet ir parinko 
aukų.

Birželio mėnesį Paryžiuje, (mentai ir daugelio tarptau- 
pasaulinės parodos proga,'tinės folklofo šventės klau- 
lankėsi Vytauto Didžiojo'sytojų ir žiūrovų prašymai
universiteto studentų cho- pakartoti tą lietuviams skir- 
ras, muz. K. Kavecko veda- tą laiką gerokai prailgino, 
mas. Choras pasirodė su sa
vo dainomis įvairiose vietose! kaip tikra dainų ir šokių 
ir visur turėjo nepaprastą tauta, kurios menininkus Pa- 
pasisekimą. Apie lietuvių j ryžiuje taip sumaniai tvarkė 
choro pasirodymą XX Am-[muz. Konradas Kaveckas ir 
žiaus dienraščiui vienas pa-[šokių meisteris p-lė Vokie- 
ryžietis parašė laišką, iš ku- taitytė.
rio gauname tokių žinių:

Per priėmimą miesto ro-' atsiliepiama apie solist^^Pr. 
tušėje, kur dalyvavo austrai, Kaupelytę-Kaveckienę, apie 
graikai, armėnai, jugoslavai, lietuvių pasirodymą Pabalti- 
latviai, bulgarai, prancūzai jo paviljone, kur padainavo 

švedai, 14 dainų ir pašoko 4 šokius.
(emigrantai), Birželio 30 d. dainų ir šokių 

vengrai ir lietuviai, lietu- vakaras Universitetinio mie-

(iš provincijos), 
ukrainiečiai

BALTIMORE, MD.

— Rugp. 15 d. švęsta Žo
linių šventė. Kokis didelis 
skirtumas! Prieš 30 metų vi
sos moterys — merginos ir 
kai kurie vyrai atsinešdavo 
tą dieną į bažnyčią gėlių 
šventinti — visa bažnyčia 
kvepėdavo. Dabar gi kitaip: 
kunigas skaito maldas, eina 
bažnyčios viduriu šlakstyda
mas šventintu vandeniu, o 
jokių gėlių nematyti moterų 
rankose; tik prie grotelių 
buvo kelios puokštės. Viskas 
jau kitaip. Gražūs Lietuvos 
bažnytiniai papročiai nyksta 
Amerikoje, drauge su jais 
dyla ir lietuviškumas iš šir
džių.

— Rugp. 12 d. čia lankėsi 
kun. A. Milukas, norėdamas 
daugiau surinkti medžiagos 
lietuvių išeivijos istorijai. 
Nusiskundė, kad lietuviai su 
naikino senus laikraščius, 
plakatus, įvairius užrašus. 
Sutinkąs net inteligentų, ku
rie pareiškia nematą reikalo 
tokią istoriją parašyti ir at
sisako duoti žinių. Ar never
tėtų kun. Milukui kreiptis į 
Feder, skyrius, kurie galėti} 
būti geri talkininkai? Visi 
turėtume padėti šiame reikš
mingame kun. Miluko užsi
mojime — parašyti Ameri
kos lietuvių istoriją.

— Baltimoriečiai šią sa
vaitę džiaugiasi, nes Bofros 
„resyveris” išsiuntinėjo če
kius, kuriais išmoka 15-tą 
nuošimtį turėtų indėlių. Iš 
700 tūkst. dolerių išmokama 
tik 105 tūkst. dol. Lieka tur
to dar apie 100 tūkst. dol

Prieš kelias dienas Jozefi- 
na Plunksnaitė pasidavė ope 
racijai šv. Juozapo ligoninė
je. Ji labai gražiai darbuoja
si parapijoje ir gaila, kad 
turėjo susirgti prieš pat ba- 
žarą. Ją aplankė pats vysku
pas M. Reinys su vietos ku
nigu; Jozefina greit sveiks
ta ir trumpu laiku vėl bus 
namie.

$2.00, už ką atsto- 
kongreso ženklelį 
programą, visų 

pramogų (koncer-

Omahos lankytojai
Šią vasarą daug žmonių 

lankė Omahą. Per bazarą bu-

tuojau vyks į Šv. Marijos 
par. salę, 301 Haverhill St., 
kur bus Kongreso posė
džiai.

Vakare, 7:30 vai., toje pa
čioje salėje įvyks koncertas.

Trečiadienį, rugp. 25 d. — 
visą dieną kongreso posė
džiai.

Vakare, 7 vai., šv. Pran
ciškaus par. bažnytinėje sa- 
]ėje, 94 Bradford St., J. E. 
vysk. M. Reiniui ik kongreso 
atstovams pagerbti bankie
tas.

Ketvirtadienį, rugp. 26 d. 
rytą kongreso sesijų užbai
ga. Popiet specialiais auto
busais atstovai aplankys 
Palangą, tekstilės išdįrbys- 
tes ir kitas žymesnes vietas, 
o vakare Šv. Marijos salėje 
įvyks šokiai.

Atstovų registracija
Rengimo komisijos nuta

rimu, kiekvienas atvykęs 
kongresan atstovas turės 
užsiregistruoti: iš vakaro ir 
rytą par. klebonijos raštinė
je, 94 Bradford St., o kon
gresui prasidėjus — posė
džių salėje. Registracijos mo 
kestis —

; vai gaus 
kongreso 
kongreso 
to, bankieto ir šokių) bilie
tus ir Palangos ir kitų žy
mesnių vietų lankymo auto
busais transportacijos ženk
lus.

Informacijos atvykus į 
Lawrence, Mass.

Lawrence, Mass., miestas 
yra nedidelis, skaitoma apie 
88,000 gyventojų. Kongreso 
vietai surasti sunkenybių 
nebus, nes šv. Pranciškaus 
par. bažnyčia yra pačiame

vo matyti žmonių iš Sioux vidurmiesty. Dėl patogumo, 
City ir Chicagos. Chicagie- atvykusioms traukiniais ar 
čiai ypatingai mėgsta lanky- autobusais parankiausia pa 

imti taksi, už kurį reikš mo
kėti tik 25 c. ir vykti į pa
rapijos raštinę, 94 Bradford 
St., kur lauks rengimo komi
sijos atstovai.

Apsistojimo vietos
Atstovams apsistoti re

komenduojame Ambassador 
viešbutį, 572 Essex St. Kam
barių kainos nuo 2 iki 3 
dol. Kurie norėtų apsistoti 
pas vietos lietuvius, lai iš 
anksto būtinai praneša ap
sistojimo komisijos pirm 
F. A. Krancevičiui, 48 Ten 
ney St., Lawrence, Mass 
Vietų pas privačius žmones 
turėsime gana apsčiai. Be 
to, mūsų gražioj Palangoj 
sodaliečių vasarnamyj, ga
lės apsistoti merginų ir mo
terų bent 20.

Kongresui pasiūlymus ir 
sveikinimus laiškais ar tele
gramomis prašoma siųsti 
šiuo adresu: Kun. P. M. Ju
ras, 94 Bradford St., Law
rence, Mass.

ti Omahą vasaros ir rudens 
metu. Čia yra labai gražu 
tuo laiku, o oras, kad ir šil
tas, bet sveikas.

Gražūs javai
Šiais metais Nebraskoje 

labai derlingi metai. Javai 
jau baigia augti. Kukurūzai 
atrodo, kaip dideli miškai. 
Ačiū Dievui, kad pasitaiko 
derlius šiais metais. Žmonės 
jau nuo seniai labai suvargę.

Vietinis.

ROCHESTER, N. Y.

Simonas Lavonas palaido
tas iš šv. Jurgio lietuvių 
bažnyčios liepos 31 d. Paliko 
nuliūdime brolį Antaną ir 
broljenę, kurie ir rūpinosi jo 
laidotuvėmis. Velionis Ame
rikoje išgyveno 46 metus; 
yra gyvenęs Brooklyne ir 
Utie?, N. Y. Jo pažįstami 
prašomi pasimelsti už jo vė
lę, kad Dievas suteiktų jam 
amžiną atilsį1.

Vyturys.

Toliau laiške labai gražiai

Automobilio nelaimėje
Rugp. 15 d. lietuvis jau

nuolis Gudas iš S. Bostono 
pasiėmė savo brolio automo
bilį iš Kęstučio daržo, kur 
buvo lietuvių legionierių pik
nikas, ir išvažiavo su p-le 
Keršanskyte pasivažinėti. 
Merginai vairuojant auto
mobilį, tas išėjo iš kontrolės 
ir užgavo šaligatviu einan
čią moterį, taip pat lietuvę 
iš Cambridge, Mass. Moteris 
sunkiai sužeista ir nuvežta 
ligoninėn. Tai vis jaunųjų 
neatsargumo vaisius.

nes jie apvainikavo visą pa-. salėj, kur su 18 dainų ir 6 
sirodymą. Ir repertuaro gau- šokiais lietuviai pavergė 
sumu ir jo geru atlikimu lie- klausytojus, kaip rašo laiško 
tuviai pralenkė ne tik savo (autorius, neleidžiamas už- 
kaimynus, bet ir visas toj miršti. Ypač St. Šimkus su 
šventėj dalyvavusias tautas. „Oi, pasakyki” ir „Apynė- 
Lietuviams visiškai užtarnau Iki”, J. Gruodis su „Žvejais”, 
tai buvo sukeltos didžiulės „Rudenėliu”, Naujalis su 
ovacijos, kurios po Paryžių1 „Vasaros naktimis”, Žilevi- 
išgarsino dainingiausią tau- čius su „Anoj pusėj ežero”, 
tą — Lietuvą. Po to, kai lie- Banaitis su „Už jūrių ma- 
tuviai pasirašė Paryžiaus! rių” ir solistė Pr. Kaupelytė- 

Kaveckienė, padainavusi Tar 
no dainos solo partiją, kaip 
menininkai, kartu su gabiu 
dirigentu verti gražios padė
kos. Giriama ir solistė Jo- 

važinėdami laivais apžiūri- nuškaitė-Zaunienė, koncerte 
nėjo paradą, ir birž. 27 d., žavėjusi visus; ji dainavusi 
kai lankėsi Luvro muziejuj, 
prancūzai šnekėjo, kad atvy
ko folkloro šventės pirmei
viai, kurių pasižiūrėti tą pa
čią dieną į „Salle de la Mu- 
tualitė” prisirinko kiek tik

miesto aukso knygoje ir ėjo 
į vaišes, apie juos jau kalbė
jo daug prancūzų ir jų sve
čių.

Birželio 26 d., kai pėsti ir

Sugrįžta kun. K. Jankus
Teko sužinoti, kad iš Lie

tuvos ir iš kelionės po Euro
pą sugrįžta So. Bostono lie
tuvių parapijos vikaras kun. tilpo žiūrovų. Ir čia lietuviai
K. Jankus. Jam priimti soda-jų neapvylė. Nors pasirody- 
lietės su choru ruošia šaunią 
vakarienę rugsėjo 12 d., pa
rapijos salėje. Kadangi kun. 
Jankus Amerikoje augęs, tai 
visiems bus įdomu išgirsti jo 
įspūdžius iš Lietuvos.

mui buvo skirta tik 20 mi
nučių, bet ovacijos, aplodis-

straipsniai atidengę Ignotui 
nepaprastą paslaptį, „kad 
Lietuva ne be 
žmonių”.

Iki šiol, matyti, nei Vie
nybė, nei jos atčaižų Igno
tus nežinoję, kad Lietuvoje 
yra nors vienas kultūringu 
žmogus. Mat, prieš kelis me
tus Lietuvoje buvo vienas 
kultūringas žmogus, Lietu- 
vos pirmuoju poetu vadinu
sis, bet kai jis išvyko „se
niausio pasauly laikraščio" 
redaguoti, tai ir nebelikę 
kultūringų žmonių. Bet štai 
Vienybės Ignoto pastango
mis vėl surastas nors vienu 
kultūringas žmogus...

Rugpiūčio 20 d., 1937 m

mukia VA

liaudies dainas.
Priėmime pas Prancūzijos 

Prezidentą lietuviai buvo pa
prašyti dar daugiau 
nuoti.

Prancūzų spauda 
prastai palankiai
apie lietuvišką chorą ir lie
tuvišką dainą. Lietuviška 
daina dar sykį pakėlė lietu
vių tautos vardą.

padai-

Protingas sumanymas
Keli žmonės važiuoja vie

name vagono skyriuje. Va
gono langas atidaras. Viena 
ponia kreipiasi į sėdantį 
prie lango poną šiais žo
džiais :

— Būk tamsta toks malo
nus, uždaryk langą, nes gy
dytojas man sakė, jei man 
važiuojant langas bus atda
ras, tai aš susirgsiu ir mir
siu...

O ponui atsistojus langą 
uždaryti kita ponia ėmė 
rėkti:

— Prašau tamstą palikt 
langą atidarą, nes uždarius 
langą, aš užtrokšiu kaip be
matant.

Dėl to kilo didelis barnis, 
kuris palengva virto vienos 
ponios plūdimu ant kitos. 
Tada senis žydas taip pata
rė kitiems keleiviams:

— Tuoj uždarykime lan
gą: tada mirs viena ponių; 
paskui atidarysime langą,

nepa- tada mes atsikratysime kita 
rašiusi ponia, ir tuo būdu atrasime 

ramybę.

J. E. vyskų 
košiamos išlei 
rienės Brooklyi 
/aokiama ir j 
kalbama.

Vakarienė įvj 
p d., antri

Apreiškim 
pietai tik po 1 
ma įsigyti viso.

Amerikos 
įvairius bill

aėtojus.
j, E. vysk. Re 

q išvyksta rugs 
jįtuvią vakar 

$ iškeliaviinc 
llĮąrienę tik: 

ji toliau.

įailanko Chida 
įyksta rugpii

22 d. jis t

to apskritis tu 
kjišražiavimą. 
vyskupas atvyks 
pj k Balkūn 
įgaus į Lawrem 
pifio 24,25 ir 
® K. Federacį

ft
įtootlyno ir 
lietai maloniai 
iš anksto apsirūpi

gijimo diena — rr 
i ttbinkime

Seriiiiiksniiies Pabiros
Prof. Galinis Suomijoj ir 

Švedijoj
Kalbininkas prof. Pranas 

Galinis, kurs šią vasarą iš
vyko Lietuvon atostogų, pri
siuntė savo draugams sveiki
nimus iš Suomijos ir Švedi
jos. Džiaugiasi įdomia kelio
ne po Skandinavijos šalis. 
Keliaująs orlaiviais. Kada 
grįš — nepraneša.

Pranas Razvadauskas, bu
vęs L. Vyčių centro vicepir
mininkas, rašo saviškiams, 
kad turįs nepaprastai sma
gias atostogas Lietuvoje 
Keliaująs po įdomesnes ir į- 
žymesnes vietas 
Gėrisi Palangos 
Apie grįžimą nei 
na.

Lietuvoje, 
gražumu, 
neužsime-

A.

— Žydų mokytojų apie 10 
asmenų ekskursija yra išvy
kusi į Palestiną.

— Generolas Nagevičius 
yra išvykęs į Pietų Ameriką 
ir ten lanko lietuvių koloni
jas.

— Naujos autobusų sto
tys šiemet įrengiamos Kel
mėje, Grinkišky, Seredžiuje, 
Rokišky, Jurbarke, Lazdi
juose ir Malėtuose.

— Per ateinančius 10 me
tų numatomi statyti tiltai 
per Nemuną prie Darsūniš
kio, Seredžiaus ir Jurbarko.

— Jūrų leitenantas Laba
nauskas išsiųstas į Prancūzi
ją pagilinti jūrininkystės 
mokslų. į

„ŽMONĖS TAIP NERAŠO”

Naujienų redaktorius pa
mėgino pamokyti komunistų 
Vilnies redaktorių lietuvių 
kalbos. Komunistas parašė 
„atostoguoti išvažiavo”, o 
socialistas liepia rašyti „ato
stogauti išvažiavo”. Tauti- 

{ninku pasivadinęs Vienybės 
redaktorius nurodo, kad mi
nėti sakiniai abu „neteisin
gi”, nes turį būti rašoma 
„atostogų išvažiavo” ir to
dėl drąsiai šaukia, kad 
„žmonės taip nerašo”.

Taigi, trys redaktoriai pa
sikeitė pamokomis, kurių ge
riausiu „išmanytoju” norėtų 
būti trečiasis — Vienybės 
red. Tysliava. Į šios trejukės 
ginčą gal verta ir ketvirtam 
^įsibrauti?

Vienybės redaktoriui tū
tų būti žinoma, kad joks sa
kinys negali būti nei teisin
gas, nei neteisingas. Antra, 
Vienybės redaktorius turėtų 
būti nuoseklus ir savo „mok
slą” praktikuoti. To paties 
Vienybės numerio puslapiuo
se adv. K. Jurgėla, rašyda
mas apie savo kelionę Kana
doje, taip sa'ko: „išvykau 
atostogauti Kanadon”. Pagal 
p. Tysliavos teoriją, p. Jur
gėla nėra žmogus, nes jis 
parašė „išvykau atostogau
ti”, o ne „išvykau atostogų”. 
Tos pačios p. Tysliavos teo
rijos dėsniai rodo, jog ir p. 
Tysliava nėra žmogus, nes 
jo redaguojamame laikrašty 
rašoma taip, kaip „žmonės 
nerašo”.

„DIRBA IŠ VIDAUS”

Komunistų Laisvė su pasi
gėrėjimu praneša, kad daug 
kur „komunistai ir dalis so
cialistų eina į masines fašis
tų organizacijas” ir ten dir
ba „iš vidaus”. Toliau L. nu
rodo, kad komunistai pas 
fašistus „užima atsakomin- 
gas vietas organizacijose. 
Jie ruošia kilpas, kuriosna 
kada nors patsai fašizmas’ 
bus sučiuptas ir, žinoma, 
sunaikintas!”

Komunistai dar sykį pasi
rodė esą padugnių kovotojai 
— jie eina į kovą uždengę 
savo veidus kaukėmis ir 
gniaužę rankas, kuriose 
slėpti pražūties ginklai.

Pinigai vilioja
Pirmas vyras. — Labiau

siai vyrą vilioja gražūs mo
ters plaukai.

Antrasis. — 0 taan atro
do, kad vilioja akys. .

Trečiasis. — Negali būti 
kalbos, kad vilioja jos pirš
teliai.

— Ketvirtasis.—Palaukite, 
vyrai! Koks . tikslas čia 
mums ginčytis ir meluoti, 
jei visi gerai žinom, kad mus 
vilioja jos pinigėliai.

Gudrus jaunikis
Ką tėvas sakė, kada 

prašei dukters rankos?
pa-

su-
pa

SUŽINOJO NAUJIENĄ...
Kažkoks Ignotus, čaižyti 

nusiteikęs, Vienybės 179-ta- 
me numery džiaugiasi suži
nojęs didelę naujieną: Ame
rikoje viešėjusio Babicko

Rugpiūčio 18
1 tatae į lietu 

seimo nariai Alp C

stybes atryto fy 
per pusantro inset

to sfkr. M.
hm 

j Marianapolio 
hrsnsipaano su ki 

ir jo koleg

W i? i seime 
^sugeakons 
^irin, apsilankė 

raštinėj 
1 lyslrapo Walsh 

il$ pasika 
to) nariai pareis

rūpinimąsi 
r*palaikymu

— „Leiskit man parodyti
^šankiau, seijums duris”.

— Na, ir ką į tai jam be
atsakei ?

— Sakiau, kad durys, tie
sa, labai gražios. Iš puikiau
sio spalvoto stiklo padary
tos, brangios ir labai man 
patinkančios. “Net paklau
siau, kuris meisteris dirbo. 
Tėvas nusišypsojo ir gavau 
jo sutikimą.

— Mat, iš devynių brolių 
aš esu vyriausias, o jis jau
niausias.

* ųskupui Walsl 
^lietuviško me 
L medinį 'kryžių

SDVAŽIAV

Lietuvių Diena
DĖMESIO! VALIO! VALIO! PIKNIKAS!

Rugpiūčio (August) 29 d. visi keliai veda į Seserų Ka- 
zimieriečių Vilą Juozapo Marijos, Newtown, Pa., kur ją 
gražiame sode bus šaunus piknikas.

Čia bus progos laimėti naują automobilį „Plymouth”.
Čia bus galima laimėti gražių įvairiausių rankdarbių ii 

kitokių.
Čia bus galima pasiklausyti gražiai skambančių lietuviš

kų dainų, gražaus orkestro, pasišokti, pažaisti, paspor
tuoti ir t.t.

Na, o jau valgių ir gėrimų — kas tik kokių panorės...
Pelnas skriamas Vilos Juozapo Marijos akademijai.
Vien jau tik dėl to kilnaus tikslo visi, gerb. Tautiečiai, 

rugpiūčio 29 d. į mūsų pikniką. RENGĖJAI.

iH(
Daugiau bitroi 
H Jusi) ‘kaif 
Ini-Eiaber Co; 
Pteukmi Ko< 

ji) pavyzd



LAUKIA VAKARIENES 
f

dainų, kurias jos dainuojan
čios dideliu pamėgimu.

2 nepaprastą 
Lietuva 
žmonių”.

Rugpjūčio 20 d., 1937 m.

THOMPSON, CONN.
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— Prašai tanią 
langą atidarą, 
langą, aš uštraka^ 
matant.

Dėl to 
kuris palengn
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rė kitiems kdani

— Tuoj 
gą: tada mias 
paskui atidirj®^ 
tada mes atsieis 
ponia, ir tuo An 
ramybę.

—
Kmgiią

J., E. vyskupui M. Reiniui 
ruošiamos išleistuvių vaka
rienės Brooklyne nuoširdžiai 
laukiama ir daug apie ją 
kalbama.

Vakarienė įvyks šio mėne
sio 31 d., antradienį, 8 vai. 
vaX-> Apreiškimo par. salėje. 
Bilietai tik po 1 dol. Jų gali
ma įsigyti visose klebonijo
se, Amerikos įstaigoje ir 
pas įvairius bilietų pardavf- 
nėtojus.

J. E. vysk. Reinys į Lietu
vą išvyksta rugsėjo 1 d., tad 
išleistuvių vakarienė bus pa
čiose iškeliavimo išvakarėse, 
[vakarienę tikimasi svečių 
ir iš toliau.

Šiuo laiku vysk. Reinys te- 
besilanko Chidagoje, iš kur 
pyksta rugpiūčio 21 d. 
Rugp. 22 d. jis bus Scranto- 
no apylinkėje, kur SLRKA 
5-ta apskritis turi milžiniš
ką išvažiavimą. Rugp. 23 d. 
vyskupas atvyks į Maspetlią' 
pas kun. Balkūną ir iš čia 
keliaus į Lawrence, kur rug
piūčio 24, 25 ir 26 d. daly
vaus K. Federacijos kongre
se.

[ 'Brooklyno ir apylinkės 
lietuviai maloniai kviečiami 
iš anksto apsirūpinti vyskn- 

| po išleistuvių vakarienės bi
lietais. Paskutinė bilietų įsi
gijimo diena — rugpiūčio 30 
d. Pasiskubinkime.

madienį, Kolumbo Vyčių na
muose, Breure Ave., Great 
Neck, įvyks N. Y. ir N. J. 
apskrities vyčių suvažiavi
mas', kuriame bus išklausy
ti apskrities atstovų prane
šimai iš jubiliejinio vyčių 
seimo.

Suvažiavimo išvakarėse 
Great Neck vyčiai turės link 
smą šokių vakarą.

ATVYKO VARGDIENIŲ 
SESELĖS

Rugpiūčio 15 d. laivu Bri
tannic iš Marijampolės atvy
ko Vargdienių Seselių 4 vie
nuolės, kurios gyvens 
Thompson, Conn.

Už kiek laiko atvyks dar 
seseles.3
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IŠVYKO SEIMO NARIAI

LIETUVIŲ DIENOS 
KOMITETO NARIAMS

LANKĖSI
PENNSYLVANIJOJE

Pennsylvanijos kietosios

’’Siek mokslo, dirbk tautai, 
gyvenk tikėjimu”

Amerikos lietuviai savo 
stipria dvasia bei giliu pasi
ryžimu daug prisidėjo prie 
dabartinio mūsų stovio. Kur 
tik apsigyveno lietuviai, ma
tyti ir jų nuosavybė, bažny
čios, mokyklos, organizaci
jos ir įvairiausi lietuviški 
projektai. Kitataučiai maty
dami tai pagerbia mus ir to
liau vedame savo kilnų dar
bą. Jūs senieji daug esate 
pasidarbavę lietuvybės nau
dai ir šiandien sunkus jūsų

Lietuvių Dienos rengimo 
komiteto narių svarbus po
sėdis įvyksta šį penktadienį, 
rugpiūčio 20 d., 8 vai. vak. 
Amerikos redakcijos patal
pose.

Visi nariai kviečiami būti
nai atsilankyti. Posėdy bus' 
pranešta L. D. apyskaita ir 
kitais reikalais pasiimfor- 
muota. Pirmininkas.

Rugpiūčio 18 d. laivu 
Narmandie į Lietuvą išvyko 
seimo nariai Alp. Gilvydis ir 
^.Kviklys. Jie į Jungt. Val
stybes atvyko liepos 6 d. ir 
per pusantro mėnesio aplan-

Į kė daug lietuvių kolonijų. 
. Seimo sękr. M. Kviklys 
I praeitą savaitę buvo nuvy- 
' 1,00 į Marianapolio kolegiją, 

susipažino su kun. dr. J.
ir jo kolegijos mo- 

ir auklėjimo tvarka.
Rugp. 17 d. seimo nariai 

drauge su gen. konsulu, pik.

anglies apylinkės Lietuvių darbo prakaitas neveltui nu.

APLANKĖ LIETUVOS 
SKAUTĘ

: Dienos iškilmėse dalyvauti 
buvo išvykę nemažas "būrys 
iš New Yorko ir apylinkės. 
Lakewood parke rugp. 15 d. 
buvo Amlit bendrovės vedė
jas K. Vilniškis, vyčių cent
ro pirm. A. Mažeika su žmo
na, N. Y. ir N. J. vyčių ap
skrities pirm. L. Ketvirtaitis, 
muz-. Pr. Dulkė su šeima, J. 
Garšva, J. Ktrodis, Kreivė
nas, Pupkis, muz. A. Stan- 
šauskas, red. J. B. Laučka 
ir kiti.

Briarcliff Manor miškuose 
yra įrengta Amerikos mer
gaičių skaučių tautinė sto
vykla, kurios dviejų savaičių 
programa skiriama ameri
kiečių skaučių seserijos 25 
metų sukakčiai paminėti. Į 
šią stovyklą yra pakviesta 
po vieną skautę iš 26 valsty
bių. Pakviestųjų valstybių 
skaičiuje yra ir Lietuva.

Lietuvos skautėms atsto
vauja stud. Jadvyga. Pavilo- 
naitė, atvykusi Queen Mary 
laivu rugp. 9 d. Jos aplanky
ti ir jai amerikiečių lietuvių 
nuoširdaus sveikinimo žo
džio pareikšti rugp. 14 d. j 
stovyklą buvo nuvykę K. P. 
Vilniškis ir J. B. Laučka.

Nors svečiams galima 
lankytis tik sekmadieniais, 
bet stovyklos vadovybė pa
darė išimtį ir stovyklon „įsi
brovėliams” leido pasimatyti 
ir pasikalbėti su viešnia iš 
Lietuvos.

Stud. J. Pavilonaitė labai 
energinga, malonaus būdo, 
simpatinga ir gražiai išauk-

ATOSTOGOSE

Vyt. Žalnieraitis, Ameri
kos įstaigos narys, yra išvy
kęs atostogų, kurias pralei
džia Connecticut gražiose 
apylinkėse.

BALIONŲ VAKARAS

Mot. S-gos 30 kp. rugpiū
čio 29 d. Maspetho par. salė
je 7 vai. vak. rengia balionų 
vakarą, į kurį maloniai kvie
čia visus atsilankyti. Sąjun- 
gietės visados gerai priima 
svečius. O. P.

. ORO PAŠTAS

Pašto įstaigos vadovybė 
ragina visus laiškų siuntė
jus pasinaudoti oro pašto 
patogumais. Oro paštu laiš
ko persiuntimas kainuoja 
tik 6 et., o patarnavimas ne
papratai greitas.

MEDŽIOJO STIRNĄ
NUŠOVĖ TĖVĄ

Budriu, apsilankė Newar-
vyskupo raštinėje ir ten lota jaunuolė, tikrai galinti 
vyskupo Walsh atstovu

ilgą pasikalbėjimą.
nariai pareiškė vys-
Walsh dėkingumą už

rūpinimąsi lietuvių
palaikymu lietuvių

; dėkingumo ir 
pagarbos žehklan, seimo na
riai vyskupui Walsh pado
vanojo lietuviško meno kū-

— medinį kryžių.

kalbos

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

kitataučiams parodyti lietu
viško jaunimo tobuląsias sa
vybes. Ji gerai susipažinusi 
su kitų valstybių skautėmis, 
jau apsipratusi su amerikie
tėmis, puikiai valdanti pran
cūzų kalbą ir neblogai ang
liškai kalbanti.

Stovykloje stud. Pavilo- 
naitė išbus dar šią savaitę, 
o po to drauge su kitomis 
vyks į Massachusetts, kur 
išbus dvi savaites Cape Cod 
apylinkėje. Ji yr-a išmokiusi

Rugpiūčio 29..d., kitą sek-J kitatautes skautes lietuvi’škų

William Bailey, ūkininkas, 
gyvenąs prie Elmira, N. Y., 
pasikvietė sūnų medžioklei 
— jis norėjo surasti ir nu
šauti stirną, kuri jo ūkiui 
darydavo nemažai nuostolių. 
Medžioklėje įvyko didelė ne
laimė. Tėvas su sūnum miš
ke išsiskyrė tolokai viens 
nuo kito. Sūnus iš 600 pėdų 
tolumo, pamatęs kažką ju
dant, šovė. Tas šūvis kliuvo 
ne stirnai, kurios ten nebu
vo, bet tėvui.

ėjo. Laikas mums jauniems : 
vesti tą patriotiškąją propa
gandą toliau, mes privalome 
dirbti dėl tėvynės išaukšti- ; 
nimo ir skleisti josios judė
jimą Amerikoje. Malonu pa
brėžti, kad jau darbuojasi 
tam tikslui daugelis jaunuo
lių, kurie savo išmintimi ir 
patriotiškumu tikrai yra nu
sipelnę lietuvių visuomenėje. 
Galima iš sąžiningų bei ener 
gingų vadų daug tikėtis ir 
laukti šviesios ateities. Ne
pamirškime, kad jie nuolat 
nevadovaus, kad ir jie pa
sens, o tada kas vadovaus jų 
vietose ?
Connecticut valstybėje yra 

didžiausia lietuvių nuosavy
bė, brangiausias turtas. Ma
žame Thompsono miestelyje 
yra Marianapolio Kolegija, 
iš kurios susilauksime tin
kamų vadų. Privalome remti 
šią įstaigą, nes tai yra lietu
vybės židinys.

Marianapolio Kolegija jau 
gyvuoja apie septynius me
tus ir yra vedama Marijonų 
Kongregacijos Tėvų. Iš pra
džios sunku jiems buvo su
kurti auklėjimo įstaigą dėl 
lietuviškų jaunuolių, nes są
lygos buvo neįmanomos ir 
lėšų negalėjo sukelti. Nepai
sant įvairiausių kliūčių, Tė
vai marijonai sutvėrė mo
kyklą Hindale, III., netoli 
nuo Čikagos miesto, kurioje 
buvo keturių metų gimnazi
jos kursas ir du kolegijos. 
Po vadovybe gerb. kun. Dr. 
Navicko, naujosios įstaigos 
rektoriaus, gimė mūsų jau
nikaičių lietuviškasis bei ka
talikiškas auklėjimas.
Įsivaizduokime, kokia prieš 

tai turėjo būti krizė. Mūsų 
jaunimas patekdavo sveti-

mai įtakai ir visai nesidomė- j 
jo lietuvybe. Visuomenė ma
tydama, kad taip ilgai nega- i 
lės gyvuoti, kviečia Tėvus i 
marijonus į pagelbą.

Pradžioje nebuvo daug as
pirantų ir auklėtojų ateitis 
atrodė labai tamsi. Bet su 
pasiryžimu ir sunkiu darbu 
įvykdė kilnų planą ir pasie
kė savo patriotiškąjį tikslą. 
Atsirado daugiau naujokų į 
marijonus ir drauge su gerb. 
tėveliais uoliai tą milžinišką 
projektą vykdo. Po ilgo var
go, vaisiai pradeda nokti ir 
gausus pasisekimas virsta 
realybe. Marijonai nuspren
džia įsigyti didesnę vietą ap
rūpinti studentus, kuriam 
tikslui buvo deleguotas kun. 
J. Jakaitis, dabartinis Mari
jonų Kongregacijos Provin
cijolas. Minėtoje valstybėje 
nupirkti gražūs milijonie
riaus Reims namai, kurie 
sudaro dabartinę Mariana
polio Kolegiją. Rektorium 
paskirtas kun. Dr. Navickas, 
kuris taip atydžiai tvarkė 
Šv. Marijos įstaigą, kad už 
poros metų valstybė, paste
bėjusi, kaip kolegijoje dės
tomas mokslas, pripažino 
jos vertingumą.

Šiandien Marianapolį lan
ko daug berniukų, kurie at
važiavę iš tolimiausių kolo
nijų. Jau išleista apie pora 
šimtų studentų, kurie visuo
menei daug ką pagelbėjo. 
Marianapoly gražiai susigy
vena studentai ir nudžiugina 
visus savo lietuviškumu. 
Viskas yra vedama lietuviš
kai ir jokios svetimos įtakos 
nepastebima. Studentai, ku
rie atvyko į kolegiją nežino
dami, kaip pasirašyti savo 

. pavardes lietuviškai, dabar 
puikiausiai kalba ir rašo.

Sporte Kolegija taip pat
• pasižymėjusi. Kolegijos auk- 
' lėtiniai energingai žaidžia
■ futbolą, sviedinį, krepšinį ir
■ sugeba oponentus nugalėti.
• Visi studentai gauna progos 
. priklausyti prie ratelių. Jei- 
: gu jiems nepasiseka tapti
■ ratelio išrinktaisiais, nenu

simena, bet sudaro atskirus 
klasių ratelius. Naujoje An-

1 glijoje kolegijos vardas yra 
žinomas ne dėl miklaus 
dimo, bet dėl tikro džentel
meniškumo sporto aikštėje. 
Sezonui pasibaigus užsitar
navusiems suteikiama kole-

žai-

gijos raidė.
Žiemos metu Marianapolio 

studentai labai maloniai pra 
leidžia laisvą laiką. Kolegi
joje tam tikroje vietoje yra 
kėglių salė, kurioje berniu
kai linksmai žaidžia. Stalo 
tenisininkai, bilijardo mėgė
jai gali naudotis kolegijos 
moderniškais įrengimais.

Socialinis gyvenimas Ma- 
rianapojy labai įdomus. Gy
vuoja įvairios kuopos, ku
riose eina gyvas 
Ypatingai pasižymi 
ir meno sekcijos.
Dranginis, spaudos 
pirm., savo pavyzdinga vado 
vybe daug gero padaręs ir 
ne vieną paskatino į talką. 
Meno sekcija prižiūri vaidi-' 
nimus, išrenka vaidylas, su
tvarko klasių vakarėlius ir 
paruošia visus programus. 
Sekcija vadovauja abu kole
gijos orkestrus ir daug pri
sideda prie choro. Simfoni
jos orkestras, po vadovybe 
Bro. Banio, visus

i savo švelniais aidais. Tenka 
padėkoti muzikui Baniui už 
puikią muziką, šalia Beetho- 
veno kompozicijų, girdisi ir 
linksmos lietuviškos polkos, 
kurias groja antrasis Maria
napolio orkestras.
Muzikališkoji kolegijos da

lis dažnai dalyvauja apylin
kėje ir gerai išpildo progra
mą. Choras dažnai dalyvau
ja So. Bostono radio stoties 
programose.

Gyventi ir mokytis Maria- 
napoly studentams kaštuoja 
$300 metams. Už kursą $50 
ir dėl bendro pragyvenimo 
$250.

Kun. Dr. Navickas prane
ša, kad reikalinga naujų pa
talpų. Jaunuoliai lietuviai 
trokšta aukštesnio mokslo 
savo mokykloje, bet trūksta 
vietos tai įvykdyti. Mes pri
valome remti Marianapolio 
Kolegiją. Turime užjausti 
marijonų darbuotę ir visuo
menės vilties centrą. Pamąs- 
stykite, kiek lietuvių Ameri
koje ir kaip lengvai būtų pa
statyti reikalingas patalpas, 
jeigu visi prisidėtų. Imkime 
pavyzdį iš kitataučių ir da
rykime panašiai. Jie džiau
giasi turėdami savo kolegi
jas, operas, muziejus. Pasi
mokykime iš jų ir neapleis
kime brangiausios mūsų 
nuosavybės Marianapolio Ko 
legijos.

Petras J. Venslauskas

KELIONEI Į LIETUVĄ

GERIAUSIOS RŪŠIES
ANGLYS

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

Nepamirškite niekada, kad 
prie kiekvieno gražaus ir į- 
stabaus daikto, iš kurio ste
bisi ir kuriuo gėrisi žmonės, 
yra prisidėję ne tik dailinin
ko mintis ir išradėjo dvasia, 
bet taip pat ir vargingas pa
prasto darbininko darbas — 
ir kad visi tie gražieji daik
tai neišeina mūsų naudai, 
jei mes tai pamirštame.

Vietoj pirkti „Ameriką” pa, 
vieniais numeriais — išsira 
syk ją visiems metams.

darbas, 
spaudos 
Antanas 
sekcijos

nuramina

BALTASIS 
LAIVYNAS

Nuolatinis susisiekimas

[NEW YORK—KLAIPĖDA
(Per GothenbUTgą, Švediją)

DROTTNINGHOLM------- rugp. 26

GRIPSHOLM — — — rugsėjo 4

KUNGSHOLM------------ rugsėjo 14

DROTTNINGHOLM;-------rugsjo 23

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivakortę ten ir atgal

Reikalaukite mūsų- bendros apie ke
lionę brošiūrėlės Ir kainoraščio. Gau
nama nemokamai pas visus mūsų au
torizuotus agentus, arba

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

vičius, muziką — komp. V. 
Niekus.

Ši giesmė gražiai skamba, 
giedant mažam ar dideliam 
jungtiniam chorui. Ją gali
ma giedoti bažnyčioje, sve
tainėje, dainų šventėje ar 
kitur, kur tik vyskupas da
lyvauja.

Dabar, kai J. E. vyskupas 
Mečislovas Reinys atvažiavo 
į Ameriką ir vizituos lietu
vių kolonijas, tad ši giesmė 
ir yra dedikuojama Jo Gar
bei. Muzikai — vargoninin
kai su chorais visur svei
kinkite J. E. vysk. M. Reinį 
su šia gražia „Kantata”.

| Šios giesmės, imant dides
nį skaičių, parsiduoda pigiai 
tik po 5 c. kopija.

Reikalaukite:
„Muzikos Žinios”

1619 N. Damen Avė.
~ Chicago, Ill.

’ STUDENTŲ ŽODIS”
”Stud. žodis” yra vienintelis lietu

viškas, iliustruotas Amerikos lietuvių 

Jaunimo žurnalas. Leidžiamas jaunųjų 

skiriamas Jauniesiems ir • užpildomas 

jaunųjų. Jame rasite straipsnių, apysa

kų, sporto, jaunimo ir viso pasaulio ap

žvalga, Jumoro etc.

Visi kas skaito ražo, "Stud, žodi" Išsi

rašo. Užslsakyklt Ir jūs Ir visus metus 

būsit laimingi.

’’Stud, žodžio” kaina metams tik $2.00 

Adresas: ”Stud. žodis” Marianapolls Co

llege, Thompson, Conn.

IRU’EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

HALBERT BARBER GO.
Švari, Sanitariška

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

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

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.
Susivienymo turtas siekia pusantro milijono do
lerių.

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

Reikale kreipkitės šiuo adresu:

P. O. Box 32, *’G ARS AS u Wilkes-Barre, Pa.

MUZIKŲ DĖMESIUI

„Muzikos Žinios” išleido 
gražią gfesmę vardu Kanta
ta vyskupui pasveikinti, žo
džius parašė kun. J. Židana-

Savaitrašty ’’’AMERIKA” 
jūs rasite daug juokų ir įvai
rių žinių iš viso pasaulio 
bei Lietuvos.

’’AMERIKA,, metams kaš
tuoja tik $2, pusmečiui $1.10 
Nepamirškite savo giminių 
Lietuvoj. Rašykite:

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir

Balsamuotojas x
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

KETVIRTAS METINISRadio Vakaras
SEKMADIENĮ, SPALIŲ — OCTOBER 17, 1937

GRAND PARADISE SALĖJE,

Programą išpildys Amsterdamo artistų grupė, 
vadovaujant p. Olšauskui

Rengia JUOZAS GINKUS

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel. STagg 2-7177

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. 
(Williamsburgh Bridge Plaza'

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS



IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS LIETUVOS KONSULATO 
NAUJAS BUTAS SVEIKATOS KAMPELIS

Vasarinės mokyklos 
užbaigimas

Pereitą sekmadienį įvyko 
vasarinės mokyklos užbaigi
mo vakaras, kurį vedė dvi 
sesutės pranciškonės.. Nors 
mokykla tęsėsi tik apie 5 
savaites, po 3 kartus į savai
tę, vis dėlto davė gražių vai
sių. Apart lietuvių kalbos, 
vaikučiai parodė savo rankų 
darbo išdrožinėjimus iš me
džio ; mergaitės pasižymėjo 
įvairiais išsiuvinėjimais, pai
šymais ir kitais darbeliais.

Programėlė susidėjo iš 
dainų, deklamacijų, įvairių 
šokių ir vaidinimo. Viskas 
buvo įdomu. Daugelis vaiku
čių parodė gražią dvasią, 
lankydami ištikimai mokyk
lėlę, atsisakydami net nuo 
„good time” vasaros karš
čiuos. Tas parodo jų stiprią 
valią ir gerus norus.

Programai pasibaigus, kle 
bonas kun. Pauįorife pasakė 
kalbą ir išdalino mokiniams 
dovanėles už įvairius jų nuo
pelnus: už neapleidimą ne 
vienos dienos mokyklos, pa
klusnumą, ištikimybę ir t. p.

Už šios mokyklos įkūrimą 
ir jos palaikymą padėka pri
klauso mūsų darbščiam kleb. 
kun. Pauloniui, nes tik jo rū
pestingumu ši mokykla gy
vuoja. Ji gyvuos per visus 
mokslo metus nuskirtomis 
dienomis; mokys seserys 
pranciškonės. Platesnių in
formacijų apie šią mokyklą 
galima gauti klebonijoj.

Seserims irgi garbė pri
klauso, kad jos per tą trum
pą laiką taip gražiai vaiku
čius išmokė.

Lietuvos Generalinis Kon
sulatas praneša š. m. rugpiū
čio mėn. 20 d. persikeliąs į 
naują butą. Adresas bus 
toks :

Consulate General of 
Lithuania,

16 West 75th Street, 
New York, N. Y.

Tą dieną Konsulatas inte
resantų nepriiminės.

GRĮŽO KUN. J. LAURY-
NAITIS

J. Laurynaitis, Glen- 
vasarvietės 

savaitę yra
vedėjas, 

grįžęs į 
kun. J. 

į , den

Kun. 
fordo 
šią 
Brooklyną, o kleb.
Aleksiūnas išvyko 
fordą.

Rugp. 15 d. Glenfordo 
koplyčioje pirmą sykį atlai
kytos mišios. Visi vaikučiai 
ir seselės pranciškonės džiau 
gėsi, jog dvasinės vyriausy
bės leidimas laikyti mišias 
Glenforde gautas kaip tik 
Žolinės išvakarėse.

Vasarvietėje jau visai į- 
rengta plaukiojimo vieta, 
įvairūs žaidimai ir kiti pato
gumai. Vasaroją vaikai da
bar puikiausiai aprūpinti.

Ar kada nors patėmijote 
žmogų vasaros karščiausią 
dieną linksmu veidu, šva
riais drabužiais, kuris nesi
skųstu karščiu? Kaip jie ga
li rimtai ir vėsiai būti, kai 
jų kiti draugai pyksta, pra
kaituoja ir dejuoja?

Reikia išmokti, kaip pasi
likti linksmais net ir karš
čiausiame ore. Tai yra visai 
nesunkus daiktas. Tik reiš
kia, kad žmogus turi pritai
kinti savo protą ir kūną prie 
karšto oro aplinkybių. Ir tos 
programos svarbiausi pama
tai yra tinkamas valgis, pro
to kontroliavimas, kūno tin
kamas prižiūrėjimas ir, galų 
gale, dėvėjimas tinkamų dra
bužių.

Jeigu nori pasilikti svei
kas ir būti linksmas vasaros 
metu, pritaikyk maistą, kad' 
jis sutiktų su vasaros reika
lavimais. Pradėk pusryčius 
su vaisiais arba vaisių sulti
mis, kokiu nors grūdiniu 
maistu su pienu arba grieti
ne, duona, kava arba arbata 
arba geriau gerk stiklą pie 
no.

Du sykiu į savaitę pridėk 
kiaušinį prie pusryčių.
i Vidurdienį pavalgyk „sand
vičių”, žalių daržovių, ledų 
(icecream) ir stiklą pieno. 
Valgyk tik vieną karštą val
gį į dieną; gerai, kad tas bū
tų per vakarienę. Tada gali 
pavalgyti mėsos, žuvies, ar
ba vištos, bulvių ir pan., bet 
valgyk nors dvejas žalias 
daržoves ir žalių daržovių 
mišinį. Valgyk kiek nors 
vafeių arba ledų. Nevartoki
te riebių pyragėlių.

Šalta arbata, šalta kava, 
pienas ir pasukos yra labai 
geri. vasariniai gėrimai. Ne
vartokite svaiginančių gėri
mų vasarą.

Kasdien išsimaudyk. Dė
vėk lengvus, laisvus drabu
žius. Nesiskubinkit, pamažu 
atlikite viską; nesirūpinkit: 
nors kelis kartus į dieną pa
ilsėkit, vėl vakare ‘kitą va
landą pailsėkit. Skaitykit 
knygas, kurios nereikalauja 
jokio proto įtempimo. Galvo
kite apie savo darbą, o ne 
apie karštį ir termometrą.

Dr. J. L. Rice.

beną savo, nors ir 
auka. Veikėjų pra- 

klausimą iškelti 
susirinkimuose. Už

tų mūsų 
nedidele, 
šome šį 
draugijų
kiekvieną auką mes būsime 
labai dėkingi ir aukotojų są
rašus skelbsime spaudoje. 
Aukas prašome siųsti šiuo 
adresu: Stephen Darius
Post No. 317, P. O. Box 30, 
South Boston, Mass.

Amerikos Legiono 
Stepono Dariaus Postas 

No. 317.

Jungtuvės — tai meilės 
kapas, kurį rūpestinga mo
ters ranka stengiasi gėlėmis 
papuošti. — L. B.

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10355 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
33 Cedar 
of Kings, 

33 Cedar

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

HERMAN SPATH
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 10151 ___________________________
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3060 Fulton St., L - . -
County of Kings to 
premises.

HARRY
3060 Fulton St.,

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

RASKIN
Brooklyn N. Y.

PADIDĖJO GIMIMŲ 
SKAIČIUS

KATĖS SUDRASKĖ
MOTERĮ

Rugpiūčio 20 d., 1937 m.

WKaip
Tikrieji u 
Pirmasis a 
Sudegino n 
Pataikavim

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-8229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
VALANDOS: 

i—2 P. P.

1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutarti
Tel.: MAnsfleld fl-8787

DR. A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4tli STREET

VALANDOS: 
e—13 ryte 
1— 8 vat 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9100

Tel. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ

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

VALANDOS:
1 iki 8 lx nuo Sekmadieni:

7-8 vai. vakaro 10 Iki 12 vai. ryįr
FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Tel. EVergreen 8-702?

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo titrą Uetuvlfiką
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, keltam 

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

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

Neretai a
Tilin', šioje i

jie ne lietuv 
^nhečiai.
|čįjus, jie ]

jįri amerikiet

įBgt. ‘Ame] 
dar neišj 

įisomo valst 
gond 200 
ir galėjo susi( 
|į trumpą la: 
įseriiiečių tau 
$ dabar žiu

sistančiais me'

M „tikrųjų 
ii, kad jų tik

Parapijos piknikas
Parapijos metinis piknikas 

įvyks rugsėjo 5 d. Klasčiau*? 
parke, Maspethe. Jis turėjo 
įvykti rugpiūčio 1 d., bet tą 
dieną klebonas užleido Lie
tuvos sportininkams.

Renkami balsai karaliaus 
ir karalienės rinkimui, tad 
artinantis piknikui prašoma 
tų balsų po 1 centą paimti, 
kas dar jų nėra paėmę. Tais 
keliais centais paremsite pa
rapiją.

MASPETHO ŽINIOS

Padėka
Širdingai dėkoju visiems 

dirbusiems ir atsilankiu
siems į mūsų karnavalą. Pa
rengimų komitetas daug dar 
bo turėjo prisiruošti. Jų 
triūsas atnešė gražaus pel
no. Karnavalą parėmė ne tik 
saviškiai lietuviai, bet ir ki
tataučiai. Ypatingą nuošir
dumą parodė Brooklyno lie
tuviai. Visiems lietuviškas 
aciu!

Kun. Jonas Balkūnas.

Žinutes
— Karnavalas užsibaigė 

antradienio vakarą. Minios 
lankėsi; vieni šoko, kiti žai
dė, treti dainavo. Visi links
minosi ir bandė savo laimę. 
Ūpas visų gražus. Lauks ki
tų metų parengimų. Parapi
jai liks gražaus pelno, žmo
nių lankėsi iš visur.

— Rugpiūčio 29 d. įvyks 
Mot. Sąjungos kuopos ba
lius par. salėje. Geras orkes
tras gros šokiams. Pradžia 4 
vai. po pietų.

— Vaikai grįžo iš vasaros 
stovyklos patenkinti. Pasku
tinieji grįš rugp. 28 d.

— Maspethe lankėsi kuni
gai J. Plevokas, J. Miliaus
kas, J. Kundreckas ir J. Sin
kevičius.

Paryžiaus priemiestyje 
Choisy-Le-Roy šiomis dieno
mis įvyko šiurpus nuotykis, 
sujaudinęs visą apylinkę. 76 
metų daktaras Cappe gyve
no savo name visiškai atsi
skyręs nuo žmonių. Tarnų 
jis nelaikė ir vienas pats šei
mininkavo. Be to, jis slaugė 
savo 45 metų paraližuotą 
dukterį, kuri visai nesikel
davo iš lovos, nes dėl ligos 
nevaldė rankų nei kojų. Dak
taras labai mylėjo kates ir 
savo namuose laikė 10 ango- 
ros veislės kačių. Sau ir li
gonei valgį, o taip pat savo 
katėms maistą jis pats parū
pindavo, kiekvieną rytą par- 

’sinešdamas iš miesto įvairių 
maisto produktų. Kaimynai 
kasdieną matydavo daktarą, 
einantį į miestą su krepše
liu ir grįžtantį į namus.

Bet štai jie pastebėjo, kad 
keletą dienų iš eilės senukas 
daktaras visai nesirodė. Na
muose taip pat nebuvo ma
tyti jo vaikščiojant. Todėl 
kilo įtarimas, kad daktaro 
namuose atsitiko kas nors 
negero, nes ir skambinant 
niekas neatsiliepė. Buvo pra
nešta policijai, kuri atrakino 
sodo vartus ir įėjo į namus. 
Čia policijos atstovai pama
tė šiurpų vaizdą.' Prieškam
bary prie slenksčio gulėjo 
be sąmonės senasis dakta-- 
ras. Greta jo buvo numestas 
tuščias krepšelis. O virtuvė
je ant grindų gulėjo dakta
ro duktė, kurią draskė visas 
būrys kačių. Jos dantimis 
graužė dar gyvos, bet apsi
ginti negalinčios, ligonės kū
ną, ir vietomis buvo apgriau 
žusios ją ligi kaulų. Polici
ninkai sužvėrėjusias kates 
tuojau iššaudė. O paskiau iš
aiškinta šiurpios nelaimės 
priežastis. Pasirengęs eiti į 
miestą senukas ūmai apalpo 
ir neteko sąmanės. Taip jis 
išgulėjo prieangyje tris pa
ras. Negalėdama nieko pri
sišaukti, ligonė sunkiai išsi
rito iš lovos ir nušliaužė į 
virtuvę. Čia ją užpuolė alka
nos sužvėrėjusios katės ir 
pradėjo draskyti. O apsigin
ti negalėjo. Nugabentas į li
goninę daktaras mirė neat- 

ninkai irgi išpildys koncerti- gavęs sąmonės. Jo parali- 
R. žiuotos dukters

New Yorko miesto ribose 
šiemet nuo sausio 1 d. iki 
rugp. 14 d. gimė 64,703 kū
dikiai, kas yra 3,439 daugiau 
nei pernai tuo metu.

Praeitą savaitę New Yor
ke mirė 1,216 žmonių. Dau
giausia mirė nuo plaučių už
degimo — 145 žmonės; au
tomobilių nelaimėse užmušta 
17.

MIRĖ LABDARĖ

Teresa R. O’Donohue, 72 
metų amžiaus, mirė savo na
muose rugp. 17 d. Ji buvo 
pasižymėjusi labdarė, įstei
gusi katalikų labdarybės ke
lias įstaigas. 1935 m. jos dar 
bus įvertino Popiežius Pijus 
XI ir apdovanojo atitinkamu 
ženklu.

SMAGUS IŠVAŽIAVIMAS

Šį sekmadienį, rugp. 22 d. 
Forest parke įvyksta Ange
lų Karalienės ir Mot. S-gos 
24 kp. įdomus išvažiavimas, 
kurio pradžia 1 vai. popiet.

Visi maloniai kviečiami į 
šį išvažiavimą atsilankyti 
smagiai laiką praleisti.

BUVO CHICAGOJE

ir

Moterų s-gos metiniame 
seime iš Brooklyno buvo iš- 
vykusios p.p. S. Subatienė, T. 
Barziliauskienė ir M. Šert- 
vytienė. Jos atstovavo N. Y. 
ir N. J. apskričiai ir Angelų 
Karalienės ir Apreiškimo 
parapijų kuopoms. Sąjungie- 
čių seimas buvęs labai 
reikšmingas.

RADIO PRAMOGA

Liet, radio dr-ja spalių 17 
d. Grand Paradise salėje 
ruošia didelę pramogą, ku
rioje Amsterdamo, N. Y. ar
tistų grupė su art. J. Olšaus
ku priešaky suvaidins 2 
veiksmų komediją su daino
mis. Dalyvaus amsterdamie- 
tė dainininkė E. Sopranavi- 
čiūtė.

Vietiniai geriausi daini-

nes programos dalį.

taip pat abejojama, nes jos 
kūne padaryta labai pavojin
gų žaizdų, ir nutekėjo daug 
kraujo. Pasirodo, kad alka
nos, išbadėjusios katės 
pasidaryti plėšriausiais 
rimis.

gali 
žvė-

LIETUVIŲ VETERANŲ
PRAŠYMAS

Boston, Mass. — Pernai 
Bostono ir apylinkės lietu
viai pasaulinio karo vetera
nai susiorganizavo ir įkūrė 
prie Amerikos Legijono Ste
pono Dariaus Postą Nr. 317.

Nuo pat įsikūrimo lietuvių 
postas buvo visur kviečia
mas dalyvauti eisenose, ku
riose jis atstovavo lietu
viams ir kėlė lietuvių vardą. 
Dar šiais metais postas da
lyvaus Amerikos Legijono 
^Massachusetts Departamen
to suvažiavime, 1937 m. rug
piūčio 21 d. New Bedford, 
Mass, ir Amerikos Legijono 
seime New Yorke rugs. 22 d.

Šių metų pradžioje postas 
pradėjo organizuoti lietuvių 
beną ne tik tam, kad para
duose pasirodytų su savo 
benu, bet labiausiai, kad už- 
interesuotų mūsų jaunimą 
muzika ir turėtų beną, kuris 
galėtų mūsų visoms lietuvių 
organizacijoms patarnauti 
parengimuose.

Nors veik visi beno nariai 
ituri nuosavus instrumentus, 
bet postas turėjo pirkti kele
tą instrumentų; kaip būbnų, 
didžiulių triūbų ir t.t. Dabar 
benui reikia įtaisyti unifor
mas. Stepono Dariaus postas 
dar jaunutė organizacija, ne
įstengia viena tų išlaidų pa
dengti.

Kadangi lietuvių benas 
tarnaus ne tik postui, bet 
visuomenei, todėl veteranai 
kreipiasi į. visus lietuvius ir 
lietuvių organizacijas prašy
dami finansinės paramos jų 
benui.

Rugsėjo 22 d. Amerikos 
Legijono parade New Yorke, 
kur dalyvaus arti milijonas 
veteranų, ir mes lietuviai 
norėsime matyti žygiuojant 
mūsų veteranus, lydimus ge
rai organizuoto ir unifor
muoto lietuvių beno.

Prašome kiekvieno geros 
pagijimu širdies lietuvio, kad parem-

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3177 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
296 Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SIEGEL & NAZEMOWITZ
296 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1102 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 8113 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PASQUALE PARISI & LUIGI POLLIO 
(Sorrento Rest.)

8418 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8010 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 657 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GERHARD BOHLSEN 
(George’s Restaurant)

657 Broadway, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8019 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Law 
at 143 McKibben St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th 
premises.

MAX WEINRICH
143 McKibben St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1248 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
842 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

BEN MARGOLIES 
842 Franklin Ave.,

be consujued on th

& SOL KRAMER 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 3485 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control 
218—220 Winthrop St., ~ 
County of Kings, to 
premises.

MICHAEL 
218-220 Winthrop St.,

Law at
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

GIBNEY
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N> 
GB 5319 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1267 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

NICHOLAS & GEO. SPILIOTES
1267 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3581 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail under Section 76 of tho 
Alcoholic Beverage Control Law at 657 
Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, tojbe consumed on the premises.

GEORGE MENTONIS 
(D-B-A Meserole Bar and Grill 

Restaurant)
657 Manhattan Ave. Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that jLicense No 
EB 3627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
413 Broadway, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises 
NATHAN COHEN & ADOLPH COHEN 

(C. & C. Delicatessen)
413 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N'- 
EB 3533 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
404 Court 
County of 
premises.

NEW
404 Court St.,

NOTICE is hereby given that License N<- 
EB 3511 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
194 Hudson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

COURT VALENCIA, INC.
Brooklyn, N. Y.

MICHAEL DURSO 
(Mike's Restaurant)
Ave., Brooklyn, N. Y

hereby given that Beer License

194 Hudson

NOTICE is _____ ____
No. E 90 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

SAMUEL PIKOFF
356 Dewitt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 10436 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

SADIE & MEYER SCHACHTER 
421 Ave. M, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RW 1131 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1543 Myrtle Ave., Borough of Brook
lyn, 
the

1543

County of Kings, to be consumed on 
premises.

GEORGE SCHRIMPF 
(D-B-A Linden Inn)

Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8170 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 44 Henry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to ba consumed 
on the premises.

EDWARD AYLWARD 
(Al's Tavern)

44 Henry St. Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464 * NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER 

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
Maspeth, N, I,51-41—7 2nd Street,

pilietė raš; 
& tag kelk 
spg knyg 
feai grįžusi 
į Į»s įdomi 
^os Beie 

Bflfltraukos 1
Julius Bai 

ras bendra 
Stanio santre 
taa šio nur

------------ --------------- :------

Tel. STagg 2-2306

Į SALDAINIU PALOCIUS
I GERIAUSIOS RŪŠIES
5 Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
3 PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimu
5 AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS 13 geriausių
5 bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS 
U95 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

^aWaWa’a’a’a

sutiks su 
štinimu, kad 
m kraštas f 
irasių įvairun 
'laisve”, kad 
„neramieji 
įvairią tautj 

tingumuose g 
iMugiimas.

Tel. Virginia 7-4499 x |
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodami 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinam 

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

Tel. Elizabeth 2-8661 Res. Tel. Elizabeth

talentas Roo 
p Lietuvos atži 
įyg-jis pask 
isos šalies nu 
k įgaliotą mii 
|ma vieta & 

(Kaune buvot 
ii dabar bus ir

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

Pilnas 'patarnavimas
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patainavuni

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes, 
Sukolektuoja rendas

Telefonas: STagg 2-4409

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

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

N

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10209 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
2126 Caton 
County of Kings to be consumed off 
premises.

Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

the

2126 Caton

MICHAEL BYRNE 
(Caton Food Stores)
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that LicenseNOTICE is . _
RW 1091 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic 
nt 1 Bainbridge St. 
Borough of Brooklyn, 

consumed on the 
BERNARD C. 
Palm Garden 

Bainbridge St., 
491 Sumner Ave.,

No

bo

i
&

Beverage Control Law 
& 491 Sumner Ave., 
County of Kings, 
premises.

FREEMAN 
Restaurant

Brooklyn, N.

to

NOTICE is hereby given that License Ni> 
EB 1430 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law nt 
208 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th 
premises.

TRESA FRUCHTBAUM 
(Morris Delicatessen & Rest.)

208 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE la hereby given that License N' 
EB 1547 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
35 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on th 
premises.

DOROTHY LYNCH
85 Wyckoff Ave., Brooklyn, NT Y
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NOTICE is hereby given that Licfll# 1* 
GB 10230 has been issued to the undeHW 
to sell beer at retail under Section 15 • 
the Alcoholic Beverage Control U» > 
855 Flatbush Ave., Borough of BrookM 
County of Kings to be cdhsumed off ■ 
premises. 1

BERTHA HEGARTY .
855 Flatbush Ave. Brooklyn, N. ’

NOTICE is hereby given that LicenseII 
GB 5118 has been issued to the underMR 
to sell beer nt retail under Section W j 
the Alcoholic Beverage Control Law fl 
5806 — -1th Ave., Borough <Jf Brookffl 
County of Kings to be consumed off “ 
premises.

HENRY JOSEPH LANGER 1 
5806 — dth Ave., Brooklyn, N- t

NOTICE is hereby given that Licensed 
GB 10421 has been issued to the undaaiR 
to sell beer at retail under Section fl J 
the Alcoholic Beverage Control Lff ’ 
96-98 Montgomery StM Borough of BrtdW 
County of Kings to be consumed off “ 
premises.

SOL UNGER
96-98 Montgomery St., Brooklyn, N.J
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NOTICE is hereby given that UcaW.J| 
GB 10371 has been issued to the undenfcfl 
to soli beer at retail under Section 111 
tho Alcoholic Beverage Control L»* a 
1412 — 86th St., Borough of Bro*M 
County of Kings to be consumed off" 
premises.

ABRAHAM RAPOPORT J 
1412 — 86th St., Brooklyn. I ^Waiisyb


