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Neretai ateivių lietuvių 
vaikai, šioje šalyje gimę, su 
pasididžiavimu šneka, kad 
jie ne lietuviai, bet tikri 
amerikiečiai. Gerokai pasi
ginčijus, jie pagaliau kiek 
nusileidžia ir pasisako esą 
tikri amerikiečiai, tik lietu
viškos kilmės...

Jungt. Amerikos Valsty
bės 'dar neišgyveno nepri
klausomo valstybinio gyve
nimo nei 200 metų, tad iš 
kur galėjo susidaryti per to
kį trumpą laiką „tikrųjų 
amerikiečių tauta”? Juk vi
sos dabar žinomos tautos 
savo gyvybę skaito šimtais, 
tūkstančiais metų.

Kad „tikrųjų amerikiečių” 
nėra, kad jų tik kada nors 
bus, labai įtikinančiai rašo 
amerikietė rašytoja Pearl 
Buck, daug keliavusi po pa
saulį, daug knygų parašiusi. 
Neseniai grįžusi į Ameriką, 
ji parašė įdomų straipsnį 
„Amerikos Beieškant”, ku
rio santraukos vertimą pa
ruošė Julius Baniulis, mūsų 
artimas bendradarbis. To 
straipsnio santrauka spaus
dinama šio numerio pusla
piuose.

Galima tikėti, kad skaity
tojai sutiks su Pearl Buck 
tvirtinimu, kad mūsų gyve
namas kraštas yra „parem
tas rasių įvairumu ir tikėji
mo laisve”, kad į šį kraštą 
tik „neramieji atvyko” ir 
kad įvairių tautybių žmonių 
skirtingumuose glūdi ameri
kiečių saugumas.

Prezidentas Roosevelt pa
darė Lietuvos atžvilgiu gra
žų žygį — jis paskyrė Lietu
vai šios šalies nuolatinį at
stovą, įgaliotą ministerį, su 
gyvenama vieta Kaune. Iki 
šiol Kaune buvo tik konsu
las, o dabar bus ir ministe- 
rįs.

Mums rodos, kad prezi
dentas Roosevelt garbingai 
pasielgė, nes Lietuva, dary
dama nuolatinę pažangą, 
tikrai verta, kad jos laikino
je sostinėje nuolat gyventų 
Jungtinių Amerikos Valsty 
bių ministeris. Pirmajam 
nuolatiniam ministeriui p 
Norem linkime gražiausioj 
sėkmės Lietuvos laikinosios 
sostinės padangėje.

Komunistų Laisvės reda 
gnotojai pasidarė toki akli 
kad praleidžia straipsnius, 
kurie niekas kitas kaip tik 
nuogas melas. Laisvė su di 
džiausiu malonumu įsidėjo 
šlamšto vardo vertą straips
nį apie kunigus ir Bažnyčia; 
tame šlamšte tiek šlykštu
mo, kad net koktu apie jį 
užsiminti; jame tiek daug 
netiesos, kad neverta su jo 
autoriais nei ginčytis.

Komunistų laikraštis taip 
toli nuėjiO, kad „pripažino”, 
kad mokslininkas Galilėjus 
sudegintas lauže! Vargu kas 
begali pasakyti didesnį mė
lį ar parodyti stambesnį 
Proto apžlibimą. Ar verta 
ginčytis su istorinių faktų 
falaif ikatoriais ?

Nedaug geriau elgiasi ir 
Laisvės bendrafrontininkės 
Naujienos, kurios paskelbė, 
kad Jugoslavijos vyriausybė

SAVAITES ĮVYKIAI
Kongresas išsiskirstė

Rugpjūčio 21 d. vakarą 
Kongreso nariai — senato
riai ir atstovai — užbaigė 
savo posėdžius ir išsiskirstė 
atostogų. Paskutinę dieną 
kongresas priėmė pigių na
mų statybos, bedarbių sava
rankiško surašinėjimo ir he- 
liumo dujų prekybos įstaty
mus.

Geriausi lakūnai

Prancūzija buvo surengus 
orlaivių lenktynes iš Pran
cūzijos iki Sirijos ir atgal. 
Lenktynėse dalyvavo kelioli
ka orlaivių. Pirmas tris vie
tas laimėjo italų lakūnai, 
kurių skaičiuje buvo ir Mus- 
solinio sūnus Bruno. Laimė
ję lakūnai gavo 112,000 dole
rių dovanų.

Išgelbėjo vienuoles

Shanghajaus miesto tarp
tautinėje dalyje kiniečių ir 
japonų bombardavimai at
skyrė Švč. širdies seserų 
vienuolyną ir ligoninę nuo 
susisiekimo su Shanghajum. 
Vienuolės uoliai slaugė su
žeistuosius. Pagaliau,jas iš
gelbėjo policija, atsiuntusi 
20 sunkvežimių, kuriais iš
gabenta vienuolės ir ligonys.

Shanghajaus nuostoliai
Paskutinių dienų bombar

davimai ir apšaudymai 
Shanghajaus mieste padarė 
nuostolių per 225 mil. dole
rių. Daugiausia nukentėjo 
kiniečių turtas, o po to — 
japonų, anglų ir amerikie
čių. Amerikiečių kapitalo 
Shanghajuje esą įdėta apie 
200 mil. dolerių vertės.

Gandhi serga

Indijos tautinio judėjimo 
vadui Gandhi gydytojai įsa
kė pasitraukti nuo veiklos ir 
pasiduoti visiškam poilsiui. 
Jį vargina aukštas kraujo 
slėgimas.

Levanevskio nesuranda
Dingusio Sovietų Rusijos 

lakūno Levanevskio ir jo 5 
bendrakeleivių dar nesuras
ta. Rusijoje pagaunami ra
dio pranešimai, kurie, mano
ma, siunčiami iš dingusio 
orlaivio, bet tie pranešimai 
labai neaiškūs. Manoma ta 
čiau, kad dingę lakūnai dar 
gyvi kur nors tarp šiaurės 
ašigalio ir Alaskos.

sudarė sutartį su Vatikanu 
norėdama pataikauti Italijos 
fašizmui...

Tos sutarties priežastis 
labai aiški: Jugoslavijos gy
ventojų daugiau kaip trečda
lis katalikai, kurie iki šiol 
buvo slegiami pravoslavų. 
Vyriausybė, priversta savo 
valstybės vidaus reikalų, pa
noro pripažinti ir katali 
kams lygias teises.

Jei Jugoslavijos vyriau
sybė daro pastangų visiems 
savo valstybės piliečiams 
pripažinti lygias teises, tai 
Naujienos tuoj suranda pa
taikavimą fašizmui.

Kas-kas, bet tokie tiesos 
faktų kraipymai yra tikras 
pataikavimo netiesai vai
sius.

Apdovanojo teisėjus

Sov. Rusijos komisarų ta
ryba rugp. 21 d. paskyrė 
Lenino ordinus kariuome
nės teismo 2 teisėjams: Ulri- 
chui-Matulevičiui ir N. Rich- 
kov už „sėkmingą darbą re
voliucinės teisės stiprinime 
ir valstybės reikalų saugoji
me’ ’. Ulrich-Matulevičius y- 
ra kariško teismo pirminin
kas.

Nutraukti santykiai

Portugalija staiga nutrau
kė santykius su Čekoslova
kija, atšaukdama savo atsto
vą iš Prahos. Nesusiprati
mas kilo dėl ginklų, čekoslo- 
vakų ginklų dirbtuvė buvo 
sutikusi pagaminti portuga
lams užsakytų ginklų, tačiau 
vyriausybė nesutiko duoti 
leidimo, pasiūlydama portu
galams kitokios rūšies gink
lų. Portugalija nesutiko ir 
nutraukė santykius.

Drebėjo žemė
Filipinų salose, Manilos 

mieste ir apylinkėje, praei
tos savaitės gale buvo smar
kus žemės drebėjimas, su
naikinęs daug namų ir sužei
dęs per 150 žmonių. Į Mani
lą kasdien atvyksta daug 
amerikiečių, bėgančių iš 
Shanghajaus.

Nori naujos partijos

New Yorko socialistų par
tijos vadovybė kreipėsi į 
CIO vadą John L. Lewis ir 
darbo nepartinę sąjungą, 
siūlydama organizuoti nau
ją darbininkų-ūkininkų par
tiją, kuri turėtų parodyti 
daugiau veiklos darbininkų 
ir ūkininkų naudai.

Vyr. klebonas

Nauju Jungt. Valstybių 
kariuomenės vyriausiu ka
pelionu paskirtas pulk. kun. 
William R. Arnold, kilęs iš 
Ohio. Tai pirmas katalikų 
kunigas paskirtas vyriausiu 
kapelionu. Kariuomenėje jis 
jau nuo 1913 metų.

Nuoguosius užpuolė musės
Landing, New Jersey, apy 

linkėję nuogųjų sąjunga 
rugp. 22 — 23 d. turėjo savo 
metinį suvažiavimą, kurie 
atstovais — vyrai ir mote
rys — galėjo būti tik visiš
kai nuogi. Posėdžiauti atvi
rame ore sekėsi gerai, kol 
nebuvo musių, bet veikiai 
juos užpuolė, lyg tyčia keno 
atsiųsti, pulkai musių ir nuo
giesiems atstovams teko pa
tirti daug nemalonumų.

Pakėlė atlyginimą

New Jersey valstybės tar
nautojai šiomis dienomis su
silaukė padidintų algų — 
jie gaus nuo 10 iki 20 dol 
mėnesiui — daugiau nei iki 
šiol.

Žydai susitarė

Žydų vadai susitarė dėl 
savo veiklos ryšium su Ang
lijos pasiūlymu padalinti 
Palestiną į tris dalis. Pasau
lio žydų vadovybė tarsis ir 
su anglais ir su arabais dėl 
taikaus ginčo išsprendimo. 
Anglai prašomi tarpininkau
ti žydų ir arabų deryboms.

J. E. Vyskupas M. Reinys, kurs trečiadienį, rugsė
jo 1 d., išvyksta laivu Normandie į Lietuvą. Su juo 
atsisveikinti ir jo žodį išgirsti bus dar viena gera 
proga — šį antradienį, rugpiūčio 31 d., Brooklyne 
rengiama išleistuvių vakarienė, apie kurią plačiau 
5-tame puslapy.

Paskyrė savo žmoną
Senatorius Black, gavęs 

paskyrimą Vyriausio Teismo 
teisėjo vietai, tuojau atsi
statydino iš senato. Alaba- 
mos gubernatorius Graves 
tuojau atlėkė orlaiviu drau
ge su savo žmona į Washing- 
toną ir panaudojo savo teisę 
paskirti senatorių. Jis pa
skyrė savo žmoną, kuri bus 
senatorium iki 1938 m. ba
landžio mėnesio, kada Ala- 
bamoje įvyks naujo senato
riaus rinkimai.
Cholera Kinijoje

Pietinėje Kinijoje siaučia 
cholera, nusinešusi kelis 
šimtus gyvybių. Į ligos pa
liestas sritis išsiųsta didelis 
kiekis skiepijimo vaistų, ku
rie atgabenti orlaiviais.

Ruošiasi parodai
Būsimos 1939 m. New 

Yorke pasaulinės parodos 
vedėjas Grover A. Whalen 
išvyko į Europą tartis su į- 
vairių valstybių vyriausybė
mis dėl dalyvavimo parodo
je. Iki šiol jau 28 valstybės 
pasižadėjo parodoje daly
vauti.

Sprogimas karo laive

Karo laivo Cassin gaisro 
apsaugos kambary įvykęs 
sprogimas užmušė 7 darbi
ninkus ir sužeidė 8 kitus as
menis. Laivas stovėjo Phila- 
delphijos prieplaukoje.

Kova su Fordu

Fordo automobilių dirbtu
vės yra vienintelės, kur dar
bininkai nėra organizuoti į 
centralines unijas. CIO pri
klausanti automobilių darbi
ninkų unija pasiryžo eiti 

Fordo darbininkams į pagal
bą ir tuo tikslu turi suda
rius fondą iš 428 tūkst. do
lerių. šiai unijai dabar pri
klauso apie 375,000 darbinin
kų. Nuo Naujų Metų iki lie
pos mėn. unija iš narių mo
kesčių ir aukų turėjo 947,- 
500 dol. pajamų.

Nepatenkinti keleiviai
Rugp. 22 d. sugrįžo iš Eu

ropos 50 amerikiečių, kurie 
važiavo į Sov. Rusiją, bet 
nebuvo įsileisti, nors jie tu
rėjo reikalingus leidimus. 
Sugrįžę pasakoja apie komu
nistų valdininkų blogą pa
tarnavimą, netinkamą elgesį, 
smulkmeniškas kratas ir po 
to — neįsileidimą iš uosto į 
Rusiją.

Užmušė jūrininką

Į amerikiečių karo laivą 
Augusta nukritusios bom
bos sprogimas užmušė jūri
ninką Fr. J. Falgout, 20 me
tų, ir sužeidė 17 jūrininkų. 
Už velionio vėlę rugp1. 23 d. 
Shanghajuje atlaikytos ge
dulingos mišios.

Bedarbių kelionė
Šios savaitės pradžioje į 

Washingtoną atvyko apie 
2,000 darbininkų, kurie da
bar yra bedarbiai, atleisti iš 
viešųjų darbų (WPA). Kon 
greso jie jau nerado, todė 
savo pageidavimus galėjo 
pareikšti tik viešųjų darbų 
administratoriui Hopkins.

LIETUVAI PASKIRTAS
AMERIKOS ATSTOVAS

Washington. — Preziden 
tas Roosevelt Jungt. Ameri
kos Valstybių atstovu Lietu
vai paskyrė Owen C. J. No
rem, iš Montanos. Šį pasky
rimą senatas patvirtino.

Tai yra pirmas Amerikos 
atstovas, kurs skiriamas tik 
Lietuvai. Jis skiriamas mi- 
nisterio titulu.

Ministeris Norem apsigy
vens Kaune. Jo paskyrimui 
Lietuvos vyriausybė pareiš
kė savo sutikimą.

Iki šiol nuolatinio Ameri
kos atstovo Kaune nebuvo 
Amerika skirdavo tą patį 
asmenį Baltijos valstybėms 
su gyvenama vieta Rygoje.

Is Katalikų Federacijos
2 6-1 o Kongreso

(Spec, korespondento)

Lawrence, Mass. — Rug
pjūčio 24 d. čia prasidėjo A- 
merikos L. K. Federacijos 
26-tasis kongresas, kurio į- 
spūdingos pradžios pagrindi
niu centru buvo J. E. vysku
po M. Reinio atlaikytos mi
šios ir pasakytas pamokslas.

Savo pamoksle Ekscelenci
ja iškėlė žmogaus garbingu
mą, nes pats Dievas jį parin 
ko savo bendradarbiu. Įdo
miais pavyzdžiais ir gyvais 
argumentais pamokslininkas 
kvietė katalikų visuomenę 
visados būti pasiaukojimo 
dvasios, o su pasiaukojimu 
viskas bus atsiekta — ir ti
kyba išlaikyta, ir lietuvybės 
ateitis užtikrinta.

Per mišias Ekscelencijai 
patarnavo kunigai Pr. Stra- 
kauskas (Lowell), Pr. Juš- 
kaitis (Cambridge), Dr. A. 
Bružas (Nashua), J. Vaičiū
nas (Cicero) ir J. Švagždys 
(Brockton), klier. J. Pad- 
valskis. Pamaldose buvo a- 
pie 25 kunigai, keliolika se
serų vienuolių, Kolumo Vy
čių garbės sargyba ir pilna 
bažnyčia kongreso dalyvių 
ir vietos bei apylinkės tikin
čiųjų.

Tuojau po pamaldų, prie 
bažnyčios, angliškų laikraš
čių fotografe? nufotografa
vo; vyskupo ir jo palydovų 
paveikslai įdėti vietos laik
raščiuose.

Kongreso posėdžius atida
rė 12 vai. Feder, pirm. dr. A. 
Rakauskas. Po jo kalbos iš
siskirstyta pietums.

Po pietų tuojau sudarytas 
prezidiumas. Kongreso gar
bės prezidiumą sudarė J. E. 
M. Reinys, kun. K. Urbona
vičius, Marianapolio kolegi
jos sekretorius kun. dr. J. 
Navickas ir Kunigų Vieny
bės pirm. kun. J. Balkūnas. 
Darbo prezidiumą sudarė: 
pirm. komp. Al. Aleksis 
(Waterbury), vicepirm. K. 
Vaišnora (Pittsburgh) ir 
adv. K. Kalinauskas (Bos
ton) ; sekretoriate M. Bi
gėms ir P. Aikšnoras.

Sveikinimo kalbas pasakė 
tik garbės prezidiumo nariai.

J. E. vysk. Reinys pabrėžė 
ęentralinių organizacijų 
reikšmę ir todėl ragino visą 
išeiviją būtinai suburti savo 
jėgas į vieningą vienetą.

Rezoliucijų komisijon iš
rinkta kun. J. Balkūnas, re
daktoriai Kneižys ir šimutis, 
inž. A. J. Mažeika ir dr. A. 
Rakauskas. Mandatų komi
sijoj mokyt. Pinaitė, F. 
Krance vičius (Lawrence), 
stud. A. Jurgelaitis, Ed. Cio- 
cys (Providence). Sveikini
mo kom-joj — kun. Pr. Ju
ras, kun. Pr. Strakauskas, 
J. Romanas. Centro knygas 
tikrina A. Peldžius (Bos
ton), J. Tamkevičius (Pitts
burgh) ir VI. Paulauskas 
(Lowell).

Valdybos nariai pranešė 
savo darbų apyskaitas, ku
rias kongreso dalyviai pri
ėmė.

Prieš užbaigdami pirmos 
dienos posėdžius, kongreso 
dalyviai suskubo išklausyti 
kun. K. Urbonavičiaus refe
rato apie Lietuvos krikšto 
550 metų sukaktį ir kun. dr. 
A. Jagmino referato apie 
moters vaidmenį katalikų 
akcijoje.

Vakare šv. Marijos salėje 
(kur vyko kongreso posė
džiai) įvyko koncertas, ku
rio metu kalbėtojais buvo 
J. E. vysk. M. Reinys (dar
bininkų klausimu) ir kun. J. 
J. Švagždys. Vietos parapi
jos choras, muz. Sako veda
mas, išpildė bažnytinės ir 
tautinės muzikos kūrinius. 
Programos viena valanda 
(nuo 8 iki 9 vai.) buvo tran
sliuojama per radio.

Kongresas vyko rimtoje 
nuotaikoje. Rengimo komisi
ja su kleb. kun. Pr. Juru 
priešaky nepaprastai pasi
ruošę kongresui: bažnyčia 
skęsta gėlėse, iš lauko vėlia
vos, posėdžių salė išpuošta 
atitinkamais šūkiais.

Pirmą dieną delegatų — 
per 90, svečių — apie 60. 
Atstovai iš skirtingų vietų 
— Chicagos, Cleveland©, 
Pittsburgh©, Kingston©, Wil
kes-Barre, Bostono, New 
Yorko, Providence, Mariana
polio.

(Plačiau kitame numery)

„GARBINGAI MIRĖ” PORTUGALIJOJ SUIMTI 
TERORISTAI

Tokio. — Japonijos laivy
no ministerijos departamen
tas sako, kad vienas japonų 
lakūnas, kurio lėktuvas už
sidegė ore nuo kinų kulkų 
viršum Šanchajaus, „tyčia 
nukrito į priešo poziciją, tuo 
būdu pasiekdamas garbin
gos mirties”.

MIŠŠKO GAISRE 
ŽUVO 12 GESINTOJŲ

Cody, Wyo. — Shoshone 
valstybiniame miške kilęs 
gaisras padarė skaudžių nuo 
stelių: 12 gesintojų žuvo, 
apie 50 sužeistų. Žuvusieji 
beveik visi dirbą CCC sto
vyklose.

Gaisras sunaikino miško 
apie 2000 akrų.

Lisbonas. — Portugalijos 
saugumo policija suėmė 5 
asmenis, kurie esą prisipaži
nę kėsinęsi nužudyti prem
jerą Salazarą.

Prieš Salazarą buvo įvyk
dytas didelis pasikėsinimas: 
liepos 4 d. jam einant iš baž
nyčios, netoli jo automobilio 
sprogo pragaro mašina ir 
Salazaras tik nuostabiu bū
du išliko gyvas.

Kairas. — čia oficialiai 
pranešta, kad Egipto kara
lius Farouk, 17 metų, susi
žiedavo su Šasi Naaz, 16 
metų mergina, teismo pata
rėjo dukterim. Jos motina y- 
ra karaliaus motinos paly
dovė.
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B.eštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai ko
respondentams negrąžinami, Jei tam tl kslul neprislunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

VYSKUPUI REINIUI IŠVYKSTANT

Jo Ekscelencija vyskupas Mečislovas Reinys jau baigia 
savo lankymosi šioje šalyje dienas. Jis bus £u mumis tik 
iki trečiadienio, rugsėjo 1 d., kai greitasis laivas Norman
die išveš Jį atgal į tėviškę, į Lietuvą, iš kur Jis pas mus 
atvyko š. m. birželio 17 d.

Nuo pat atvykimo dienos J. E. vyskupas Reinys keliavo 
po įvairias lietuvių kolonijas, laikė pamaldas, sakė pa 
mokslus, prakalbas. Jis dalyvavo visų katalikų centrali- 
nių organizacijų metiniuose suvažiavimuose, kur buvo ne 
tik nuoširdžiu stebėtoju, bet ir ganytojišku patarėju.

Vysk. Reinys pažino ne tik lietuvių katalikų visuome
nę. Jis turėjo progos pažinti ir am'erikiečių įvairias kul
tūrines įstaigas ir jų vadus. Iš šios kelionės, tikime, ir 
daug keliavusiam, daug pasaulio mačiusiam vyskupui irgi 
bus kiek naudos. Tuo laibai džiaugiamės. Jis juk ne sau 
gyvena, tad patirtas naujybes paskirs Bažnyčiai ir Lietu
vių Tautai.

Vyskupo Reinio žodžiai sustiprino išeivijos vadų pasiti
kėjimą savo tautos ateitimi šioje šalyje, Jo nepaprastai 
žavi elgsena pažadino ne vieną visuomenininką stropiau 
budėti savo pareigų atlikimo darbe. Jo susitikimai su ge
riausio jaunimo vadais užgrūdino jų jaunatiškus pasiry
žimus ištvermingam darbui.

Pagaliau, vyskupo lankymasis gerokai pagarsino lietu
vių ir Lietuvos vardą, nes šio lankymosi proga apie lietu
vius rašė visa amerikiečių katalikų spauda, labai daug ra
šė ir nekatalikų spauda. Tai vis didelis, teigiamas indėlis.

Žinome, kad Ekscelencijai teko daug vargo pakelti sun
kioje kelionėje. Tas vargas, nujaučiame, Ekscelencijai bus 
tikras džiaugsmas, jei Jo lankymasis bus palikęs išeivijos 
gyvertime neišdildomų žymių, o tuo mes neabejojame.

Labai laimingos kelionės Ekscelencijai iki pat Vilkaviš-’ 
kio ir nuoširdus lietuviškas ačiū už atliktą lankymosi žy
gį! Ekscelencijos darbus visada lydės amerikiečių lietu
vių katalikiškos visuomenės nuoširdžiausi meilės, prisiri
šimo ir ištikimumo jausmai!

„LIAUDIES FRONTO PLATFORMA

Komunistinė spauda paskelbė Lietuvos „liaudies fronto 
platformą”, kuri skiriama įvairių „partijų ir grupių’ 
žmonėms, norintiems demokratijos Lietuvoje. Žinoma, ta 
reikalaujama demokratija suprantama tai, kaip komunis
tai ją supranta.

Paskelbtoji „platforma” neturi bet kokio rimtumo šešė
lio. Jos visi „punktai” žada tikrą vergiją Lietuvos žmo
nėms. Jos autoriai neturi jokios logikos. Pirmutiniame 
„punkte” reikalauja sušaukti steigiamąjį seimą, kurs bū
tų renkamas „visuotinu, lygiu, slaptu ir tiesioginiu balsa
vimu”, o trečiame „punkte” jau reikalauja „atimt fašis
tams balsavimo teisę į st. seinąą”. Tai bent demokratija, 
kur nėra piliečių lygybės!

Kas komunistams yra fašistai? Aišku, visi tie, kurie 
nėra komunistai. Tad „balsuoti” galėtų tik tie, kurie yra 
komunistai arba jų paklusnūs tarnai. Jie devintame 
„punkte” užtikrina „žodžio, spaudos!’ laisves, o kitoje 
vietoje reikalauja uždaryti jiems priešingą spaudą. Štai 
kokią spaudos laisvę siūlo „liaudies fronto” organizatoriai.

Aišku, ši „platforma” neturės jokios įtakos praktiška
me gyvenime. Lietuvoje ta „platfroma” nieks nereikš jo
kio susidomėjimo, o amerikiečių lietuvių visuomenės min
ties ji irgi nepakreips. Galės komunistų agentai šūkauti 
kviestis socialistų saujeles į mulkinimo talką, tačiau di
džioji lietuvių visuomenė žino savo ke?iią. Ji dar sykį pa 
sakys, kad ne jai būti, vienybėje su kraujo ir ugnies trokš
tančio internacionalo vergais!

w Pearl S. Buck

Amerikos Beieškant
Prisiuntė Survey Associates, Ine

Visą savo gyvenimą pra 
gyvenau amerikietiškai už 
Amerikos ribų. Paskui grį
žau į gimtąjį savo kraštą 
tarsi ateivė ateivių tarpe. 
Jis man buvo taip naujas, 
lyg aš būčiau atvykusi iš 
Švedijos, iš Italijos aroa iš 
Graikijos

Grįžus man atrodė, Kad 
mano tėvynė pilna svetim
šalių. Gyveną mano tėvynėje 
žmonės atrodė tarsi anglai 
arba europiečiai. Aš n-.ola-

tos klausdavau: „Kur būti 
galima rasti tikrųjų ameri 
kiečių?” Mano nuostabai 
kiekvienas klausiamasis at 
sakydavo tuo pačiu paatški 
nimu, — t. y. kad jis yra 
amerikietis, kad jo protėviai 
atvyko Mayflower laivu ar 
ba prieš revoliuciją arba 
prieš pilietinį karą arba pan

Skubėjau aš į amerikiečių 
literatūrą, skaičiau knygas 
kurios buvo šlovinamos kaip 
amerikietiškos. Bet knygos 
savo turiniu dar labiau, sky-

rėsi, negu žmonės, ir kiek
viena galėjo būti parašyta 
apie bet kurį visai skirtingą 
kraštą. Turime Naujosios 
Anglijos žmones; tukime 
New Yorką, taip pilną kitur 
gimusių žmonių, kurie yra 
tikriausi newyorkieciai, ir 
kai aš vykstu į pietus, visa, 
ką patyriau ir išmokau į 
žiemius už Masono ir Dixo- 
no. linijos, nebeturi jokios 
naudos — nieką gera man 
nebeduoda; o, štai, ten yra 
tolimieji vakarų plotai, kur 
gyvena kitos rūšies žmonės, 
bet nė vieni iš jų nėra w- 

, rikiečiai — ir visi yra ame- 
: rikiečiai. Tų tikrųjų, tipiš- 
. škųjų amerikiečių, kurių aš 
i ieškojau, visai nėra.

Žinoma, tai tikra tiesa 
kad mes visi esame ateiviai 
mes visi amerikiečiai. Aš 
randu juokinga tai, kad žmo
gus, kurio protėviai atvyko 
į šį kraštą, turėtų iš aukoto 
žiūrėti į šiandien atvyksi an
tį ir vadinti jį „svet Triša
liu”. Ką reiškia šimtas ar du 
šimtai metų tautos gyveni 
me? Tauta, sudaryta iš žmo
nių, atvykusių iš viso pas'-»u 
lio kraštų, gyvens per atei
nančius amžius. Žvelgdama 
i visus šiuos žmones, aš ran
du juose viso pasaulio rasių 
kultūrų ir religijų skirtu 
mus. Tarp jų visų tėra til 
vienas bendras dalykas, ver
žiąs juos likti amerikiečiais 
Jie yra neramūs.

Tik neramieji atvyko 
Ameriką. Kurie turi rami; 
širdį, patenkintieji, kurii 
mintis rami, tie tebegyveni- 
senuosiuose savo kraštuose 
Todėl aš ir nesistebiu, kai 
šio krašto lankytojai kalbc 
su nuostaba apie Amerikos' 
žmonių nuolatinį skubėjimą 
ir jų didį aktingumą. Jeigi. 
mes iš prigimties būtume ra 
mūs, tai nė vienas mūsų iš 
viso nebūtume amerikiečiais

Bet kai atvykstame į Ame 
riką, mes nesame tik nera
miais individais. Mes atvyk
stame kaip rasės, kaip tau 
tos, kaip perkėlėjai praeities- 
į kraštą be istorijos. Visi 
gyvenančių ant žemės žmo
nių prietarai dabar y±"a 
Amerikos prietarais, šiuose 
vandenyno pakraščiuose 
Vengrijos katalikai tebereiš i 
kia savo neapykantą Vengri 
jos protestantams, o peštu
kai airiai tebenešioja žali* 
spalvą. Turbūt, mes keičiam 
savo gyvenimo požiūrį. Me. 
naudojame elektrą, naudoja 
mes vandens kanalizacija 
perkame automobilį, bet vi 
dujiniai mes nekintame. Mes 
pasiliekame toki pat, kol? 
esame, ir prie begalink 
Amerikos įvairumo dar pri. 
dedame po truputį savo ii 
tuo būdu liekame amerikie
čiais. Net ir vieno žmogaus 
vaikai skiriasi nuo kito vai 
kų. Jie turi fanerišką pana 
sumą — tą pastebi radio, ki
nas, pigieji žurnalai („maga 
žinai”) ir viešųjų mokykit 
tinklas, — bet jų paslėpto 
sios, nepažintosios šaknis 
per jų kraują, yra pasieku 
sios jų kaulus. O aš esu pa
stebėjusi, kad tos šaknys ne- 
oražūsta — bent dabar dar 
nėra pražuvusios. Šimtai me 
tų turės praeiti, kol mes pa
miršime, kad mes esame kilę 
iš Anglijos arba Airijos, "Vo
kieti jos arba Italijos arba 
Prancūzijos (arba Lietuvos. 
— Vert.).

Aš tiksliai nežinau, ar ge 
ra būtų apie tai pamiršti net 
ir tada. Mes neturėtume pa
miršti arba leisti savo vai-

kams pamiršti, kol ilgame 
bendrame tautiniame gyve
nime nebūsime pasiekę ame
rikietiškos kultūros Bet mes 
negalėsime sukurti ameri
kietiškos kultūros atsisėsda 
mi ir apie ją galvodami arba 
rašydami.

Aš negaliu netikėti, ka< 
tai bus ypatingai nepapras 
tas asmuo tas tikrasis ame 
rikietis — galbūt, už tūks
tančio metų. Turtingumo at
žvilgiu jis turės tai, ko dar 
jokia žmogiška būtybė net u 
rėjo — paveldėtas savybes 
visų amžių, visų rasių, visų 
kultūrų. Jis turės puikų tie- 
siogį smalsumą, kuriuo atei
tyje bus- dabartinis mūs ne
ramumas, amžių rafinuotas 
(nudailintas), bet taip pat 
sukoncentruotas į varomąją 
jėgą, iškeliančią mus į tokias 
žmogiškojo žinojimo aukšty 
bes, apie kokias dabar mes 
nė sapnuoti negalime.

Todėl aš tikiu lygiai toki; 
Amerika, kokią dabar turi
me, bet tik tiek tetrokščiau 
kad mes galėtume suprasti 
kad tai, ką turime, yra gera 
ir neišvengiama, ir turime 
liautis rodyti vienas kitam 
savo neapykantą. Mūsų kra 
štas yra paremtas rasių įvr.i- 
rumiu ir tikėjimo laisve, ir 
tai yra didžiausia mūsų teis' 
būti vieninteliais ir didžiais 
Rasių prietarų ir luomų ne
apykantos amžiuje tik me: 
vieni stovime kaip vieninte 
lis galimas kraštas, kur ra 
sės gali ir turi gyventi drau 
gėje, kur gimimas nenustatę 
luomų. Nors žmonės, kai jū 
atvyksta, ir nekenčia vien 
kitų, bet jie turėtų būti mo
komi, kaip pagrindinio A 
merikos pilietybei įgyti da
lyko, kad mes galime viena 
nuo kito skirtis, ir kad skir
tingumas yra mūsų stiprybė 
ii* mūsų prigimtis, ir kiek
vienas žmogus turėtų tikėt 
tuo, ką jis jaučia esant tei 
singu, ir tik toks yra ben 
dras mūsų tikėjimas.

Kad mes iš viso galim 
draugėje taikiai sugyventi 
kai mūsų tarpe yra toki, 
daugybė skirtingų grupių 
visa to priežastis glūdi ta 
me, kad kartą pradėjus kau
tis nė galo nebūtų toms kau 
lynėms — visi kautųsi su vi 
sais. Mes negalėtume pasi
skirstyti į du gražius šva 
rius būrius ir turėti papras 
tą karą tarp fašistų ir ko
munistų. Respublikonai ir 
demokratai griežtai atsisa
kytų būti kuo nors kitu, taip 
pat pasielgtų episkopalai, 
jresbyterininkai, townsendi- 
ninkai (dr. Townsendo sekė
jai. — Vert.), D.A.R., bosto
niečiai, virginiečiai ir visas 
žvėrynas liūtų, briedžių, el
nių (Lions, Elks, Moose) ir 
kt. Nė vienas iš jų nenorėtu 
būti fašistu ar komunistu, 
mes jis mano, kad daug svar
biau yra būti vienu iš tūks
tančio kitų padarų, ir dėl ši
tokio šarvo poelgio jis yra 
amerikietis.

Taip, šiuose mūsų skirtin 
gurnuose ir yra mūsų saugu 
mas. Kapitalistų yra tarpe 
darbininkų, o socialistų mi- 
įjonierių tarpe. Man teko 
girdėti gandų apie galimumą 
sulaukti diktatoriaus, bet aš 
taip pat girdžiu ir apie at
kaklų protestą, kuris verčia 
mane manyti, kad diktato
riui čia labai sunkiai klotųsi 
Mes niekados neturėsime to
kios didžiulės kruvinos revo
liucijos, kokia buvo Rusijoje 
ir Vokietijoje, dėl to, kad 
mes netoleruotume vienos

— Nuo rudens tarp Kau
no ir Klaipėdos pradės važi
nėti dviejų vagonų greitasis 
traukinys. Sėdimų vietų bus 
100. Iš Kauno į Klaipėdą ar
ba pųį&ūngai kelionė truks 
tik 4įj§pandas. Traukinys 
galėsiąs važiuoti iki 80 my
lių į valandą greičiu.

— Ministerių Kabinetas 
esąs paruošęs naują valsty
bės aukščiausią įstatymą — 
konstituciją Ją svarstys sei
mas.

— Karių įvairios daleis šią 
vasarą iš Kauno garlaiviais 
turėjo ekskursijas į pajūrį

— Kaune stropiai daboja
ma vaikščiojimo taisyklių* 
neretai Kauno gatvėse poli
cininkai aiškina kaimiečiams 
judėjimo taisykles.

— Šių metų pradžioje Lie 
tuvoje buvo 9,671 svetimša
lis; dabar jų esą 9,204.

— Rugsėjo pradžioje Kau 
ne numatoma suruošti darbe 
šventę.

— Į Šančių bažnyčią, Kau 
ne, buvo įlindę vagys ir mė
gino tuštinti „karbonkas”, 
bet mažai peliiė.

— Kauniečiai greitosios

pamėgo ra
jų įsitaisė

mėn. pra-

vą akmenų vadindavo ir va« 
dina krosnimi. Bet nieks ne< 
atmena, kad gyvenamų Da
mų šildytuvą — pečių būtų 
kas vadinę krosnimi.

Minėtas laikraštis syk} 
pranešė, kad jūrų pakrašty, 
je 2 broliai bežuvaudami iš- 
gelbėjo skęstantį briedį. Ta 
žinia imta iš anglų spaudos, 
net suklysta, — išgelbėtas 
gyvulys buvo ne briedis, bet 
stirna. Skirtumas dičfelis. 
Laikraščio priešams buvo 
gera proga pasijuokti iš jo 
skaitytojų.

Naujoje Anglijoje nutie
sus daug naujų kelių per 
miškus, daug kur pastatytos 
policijos stotys, kuriosna ne
retai atsilanko neprašomas 
svečias, kuriam „išprašyti” 
reikia daug laiko ir pastan
gų. Tas „svečias” yra mažas 
žvėriukas, vadinamas skunk 
Kur jis savo ginklą pavar-

\ftkelkite 
jūs miško 
ij"; taip giei

įgyveni]! 
j, gerianti. I 
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/ jėgos gali i 
^laikui! Ir j 
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kurios grupės, turinčios to
kios didelės galios ir galin
čios iš visų kitų padaryti to
kius kvailius. Ir dėl to, kad 
mes patys tikimės turėti ge
rų progų, mes ir kitiems 
žmonėms teikiame geresnių 
progų, negu bet kuris kitas 
kraštas.

Aš manau, kad reikėtų lai 
kyti skaidrią ir plačią mūsų 
nacionalinės stiprybės vers
mę — imigraciją. Tuo, žino 
ma, nenorima pasakyti, kad 
mes turėtume ‘ įsileisti į A- 
meriką bet ką. Tačiau mes 
dar neturime imigracijai iš 
mintingo pagrindo. Turima, 
pagrindas nėra nei rasinis 
nei nacionalinis. Išmintin 
gas žmogus plačiai pravers 
savo duris inteligentiškiems 
ir geriems žmonėms, neatsi 
žvelgdamas nei į jų rasę, ne 
tautybę. Smagenys ir esą 
mas charakteris turėtų būt 
įvažiavimo leidimu (paspor 
Lu) į Ameriką. Mums reika 
Imgas teisingumas ir darbš 
lumas. Jokiai tautai nebus 
perdaug tų savybių. Aš no
gėčiau manyti apie Ameriką, 
kaip apie visados būsiantį 
tokį kraštą, į kurį vyks ne
ramusis ir drąsusis, gabusis 
u gerasis elementas iš vi so 
pasaulio žmonių ir čia su
kurs savo gyvenimą. Aš vi
sai nebūkštauju, kad to
kiems žmonėms tektų badau
ti arba kad jie savo buvimu 
šiame krašte verstų kitus 
badauti, nes jie yra darbų 
kūrėjai. Jie praplečia gamy
bą ir patys pajėgia išspręsti 
savo gyvenimo problemas. 
Amerika negali be jų vers
tis.

Mes turime mokyti savo 
vaikus, tiek čia gimusius, 
tiek svetimšalių, kad kol kas 
dar nėra galutinos Amerikos 
— kad jie tik kuria ją tuo 
kuo jie patys yra. Svetur gi
musius mes turime išmokyti 
juoktis iš to, kai kvaili vai
kučiai šaukia: „Jūs esate 
wopsai (taip dažniausia pra
vardžiuojami italai. — V.), 
o mes — amerikiečiai”. Ta
čiau tikra tiesa, kad taip pat 
ir amerikiečiai yra visai kas 
kita ir tokiais dar bus ilgą, 
ilgą laikotarpį, ir tikrasis 
amerikietis tai žino.

Išvertė Julius Baniulis.

pagalbos nuo Naujų Metų 
iki šiol šaukėsi 1850 kartų 
— tiek jie Turėjo nelaimingų 
atsitikimų ir didesnių susir
gimų.

— Lietuvos futbolininkai 
pralaimėjo latviams t santy 
kiu 4:2.

— Tarp Jonavos ir Kau
no važiuojančiame autobuse 
viena moteris pagimdė kūdi 
kį.

— Šiemet Alytuje vasaro
ja keliolika latvių ir estų 
moksleivių.

— Kaišiadorių apylinkės 
ūkininkai labai 
diją ir daugelis 
savo namuose.

— Rugpiūčio
džioje Lietuvoje lankėsi Bra
zilijos trys laikraštininkai.

— Lietuvoje dar gyvuoja
bajorų draugija, kurios nau- tos, ten nenorėsi eiti kokias
jus įstatus " yra pasirašę J. 6 mėnesius. Mano minėtas 
Beržanskis,' šlepavičius, Ja
saitienė, Gintilaitė ir kiti.

— Gudovo dvare, Šiaulių 
apskrity, piaunant rugius, 
rastas nuogas lavonas su 
peršauta širdimi.

— Pernai autobusai Lietu
voje pervežė 1,412,200 kelei
vių.

■— Palemono, Šiaulių ir 
Ežeriečio apylinkių durpy
nuose dabar dirba apie 500 
žmonių. Nuo Naujų Metų 
durpių gamyba bus išplėsta 
ir būsią priimta apie 1,500 
darbininkų.

— Žemaičių plento staty
boje dirba apie 2,200 darbi
ninkų.

— Šiuo metu Lietuvoje 
priskaitoma 287,380 ūkių, iš 
kurių 1,500 dvarų, turinčių 
daugiau kaip 100 hektarų, ir 
53,000 mažažemių (mažiau 5 
hektarų). Žemės ūky dirba 
991,283 asmenys, iš kurių 
153,764 samdiniai, kumečiai 
ir padieniai.

— Ties Anykščiais stato
mas geležinkelio tiltas per 
Šventosios upę.

— Netoli Lazdijų esančios 
1,000 hektarų Kempinių pie
vos baigtos nusausinti. Kur 
prieš kelis metus buvo balos, 
dabar puikiausia sausuma.

— Vyžuonių bažnyčioj 
bedarant taisymo darbus 
rastas karstas su labai kuk
liais kunigo palaikais. Ma
noma, kad nežinomasis ku
nigas mirė prieš 200 metų.

— Ir Kaune yra automa
tų pinigais lošti. Viename 
restorane prasilošęs pilietis 
iš pykčio norėjo sudaužvti 
„sukčių” automatą.

— Kauno policija kasdien 
suras/ apie 20 protokolų už 
netaisyklingą vaikščiojimą 
gatvėse.

— Žemaičių Kalvarija pa
siryžusi turėti savo muzie
jų-

laikraštis, sužinojęs apie to 
„svečio” apsilankymą polici
joje, parašė žinutę vardu 
„šeškas policijoje”. Bet šeš
kų Amerikoje, jie angliškai 
vadinami polecat — jų tik 
kailiukus čia gauname. Tarp 
skunkės ir šeško didelis 
skirtumas, tad ar leistina 
spaudai taip neatsargiai var
toti įvairius vardus?

Vartojimas netikslių var
dų sukelia nereikalingo ne
pasitenkinimo ir pasipiktini
mo. Kam to reikia? Geriau 
daugiau atsargumo žodžių 
parinkime!

Dzūkelis.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūte

Meilė — viso gyvuojančio 
prožektorius, kuris prasklei
džia pikto nakties miglas.

— Striupas.

Stengimasis 
sau pinigų visai teisingai pa-| 
vadintas nesveiku, nes sdp- j 
nina protą ir išsemia proto j 
gyvenimo versmes; gesina 1 
grožio atjautimą ir padaro | 
žmogų nejautrų meno iri 
gamtos stebuklams; prisle
gia doros supratimą ir i 
drumsčia skirtumą tarp] 
blogo ir gero, doros ir nuo-1 
dėmės; užgniaužia religinius! 
jausmus ir iš sielos išveja | 
mintį apie Dievą.

— O. S. Marden. I

įjiisiaii tuome 
įlėktas žiaur>

ji lieko nereišk 
jįsgnko Pelėd, 
giėjai turi oust 
giri praeiti, o t 
jįtsa, kuri kali 
^sutarimą.” 

proto 1

Imitavę ir pri 
i'įjojo Juodvar 
anatemas, kaii 
jįa&odė orą. . 
^ant žemės, 

laimės,
jifaa kada ai 
Balau, it kalt 
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IĖ ir ram 
Ms ir griū 
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J# vargše, 
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ijiiiakymu t 
Į'iš’Mįrėk į da: 

į žemę - 
susikrauti JlfjiBiiį — gili; 

liffinenas įsta 
p-lirkos, sula 
FRsio įstatas” 
Rijai sulaužo 
m.
«H®išįmas nė- 

negali už- 
S Wka, mirtis, 

prigimti-
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LAIKRAŠČIŲ 
NEATSARGUMAS

Dažnai išgirsti skundu, 
kad mūsų spaudos nemėgsta 
seni skaitytojai dėl naujai 
sudaromų žodžių, kam yra ir 
pagrindo.

Vienas lietuvių laikraštis 
dažnai duoda tokias antraš
tes, dėl kurių tenka rausti. 
Štai pavyzdžiai:

Neseniai tas laikraštis tu
rėjo žinutę vardu „Kišeninė 
krosnis”. Išsiaiškinkime. 
Krosnis visai ką kita reiš
kia, nei toje žinutėje aprašo
ma. Lietuvos ūkininkai turė
jo ir dabar tebeturi pirtis, 
kurių šildytuvai pečiai su
krauti iš akmenų ir tą krū-

Metodas yra lyg daiktų 
sudėjimas į dėžutę; geras 
sudėjimas dvigubai pelnius 
gesnis už blogą.

— C. Cecil.
> ---------
I Gyvenimu stengdamas^ 
nuolatos nutildyti linksmi 
būdu fizines kančias ir ki
tus nemalonumus, ir esu įsi
tikinęs, kad kiekvienu nu- 
šypsojimu žmogus pailgini 
savo gybybę. . — Sterne | 

Savarankiškas paklusni 
mas stipriausiai lavina vfl 
lios jėgą, o juo daugiau vi 
lios jėgos turi žmogus, jui 
tvirčiau jis valdo kitų vaja 
vadinas, gali liepti, nei dauį 
kalbėdamas nei šaukdama^ 
Tikras valdymo menas ir 1 
ra šita tylioji tvirtos valia 
įtaka kitiems — ne triuk| 
mas bei šauksmas silpnuol’l 
iš kurio valios neišeina jokią 
elektrizuojanti jėga.

— Dr. Foerster J

Vyrui dvi dienos linksi! 
gyvenimo: viena, kad pači 
vedė; antra — mirimo.

— Poška. į
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dina ,
atmena, kad 1
mų šildytąjį 
kas vadinę

Minėtas lai^l 
pranešė, kad J 
je 2 broliai bejy

Prilyginimai Iš Gamtos

žinia imtaišaMl 
net suklystą L J 
gyvulys buvo neįJ 
stirna. Skirtino 
Laikraščio pri&l 
gera proga pajjjJI 
skaitytojų i

Naujoje Augint 
-sus daug naujų J 
miškus, daug kur J 
policijos stotys, o 
retai atsilanko J. 
svečias, kuriam įl 
reikia daug laiko ji 
gu. Tas „svečias" yi| 
žvėriukas, vadinami J 
Kur jis savo ginklą J 
tos, ten nenoria 
6 mėnesius. Mano J 
laikraštis, sužinoję | 
„svečio” apsilankai 
joje, parašė žtaf] 
„šeškas policijoje" įl 
kų Amerikoje, jie J 
vadinami polecat .1 
kailiukus čia gaunas I 
skunkės ir šeško J 
skirtumas, tad ar 4 
spaudai taip neataM 
toti įvairius vardus?

Vartojimas netikį 
dų sukelia nereikė

mo. Kam to reikia? fe 
daugiau atsargumo jį 
parinkime!

MINČIĮJM
Srto

Eleonora
■ - i —-•

Meilė — 
rožektorius, tapfe 
žia pikto nakbaafe.

—

Stengimasis ra 
au pinigų visai team 
adintas nesveiki m 
ina protą ir išm 
yvenimo versmes; j* I 
’ožio atjautimOl® 
nogų nejautrų 1 
imtos stebuklams; p 
a doros supilia: 
umsčia skirtimi * 
ago ir gero, dorai* 
mes; užgniaužia 
išmuš ir išseksi 
ntį apie Dievą

— 0. S. Muk

(Tęsinys)
j

„Pakelkite savo galvas 
jūs miško medžiai, dar sy
kį”; taip giedojo Nakties 
Paukštis. „Pašėlimas yra 
trumpo gyvenimo; meilė vie
na ištverianti. Visa, kas nai 
kiną, praeina, bet tvarka— 
amžina. Nepažabotos pašė
limo jėgos gali dūkti — tai 
tiktai laikui! Ir jūs galit ap
temdyti mėlynas padanges, 
jūs rūkai danguose. Tai nie
ko nereiškia! Virš to įtūži
mo staugimo, virš šių debesų 
tamsumos šviečia nepakitė- 
jęs ir blaivus mėnulis kurs 
Rojuje švietė.”

„Tavo pasaka vėl, neap-, 
kęstas Nakties Paukšti! 
čiia į pagalbą, senasis drau
ge!”

Ir garsiau tuomet nei vi
sada atėjo tas žiaurus, žiau
rus vėjas.

, „Tai nieko nereiškia,” dar 
sykį sušuko Pelėda. „Au
dringi vėjai turi nustoti, de
besys turi praeiti, o ten nlau 
kia šviesa, kuri kalba apie 
sugrąžintą sutarimą.”

„Susukto proto kvaile 
Gyventi viltyje, su mirtim 
visur aplink tave ir prieš ta 
ve!” vaitojo Juodvan i s ir 
tuomet trenksmas, kaip per
kūnija, perskrodė orą. Ąžuo
las parpuolė ant žemės. Aš 
pašokau iš baimės.

„Ar ta diena kada ateis”, 
balsiai sušukau, it kalbėda
ma į kokį paslaptingą drau
gą, „ar ateis ta diena, kai 
audros ir vargai nustos? 
Rodos, tvarka ir ramybė 
skirta, bet mirtis ir griuvė
siai ateina”.

„O, abejojanti vargše, ai 
tukinusi? Ar reikia lauko 
žvėrims ir tyliajam tvari
niui pakilti su atsakymu ta
vo baimėms? Pažiūrėk į dan
gų —/aukščiau, ir į žemę — 
žemiau, ir į vandenį — giliai 
po žeme. Tiktai vienas įsta 
tas duotas — tvarkos, suta - 
rimo ir džiaugsmo įstatas”.

„Ak, kaip dažnai sulaužo
mas!”, aš sušukau.

„Taip, bet sumišimas nė- 
■ ra įstatu ir todėl negali už

silaikyti. Netvarka, mirtis 
panaikinimas savo prigimti-

mi yra besimainančios, 
kylančios jėgos, kurios 
kurį laiką kaujasi ir parbloš- , 

1 kia šen ir ten malonius, įsa- 
įkytus tikslus. Bet jie nebū
na iš savęs; jie neturi jokio 
įstato nė esmės savyje; jie 
būna tiktai ardytojai plano, 
kurio gilūs pagrindai negali 
būti apversti. Gyvenimas 
tvarka, sutarimas ir ramy 
bė; priemonės, pilnai atitin
kančios siekinius; siekinys, 
visuotinas džiaugsmas, štai 
kas įstatas. Tikėk jam p* gy
venk!”

Ir balsui nutylant iš dan
gaus dar sykį žypčiojo į vi
są vaizdą ramus mėnulis 
Vėjas apmigo arba perėjo į 
kitas žemės dalis, ir virš vi
so miško triško šviesi švie
sa. Dar sykį' apšviesti me
džiai žibėjo blizgą nuo spin
dulių, ir vietoje garsių nusi
skundimų linksmi kuždesiai 
pasigirdo ausyse.

„Buvome išdykę ir kvaili 
malonusis mėnuli!” prabilo 
švelnusis Bukas. „Abejoja
me visais prižadais ir vilti
mis, ką tu taip laisvai mums 
siuntei. Pasigailėk 
nakties baisybių ir 
mums dar sykį!”

„Gerai pasakei, 
mano”, sakė Ąžuolas, 
dangiška galybė, kurios nė 
vėjai nė audros negali pa
siekti, pažiūrės su švelnumu 
į mūsų, kurie gyvename 
tarp žemės viesulų, vargingą 
likimą. Ji atleis, atleido 
mums visiems. Ar ji dar ne
pridengus mus rūbais, švie
sesniais nei vasaros rūbais, 
kuriuos mylime?”

„Rūbais vilties ir priža
do”, verkšleno Popietis, be-

su
kai

vardar 
atleisk

brolau
Ta

Jetodas yra

lėjimas dvigubai rf* 
nis už blogą.
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— Dr. Foerster.
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Trumpi Pasikalbėjimaiabejojame ir bijomės, ir vis 
dėlto kantrus mėnulis atkar
toja savo pasaką. Ir tuomet 
pavasario ir vasaros laikas 
sugrįžta, sykiu ir gyvybė, h 
džiaugsmas, ir visi mūsų 
dailūs rūbai. O, koki silpni 
baikšliai mes turime būti!”

Ir taip per likusią dalį tos 
keistos nakties smagumo 
kuždesiai girdėjosi miške, ir 
aš galų gale sugrįžau i var 
gingą, nuobodžią bakūžę, ku
rią aš vadinau savo namais, 
ir verkiau gailesčio ir džiaug 
smo ašaromis. Tėvo ir moti
nos nustojus, jie buvo stai
giai pašaukti, ir aš, sunkio
je padėtyje, likus viena kau
tis per pasaulį. Argi aš ne
stovėjau prieš savo apleistą 
ugnyną, it viena išbudus iš 
sapno, apreiškimo, — tokni 
jis tikrai buvo! — šaukian
ti nusiminime, kaip darė ver 
kiantis Bukas: „Nuoga ir 
apleista stoviu aš tarp pra
eities griuvėsių”. Bet per 
atidarytą langą įslinko art 
manęs, ir ant manęs, kuo
met stovėjau, palaiminti to 
amžino mėnulio spinduliai 
to mėnulio, kurs švietė Ro 
juje, — to mėnulio, kurs pri 
žada Rojų sugrąžinti.

Ir kartas nuo karto, m a 
no gyvenimo kovos metu 
sugrįždavau išminties ir vii 
ties į seną mišką, kuriam' 
sapną sapnavau. Laikui bė 
gant, žiemos sniegams krin
tant, šaltas beprasmis mie
gas, rodos, surišo medžius; 
bet vis dėlto, savo skirtu 
laiku, mėnulis išlindo ir ap
švietė net ir sniegą šviesos 
ir vilties rūbais. Ir tuomet 
pavasario laikas sutraukė 
žiaurius ryšius, kurie laikė 
gamtą negaiviame padėjime. 
Žalumas ir gražumas vėl at
sirado; ir, man besiklausant 

i. kurie pūtė 
■ me

džius, aš pamąsčiau: „Jei aš 
galėčiau vėl sapnuoti, išgirs
čiau neišpasakyto džiaugsmo 
dainas”. Bet tas negalėjo 
būti. Vienok, galėčiau links
mintis vaizdo smagume ir 
tėmyti mėnulio spindulius, 
bežypčio jaučius laimingame 
džiaugsme per dabar žaliuo
jančias šio miško lankas 
žaidžiančias linksmame žms 
le tarp lapų šešėlių.

Ir man taipgi atėjo pava-

Bayard Taylor

SU SAVIM PASITIKINČIU kmtiems? Brangus Benedik-
KATALIKU tai, juk negalima tikėti, kad 

esi vienas iš tų, kurie pikti
nasi iš Kristaus, kai Jis 
draugavo su nusidėjėliais ir 
muitininkais?

4. Jūsų valia, kai išsirenk: 
skaityti maldingus ir dorus 
skaitymus; bet ar nieko ne
manai skaityti tik dėlto, kad 
„ne mūsų” autorius parašė? 
Tai kaip prisidėsi prie pa
saulio atvertimo, jei nesu
prasi pasaulio minties?

5. Turi, Benediktai, gražų 
tikėjimą ir daug gražių do
rybių; ir žiūri iš tolo su pa
sigailėjimu į tuos „ne mū
sų” žmones; bet kodėl taip 
blogai supranti savo katekiz
mą? Juk moko, kad nė vie
nas negali būti tikras, kad 
jis yra Dievo malonėje, j( 
artimas tikrai ne. Mūsų mal 
dingumas neduoda mums ne
klaidingumo, sakykim, mok
sle, technikoje.

Norėčiau, kad būtum ma
žiau savim pasitikintis, kad 
būtum daugiau nusižemi- 

■ nęs.
6. Gerai darai, kai rinki

muose balsuoji už kataliką, 
bet jei katalikas nedoras, ge
riau būtų balsuoti už dorą 
žmogų, kad ir nekataliką.

7; Pastebėjau, kad nes’-

BEDUINO MEILĖS DAINA

kalbėdamas, nes visos jo ša-jsmarį.įų vėjų, 
kos drebėjo iš džiaugsmo, ir minkštą muziką per

1. Tikiu, kad skaitytojai > 
pažįsta mano draugą Bene- < 
diktą; nėra doresnio žmo- j 
gaus, geresnio parapijiečio; 
gerbia jis savo kleboną ir i 
savo vikarus; priklauso prie 
visų katalikiškų draugijų, 
skaito vien tik katalikiškus 
■aikraščius; remia aukomis 
visus katalikiškus parengi
mus; ir visada, Kiekviena 
proga, smerkia komunistus 
;r laisvamanius; jo žmona 
prisideda prie visų parapijos 
vakarienių, prie našlaičiams 
ir sesutėms aukų rinkimų; 
jo sūnus lanko katalikišką 
kolegiją, priklauso prie jau
nimo draugijų; jo dukters 
priklauso prie sodalicijos ir 
vaidina įvairiose pramogose, 
įvykstančiose bažnytinėje 
svetainėje; jis ir jo visa šei
myna draugauja vien tik su 
..gerais” žmonėmis, o su 
„nusidėjėliais” visada ašt
rus.

2. Ar tyčiojamės iš Bene
dikto? Nesupranti, jei taip 
manai. Aš jį’ myliu, dažnai 
jo maldingumo pavyzdys pa
skatina ir mane į nuoširdes
nį maldingumą. Todėl, kad j:į 
myliu ir gerbiu, norėčiau, 
kad jis būtų dar geresnis, sveikini su daktaru A. ir 
rengtų tokių klaidų, kurios advokatu B., nes „jie mūsų” 
daro nesusipratimų, dėl ku
rių Bažnyčia daug kenčia.

3. Tiesa, verta širdingai 
gerbti savo kunigus ir para
pijiečius. Bet ar reikia su 
taip vadinamais „ne mūši; 
žmonėmis” skaudžiai ir ne
žmoniškais elgtis? Jei tikin
tieji užsidarę vien su savais 
gyvena ir draugauja, kas 
tada nuneš Tiesos žodį neti-

Iš tyrų atvykstu aš pas tave — 
Atjoju žirgu kaustytu ugnim;

Ir vėjai pasilieka už manęs,
Skubių mano troškimų pralenkti.

Ties tavo langu stoviu aš, matai,
Mano šūkį' girdi vidunaktis:

Myliu tave, myliu aš tik tave!
Myliu meile, kur niekados nemirs,

Kol saulė atšals,
Ir žvaigždės pasens,
Ir Teismo Knygos

Lapai atsiskleis!

Pažvelk pro savo langą ir išvysk 
Didį sielvartą ir mano aistrą!

Guliu ant žemės smėlyje gelsvam
Ir tavo paniekoje aš alpstu.

Tegu naktis palies tavo veidą
Ugningu mano atdūsių karščiu,

Kad tu išgirstumei tą priesaiką
Tos meilės, kur niekados nemirs,

Kol saulė atšals,
Ir žvaigždės pasens;
Ir Teismo Knygos

Lapai atsiskleis!

žvaigždės, rodos, visur ap
link juos išlindo.

„Apraudoju savo tamsų 
nusiminimą”, verkė Vinkšna. 
„Man reikėjo prisiminti pra
eitį! Mes niekuomet reikale 
nesame apleisti. Žiemos vėt
ros siunta, ir baisios jos es
ti; bet visuomet šviesusis 
mėnulis laikas nuo laiko su
grįžta vilties spinduliams ir 
garbės prižadams ant mūsų 
galvų išlieti, ir vis dėlto mes

saris! Ir dabar aš nusivedu 
savo meilės vaikus ir jų mei
liąją motiną į tuos miškus. 
Ir laikas nuo laiko pasakoja 
me ilgas pasakas apie Gam
tą ir jos būdys, kaip vargšai 
medžiai dejuoja, kada aud
ros ir viesulos ateina, kaip 
išmintingoji Pelėda kalba 
kurčioms ausims savo gilią 
filosofiją apie tvarkos įsta
tus, kurie turi vieną dieną 
išsipildyti.

žmonės; bet pietums kviet 
irgi „ne mūsų” žmogų, ban 
kininką C., kuris pataria 
kur pinigai daugiau procen 
to atneša. Ar neatrodo, kad 
čia kas nors negerai?

8. Aristotelis ir šv. Tomas 
mokė, kad valstybėse negali 
būti laimės, jei nėra drau
giškumo ; draugiškumas iš
laiko valstybę sveiką; di
džiausias teisybės uždavi
nys — apsaugoti bei atitai
syti draugiškumą

Ne vieni katalikai gyvena 
valstybėje; taigi, ir su neka- 
talikais reikia draugiškai 
gyventi.

(Pagal Pierre Henri Simon)
Amerikonas.

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

Juozas Sužiedėlis

ŽALGIRIS
(Tęsinys)

— Man esi labai reika
lingas. Todėl ir buvai pa
šauktas. Dalykas toks. Rvt 
anksti rytą, pasiėmęs dvi 

I vėliavas kariuomenės ir būrį 
laukininkų, ištrauksi į Ario
galos kraštą. Girdėti, kad 
prakeiktieji kryžeiviai nebe 
rimsta. Jie užpuldinėja mū 
sų pilis, plėšia miestus, degi
na kaimus. Tad vyk jų nai- 
kinti. Dalį kariuomenės pa
lik Ariogaloje. Su kita dali
mi užpildinėk pasieniuose 
kryžeivių stovyklas. Gaudyk 
ir žudyk juos, kiek įstengda
mas. Tik vieną dalyką gerai 
įsidėk į galvą: tu ne mano 
karo vadas, bet mano brolio 
Vingėlos. Aš su ordinu tai
koje, supranti?.. Kelk Žemai
čiuose didžiausį maištą. Aš 
kiek galėdamas, padėsiu. Te 
gu per žiemą gnaibo kryžei 
rius žemaičiai. Pavasarį gi 
mes jiems drožtelėsime Į 
kailį. 0 kad tikėtų, jog tu 
esi mano siųstas, pasiimk ši 

| žiedą. Jį visi pažįsta iš ma
no žymės. Tavo sūnų pasių

pri-

pa-

vieną kariuomenę. Pašauk
siu į galutinį žygį.

— Amen! — karštai 
tarė Bielskus.

Vytautas nuoširdžiai
bučiavo žilą savo bičiulį ir 
liepė eiti poilsio.

— Kas daryti su totoriu
mi Tuganu Mirza, kuris čia 
atvyko ?

— Rytoj teateinie pas ma
ne. Pasiųsiu jį į sultoną Sa- 
ladiną. Dabar eik snustelėti 
ir trauk į žygį.

Vytautas dar ne tuoj nu
ėjo gulti. Ilgai jis svarstė su
manytąjį savo žygį. Skaičia
vo ką ir su kokiomis jėgo
mis turės talkininkais. Ga
liausiai pakilo pats sau su
šukdamas :

— Blogiausiu atveju ma
no ir kryžeivių jėgos bus ly
gios. Beje, dar turėsiu ir to
torių!..

Kitą dieną netikėtai atvy
ko į Vilnių Ariogalos kuni
gaikštis. Vytautas labai nu
stebo pamatęs savo brolį to
kiu nepaprastu metu, taip 
netikėtai atvykstant. Tad 
vos surojo Vingėla peržengti 
pilies slenkstį, Vytautas su
šuko:

valanda, aš visus sutelksiu I — Brolau! Iš akių matau,

tikslams

mano ka- 
pasakysiu

siu vieną į Jogailą, antrą į 
Maskvą. Reikia visa daryti 
labai atsargiai, kad niekas 
nieko nesuuostų. Kitaip visa 
galėtų žlugti...

— Bet, viešpatie, — pra
bilo Bielskus, — pasakyk, 
kas bus? Kur man vesti kar 
žygiai? Kuriems 
kurstyti maištas?

— Tu ištikimas 
rys, todėl aš tau
visa labai trumpai. Suma 
niau sutriuškinti kryžeivių 
galybę. Ryžausi išvaduoti vi
są Lietuvą iš jų jungo. Tam 
tikslui telkiuosi brolį Jogai
lą, gudų ir rusų kunigaikš
čius, totorius. Sutrauksiu 
tiek jėgų, kad dėl laimėjimo 
nereiktų abejoti. Svarbiau
sia, kad niekas peranksti ne 
patirtų mano planų. Aš su 
ordinu laikau dabai taiką 
Tad, jiems pasiskundus, ra
šysiu įsakymus liautis ka
riauti. Ketinsiu bausti. Bet 
jūs neklausykite, iki gausite 
raštą su Vyties antspaudu. 
Kai išmuš paskutinė keršto

kad nelaimė tave čia atvijo. 
Sakyk greičiau, kas atsitiko.

— Mano duktė... Mano du
krelė — suaimanavo Vingė- 
la ir griuvo į Vytauto iš
skėstas rankas. — Išgelbėk 
ją, pasigailėk manęs...

— Iš ko? Argi Smolenske 
kunigaikštis ją iš tavęs at
ėmė? Kur ji? — Klausinėjo 
rimtai susirūpinęs Vytautas. 
— Sakyk, kas atsitiko?

— Kryžeiviai! — suriko 
siela draskomu balsu, — ne
labieji kryžeiviai išplėšė ją 
iš manęs ir nusivežė...

Vytautas atsiminė savo 
sūnelius. Jam dar labiau pa
gailo brolio.

Vingėla trumpai išpasako
jo visus paskutiniųjų dienų 
Ariogalos įvykius. Vytautas 
truputį pagalvojo ir tarė:

— Gerai, mielas broli kad 
atvykai į mane. Gana nusi- 
leidinėti piktiesiems vokie
čiams! šiandien man jau aiš
kiai matyti, kad gražiuoju 
nieko nepasieksime. Tad 
klausyk. Ruošiu didį karą ir 
prisiekiu, kad nelabieji vo
kiečiai skaudžiai atsilygins
už tavo širdgėlą! Karas, mir- lizdų, 
ties ir gyvenimo karas! Jau Keletą 
nebeslėpsiu!.. Tik vakar esu vaikščiojo

Mano žingsniai kasnakt yra genami
Didelio mano krūtinės karščio,

Kad išgirsčiau iš už tų pinučių
Tylius ir rimtį teikiančius žodžius.

Savo širdies duris atidaryk,
Praverk tu savo kambario duris —

Mano lūpos išmokys tavo lūpas
Tokios meilės, kur niekad nenuvys,

Kol saulė atšals,
Ir žvaigždės pasens,
Ir Teismo Knygos

Lapai atsiskleis!
Išvertė Julius Baniulis.

KEISTAS IŠRADIMAS! įtemptai mąstyti, tai tose 
šakose labai mažai moteris 
pasiekia garbės. Pavyzdžiui, 
išradėjų moterų labai ma
žai, net ir savo kasdieninio 
gyvenimo reikalams moteris 
labai mažai ką išrado, ka-

Dr. R. Milisen, Indianos 
universiteto profesorius, pra 
nešė, kad moterys greičiau 
mąsto, kaip vyrai.

Daugeliui nuostabu, kad
Dr. Milisen dar tik dabar dangi bet koks išradimų rei- 
„išrado”, kad moterys grei- ,kalauia giliai ir įtemptai 
čiau mąsto kaip vyrai. Ir mąstyti.
kaip didžiausią išradimą lai
kraščiai tą žinutę persispau
sdina vienas iš kito.

Rodos, kad kiekvienam ži
noma, kad nuo pat moters 
atsiradimo pasauly jos grei
čiau mąsto, greičiau veikia 
ir greičiau orientuojasi, ne
gu vyrai. Tai jos prigimtis. 
Bet moteris negali giliai ir 
įtemptai mąstyti, kaip vy
rai. Kur tik reikia giliai ir

Moterų greitas mąstymas 
yra jų natūralumas; ne tik 
moteris, bet visi gyvi sutvė
rimai moteriškos lyties yra 
vikresni, negu vyriškos ly
ties. Kitaip ir būti negali.

J. K. Mikas.

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

liepęs traukti seniui Biels- jokių žinių iš Jogailos, Mas- 
kui į Ariogalos kraštą, kad kvos ir Saladino. Vingėlos 
jis tenai novytų vokiečius, nelaimė dažnai varstė jaut- 
Tad neliūdėk. Imk ginklą ir rią jo širdį. Galiausiai atvy- 
skandink savo skausmą kry
žeivių kraujuje. Guoskis jų 
sodybų liepsnomis. Išsiųs 
dink krivulę, kad ji apke
liautų visą kraštą, šaukda
ma visus lietuvius į kovą. 
Pavasarį atvyksime mudu 
su Jogaila tau padėti. Ligi 
to laiko mušk juos pats vie
nas, savo paties atsakomy-

— Matau, esi tikras Kęs
tučio sūnus, brolau Vytaute. 
Dėkui, kad atpalaidavai ma
no rankas. Nuo šios dienos 
prakeiktieji vokiečiai netu
rės ramios valandėlės. Ligi 
jie kalins mano Skirmuntę, 
jų padangė kasdien liepsnos 
gaisais. Dievai man padės 
mano kerštą vykdyti...

Iki sočiai atsikalbėjo Vin
gėla su broliu. O saulei pa
tekėjus, tą pačią dieną, išjo
jo atgal į Ariogalą. Jis bijo
jo, kad Vytautas nepakeistų 
savo sumanymo ir neuž
draustų draskyti vokiečių

dijįpų Vytautas 
neėmus. Nebuvo

ko pasiuntinys iš Krokuvos. 
Vos padavęs raštą jis iš 
nuovargio griuvo ir tuojau 
užmigo kiečiausiu miegu.

Raštas buvo paslaptingas, 
neaiškus. Jame Lenkų kara
lius rašė, kad derybos su 
Vytauto pirkliu pavykusios, 
kad prekės pavasarį būsian
čios išsiųstos. Kainą gi ir 
prekių iškrovimo vietą pa
sakysiąs pasiuntinys. Iš šio 
„prekybiško” raštelio Vy
tautas suprato, kad jame 
kalbama apie sutikimą duo
ti kariuomenės karui su. or
dinu. Nesužinojo tik tačiau, 
kuriam tikslui minima iškro
vimo vieta ir kaina...

Pasiuntinį Vidmantą Kru
stą tik po trijų dienų pavy
ko pažadinti iš miego. Vy
tautas iš jo patyrė, kad Jo
gaila sutinkąs kariauti ir 
kad duosiąs penkiasdešimt 
pilnų vėliavų (pulku) ka
riuomenės. Tik prieš tai j'S 
siūląs susivažiuoti su Vy
tautu Lietuvių Brastoje ga
lutinai sutarčiai sudaryti.

Vytautas džiūgavo. Jogai-

los siūlymas susitikti Bras
toje jam tiko. Niekas nega
lės įtarti, kad į Brastą su
važiuoja du galingiausi Eu
ropos valdovai svarbių su
tarčių daryti. Brastos mies
tas miškų krašte. Ten gali
ma buvo ruošti didžiausios 
medžioklės. Tad visiškai ra
miai galima buvo leisti gan
das, jog valdovai važiuoja 
medžioti.

Netrukus Vytautas vėl iš
siuntė pasiuntinį į Jogailą, 
tą patį Vidmantą Krustą. 
Jis turėjo pranešti, kad pir-, 
majam sniegui iškritus Vy
tautas atvyksiąs į Brastą su 
tarta j ai medžioklei.

(Bus daugiau)

Trumpas pašnekesys

Kely susitiko Pupkienė su 
Želkiene ir sustojo pasikal
bėti. Viena pasidėjo nešamus 
į turgų kiaušinius ant žemės, 
o antroji paleido bėgioti 
dviejų metų vaiką. Kai atsi
sveikindamos apsisuko eit 
— labai nustebo: apie jas 
sukinėjosi dvylika vištų, o 
vaikas buvo išaugęs sulig 
motina.



LOS ANGELES, CALIF.

Įvairios kainos
Daugelis klausia laiškais 

apie kainas šiame mieste. 
Štai čia ir nurodysiu kai ku
rių maisto produktų kainas: 

didelis kopūstas — 5 ir 6 
c., 10 svarų gražių obuolių
— 25 c., 5 svarai pamidorų
— 10 c., 4 s v. slyvų — 10 c., 
20 s v. bulvių — 25 c., 2 s v. 
morkų — 5 c., 4 sv. svogūną
— 10 c., 7 sv. bananų — 25 
c., tuzinas apelsinų — 15 c., 
tuz. kiaušinių — 25 ir 34 c., 
s v. viesto 39 ir 49 c., s v. deš
ros — nuo 20 iki 70 c., sv. 
kumpio — 38 ir 36 c.

Žiemą šių daiktų kainos 
būna aukštesnės.

J. K. M.

jos — St. Clair, Pa., bet gy
venantieji Shoenfafcvn ir Port 
Carbon, Pa. miesteliuose, 
sužinoję, kad minėtoji baž
nyčia yra remontuojama, 
mielu noru pritaria tam su
manymui. Nenorėdami užsi
leisti pirmenybėje stclarie- 
čiams, nutarė padaryti dide
lį lietuvių pikniką. Piknikas 
įvyks šeštadienį, rugpiūčio 
28 ir 29 d. ant Vilčausko 
kalno, Shoentowne — Port 
Carbon.

Laike pikniko gros geras 
orkestras, bus bingo lošimas, 
laike kurio bus duodama į- 
vairių brangių dovanų; bus 
iš Lietuvos atvežtų kumpių, 
dešrų ir lietuviškų saldai
nių.

Lietuviško pikniko suren
gimui išrinkta komisija: 
šeimininkas Kazys Bigelis ir 
pagelbininkai — Mart. Ra- 
žanskas, Elena Vilčauskienė. 
Darbininkų visas būrys.

Komisija širdingai kviečia 
visus lietuvius iš Shoen- 
town, St. Clair, Pottsville. 
Palo Alto ir kitų kolonijų 
atsilankyti į pikniką ir savo 
pinigine parama padėti už
baigti kilnų darbą — St. 
Clairo šv. Kazimiero bažny
čios

ir gražiai atlikęs išpažintį, 
gavęs paskutinį palaiminimą, 
;tsiskyrė su šiuom pasauliu. 
Laidojamas buvo iš Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios su šv. 
mišiomis. Palaidotas šv. 
Gertrūdos kapinėse.

Šia proga teika priminti 
Vienybės korespondentui, ku 
ris taip „autoritetingai” pa
reiškė, kad velionis, girdi, 
buvęs laisvamanis, kad jo 
pareiškimas neatitinka tik
renybei. Be reikalo primeta
ma velionies šeimai, būk ji 
velionį privertusi katalikiš
kai palaidoti. Prieš rašant, 
korespondentui reikėjo ar 
čiau susipažinti su faktais.

Tegu būna lengva šio kra
što žemelė vėlionies kūnui, o 
šeimai reiškiame gilią'užuo
jautą. Skrajūnėlis.

JERSEY CITY, N. J.

'A*

'

CHICAGO, ILL.

Suorganizuota Liet. Jauni
mo Organizacija

Labai džiugu, kad pasta
ruoju laiku bandoma rodyti 
šiokį tokį gyvumą ir norą 
dirbti.

Lietuvos sportininkams iš
vykus, lietuviškam jaunimui 
pasiliko neišdildomas įspū
dis jų gražių pasirodymų. 
Tatgi Chicagos jaunimas 
tuojau ėmėsi iniciatyvos ir 
rugp. 20 d. suorganizavo 
Liet. Jaunimo Organizaciją 
(Lithuanian Youth Organi
zation of America), kad ga
lėtų bepartyviškai ir vienin
gai veikti lietuvišką kultūri
nį darbą.

Šiandien jau daugelis ži
no, kaip tokia organizacija 
yra svarbi ir reikalinga. 
Tatgi pamatas jau pradėtas, 
tik reikia dirbti. Pirmame 
savo organizaciniame susi
rinkime jie karštai svarstė 
organizacijos tikslą, ypatin
gai buvo matyt jaunimo no
ras skatinti visus prie di
desnio lietuviško darbo, kad 

.pasiekus gražesnių, rezulta
tų.

Į valdybą balsavimu iš
rinkta: Jaunimo red., Juo
zas Poška, pirm.; Vlad. Bur- 
neika, vicepirnu; Eug. Nau
sėdaitė, nutar. rašt.; L. 
Eurkaitė, fin. rašt.; Ieva Lu
košiūtė, ižd., ir J. Adomaitis, 
koresp. ,

Ieva Lukošiūtė.

pagražinimą.
Pikniko Komisija.

BALTIMORE, MD.

Siurprizo vakarienė
Šv. Onos parapijos nariai 

Bernardas ir Marijona An 
driuškevičiai susilaukė 31 
metų savo moterystės sugy 
venimo jubiliejaus. Iniciaty 
va pp. Pocių, Skujų ir Palu
binskų rugpiūčio 21 d., Na
vicko salėje (Maspethe) bu
vo suruošta siurprizo vaka
rienė, į kurią atsilankė labai 
gausingas būrys giminių bei 
šiaip pažįstamų. Vakarienę 
vedė kun. St. Stonis. Pasa
kyta daug gražių kalbų ir 
pareikšta jubiliatams nuo
širdžių linkėjimų. Be to, 
daug ir dovanų suteikta. 
Vakaras praėjo labai gra
žioje nuotaikoje. Linkime 
jubiliatams dar ilgų ir lai
mingų metų.

CAMDEN, N. J.

Šv. Jurgio parapija rugsė

PHILADELPHIA, PA.

A. Banys pasižymėjo
Vietos angliškų laikraščių 

pranešimu, mums žinomas 
dainininkas Ant. Banys rug
piūčio 16 ir 18 d. vakarais 
Fermount parke dainavo La 
Viyandiere operoje, kur jis 
turėjo svarbų markizo de 
Rieul vaidmenį.

Matyt, ta opera patiko, 
nes buvo kartojama.

A. Banio Bičiulis.

Pagerbė Šimutį
Vietinis vengriškų rusų 

laikraštis Pravda įdėjo Drau 
go redaktoriaus L. šimučio 
paveikslą ir paminėjo, kad 
p. Šimutis apdovanotas Ge
dimino ordenu.

PORT CARBON, PA.

Susipratusių lietuvių — 
tautiečių vienybės darbas, 
ypač Bažnyčios ar Tautos 
labui yra tai gražiausias 
darbas žmonių gyvenime. 
Štai priklausantieji lietuviai 
prie Šv. Kazimiero parapi-

Rugpiūčio 27 d., 1937 m.

ijnifiWi!® iškeliavimo 
iūčio 31 i.

i. 5th St.,

Įidelis. Į j 
vietiniu. b(

Marianapolio Kolegijos rūmai, kuriuose auklėjami lietuvių bernaičiai. Nuo šių mokslo metų pradžios kolegijo
je įvedamas pilnas kursas: 4 metai aukštesnės mokyklos (High school) ir 4 metai kolegijos.

Sermiiksiilnes Pabiros

TAUTIŠKAS DARBAS
— Jau reiškiasi vasaros 

atostogų pabaiga. Šį sekma
dienį matėme sugrįžusias 
seseris kazimierietes — mo
kytojas; čia visų veikėjų 
susirūpinimas, kas pirmiau
sia reiks pradėti veikti.

— Kun. A. Dubinskas iš, jo 5 d. rengia paskutinį šių 
savo atostogų dar negrįžo,|metų pikniką, kuris įvyks'Šimo 
nes jų metu jam padaryta, Almonesson parke (tarpe1, - 
tonsilų operacija.

— Liet, knygyno komisi- J.). Bus užkandžių ir įvai- 
ja šio mėnesio 20 d. surengė,riaušių gėrimų. Šokiams 
laivu išvažiavimą, kurio pel
nas skiriamas knygyno pa
laikymui. Šis knygynas į- 
steigtas 1908 m. SLRKA. 13- 
tos kuopos sumanymu, pade
dant bažnytinėms draugi
joms. Knygyną sudaro apie 
700 knygų, tačiau jo išlai
kymas gana sunkus, nes 
skaitytojų mažai lankomas.

J. K.

Woodbury ir Blackwood, N.

„Ar snigs, ar lys — visi 
važiuokit rytoj laivu į milži
nišką išvažiavimą, kuris ren
giamas Laisvės naudai”.

Iš vieno tautininko prane- 
• „oro bangomis” apie 

komunistų išvažiavimą.

kiekišlupa penkinę! Nei 
„šventesni” už „kapitalis
tus”. Tokia žmogaus prigim
tis: pilvas savo reikalauja, 
o rankų pirštai atkreipti į 
atitinkamą pusę...

PAMOKA 
APSILEIDĖLIAMS

ELIZBETH, N. J.

dr.

gėrimų. Šokiams 
'gros geras orkestras. Auto
busai išeina 1 vai. p.p. nuo 
Šv. Jurgio bažnyčios, 9th St. 
ir Chelton Avė.

Apylinkės lietuviai nuošir
džiai kviečiami dalyvauti.

Rengėjai.

GREAT NECK, N. Y.

NERINKIT PAPŪGŲ!

Šiomis dienomis mirė 
Antanas Bacevičius. Liūdi 
visa kolonija jo netekusi. 
Prieš keletą desėtkų metų, 
kai jis apsigyveno mūsų ko
lonijoje, jis buvo lietuviško 
veikimo priešaky, o apie jį 
spietėsi būriai prakilnių vei
kėjų. Jis rengdavo prakal
bas, vesdavo susirinkimus, 
daug rašydavo spaudoje. 
Vėlesniais laikais, kai svei
kata pradėjo silpnėti, pasi
traukė iš aktyvaus veikimo, 
bet akyliai jį sekdavo.

Kaip gydytojas, buvo pla
čiai žinomas, ypatingai ger
biamas kitataučių. Kartais 
tekdavo ilgas valandas lauk
ti eilės, kad patekus pas jį. 
Buvo be galo populiarus ir 
malonaus būdo žmogus. Lie
tuvos labui yra aukojęs di
deles sumas pinigų. Yra pa
rašęs keletą veikalų, kurie 
seniai jau išparduoti.

Velionis iki paskutinės 
dienos teikė medicinos pa- 
gelbą į jį besikreipiantiems. 
Tikrai sirgo vos tris dienas. 
Pats savo noru pasikvietė 
kunigą su Švč. Sakramentu

vietinė28 d.
kuopa rengia
šokius,
Steamboat Rd.

maloniai kviečiame

Kasmo-

Rugpiūąio 
L. Vyčių 
„Beachtog” 
čiaus salėje, 
Visus
dalyvauti.

Rugpiūčio 29 d. Great 
Necke įvyks N. Y. ir N. J 
apylinkės vyčių suvažiavi 
mas, į kurį prašoma visų 
kuopų atstovai atsilankyti 
Tarp svarbių pasitarimų 
bus kalbama apie 25-tąjį ju 
biliejinį L. Vyčių seimą, įvy 
kusį Dayton, Ohio.

Po suvažiavimo įvyks vie
tinės kuopos rengiama 
„Beach Party”.

REIKALINGAS 
VARGONININKAS

Vieta gera. Reikalaujama, 
kad vargonininkas būtų: 1 
geras katalikas; 2 geras mu
zikas ; 3 geras lietuvis — pa
triotas; 4 gerai susipažinęs 
ir su lietuviška, pasauline 
ir bažnytine muzika; 5 ve
dęs; 6 vargonininkų sąjun
gos narys; 7 nedaugiau kaip 
50 m. amžiaus; 8 su geromis 
rekomendaci j omis.

Rev. J. Karalius,
\ 129 So. Jardin St., 
į" Shenandoah, Pa.

Buvusio Lietuvos sporti
ninkams New Yorke priimti 
komiteto pirmininkas, adv. 
K. Jurgėla, paskelbė spaudo
je savo „kritikos pastabas”, 
kurias užbaigia raginimu 
kad ateity į komitetą reikia 
rinkti „tikrai veiklius asme
nis, o ne papūgas”.

Įdomu, kas p. pirmininko 
bendradarbiais buvo: papū
gos ar nuoširdūs veikėjai, 
kurie rūpinasi ko tinkamiau
siu sportininkų priėmimu?

Garsus prancūzų rašyto
jas Volteras pastebėjo, kad 
jo batai nevalyti. Jis pašau
kė tarną ir prašė batus nu
šveisti.

— Kam juos valyti? Juk 
tamsta eini pasivaikščioti, o 
gatvėje tokios dulkės, kad 
po kelių minučių mano valy
mo nei pėdsako neliks.

— Gerai, tegu šiandie bus 
ir taip, kaip sakai. — Ir ra
šytojas išėjo. Bet greit jį pa
vijo tarnas, prašydamas: — 
Ponas, pamiršai palikti man 
raktus nuo maisto. Ką aš 
valgysiu palikęs vienas? Ka
žin kada Tamsta sugrįši...

— Nesuprantu, — atrėžė 
Volteras: — Kam gi tau val
gyti, jei kuriam laikui pra
ėjus vėl būsi alkanas?

PIRMUTINĖ PYPKĖ 
EUROPOJE

„DRAUGŲ” REFERATAI

Komunistų Laisvės „drau
gai” redaktoriai dažnai ap
rauda darbininkų vargus ir 
nurodo jų išnaudotojų plėši
kiškus apetitus. Jie neretai 
nurodo, kad ,y,mokyti žmo
nės” ima didelius atlygini
mus už menkus patarnavi
mus, už straipsnius laikraš
čiuose ir t.t. Bet kaip elgia
si mūsų tavorščiai?

Komunistų meno sąjungos 
vadovybė paskelbė apyskai
tą, kuri rodo, kad kažko
kiam „draugui” prelegentui 
„už prelekciją” sumokėta 6 
dol., „draugui” Kairiūkščiui 
už paskaitą — 5 dol., „drau
gui” Taurui už paskaitą 
„Puškinas” — 5 dol., „drau
gei Šalinaitei už priruošimą 
programos dėl Petrausko 
Paminėjimo” — 10 dol., 
„draugui Mizarai už Miko 
Petrausko referatą” — 5 do
leriai.

Taigi, „draugų” lyderiai 
visai neužmiršta savęs ir už 
pasakytą prakalbą tuojau

šešioliktasis amžius buvo 
nepaprastai įdomus ir triuk
šmingas: vieni skelbė naujas 
tikybas (Liuteris, Kalvinas), 
kiti katalikams kailį šuka
vo, kam tų naujų tikybų ne
nori priimti, o Europos va
karų žmonės — anglai, pran
cūzai, ispanai — statėsi mil
žiniškus laivynus ir dalijosi 
pasaulį. Ir Lietuvoje ta ga
dynė buvo triukšminga: šlėk 
tos, bajorai buvo krašto šei
mininkai; jie vienas kitam 
galvas kapojo, atiminėjo iš 
kits kito žmonas, dvarus ir 
baudžiauninkus (mūsų sene
lius), o karaliui statė įvai
riausių reikalavimų, kad tik 
nereiktų valstybinių prieder
mių atlikinėti.

Tais tad didelių darbų ir 
triukšmo laikais Angliją val
dė karalienė Elzbieta. Jai 
valdant, Anglija tapo jūrų 
valstybė. Buvo puikių jūri
ninkų, kurie tyrinėjo naujus 
kraštus — Ameriką ir kitus, 
gabeno ten gyventojus, ka
riuomenę ir kūrė kolonijas. 
Vienas iš tokių garsių jūri
ninkų buvo Raleigh, kuris 
įkūrė Amerikoje pirmą ang
lų koloniją ir praminė ją 
Virginija. Ten Raleigh iš in
dėnų gavo tabako ir išmoko 
rūkyti. Europoje ligi tol nie
kas nei tabako nežinojo, nei 
rūkyti nemokėjo. Grįžęs Eu-

ropon, Raleigh išplatino ta
baką ir išmokė kitus rūkyti.

Kai dar niekas pypkių ne- 
; rūkė, tik vienas Raleighas, 
. buvo kartą gardaus juoko. 
. Sėdi sau Raleigh savo kam
bary ir pypkiuoja. Įeina į 
kambarį tarnas ir atneša 
jam alaus ąsotį. Tarnas žiū
ri ir... nesupranta, kas čia 
per stebuklas: sėdi jo ponas, 
o jam pro burną ir nosį dū
mai debesimis marma! Ang
lai — sumanūs žmonės: tar
nas tuojau sumetė, jog jo 
ponas užsidegė, ir kad gi 
pils nepylęs jam ant galvos
— visą alaus ąsotį! Po to jis 
išbėgo laukan, šaukdamas:

— Gaisras, gaisras! Mano 
ponas taip daug skaitė mok
slingų knygų, jog jam net 
galva užsidegė. Bėkit gesy
ti!

Subėgo žmonės ir, žinoma, 
jokio gaisro nerado, tik 
vargšą Raleigh, visą alumi 
perlietą, su užgesusia pypke. 
Po to pypkė ir tabakas labai 
išgarsėjo Anglijoje, o vėliau
— ir visur kitur.

Nuo šešiolikto amžiaus 
ėmė tabaką auginti Europo
je, ypač pietų kraštuose, 
kur šilčiau. Tabaką auginti 
buvo labai pelninga, ir jis 
greit paplito visame pasau

lyje.
Tokiu būdu, Valteris Ra

leigh buvo ne tik puikus jū
rininkas, bet ir pirmutinis 
pypkorius Europoje.

Priešvestuvinis sveikatos 
patikrinimas

Jonas. —- Onut, imk man 
už plaukų paausy ir pešk.

Ona. — Na, ir ką dabar 
čia išsigalvojai?

Jonas. — Onut, prašau ta
vęs, jeigu mane myli, pešk.

Ona ima dviem pirštais n 
švelniai peša.

Jonas. — Ė, esi silpna. 
Dabar aš tau užpešiu.

Ir su tais žodžiais 
griebs Onai už čiupros, 
plaukai padnlkėjo.

Ona — Ar iš proto 
rjai? Ką tai reiškia?

1 1 — ■— ■ ■<—

kad 
net
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Jonas. — O tai reiškia, 
kad kai mudu apsivesim, lai 
ne tu mane valdysi ir peši, 

aš tave.n

Dėl ko Dievas pirmiau 
sutvėrė Adomą

Pas Upką susirinkę sve
čiai įgėrę pradėjo ginčytis, 
kam pasauly priklauso pir
menybė — vyrams ar mote
rims.

— Žiūrėk, ir Dievas pir
miau sutvėrė Adomą, o pas
kui Ievą, — šaukia Upkas.

— Bet pasakyk, kad toks 
gudras, kodėl gi Dievas Ado
mą pirmiau sutvėrė, — kim
ba Upkienė prie vyro.

— O tai visai aišku, — 
atrėžia Upkas. — Dievas 
Adomą pirmiau sutvėrė to
dėl, kad žmonos netrukdo
mos galėtų ramiai apžiūrėti 
rojų.

Žmona. — Tu niekam ne
tinki. Net žuvies ir tos nesu- 
gauni.

Vyras. — Kaip aš galiu 
sugauti žuvį, jei tu čia sėdi 
ir savo išvaizda baidai žuvis.

Bijo mirčiai pažiūrėt? į akis
Petras su Marcele jau se

niai mylisi, bet jis vis nedrį
sta prisipažinti mylįs ir pa
sipiršti. Marcelė, netekusi 
kantrybės, ir sako:

— Žinai ką, Petrai, jei aš 
būčiau generolas, aš tokių 
bailių, kaip tu, neimčiau į 
kariuomenę.

— Kodėl?
Petras.

— Todėl, kad jie bijo mir
čiai pažiūrėti į akis.

nustemba

Gražiausias pasauly dalykas
Vienas laikraštis pasiryžo 

sužinoti, ką jo skaitytojai 
laiko gražiausia pasaulyje. 
Už geriausią atsaką buvo 
paskirta gera dovana. Dova
na teko tam asmeniui, kuris 
prisiuntė tokį atsaką:

— Gražiausia pasaulyje 
būtų matyti žmogų, vedant] 
pavojingu lieptu savo uošvę 
ir negalvojantį stumtelti ją 
nuo to liepto.

Lietuvių Diena
DĖMESIO! VALIO! VALIO! PIKNIKAS!

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

Čia bus progos laimėti naują automobilį „Plymouth’.’.
Čia bus galima laimėti gražių įvairiausių rankdarbių k 

kitokių. • i!
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.
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SVARBI PRAMOGA

Juzefą Paulauskienė.
APREIŠKIMO PARAPIJA

SUGAVO PABĖGĖLĮ

IŠVAŽIAVIMAS

šį

KODĖL NE VIEŠBUTY?

os zoną.

tnan MASPETHO ŽINIOS

abar Gižiausias H

ITVYKSTA IŠ LIETUVOS
Ipna.

EVergreen 8-9770

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

IALVAVO KONGRESE
ĄŽUOLAS LIETUVAI

KETVIRTAS METINIS

JUNGIETĖS CHICAGOJ

.v

progra- 
koncer- 
ruošia

Moterų sąjungos veikėja 
p. Br. Mičiūnienė, gyv. New

VIEŠNIA IŠ 
NEW BRITAIN

Paskutinis šios 
piknikas įvyksta 
d. (Labor Day)

parapijos 
rugsėjo 6 
Klasčiau?
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i, net

Lietuviai, skaitykite rim
čiausią Tautiškai katalikiš
kos minties savaitraštį >—

Ra- 
ju

mis

i ta
sk.
is u

išmis. Juk nieko nėr meiles- 
lio, kaip savo pastogė.

Brooklynietės sąjungiečių 
stovės Chicagoje gerai pa- 
’odė ir buvo išrinktos į 
Irias centro komisijas: p.

Visi kas skaito rašo, "Stud. Žodi” iš

rašo. Užslsakyklt ir jūs ir visus metus 

būsit laimingi.

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

JOSEPH GARSZVA

Graborius ir Balsamuotojas

Žmona.
tinki. Net ta*

KARŠČIŲ SAVAITĖ 
PRAĖJO

Kiekvienas biznierius, ku
ris skelbiasi „Amerikoje,” 
vertas mūsų ’skaitytojų pa-

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

klausyti gražiai skau'r 
kestro, pasišokti, r

POŽEMINIO TRAUKINIO 
NELAIMĖ

ge su savo sūnum Vitalių 
Brooklyne pas p. J. P. Gri
gus. Aplankė gražesnes vie
tas, ypač gėrėjosi Music 
Hall. ' Aguona.

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

’ STUDENTŲ ŽODIS”
”Stud. žodis” yra vlenlntčlls 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.

Mot. s-gos 29 kuopa 
sekmadienį, rugp. 29 d., 1 
vai. popiet turės išvažiavimą 
į Forest parką. Visi kviečia
mi atsilankyti. Rast.
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Rugpjūčio 27 d., 1937 m.
VIETOS ŽINIOS

VYSKUPO REINIO 
IŠLEISTUVIŲ PUOTA

Kaip buvo skelbta, J. E. 
vyskupas Mečislovas Reinys 
grįžta į Lietuvą rugsėjo 1 d. 
Jo iškeliavimo išvakarėse, 
rugpjūčio 31 d., šį antradie
nį1, ruošiama ' išleistuvių va
karienė, kuri įvyks Apreiški
mo par. mokyklos salėje, 
259 N6. 5th St., Brooklyne.

Vakariene susidomėjimas 
labai didelis. Į ją laukiama 
ne tik vietinių, bet ir iš toli
mesnių vietų. Iš Marianapo- 
Ifo kolegijos atvyks kun. dr. 
J. Starkus; iš Jersey City 
kun. St. Stonis užsisakė ke
lias vietas. Visų 4-rių vieti
nių parapijų 
pasiryžę gausingai dalyvau
ti, nors vakarienės laikas ir 
dabar nepatogus — papras
ta, darbo diena.

Vakarienės bilietų kaina 
visiems prieinama — tik 1 
dol. Bilietų galima gauti kle
bonijoje, Amerikos redakci
joje, Ginkaus krautuvėje ir 
pas įvairius pardavėjus.

Paskutinis terminas bilie
tams įsigyti arba vietas už
sisakyti — pirmadienio, rug
pjūčio 30 d., rytas. Valgio 
bus paruošta tik tokiam žmo 
nių skaičiui, koks iš anksto 
bus žinomas.

| Vakarienėje J. E. vysk. 
M. Reinys pasakys paskutinį 
atsisveikinimo žodį. Brook- 

[ lyniečiams tenka nepaprasta 
garbė išlydėti garbingąjį

i svečią.
Vakarienės įdomi 

s ma bus papuošta ir 
Į line dalimi, kurią

J. .Jankus.
Tad, paskutinis pakvieti- 

Į mas į J. E. vyskupo M. Rėi- 
į nio išleistuvių vakarienę! 
į Bilietus galima įsigyti tik 
I ikį šio pirmadienio, bet ge
lį riausia — dar anksčiau! Pa- 
I lengvinkime šeimininkių dar 
I bą.

| Lietuvai paskirtas ąžuo- 
| las. Laikraščių pranešimu, 

toje tarptautinėje' medžių 
Šertvytienė — New York ir eilėje populiariausias medis 
New Jersey apskrities orga
nizatorė, S. Subatienė — į 
skundų komisiją, T. Barzi- 
liauskienė — į skundų ir li- 
teratinę komisijas.

toje tarptautinėje' medžių

yra kaip tik ąžuolas, paskir
tas Lietuvai.

NUOŠIRDI PADĖKA

BROLIAI MOTUZAI 
IŠVYKO

šiemet bus renkami parapi
jos karalius ir “karalienė. Gir 
dėt, kad šiemet ypatingai 
gražusvbus ' tų Valdovų ap
vainikavimas ; sakoma, kad 
rūbai yra atėję tiesiog iš 
Anglijos. Be ne bus jie kara
liaus Jurgio ir karalienės 
Elzbietos dėvėti, mat, gal 
karalius Jurgis norėjo pado
vanoti to pat vardo parapi
jai?

Visi kviečiami dalyvauti 
tame piknike — ne tik šv. 
Jurgio parapijiečiai, bet ir 
šiaip Brooklyno bei apylin
kės lietuviai. Orkestras šo
kiams pakviestas geriausias. 
Rytojaus dieną šventa, Dar
bininkų Diena, todėl galima 
sekmadienį, rugsėjo 5 d., pa
rapijos piknike smagiai lai
ką praleisti.

Pikniko Rengėjai.

LIETUVOS KONSULATO 
NAUJAS BUTAS

arba pagal ponų norą pada- juos už jų, savu laiku, vargi- 
ryti. Labiausiai juodu kan- nimą, davė garbės žodį, jog 
kindavo kambarių apšildy- nekenks jokiam jų gyvenimo 
mas. šiam darbui jie dau- reikale ir dar net dovanų 
giausia darbo ir vargo padė
davo, kol įkurdavo juos. 
Šiaip taip įkūrus, vėl užges
davo ir už tai jie daugiausia 
būdavo baudžiami.

Taip ponams betarnauda
mi, jie vilko savo vargingas 
gyvenimo dieneles, kol užau
go vienas į vyruką, o antras 
į merginą. Pagaliau, vieną 
naktį jie iš dvaro pradingo. 
Kur jie pasišalino ir pasislė
pė, niekas nežinojo. Mat, ne
pakeldami tarp išlepusių

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.

siūlė. Savininkai nuo siūlo 
mų dovanų atsisakė, prašy
dami vien tik nekliudyti 
jiems laisvės, kuria jie taip 
džiaugėsi ir brangijio, gyven 
darni miške tarp laukinių 
žvėrelių ir žadėdami, audrai 
nurimus, išvesti poną iš jam 
nežinomo miško.

Už poros dienų audra nu
rimo ir daryti pažadai įvyk- 
dinti; ponas buvo išvestas 
iš jam nežinomo miško, o 
žmogelis, grįžęs prie savo 
šeimos, džiaugėsi pono paža
dais, jog galės laisvai gyven
ti savo numylėtame miške. 
Jautėsi laisvas ir laimingas 
tyrų pilietis.

J. Mykolaitis.

Lai būna leista man iš
reikšti viešą padėką visiems 
mane lankiusiems siinkios 
mano ligos metu kaip ligo
ninėj, taip ir namuose. Pir-Rugpiūčio 25 d.

Queen Mary į Lietuvą išvy- Į miausia dėkoju gerb. kuni- 
ko filmuoto j ai broliai M. ir gams J. Balkūnui, V. Čižau- 
K. Motuzai, kurie per kelis skui, P. Lekešiui ir J. Alek- 
mėnesius lankė lietuvių ko- siūnui; Altoriaus draugijai 
lonijas, rodydami paveikslus už mišias ir lankymą, treti- 
iš Lietuvos. Visur pripažin- ninkėms už lankymą ir dova- 
ta, kad jų paveikslai buvo n as, Rožančiaus draugijai už 
geriausi. lankymą ir maldas, sąjun-

Broliai Motuzai žada grįž- gietėms už lankymą ir užuo- 
visiems giminėms, 

vėl važinėti — tada jie turės| draugėms ir pažįstamiems, 
naujausių paveikslų.

laivu IŠGELBĖK, VIEŠPATIE!..

(Nugirsta)

Iš baudžiavos gadynės se
ni žmonės pasakodavo apie dvarponių savo vargo, išbė

parapijiečiai >ti į Ameriką kitais metais ir jautą,

kurių vardus čia negaliu su
rašyti, nes užimtų laikraščio 
daug vietos.

Kol gyva būsiu, tamstų 
neužmiršiu savo maldose.

Praeita savaitė pasižymė-l Tamstų lankymas ir kiekvie- 
jo negailestingu karščiu; n^s ištartas užuojautos žo- 
fermometras kartais rodė delis giliai pasiliks mano šir- 
daugiau kaip 93 laipsnius Į dyje visiems laikams, 
karščio. New Yorko apylin
kėje keliolika žmonių dėl tų 
karščių mirė. Net ir sekma
dienį, rugp. 22 d., kai šiluma 
daugiausia siekė 79 laips
nius, du žmonės mirė šilu
mos įtakoje. Freeholde, N.
J., žaibas rugp. 22 d. mirti-1 Britain, Conn., vykdama į 
nai nutrenkė Samuel Klava | Chicago, buvo sustojusi drau 
34 metų, kurs su trimi drau
gais po medžiu ieškojo ap 
saugos nuo lietaus.

L Girdėti klausimų, kodėl J. 
į E. vyskupui M. Reiniui išlei- 
Į stuvių vakarienė ruošiama 
parapijos salėje, o ne viešbu

ty. Atsakymas labai trum
pas: lietuvis vyskupas atva- 
Ižiavo pas lietuvius, todėl ir 
Įišleisime Jį iš lietuviškos į- 
Istaigos patalpų.
I Lietuviškų viešbučių nėra, 

Jtad kam rodytis Aukštajam 
Vienas laito^lSvečiui su svetimomis gėry- 

sužinoti, ką jo C 
laiko gražiausi 

Už geriausią 
paskirta gera 
na teko tam as* 
prisiuntė tokį $

_ Gražiausia 
būtų matyti $ 
pavojingu liepto 

■ • i! t

būčiau generole 
bailių, kaip h' 
kariuomenę.

_ Kodėl? - 
Petras.

_ Todėl, kad]

uviu Diena I 
JUO! VALIO! PIR 
29 d. visi keliai vedai! 

tpo Marijos, Newtok 1 

mus piknikas, 
ėti naują automobilį 
lėti gražių įvairiausių q

k v
įšį šeštadienį, rugp. 28 d. 
livu Lafayette atvyksta iš 
Lietuvos kun. K. Krušnaus 
tas, kurs yra kviečiamas į 
iarianapolio kolegiją.
; Kun. Krušnausko pasitik- 
I iš Marianapolio atvyks 
pm. dr. J. Starkus.

Amerikos red. J. B. Lauč- 
rugp. 23 d. išvyko į Law- 

nce, Mass, dalyvauti A.L. 
S. Federacijos XXVI kon- 
ese, kuris įvyko šio mėn. 
-5—6 dd.

SLRKA 115 kuopa-Av. Jur
gio par. salėje spalių 23 d., 
šeštadienį, ruošia įdomią 
pramogą — lazdelių ir šokių 
balių. Kitos draugijos pra
šomos tą dieną nieko ne
ruošti. Visi kviečiami toje 
pramogoje dalyvauti.

New Yorko policijai pavy
ko suimti svarbų pabėgėlį, 
Joseph J. Bruno, kurs per
nai gruodžio mėnesį pabėgo 
iš Pennsylvanijos kalėjimo;! 
jis buvo nuteistas kalėti vi
sam amžiui už dalyvavimą 
penkių, demokratų nužudyme 
Kelayres mieste.

Bruno gyveno New Yorke 
nuo vasario mėnesio; turėjo 
išsinuomavęs kambarį už 9 
dol. savaitei. Jis buvo nuda
žęs savo plaukus, užsiaugi
nęs ūsus ir smarkiai susto-l parke, Maspethe. Parkas at 
rėjęs — šiais savęs „pakeiti- daras nuo 1 vai. Visus para 
mais” jis manė būsiąs ramy- pijiečius kviečiame šiarm 
bėję. Bet budri policijos akis piknike dalyvauti ir links- 
ir uoslė neapsigavo. Kad ir|mai užbaigti šios vasaros se- 
nudažytais plaukais, ir su 
užsiaugintu pilvu, Bruno vis 
dėlto pakliuvo.

Prieš žiaurų 5 demokratų 
nužudymą, Bruno buvo savo 
gyvenamo miesto respubli
konų vadas ir slaptosios po
licijos agentas.

Rugp. 23 d. rytą Hudson 
ir Manhattan linijos trauki
nio antras vagonas nusileido 
nuo bėgių prie Cortlang gat
vės ir atsimušė į sieną. Ne
laimėje sužeista 21 asmuo, iš 
kurių 12 nugabenti į ligoni
nę.

Tarptautinėje skaučių sto
vykloje, Briarcliff Manor 
miškuose, pasodinti 27 me
džiai, paskirti toms valsty
bėms, kurių skaučių atsto
vės buvo atvykusios į ame
rikiečių skaučių 25 metų su
kakties minėjimo iškilmes, 
Kiekvienas medis pasodintas 
14 pėdų nuotoly nuo kito. 
Medžių eilėje pasodinta pu
šų, eukalyptų, vinkšnų ir ki-

— Moterystei ruošiasi Jo
nas Zdanavičius su Elena 
Doherty, Juozas Remiškevi- 
vičius su Angela Miniauskai- 
te, Pranas Laskauskas su 
Ona Miniauskaite, Rob. 
Wankmueller su Mare Kazu- 
kevičiūte, Ant. Krasnickas 
su Beatrice Sutkiūte, L. Ci- 
konas su V. Petkevičiūte.

— Kun. J. Kartavičius su 
savo sesutėmis ir broliu yra 
išvykęs atostogų. Grįžta šį 
šeštadienį.

— Klebonijoje visą savai
tę viešėjo kun. dr. J. Šim
kus, Uticos liet. par. klebo
nas.

— Šią savaitę klebonijoje 
vieši kun. E. Jonkus, domi
ninkonas, neseniai grįžęs iš 
Chicagos.

— Serga šie parapijiečiai: 
Em. Juraitienė (220 Roab- 
ling St.); M. Banevičienė 
(133 Grand St.); M. Kudro- 
taitė (Kings County ligoni
nėj, W22D); J. Dailydėnas ir 
K. Dailydėnaitė (šv. Antano 
ligoninėje).

— Į Federacijos kongresą' 
Lawrence, Mas., išvyko da-| 
lyvauti kun. J. Balkūnas iri 
kun. P. Lekešis.

— Vysk. M. Reiniui išleis
ti vakarienei tikietus galima 
įsigyti klebonijoje. Kaina 
tiktai 1 dol.

— Moterų Sąjungos vieti
nės kuopos šį ekmadienį bus 
gražus vakaras par. salėje.

Artinas metinė parapijos 
vasarinė pramoga — milži
niškas parapijos šeimyninis 
piknikas. Tai bus sekmadie
nį, rugsėjo 5 d. Klasčiaus 
Clinton parke, Maspethe. 
Kaip kitais metais, taip ir

HALBERT BARBER GO.
Švari, Sanitariška

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

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

tūlus du vaikučius — ber
niuką ir mergaitę, kurie au
go viename iš stambesniųjų 
Lietuvos dvarų. Kokiu būdu 
jie tan dvaran 
tiek žinoma, jog 
ponis, to dvaro 
parvažiuodamas 
toli, iš svečių, juos parsive
žė. Kaip ir kur jis juos ga
vo, tą tik pats dvarponis ir 
jo artimiausieji šeimos na
riai žinojo. Pašaliniai žmo
nės visaip apie juos kalbėjo 
ir spėliojo. Vieni sakydavo, 
būk ponas juos iš kito pono 
kortomis išlošė, kiti, — kad 
ant kokio jam 'netinkamo 
šuns buvo išmainęs, bet kaip 
tikrai buvo, niekas, net ir

. tie vaikučiai, nežinojo. Ar jie 
, buvo broliukas ir sesutė, ar 
. svetimi, taip pat niekas ne

žinojo. Kai jie atsirado tame 
dvare, berniukas galėjo būti 
vienuolikos ar dvylikos me
tų, mergaitė apie dešimt.

Nereikia nė manyti, kad 
jie tarp dvarponio šeimos 
būtų augę „raskažiuose”, 
lepinami. Visai ne!

Dvarponio šeimą sudarė 
šeši vyrai ir viena moteris. 
Kas buvo tie kiti penki po
nai, ar sūnūs, ar broliai, ar 
koki giminaičiai, mums ne
svarbu. Pilnai mums užten
ka sužinojus, jog buvo šeši 
ponai ir ponia. Abu vaiku
čiai turėjo jiems visiems 
tarnauti; turėjo gelbėti 
apsirengti, lovas pakloti, ba
tus nuvalyti, kambarius iš
šluoti ir apšildyti ir t. p. Už 
mažiausią prasikaltimą arba 
ne į laiką pareigų atlikimą 
buvo smarkiai baudžiami.

Nors juodu skubiausiai ir 
energiškiausiai stengdavosi 
savo darbus dirbti, vis dėlto 
nesuspėdavo ką nors į laiką

pateko, tik 
senis dvar- 
savininkas, 
iš kur tai

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 ASU Wilkes-Barre, Pa.

go iš puošnių jų rūmų, nusi
davė miškan ir susidarę ko
kį galėjo, lauželį, apsigyveno 
tarp laukinių žvėrelių.

Ponai, pasigedę savo tar
nų, truputį paieškojo, apy
linkės žmones paklausinėjo, 

I neradę pakeikė ir taip tas 
užsibaigė.

Kada veik viskas apie tai 
buvo pamiršta, vieną gražų ' 
rudens rytą ponai išsirengė 
miškuosna medžioklėn. Jiem 
bemedžiojant dangus apsi
niaukė ir ištiko labai biau- 
rus oras. Vienas iš ponų gi
rioje paklydo. Užėjo vakaras 
ir jis paliko vienas beklai- 
džiojąs gilume tankaus, tam
saus, biaurios vėtros laužo
mo ir rūsčiai bei graudžiai 
raudančio miško.

Beklaidžiodamas jis suši
lo, pailso. Nuvargusį ligi pa
skučiausi© laipsnio, ėmė mie 
gas marinti. Viltis gyveni
mo jau jį buvo apleidusi. Tik 
štai, jo. laimei, netikėtai, 
prieš jo akis švykštelėjo ko
kia tai silpnutė šviesa — ži
burėlis. Pradžiugęs leidosi 
link jo ir prisiartino prie 
prastutės, mažytės trobelės. 
Pabeldus į duris, atidarė jas 
apyjaunis, bet labai plaukais 
apžėlęs žmogus. Pasiprašęs 
nakvynės, labai maloniai bu
vo priimtas. Įėjęs vidun, at
rado taip pat apyjaunę mo
teriškę, bemokinančią du ne
didelius vaikučius poterių 
kalbėti. Poterius pabaigus, 
kalbėjo prie jų dar įvairius 
priedus, k. a. ’’Nuo maro, 
bado, ugnies ir karo išgel
bėk mus Viešpatie” ir t.t. 
Ant pat užbaigos sukalbėjo: 
’’Nuo šešių ponų, nuo ponios 
ir nuo gluosninų žalių malkų 
gelbėk mus Viešpatie”.

Išgirdęs ponas šiuos žo
džius, atsiminė anuos jau
nuolius, kurie jiems kada 
tarnavo ir nežinia kur dingę 
iš jų dvaro. Ėmė juos klau
sinėti, kodėl jie čia miške 
gyvena, iš kur atsirado ir 
taip įsikalbėję vieni kitus pa 
žino. Ponas atsiprašinėjo į ramos.

"Stud. Žodžio” kaina metams tik $2.00 

Adresas: ”Stud. žodis” Martanapolis Co

llege, Thompson, Conn.

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1136 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1078 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMINIC VACCARO
■1078 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8138 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 99 — 5th Ave., Borough ol 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK J. MURPHY 
(Murph’s Bar & Grill)

99 ,— 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2502 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
200 Meserole St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VITO AGUGLIARO
200 Meserole St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4981 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
319 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FANNIE KELLER 
(Standard Dairy)

319 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby -given that License No. 
GB 10470 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
114 Conklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNE PEPPER
114 Conklin Ave., Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043 Notary Public Tel. STagg 2-7177Radio Vakaras
SEKMADIENĮ, SPALIŲ — OCTOBER 17, 1937

GRAND PARADISE SALĖJE,

Programą išpildys Amsterdamo artistų grupė, 
vadovaujant p. Olšauskui

Rengia JUOZAS GINKUS

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS)

ADVOKATAS

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. 
(Williamsburgh Bridge Plaza'
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MOTERŲ SĄJUNGOS 
NAUJA VALDYBA

BALTASIS MIRTIES 
BŪRYS

Chicago. — Moterų Są
jungos 18-tasis seimas išrin
ko tokią naują centro valdy
bą: pirm. E. Paurazienė iš 
Detroit, Mich., vicepirm. E. 
Statkienė iš Chicago, sekr. 
M. Vaičiūnienė iš Cicero 
ižd. A. Simutienė iš Chicago, 
iždo globėjos M. Brenzaitė iš 
Chicago ir J. Laukaitienė iš 
Springfield, Ill.; organo re
daktorė S. Sakalienė.

ŪKININKAI TURĖSIĄ 
DERLINGIAUSIUS METUS

Washington. — Vyriausy
bes patarėjai žemės ūkio 
reikaluose pranašauja, kad 
šie metai šalies ūkininkams 
būsią derlingiausi — už 
laukų derlių ūkininkai gau
sią apie 9 bilijonus dolerių, 
ko jau nebuvo nuo 1929 me
tų.

Pernai ūkininkai gavę 
apie 8 bilijonus dol., o 1932 
m. — tik 4Vz bil. dol. 1929 
m. ūkininkai už savo pro
duktus gavę per 10 bilijonų 
dolerių.

Šiemet ypač gerai užaugo 
ir auga kviečiai, obuoliai ir 
tabakas.

Šanchajus. — Rugpiūčio 
24 d. rytą prieš pat aušrą iš 
tamsos išniro ir plaukė į 
Woosung motorinis laivelis, 
kuriame sėdėjo bei stovėjo 
75 rinktiniai japonų kariai. 
Kiekvienas jų dėvėjo baltą 
juostą, perjuostą per -petį. 
Tai ženklas, kad jie priklau
so’ samurajui, tradicinei se
novės japonų karių kastai, 
kurios nariai eina į kauty
nes pasiruošę bet kurį mo
mentą mirti.

Kai tik šitas nedidelis lai
velis su savo drąsuolių bū
riu pradėjo plaukti pakraš
čio link, kinai ėmė į juos 
šaudyti iš kulkosvaidžių ir 
patrankų. Laivelis pasiekė 
Yangtze upės seklumą, iš jo 
iššoko mirties būrio nariai 
ir pradėjo briste bristi į pa
kraštį. Vandens buvo ligi 
juosmens.

Bekopiant jiems iš upės į 
krantą, kinai išsprogdino 
miną, kurios liepsnos staiga 
pradėjo supti mirties būrio 
narius. Kurių baisios lieps
nos neprarijo, tiems teko su
siremti su kinais ir nuo 
durklų žūti.

jų

JAPONIJA PATARIA KI
NIJAI NUSIGINKLUOTI

Tokio. — Japonijos užsie
nių reikalų ministerijos va
dovybei artimi žmonės pa
reiškė viešai, kad geriausias 
būdas išspręsti dabartinį ja- 
ponų-kiniečių ginčą yra 
toks: .Kinija turi nusigin
kluoti ir savo saugumo sar 
gybą pavesti Japonijai.

Be to, tie patys žmonės 
nurodo, kad ginčo paliestoje 

■ teritorijoje reikia įsteigti 
autonomines provincijas, ku
riose tvarką saugotų irgi 
Japonija.

Chicago. — Keliolikos va
landų laikotarpy Chicagoje 
įvykdyta keli žiaurūs pasi
kėsinimai prieš moteris. 
Slaugytoja Anna Kuchta, 19 
metų, išgėdinta ir nužudyta. 
Slaugytoja 
ta. Kelios 
užpultos. 
. Policija
įtariamų asmenų, kurių tar 
pe ieško žudiko.

Swanson sužalo- 
moterys gatvėse

suėmė per 100

AMERIKOS
SPAUSTUVĖJ

ATLIEKAMI VISOKĮ 
SPAUDOS DARBAI 
GREITAI, GERAI 

IR PIGIAI

Iš kitų miestų gautus 
Spaudos darbus atliekame 
ir prisiunčiame laiku.

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

Kreipkitės:

LITHUANIAN UNIVERSAL 
BUREAU, Inc.

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

GUDMANAS SIEKIA
GOLFO PIRMENYBIŲ

Portland, Ore. — Rugpiū- 
čio 23 d. čia prasidėjo golfi- 
ninkų — mėgėjų rungtynės 
dėl pirmenybės. Žaidime da
lyvauja apie 180 golfininkų.

Golfo čempijono vardą iki 
šiol turi studentas Johnny 
Fischer, kuris pasiryžęs sa
vo titulą apginti. Jo svar
biausiu konkurentu spauda 
bripažįsta Joną Gudmaną, 
Omahos lietuvį, kurs pernai 
tik „per plauką” nepasiekė 
tos garbės.

ŽMONA LAUKĖ VYRO
PER 13 METŲ

Folscom, Col. — Čia iš ka
lėjimo paleistas Ernest 
Booth, 39 metų amžiaus,

kurs išbuvo kalėjime nuo 
1924 metų. Jis buvo nuteis
tas 25 metams už banko api
plėšimą.

Už jo išlaisvinimą kovojo 
ištikima žmona, kurią Booth 
vedė tą pačią dieną, kai jis 
apiplėšė banką. Vieną kartą 
jis mėgino b,ėgti iš kalėjimo, 
bet nukrito nuo sienos ir su
laužė koją.

Kalėjime jis tapo neblogu 
rašytoju ir parašė kelias 
knygas.

Išėjusį į laisvę kalinį pir
moji pasitiko jo ištikimoji 
žmona.

JAPONAI PERĖJO PER 
DIDŽIĄJĄ SIENĄ

Tientsin. — Japonų ka
riuomenė rugpiūčio 24 d. 
perėjo per Kinijos Didžiąją 
Sieną ir prasilaužė pro kinų 
eiles, laikančias Nankod pra
ėjimą, į žiemių vakarus nuo 
Peipingo ir vartus į Mongo-j 
liją-

Japonai savo pranešime 
tačiau sako, kad praėjime 
dar esą kinų kariuomenės 
dalys, bet tikimasi, kad jos 
netrukus pradėsiančios bėg
ti.

Japonai sako paėmę jau ir 
Kalganą.

KOMUNISTAI „VALO,, IR 
JAUNIMO SĄJUNGAS

Maskva. — Komunistų 
„valymas”, kurs neseniai 
atėmė gyvybes keliems šim
tams buvusių vadų, dar ne
sustabdytas. „Valymo” dar
bas dabar pradėtas ir jau
nųjų komunistų sąjungoje ir 
įvairiose grupėse.

Pirmieji „išdavikai” sura
sti Sibire, kur Novosibirsko! 
ir Tomsko apylinkėje suimta 
10 vadų, jų skaičiuje du se
kretoriai — Pantiukov ir 
Springis. Į nemalonę pateko 
komunistų laikraščio vyr. 
redaktorius Bubekin.
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MŪSŲ SPAUSTUVĖJE PARDUODAMŲ KNYGŲ

$ Katalogas 
Dalis L 

' ---e-000-----
— KNYGOS MOKYKLAI

Aritmetikos Uždavinynas ----- ---- ---- -----------
Anglų Kalbos Rankvedis.... ... —...—--- ------
Didysis Kat. Tik. Katekizmas ....... -...........—
Lietuvių Kalbos Gramatika, Domijonaičio — 
Nauja Knyga del liet Mokslainių Amerikoje . 
Vargo Mokyklai, IV leid   ---------- ........—
Vaikų Žvaigždutė II d., P. Bendoriaus........

— VAIDINIMO KNYGELĖS
Exproprijacija — 2 veiksmų drama--------- -- ----
Milijonai Vandenyj — 3 veiksmų drama..... . ..... .
Nepaisytoja — 4 veiksmų drama ......  —
Valkata — 4 veiksmų drama.... ........ . .......... ..... .
Žvaigždės Duktė — 4 veiksmų drama __ ______
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— ĮVAIRIOS KNYGOS
Apsigynimo Ginklas _______ _____ .,.......... —
Anykščių Šilelis .... . ... .—... ................. ...... .......
Apie žmogaus Sielą ............  —
Akyvi Apsireiškimai Sviete —........ ..................
Ar yra Dievas? .... .... ....... ....... ............... _.......
Apie Jėzaus Kristaus Sekimą.... . ....................
A Catechism of Christian Doctrine ........ .........
Aplankymas Šv. Sakramento ......................
A Brief Lithuanian Grammar ......................
Ben-Hur, Istoriška apysaka .........—...-............
Bolševizmas- _-------- ------ ----- ------------ ------ ...
Bažnytinė Valstybė .............. . ...... . .....................
Bedievių Inkvizicija ............ ......... . ................... .
Baudžiava Lietuvoje ......._... ............. .................
Christ’s Own Church ............. . .... ..... .................
Čikvitų Devintinės ........ ....... .................... ......... .
Dievo Akyvaizdoje ......    ....................._
Darbo Žmonės — Garsūs Išradėjai_____ ___
Darbininkų Judėjimo Augis Lietuvoje..... ......
Dievo Karalystė ........   —........ .. .... .
Dėl ko aš turiu būti katalikas?).........................
Degtinė —........ .. ... ....... ............ ..................
Dešimt metų Tautiniai Kult. Darbo Lietuvoje 
Dieve Pasigailėk Mūsų................. ......... —......
Dievo Ranka Bažnyčioje.’------- - ----- ---- ---------
Dvasios Gyvenimo Mechanika ......—...... ........
Demokratija _______________ ______ _______
Dieviškoji Proporcija -------- --------- --------------
Ekspresionizmas dailėje ir poezijoje............ .
Eglė Žalčių Karalienė___ ___ ______________

?i

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitartu
Tel.: EVergreen 8-9229
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DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
i—2 P. P.

Ir pagal sutarti
Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS: 
8—12 ryte 
1— 8 vak 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9105

lietuvi) 
visuomenės d

DAINUOK LIETUVI,
kad per gražią lietuvišką dainą žadin
tum savo meilę tėvynei.
Amerikos administracijoj galima gau
ti šias lietuviškas dainas ir gaidas:

"MUZIKOS AIDAI” —
1. Dr. J. Basanavičiaus Maršas
2. Onutės Valsas
3. Marytės Polka
4. Rinkinėlis.

Viso sąsiuvinio kaina .....................................................

ŠOKIŲ RINKINYS — Orkestrui.
Telpa 20 {vairių šokių, gaidų sąsiuvinys su žodžių
knygutė (libretto) kaina .......................................... $1.00

DIDIS VYTAUTE — Maršas 4 mišrių balsų chorui sąsiuvinys 
1*4 lanko. Kaina 25 c.

40c.

LIetU VAITE — 3 aktų operetė; libretto kaina 25 cental. 
Muziką galima pirkti ir pavieniais sąsiuviniais, kurių yra 8:

Sąsiuviny 1 telpa: SVEIKI DRŪTI, vyrų chorui. 
ŠOKIM, ŠOKIM, mišnam chorui. 
TATA, DRATA, duetas, sopranui Ir altui. 
MEILŪS NAMELIAI, duetas, sopranui Ir 
altui. Kaina ....... 75c.
GAUJA BURDINGIERIŲ, baritonui. 
EIČIAU RŪTŲ PASISKINTI, duetas, sop
ranui ir tenorui.........................................
ŽINAI MANO ŠIRDĮ, tenorui. 
SVEIKAS DRŪTAS, mišram chorui .. 
Aš IŠĖJAU PAGRYBAUTI, tenorui. 
ATiENUtE, tenorui. 
KAM TU UŽGAUNI, .tenorui...............
VĖL SUSIRINKOM, mišram chorui. 
VAIKŠČIOJAU, mišram chorui. 
OI, MIEGOJAU, tenorui, su pritarimu. 
LAIME MAN, sopranas solo ir choras 75c. 
PAKLAUSYKIT JŪS ŽYDELIO, tenorui. 
PALEISIU DAINUŽĘ, solo ir duetui. 
GAILA, GAILA, duetas, sopranui ir altui. 
RAMIAI MIEGOK, deklamacija ir choras. 
KAM UZBERET ZEMEM, tenorui......... 75c.
MEILE PASIPUOŠĘ, duet., sopran. Ir ten. 
UŽTRAUKIM JAUNIME, mišram chorui.
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Gyvasis Rožančius .... ...................... ..
Gamtos Pasakos --- -----------------------
Gyvenimas Šv. Stanislovo Kostka 
Geologija —...-... ............ ..........
Giesminynas, ,kun. J. Tilvytis, M.I.C. 
Gavėnios Knyga ---------- -- -------------
Gyvenimo Pamatai —............. ............

I G u d r ū n a--- -------- -- ---------------
Gyvenimo Prasmė ..................—........
Graži Dovanėlė Lietuvos Artojams . 
Gyvenimas Šv. Marijos Panos......—
Ištisų Metų Šventųjų Gyvenimai __
Iš Visų Pasaulių...... ........—..............
Iš Gyvenimo Vėlių bei Velnių -- -----
Įvairumai..... ... ........ ..._..... .........
Jonas Jonyla — 
Jėzaus Meilė 
Jaunimo Kovos 
Jaunuolėlių Gyvenimas----------------------------------- ---
Jaunimo Keliais....—........    —....—.......
Jėzaus Širdis ---- ---------- ------------- ----------- -----------
Kaimiečių Kovos su Ponais —....-.........  .........
Kalėdų Dovanėlė ----- ..---- ----- --- ------------ -- ------ --
Kelionės Lietuvon Did. Karo Metu..... .. ...... .............
Kitas Karas -----------.------ --------- --------------------- —
Kryžiaus Keliai ................................. ............. ....... .......
Katalikų Internacionalas ___ ..........___ ____ _ ______
Kopernikas ir Galilėjus ..._..... -.............. ...........................
Lietuvos Savivaldybės (paskaitos) ______
Laimė — poema.......... —...—....... ........  ....
Latvija >—~--------— -----------------------------
Mažoji Dorytė —....—------ ------------------------ -- -----
Mūsų Jaunomenės Idealai -------- ----------- ---- --------
Mažas Katekizmėlis —_ ___________ ___ ________
Man Šviečia Saulė-- -------- ----------------- -- -------------
Mūsų Politinės Partijos ir ko jos nori---- -------------
Motors Kūno Kultūra _ _____ ________ _ ________
Mūs Laikų Stigmatizuotoji........ ........ —.. —.......
Moterystės Teisės ----- ---- - --- ------ -- -------------------
Mirtis...... ........................ —-- ------------ -- ---------
Mūsiškiai Užsienyj -------- ------- ----- ----- _--- ---------- --
Materijos Keitimosi Organizmuose (paskaitos) .......
Mylėkite savo Priešus -------- ----- -----------------------
Mano Poilsis........ ............... -.... ............ -..
Maldos į Sopulingąją Dievo Motiną ....... ...... ........ . ....
Misijonieriaus Romanas ........... . ... ............... .... ............
Matematiškas Bičių Instinktas .........-...—... .. .. . ......
Nekaltybė --- ------------- ------------- -- ---------------------
Netikėjimas, jo Priežastys ir pasekmės . ..................
Novena prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio —.....-... ......
Naujos Eilės ir Deklamacijos......................... . ...........
Naujasis Testamentas ...............   —
Nebūk Storžieviu .......  ------------ --------------------
Naujos Gadynės Prieaušryj ...--------------------- --------
Paklydėliai ....... .................. ........... ... .............. ..............
Pasakėčios ................. ..... ...... ....... ....................
Puiki Istorija apie Kantrią Eleną...... ..... ........... ... ....
Pažinkime Socializmą ............................. ......... .............
Poteriai, Prisakymai ir Katekizmas ...... ......... ............
R a i s t as.................. —..... ......................... .
Raktas Sveikaton ir Laimėn ........... .... ............ ............
Revoliucija........ ......................... ........ ........ .....
Rožių Keras..................... ....... ............... .................... ....
Skenduoliai ......... ........ ...... ..................... .... ...................
Spiritizmo Dvasios ... .......—.... . ..... ......... ......... ............
Su Magelanu Aplink Pasaulį ............. _.... ............... .
Sparnuoti Lietuviai — Darius ir Girėnas ___ ____ _
Sutvirtinimo Sakramentas .... . ............ . .......................
Spaudos Laisvės ir Am. Liet. Organizacijų Sukaktis 
Secret Societies _____ ____ __„___ ____________
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^Tel. EVergreen 7-1312
į Dr. H. MENDLOWITZ

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

VALANDOS:
> 1 iki 8 Ir nuo Sekmadieni:
5 7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. ryv

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.
???????7?fZgLgzY/\\y^v^^ryya£

Tel. EVergreen 8-702?

WaWaVa

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC j ]
A. J. VALANTIEJUS - I

UNDERTAKER and EMBALMER |||
REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE ||j

Maspeth, N. Y. 1154-41—72nd Street,

iWĄWg

Į Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS En.mint.aa namie iš geriausios Smetonos. ALŪS iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kambariai duodama j 
nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos i 

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

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

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

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

Tel. EVergreen 7-4335 f

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

fc

Jraborius - Balzamuotojas| 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that Beer License 
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
366 Dewitt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Ni 
EB 3627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Lnw at 
413 Broadway, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises 
NATHAN COHEN & ADOLPH COHEN 

(O. & 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 Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NEW COURT VALENCIA, INC.
404 Court St., Brooklyn, N. Y

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 th 
premises.

MICHAEL DURSO 
(Mike's Restaurant)

194 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y

r

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Telefonas: STagg 2-4409 <

ALEKS. RADZEVIČIUS
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue,.
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms,'
krikštynoms Ir visokiems I

pasivažinėjimams. / \

NOTICE is hereby given that License 
EB 3584 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 76 oft 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 0 
ty of Kings, to be consumed on the prem

GEORGE MENTONIS 1 
(D-B-A Meserole Bar and Grill , 

Restaurant)
Manhattan Ave. Brooklyn N657

NOTICE is hereby given that LicenM 
GB 10136 has been issued to the under! 
to sell beer at retail under Sectioi 
of the Alcoholic Beverage Control La 
12'1 Avenue M, Borough of Bnx 
County of Kings to be consumed ofl 
premises.

SADIE & MEYER SCHACHTER 
421 Ave. M, Brooklyn, 1

NOTICE is hereby given that Licenl 
RW 1131 has been issued to the under 
(o sell beer and wine at retail under S 
132 A of the Alcoholic Beverage £ 
Law at 1545 Myrtle Ave., Borough of 1 
lyn, County of Kings, to be consum 
the premises.

GEORGE SCHRIMPF 
(D-B-A Linden Inn) 1

1543 Myrtle Ave., Brooklyn.?!
______________________ a

NOTICE is hereby given that Licenl
RL 8170 has been issued to the under 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 132 A of the Alcoholic Be’ 
Control Law at 44 Henry St., Bord| 
Brooklyn, County of Kings, to be con 
on the premises.

EDWARD AYLWARD | 
(Al’s Tavern)

44 Henry St. Brooklyn,^
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