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Amerikiečių lietuvių kata- = 
ūkiškos visuomenės mylima
sis svečias, J. E. vyskupas 
M. Reinys, jau netoli Lietu
vos, iš kur jis buvo pas mus ’ 
atvykęs prieš 75 pienas. 
Brooklyniečiai lietuviai, drau 
ge su svečiais iš kitų vietų, 
atsisveikino su Ekscelencija 
šio laikraščio suruoštoje va
karienėje rugpiūčio 31 d.

Per 75 dienas vysk. Rei
nys aplankė 52 parapijas ir 
16 kitokių vietų. Pasakė 67

Į pamokslus, 46 kalbas. Daly
vavo centralinių organizaci-

Į jų seimuose. Jo lankymosi 
proga daug rašė apie Lietu
vą kitataučių katalikų ir ne- 
katalikų spauda.

Tai šalti faktai, tačiau už 
jų glūdi didžioji garbiojo 
Svečio įtaka, kuri bus ilgai, 
ilgai jaučiama.

Kunigų Vienybės kviesta
sis svečias, visuomenės nuo
širdžiai priimtas, jau išvyko. 
Jį lydi mūsų visų ne tik gi
lūs linkėjimai, bet ir pasiža
dėjimai dirbti tam, apie ką 
jis taip entuziastingai kalbė
jo! Katalikybei ir Lietuvy
bei.

VYSKUPAS M. REINYS 
NUOŠIRDŽIAI IŠLYDĖTAS
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Amerikietis E. C. Davis 
aplankė Lietuvą, Latviją ir 
Estiją ir parašė didoką kny
gą apie tas šalis. Labai įta
kingi dienraščiai kaip The 
New York Times ir Boston 
Evening Transcript savo 
kritikos pastabose apie tą 
knygą labai gerai atsiliepia 
ir pažymi, kad verta ameri
kiečiams tas šalis pažinti 

aplankant. *
Mums gal įdomiausias po

no Davis pastebėjimas šis: 
jis su pasigėrėjimu rašo, kad 

I Lietuvoje Meno Mokykla į- 
steigta nepriklausomybės 
ankstybose dienose, kai nau- 

į jai respublikai reikėjo kelių 
ligoninių ir kareivinių, ta
čiau dvasios reikalai turėjo 
pirmenybę.

Lietuvos vardas vis daž
niau ir dažniau minimas ga
lingoje kitataučių spaudoje.
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Praeitame Amerikos nu
mery, korespondencijų sky
riuje, buvo žinutė iš Chica- 
gos, kad ten susiorganizavo 
nauja jaunimo draugija. Be 
jokios abejonės galima tvir
tinti, kad tai yra nereikalin
gas žygis, žadąs vieningo 
darbo skaldymą. Tiems tiks
lams, kuriais ta draugija or
ganizuojama, gražiausiai 
tarnauja L. Vyčiai, daug nu
sipelniusi ir įvairių audrų iš
mėginta organizacija. L. Vy
čiai pilnai gali patenkinti 

į jaunuomenės reikalus. Jiems 
tik reikia didesnės paramos 
iš vyresniųjų ir jokių naujų 
sąjungų katalikų jaunimui 

Į nereikia.
Chicagiškiai organizato

riai, kurių dauguma priklau
sė ir gal dar priklauso L. 
Vyčiams, turėtų dirbti jau
nimo cementavimo, 
skaldymo darbą.
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Nauja sutartis
Tik ką paskelbta, kad Ki

nija su Sovietų Rusija suda
rė taikos sutartį; abi valsty
bės pasižada neremti tos 
valstybės, kuri užpultų vieną I 
iš jų. Sutartyje pasmerkia 
karus, kaip priemonę tarp- 
tautiniems ginčams spręsti. 
Vokiečių katalikų būkle
Šaudo ir moteris

Leningrade sušaudytos dvi 
moterys, apkaltintos vaikų 
apnuodijime. Jos paskelbtos 
trockininkėmis, tėvynės iš
davikėmis.

Vokietijos katalikų būklė 
lyg ir pagerėjo, nacių spau
da kiek ramesnė, tačiau tai
kos ženklų nematyti. Vokie
tijos vyskupai turėjo savo 
svarbų susirinkimą ir išrin
ko delegaciją, kuri išvyko į 
Romą pranešti popiežiui 
tiksliausių žinių apie Bažny
čios būklę.
Nauji ginklai

Portugalijos pėstininkų 
kariuomenė apginkluota nau 
jai mauzerio šautuvais, tik 
ką pagamintais Vokietijoje. 
Jų atgabenta keli milijonai. 
Darbo federacija auga

Darbo federacijos tarybos 
suvažiavime pirm. William 
Green pranešė, kad per pas
kutinius 18 mėnesiu darbo 
federacijos narių skaičius 
padidėjęs vienu’ milijonu nau 
jų narių. Federacija šiuo me
tu turinti 3,600,000 užsimo
kėjusių narių.

Meliono turtai
Miręs turtuolis Andrew 

W. Mellon visą savo turtą, 
išskyrus 180 tūkst. dol., pali
ko švietimo ir labdarybės 
fondui. Savo įvairiems tar
nautojams jis paliko 180 
tūkst. dol., o vaikams nieko 
neskyrė, nes jie esą jau ank
sčiau aprūpinti. Meliono tur
tų vertė nežinoma; spėjama, 
kad jie siekia daugiau 500 
milijonų dol.

Latviai ištrėmė estą
Latvijos vyriausybė ištrė

mė prof. Oscar Looritą, įžy
mų estų mokslininką, kurs 
Latvijoje tyrinėjo livų tau
tos likučius, jų gyvenimą, 
papročius. Jo ištrėmimas su
kėlė estuose didelį pasipikti
nimą. Prof. Loorits nurodė, 
kad latviai labai slegia li- 
vus, kurie dabar kovoja dėl 
savo tautinės gyvybės 
mo.
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Iš Lietuvos atėjo 
kad ten uždrausti darbininkų 
streikai. Tarp darbdavių ir 
darbininkų ginčus spręs val
džios atstovas. Streikų orga
nizatoriai būsią' suimami ir 
siunčiami į darbo stovyklas.

Ta žinia keistokai atrodo, 
bet dar palauksime tiksles-

žinių,

Ligoninės pilnos
Šanchajaus miesto ir 

linkės ligoninės dabar 
pildytos civiliais ir karei
viais, sužeistais japonų — 
kiniečių susirėmimuose. Pra
eita savaitė ypatingai buvo 
skaudi, nes japonai padidino 
bombardavimą.

uvi uai paid UK bl UlC LlKbieb" I uci, 

bių informacijų. Tačiau gali-1 kam;

ma numanyti, kad darbinin
kų svarbiajai streiko teisei 
smarkiai pakenkė komunistų 
agitatoriai, kurie, pasinaudo
dami darbininkų sunkesne 
būkle, siekė savo tikslų, pra
žūtingų ne tik visai valsty
bei, bet ir patiems darbinin-

| Bombardavo amerikiečių 
laivą

Kiniečių karo orlaivis bom 
bardavo Amerikos keleivinį U°ste Ekscelencijos palydėti 
laivą President Hoover; bom 
ba sužeidė septynis jūrinin
kus ir 3 keleivius; vienas jū
rininkas mirė nuo žaizdų. 
Amerikos atstovas įteikė 
protesto raštą. Kinijos vy
riausybė tuojau atsiprašė, 
paaiškindama, kad nelaimė 
įvyko per klaidą.

Darbininkų suvažiavimas
Automobilių darbininkų 

sąjunga savo antrą metinį 
suvažiavimą turėjo Milwau
kee, Wise. Pernai ši sąjunga 
turėjo tik 30,000 narių. Da
bar jos narių skaičius siekia 
400,000 ir ižde yra beveik 
429 tūkst. dolerių. Sąjungai 
priklauso visų automobilių 
dirbtuvių, išskyrus Fordą, 
darbininkai. Dabar sąjunga 
imsis priemonių kovai prieš 
Fordą, kuri nenori pripažinti 
unijų.
Protestai dėl pašalpų

Į Washingtoną buvo atžy
giavę apie 1,200 darbininkų, 
kurie reikalavo, kad WPA 
darbininkų skaičius nebūtų 
mažinamas. Prezidentas Ro
osevelt per savo sekretorių 
atvykusių darbininkų vadui 
pareiškė, kad WPA darbi
ninkų skaičius nebūsiąs ma- 

1 žinamas, bet ir nedaugina- 
1 mas. šiuo laiku prie WPA 
dirba apie 1,600,000 
ninku. Pernai buvo 
3 mil.
Santander krito

Biskajaus įlankos 
. ir svarbus miestas 

der po ilgo gynimosi pateko 
į Ispanijos sukilėlių rankas. 
Dabar beliko visai maža da
lis baskų žemės, kurią dar 

, kontroliuoja Madrido — Va- 
| lencijos bendrafrontininkai. 

Sukilėliams pavyko atmušti 
priešų antpuolį prie Saragos- 
sos, kur sukilėliai mėginti 

( atkirsti nuo didesnio susi
siekimo. Katalonijos autono
minėje provincijoje paryškė
jo noras deryboms su gene- 

. rolu Franco, bet tikslių ži
nių nėra.
Kiniečių protestas

Kinijos atstovas Šveicari
jai pasiuntė oficialų protes
to raštą Tautų Sąjungai ry
šium su Japonijos nuolati
niu kišimusi į Kinijos reika
lus. Tas protesto raštas bus 
pasiųstas ir Amerikai.

Valdininkų skaičius
Valstybės valdininkų skai

čius nuolat auga. Praeitą sa
vaitę iš valstybės iždo algas 
gavo 841,664 valdžios tar
nautojai. 1933 m. tarnautojų 
buvo tik 565,432. 
Naujos bylos

Gruzijoje sovietų teismas 
teisia 11 stambių komunistų 
komisarų, apkaltintų „tėvy
nės išdavimu”. Apie tą byla 
Maskvos laikraščiai tyli, ra
šo tik Gruzijos spauda.

Prezidentas Roosevelt pa
sirašė kongreso priimtą įsta
tymą bedarbių surašymo rei
kalu. Iki 1938 m. balandžio 
1 d. visoje valstybėje turės 
įvykti visuotinis bedarbių su 

I rašymas.

Rugsėjo 1 d. laivu Nor
mandie J. E. vysk. Mečislo
vas Reinys išvyko į Lietuvą.

buvo nuvykę: kunigai Vaite
kūnas, Simonaitis, Brundza, 
Stonis, Lėkešis, Drazdys, 
Matulaitis, šeštokas, dr. 
Starkus ir Petraitis; komp. 
Žilevičius, L. Vyčių centro 
pirm. A. J. Mažeika su žmo
na, skulpt. P. Rimša, J. 
Dumčius, Amerikos redakto
rius.

Pakeliui vyskupas Reinys 
sustos Paryžiuje pasaulinės 
parodos aplankyti; Vilkaviš
kį pasieks rugsėjo 9 d. — 
lygiai po trijų mėnesių nuo 
išvykimo.

Išvykdamas Ekscelencija 
užsiprenumeravo savaitraštį 
Ameriką 2 metams.

LIETUVOJ UŽSIMUŠĖ RY
GOS APYGARDOS TEISMO 

PIRMININKAS

darbi- 
net per

uostas
Santan-

Rugp. 17 d. apie 6 vai. va
karo Tauragės — Skaudvi
lės plente, už 8 kilometrų 
nuo Tauragės, važiavusius 
lengvuoju automobiliu pen
kis Latvijos piliečius ištiko 
skaudi nelaimė: vienas užsi
mušė vietoje ir du lengvai 
susižeidė. Automobiliu va
žiavo: Rygos apygardos tei
smo pirmininkas, du teisė
jai, vienas advokatas ir pir
mininko žmona.

Aštuntame^kilometre lat
vių mašina norėjo aplenkti 
kitą lengvąją mašiną, bet 
dėl perstaigaus* pasisukimo 
automobilis nuslydo į griovį 
ir net tris kartus apsivertė. 
Mirtinai susižeidė ir vietoje 
mirė Rygos apygardos teis
mo pirmininkas; lengvai su
sižeidė vienas teisėjas ir ad
vokatas, o kiti liko sveiki. 
Susižeidusieji nugabenti į 
apskrities ligoninę. Teismo 
pirmininko lavoną šį rytą 
sunkvežimiu išvežė į Rygą. 
Jį išlydėjo vienas teisėjas ir 
velionies žmona.

SUDIEV, KILNUSIS GANYTOJAUI
Tokiais žodžiais papuošto-j 

je Apreiškimo parapijos sa
lėje, savaitraščio Amerikos 
suruoštos vakarienės daly
viai rugpiūčio 31 dieną atsi
sveikino su Jo Ekscelencija 
vyskupu Mečislovu Reiniu.

Vakarienę, į kurią atsilan
kė per 250 asmenų, pradėta 
8 vai. 20 min. vakare. Ją ati
darė Amerikos leidėjų valdy
bos pirmininkas p. K. Kru- 
šinskas, pareikšdamas vaka
rienės tikslą ir perduodamas 
Ekscelencijai nuoširdžiau
sius savaitraščio Amerikos 
sveikinimus. Maldą sukalbė
jo pats vyskupas. Progra
mos vedėju paskirtas Ame
rikos redaktorius..

Kalbėtojais buvo: kun. Pr. 
Garmus, Easton, Pa., klebo
nas (Pennsylvanijos kunigų 
ir organizacijų vardu); inž. 
Ant. J. Mažeika (L. Vyčių 
vardu); kun. St. Stonis, Jer
sey City klebonas; kun. dr. 
J. Starkus (Marianapolio ko
legijos ir waterburiečių var
du); K. P. Vilniškis (Romu
vos klubo ir L. K. Stud, ir 
Profesijonalų s-gos); kun. J. 
Vaitekūnas, Providence kle
bonas, Kunigų Vienybės ižd. 
ir L. Vyčių dvasios va'das) 
(Naujosios Anglijos kunigų 
ir organizacijų) ir kun. K. 
Paulonis, šv. Jurgio par. kle
bonas, Kunigų Vienybės se
kretorius (Kunigų Vienybės 
vardu).

KINIJA ATSIPRAŠĖ

LENKAI BUVO UŽPUOLĘ 
LIETUVOS SKAUTUS

Washington. — Kinijos 
ambasadorius oficialiai atsi
prašė Jungtinių Amer. Vals
tybių už bombardavimą 
amerikiečių keleivinio laivo 
„President Hoover”, amba
sadorius pareiškė, kad „bom
bardavimas iš orlaivio įvyko 
per klaidą” ir kad Kinijos 
vyriausybė sutinka apmokė
ti nuostolius. Bombardavu
sio orlaivio lakūnas būsiąs 
atiduotas karo teismui.

Rugpjūčio pradžioje Olan
dijoj įvyko tarptautinis skau 
tų suvažiavimas.

Rugpiūčio 6 d. lenkų skau
tai įsiveržė į Lietuvos skau
tų palapines, užpuolė du li
kusius skautus, jėga atėmė 
ir sunaikino Lietuvos žemė
lapius, kuriuose Vilnius pa
žymėtas kaip Lietuvos že
mė.

Gavus žinią apie lenkų 
smurtą, Lietuvos skautijos 
vadovybė buvo' pasiryžusi 
atstovus iš tarptautinio su
važiavimo atšaukti, jeigu 
lenkai tuojau neatsiprašys. 
Lenkų skautų vadovybė tuo
jau atsiprašė suvažiavimo 
viršininkams dalyvaujant. 
Kitą dieną lenkų skautai su 
savo viršininku atsiprašymą 
pakartojo prieš visus Lietu
vos skautus.

Tuo būdu nesusipratimas 
buvo baigtas.

LENKIJOJ NUŽUDYTA 
PER 40 ŪKININKŲ

Varšuva. — Lenkijos ūki
ninkų streikas baigėsi liūd
nomis pasėkomis: oficialiu 
pranešimu, susirėmimuose su 
policija 41 ūkininkas nušau
tas ir 34 sužeisti.

Streiką paskelbę ūkininkai 
reikalavo daugiau laisvės, 
protestavo prieš diktatūrinę 
santvarką ir reikalavo grą
žinti iš ištrėmimo ūkininkų 
partijos vadą Witosą.

— Japonijos 
pranešė, kad ji 
Amerikai jokių 
kurie susidarys 
turtui Kinijoje.

vyriausybė 
nepadengs 
nuostolių, 

amerikiečių

Didžiausia skola
Praeitą savaitę Jungtinių 

Amerikos Valstybių valsty
binė skola pasiekė aukščiau
sio laipsnio — valstybės sko 
la dabar jau didesnė kaip 37 
bilijonai dolerių. Jei šią sko
los sumą išdėstytumėm do
lerių tūkstantinėmis, tai ga
lėtum nukloti beveik pus
antro karto skersai Ameri
ką — nuo New Yorko iki 
San Francisco. Rugsėjo mė
nesį ši skola bus kiek suma
žinta, nes valstybės iždas iš
mokės kelis šimtus milijonų 
dolerių skolos.

Kalbų metu muz. J. Jan
kaus vedamas Apreiškimo 
par. choro ansamblis išpildė 
dainų programą; ansamblis 
sudainavo Vanagaičio Vilnių 
ir Laisvės Varpą, Naujalio 
Jaunimo Giesmę ir Verdi 
Taurių dainą (iš operos Tra
viata). Pianistė M. žudžiūtė 
paskambino Šopeno Waltz in 
G flat, Mar. Stagniūnaitė 
padainavo solo Šimkaus Kur 
bakūžė Sžčfeiaiiota, o A. Mas- 
lauskaitė su A. Dragūnaite 
sudainavo Vanagaičio duetą 
Naktis svajonėmis papuošta. 
Programos dalyviai ir jų va
das muz. J. Jankus susilaukė 
gražiausių ovacijų.

J. E. vysk. M. Reinys pa
sakė ilgą kalbą, labai karštą 
ir įspūdingą; čia paduosime 
tos kalbos kelis bruožus:

Ekscelencija atvykęs į šią 
šalį Kunigų Vienybės kvie
čiamas tikslu pagelbėti ka
talikybės ir lietuvybės rei
kalams ir susipažinti su 
amerikiečių lietuvių ir iš vi
so su Amerikos gyvenimu, 
kad geruosius dalykus galė
tų pritaikinti Lietuvos gyve
nime. Jo kelionė pavykusi vi
sais atžvilgiais. Visur malo
niai priimtas. Ne tik lietu
vių, bet ir kitataučių. Štai, 
Newark© vyskupas Walsh 
taip domėjosi Lietuva, kad 
net . auką įteikė atitinka
miems reikalams.

Jo atsilankymo metu spau 
da gerokai pagarsino lietu
vių vardą — nuo Atlantiko 
iki Ramiojo vandenyno pa
kraščių, kur jam teko irgi 
lankytis.

Lietuviams ištautėjimo pa 
vojų yra, bet yra ir atsparos 
centrų. Parapijos, mokyklos, 
chorai, draugijos, spauda, 
suvažiavimai, L. Dienos, gry 
nai lietuviškos šeimos — tai 
vis lietuvybės tvirtovės.

Amerikiečiai lietuviai gali 
didžiuotis Lietuva, kuriai jie 
tiek daug padėjo. Savo tauta 
drąsiai galime gėrėtis, nes ir 
kitataučiai lenkia jai galvas. 
Lietuviai kovojo prieš milži
ną — caro imperiją. Imperi
ja griuvo, caro priespaudos
neliko, o Lietuva prisikėlė, dų.

Ji laimėjo ne tik dvasinę, 
3et ir ginkluotą kovą, kuri 
nulaistyta geriausių sūnų — 
savanorių krauju. Lietuviai 
aukojosi, nes turėjo viltį. Ir 
£ova prieš lenkus būtų bu
vus laimėta, jei ne didžiųjų 
valstybių įsikišimas lietuvių 
narsiosios kariuomenės žy
giavime prieš Želigovskį! 
Bet Vilnius bus atvaduotas!

Šiuo metu Lietuva gali di
džiuotis savo pinigo pasto
vumu. Sutirpo doleris, fran
kai, anglų svaras, lenkų zlo
tai, italų liros, latvių latai, 
bet Lietuvos litas išliko ne
pajudinamas. Tai vis lietu
viškos dvasios atsparumo 
reiškinys.

Amerikiečiai lietuviai ku
rie daug padėjo Lietuvai, tu
ri teisės pasakyti savo žodį 
ir Lietuvos reikalais. Jų or
ganizuotai tartas žodis sva
rus. Ekscelencija Amerikoje 
daug gera ir naudinga paty
ręs. Grįžęs į Lietuvą būsiąs 
drąsesnis, visuomet atsimin
siąs amerikiečius ne tik san
tykiavime, bet ir savo mal
dose.

Baigoje Ekscelencija jau
smingai linkėjo visiems vi
sada pasilikti gerais katali
kais ir visada ištikimais lie
tuviais. Dar sykį dėkojo vi
siems už visa gera.

Ekscelencijos kalba paly
dėta didžiausiais plojimais ir 
valio šauksmais.

Choro ansamblis dar su
dainavo Vanagaičio Ulonus 
ir Štrauso Dunojaus valsą. 
Paskutinė daina taip patiko 
dalyviams, kad jie norėjo 
dar sykį ją išgirsti, bet dėl 
vėlaus laiko nuo to atsisaky
ta.

Visų bendrai sugiedotas 
Tautos himnas, o Ekscelen
cija ne tik sukalbėjo maldą, 
bet, paprašius, suteikė vi
siems ganytojišką palaimi
nimą.

Prie garbės stalo, be jau 
minėtų kalbėtojų, sėdėjo šie 
kunigai: A. Milukas, 
Brundza 
mieriecių
Daumantas
Pa.), V. Matulaitis (St. 
Clair), Drazdys (saleziečių 
atstovas), J. Vosylius, vieti
niai P. Lekešis, J. Laurynai- 
tis ir J. Kartavičius. Iš pro
fesijonalų teko pastebėti dr. 
B. Vencių, advokatus J. En- 
dziulaitį ir Kl. Vokietaitį1, 
laidotuvių direktorius J. 
Garšvą ir B. Šalinskus; buvo 
atsilankę radio pranešėjai J. 
Ginkūs, P. Dulkė,
čius ir J. Mačiulis, meninin
kas Subačius, muz. J. Brun
dza ir kiti.

Iš Providence, R. I., buvo 
atvykę mokytojai J. šimke- 
vičius ir O. Tamulytė ir vy- 
tė J. Vaitkūnaitė; iš Kašto
no, Pa., muz. Pikutčytė ir p.

(Tęsinys 6 psl.)

M. 
(Newtowno kazi- 

kapelionas), M. 
(Girardville,

J. Dum-

Louis liko čempijonu
Boksininkų čempijonas 

Joe Louis, negras, rugp. 30 
d. atsilaikė prieš anglą 
Farr; manyta, kad Farr kris 
kokiam 3-čiam rounde, ta
čiau išsilaikė visus 15 roun-

/
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Vyrų Svarbios Pareigos
(Mintys iš J. E. Panevė-' organizacijose ir laikytis 

vienybės su dvasininkais.
Spauda yra moderniški 

tankai ir artilerija. Šiandien 
laimi tie, kurių rankose 
spauda. Kad katalikiškoji 
meilė ir katalikiškas teisin
gumas aprėptų visą Lietuvą, 
visą lietuvių tautą, reikia, 
kad visa Lietuva, visa lietu
vių tauta skaitytų kat. spau
dą. Tie, kurie palaiko bedie
višką spaudą, kiša paraką 
po katalikų gyvenimo pama
tais. Tad visų pareiga skai
tyti, platinti ir pirkti katali
kų spaudą.

Auklėti savo vaikus teisė 
priklauso visų pirma šeimai. 
Šeima, negalėdama duoti vai 
kui pakankamo išauklėjimo 
ir mokslo, pagelbininkais 
kviečiąs mokyklą ir Bažny
čią. Tad mokykla turi dirbti 
vieningai su šeima. Kada 
mokykla pradeda skelbti šei
mai svetimas pažiūras, ji 
nustoja teisių, kurias jai 
davė šeima. Tada tėvai ir tė
vams stitikus Bažnyčia turi 
teisę vaikus auklėti ir už 
mokyklos sienų. Kai moky
tojai vaikus gadina, tėvų pa
reiga kelti balsąrir protes
tuoti.

Naudinga rūpintis ke
liais, viešais trobesiais, ligo
ninėmis, bet nenaudinga už
miršti ir socialinių reikalų. 
Sunkus darbininkų gyveni- ■ 
mas kelia jų nerimą ir ver- • 
čia juos ieškoti būdų savo •

žio vyskupo K. Paltaroko 
vyrų eucharistiniame kon
grese pasakyto pamokslo).

Pats Kristus pašaukė vy
rus laimėti Dievo Karalystei 
visą pasaulį. Tačiau Išgany
tojas juos taip pat atvirai 
įspėjo, kad kiti už tai juos 
persekios ir žudys. To liūd
no likimo neišvengė prana
šai, nė pats Kristus. Tačiau 
juos ir nuramino, pranašau
damas viliojančią ateitį, kada 
bus tik vienas ganytojas ir 
viena avidė. Vyrai ir dabar 
yra pašaukti būti Kristaus 
kariais. Todėl jie turi būti 
gilaus ir nepalaužiamo tikė
jimo, nes laimėti tegali tik 
tas karys, kuris tiki savo 
pergale.

Vyrai turi kovoti visų pir
ma savo šeimoje, nes šeima 
be tikėjimo yra pakrikus ir 
liūdna.

Bet ji dar liūdnesnė, kai ji 
tiki ir yra pakrikusi. Tai ne
gyvo tikėjimo šeimos. Vyras 
turi jų tikėjimą atgaivinti, 
turi sukrikščioninti šeimą. 
Šeimoj kryžius, malda, žeg
nojimasis, reguliari išpažin
tis neturi būti užmiršta.

Bažnytiniuos dalykuos vi
siems vyrams reikia atlikti 
religines pareigas, klausyti 
mišių ir pamokslų. Kaip pa
laikysi savo tikėjimą, jei 
neklausysi skelbiamo Dievo 
žodžio, jei nedalyvausi Kris
taus aukoje? Bažnyčioj iš-,gyvenimui pagerinti, šiuos 
girstama ne tik Evangeliją darbininkų troškimus gud- 
skelbiant, bet ir Bažnyčios 
pažiūros į gyvenimą. Visi ti
kintieji pagaliau turi supra
sti, kad religija negali pasi
likti bažnyčioj ir zakristijoj, 
bet turi išeiti į gyvenimą ir 
sukrikščioninti visas jos sri
tis: politiką, prekybą, pra
monę, auklėjimą... Pasaulyje 
nekiltų nė vieno karo, neat
sitiktų sukčiavimų, nebūtų 
badaujančių, jei visos šios 
sritys alsuotų Kristaus skel
biama Dievo ir artimo meile. 
Kokia tuščia būtų religija, 
jei ji tesirūpintų malda ir 
pasninkais, o užmirštų vi
suotinę tikinčiųjų gerovę? 
Tokia religija būtų mirusi 
religija, ir kas norėtų turėti 
su ja reikalų, jei ji neska
tintų žmones į šviesesnį gy
venimą? Todėl tikintieji, 
praktikuodami religiją, tu
rėtų dalyvauti katalikiškose

stė visuomenę į dirbančius, 
niekinamus vergus ir tingi
niaujančius, aukštinamus dy 
kaduonius. Šviesiausi pago
nių mokslininkai niekino dar 
bą ir teisino vergovę.

Reikėjo darbui grąžinti 
pirmykštę jo prasmę. Kris
tus, būdamas Dievas, savo 
darbininkišku gyvenimu vėl 
jį išaukštino. Nuo pat vai
kystės Jis buvo dailidė, tai
gi buvo, pagoniškai tariant, 
juodadarbis. Pustrečios de
šimties metų vertėsi šiuo 
amatu, o apaštalavimui pa
skyrė vos trejus metus. Tai
gi Kristus darbą iškėlė auk
ščiau net už apaštalavimą.

Vertindamas rankų darbi
ninkus, nesirinko padėjėjus 
iš šviesuolių ir mokslininkų, 
bet iš žvejų ir amatininkų 
(šv. Paulius). Tie žmonės, 
kuriuos niekino turtingoji 
visuomenė, turėjo Kristui 
laimėti pasaulį. Ar ne per 
drąsus Kristaus užsimoji
mas? Ar tai ne vergų religi
ja? Ne, tai lygių žmonių re
ligija, kurioj nėra „nei lais
vo, nei vergo”. Kokiomis 
akimis galėjo žiūrėti į krik
ščionybę ištvirkę dykaduo
niai, kai į popiežių sostus 
sėdo net vergai? Tai drą
siausia revoliucija, kokios 
kitos nežino istorija, tik ne 
kraujo ir parako revoliucija, 
o proto revoliucija, privertu
si žiūrėti į darbininką visų 
pirma kaip į žmogų, kuris 
turi teisę būti žmogum su 
savo dvasiniais privalumais 
o kiti įpareigoti šią asmeny 
bę gerbti. Kristus, pagerbda
mas darbininką, jį skirda 
mas pirmutiniu savo sekėju 
nieko nepažemino, niekam 
nekeršijo, nieko nenuskriau
dė, tad kokia trumparegystė 
tų, kurie komunizmą gretina 
su Kristumi arba dar aukš
čiau stato?! Komunizmas, iš 
keldamas darbininkų klasę, 
pažemina buvusių turtingų
jų luomą, paversdamas ji 
vergų luomu, tad visuomenėj 
nieko nepakeičia: vergovė 
pasilieka kaip buvusi, tik 
daug žiauresnė, nes išlais
vintasis darbininkų luomas 
išlaisvintas tik popiery, o gy 
venime jis kaip nešė, taip ir 
tebeheša privalomo ir pri
metamo darbo naštą, jis net 
darbo pasirinkti Rusijoj ne-

Is Katalikų Federacijos 
26-10 Kongreso
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čiau turėjo savo veikimo

riama kasmet visose koloni 
jose ruošti jaunimo savai
tes.

riai išnaudoja komunistai. 
Kovoti su komunizmu seksis 
tik tada, kai bus mažinamas 
biednuomenės vargas. Todėl 
tie, kurie turi pertekliaus, 
turi jį dalintis su kitais. Dar 
bo žmogus negali gauti iš
malda to, kas priklauso jam 
iš teisingumo. Teisingumas 
stato tokius reikalavimus, iš 
kurių atsipirkti menkomis 
aukomis negalima. Teisingu
mo šauksmo neužslopina nė 
patrankų balsai. Tad reikia 
įvykdyti teisingumas, ir 
Bažnyčia prašo didesnių au
kų vargstantiems. Duokite, 
kiek galite. Gerindami nu
skriaustųjų gyvenimą, pasi
tarnausite ne tik vargšams I

i paprastuosius rankų darbus. 
Darbas buvo taip vertina
mas, kad grafas Ermenfroy, 
sutikęs dorą darbininką, taip 
susijaudindavo, jog verkda
mas bučiuodavo jo rankas, 
nes kiekvienas darbininkas 
jam buvo Kristaus paveiks
las. Iš anų laikų turime mo
kytis gerbti darbą: juodas 
darbas yra tik piktas dar 
bas. ’Juodadarbiai yra tik 
niekšai, bet ne darbo žmonės 
„Darbas su Kristumi” turi 
būti šūkis dedant savo Tė
vynei ir Valstybei geresnės 
ateities pagrindus! — įspū
dingai baigė savo paskaitą 
prof. Dovydaitis.

Šiandien jau su susižavė
jimu žiūrima į tuos „tam
siuosius” vidurinius amžius, 
kada nebuvo darbininkų 
klausimo, kada veikė darbi
ninkų ir darbdavių korpora
cijos, kada į darbininką bu
vo žiūrima kaip į žmogų, kai 
visas gyvenimas buvo tvar
komas pagal Kristaus moks
lą. Anų laikų grafai, net ku
nigaikščiai stodavo į vienuo
lynus ir ten dirbdavo pačius

(Pradžia praeitam numery)
Lawrence, Mass. — A.L.K. 

Federacijos kongreso pir
mojo vakaro programa, kaip 
jau anksčiau pranešta, bu
vo perduota per radio. Dide
lis skaičius apylinkės lietu
vių ir kitataučių pasinaudo
jo ta proga.

Antros dienos priešpieti
niame posėdy išklausyta dr. 
A. Rakausko ir kun. Pr. Ju
ro referatų. Dr. Rakauskas 
kalbėjo apie popiežių enci
klikas darbo klausimais, o 
kun. Pr. Juras kėlė mūsų 
visuomeninio gyvenimo trū
kumus ir siūlė įvairias prie
mones sėkmingesnei veiklai. 
J. E. vysk. M. Reinys pareiš
kė įvairių pastabų.

Popiet apsvarstytos ir pri-' 
imtos įvairios rezoliucijos, 
kurių pažymėtinos šios:

1. kitais metais organi
zuojama ekskursija į Lietu
vą ir tarpt, eucharistinį kon
gresą Budapešte;

2. J. E. vysk. M. Reinys 
išrenkamas Federacijos Gar
bės Nariu;

3. centro valdybai paveda- ! 
ma bendradarbiauti su Ku- 1 
nigų Vienybės socialine ko
misija ir rūpintis socialinių ; 
reikalų sprendiniu;

4. visos kolonijos ragina
mos iškilmingai minėti Lie- 1 
tuvos krikšto 550 metų su- I 
kaktį;

5. skyriai kviečiami orga
nizuoti visuomeninių studi
jų ratelius;

6. feder. kongresai šaukia
mi kasmet; 7. idėjinės orga
nizacijos kviečiamos šaukti 
savo seimus drauge su feder. 
kongresu;

8. klebonai prašomi para
pijoje steigti spaudos pla
tintojų ir korespondentų ra
telius ;

9. užgiriamas centro val
dybos nusistatymas visomis 
galimomis priemonėmis dirb 
ti Vilniaus vadavimui per 
Federaciją ir jos skyrius;

10. Marianapolio kolegijo
je steigti Amerikos Lietuvių 
Muziejų;

11. Kunigų Vienybei dėko
jama už pakvietimą J. E. 
vyskupo M. Reinio;

12. jaunimo organizavimo
ir stiprinimo reikalu nuta- 0 darbas — prasidėjo,..

Į federacijos valdybą iš
rinkti 9 asmenys, kurie pa
reigomis pasiskirstė šiaip: 
dvasios vadas kun. K. Urbo
navičius, pirm. dr. A. Ra
kauskas, vicepirm. komp. Al. 
Aleksis, ižd. kun. Ig. Alba- 
vičius, sekr. L. Šimutis, val
dybos nariai: kun. dr. J. Na
vickas, kun. Pr. Juras, kun. 
J. Balkūnas ir J. B. Laučka.

Kongresas baigtas J. E. 
vysk. M. Reinio kalba, mal
da ir Tautos himnu.’

7 vai. vak. šv. Pranciš
kaus par. salėje įvyko šauni 
vakarienė, kurios programos 
vedėja buvo p. Jakavonytė 
iš Brockton, Mass. Dalyvių 
buvo 350. Atsilankęs miesto 
mayoras pasveikino vysku
pą Reinį ir pasidžiaugė, kad 
Lawrence miestui buvo gar
bė turėti federacijos kon
gresą. Pasakyta daug svei
kinimo kalbų; vietos choras 
pasirodė su dainomis. Vysk. 
Reinys nepaprastai gerai 
jautėsi ir savo gyvu žodžiu, 
energingai tartu, užkvietė 
visus dalyvius dirbti pasiry
žimo dvasia.

Vietos laikraščiai labai 
plačiai rašė apie kongresą, 
net ir vedamasis straipsnis 
pirmame puslapy, buvo pa
skirtas šiam kongresui pa 
minėti.

Persitvarkė žurnalistai
Rugp. 25 d. pas kun. Pr 

Jurą įvyko žurnalistų posė
dis, kuriame pasitarta Ame 
rikos Lietuvių Žurnalistų są
jungos veiklos plėtimo rei
kalais. Sąjungos nariais pri
imta 14 asmenų, keli nomi
nuoti. Išrinkta tokio sąstato 
valdyba: garbės pirm. kun. 
K. Urbonavičius, pirm. L. 
Šimutis, vicepirm. A. F. 
Kneižys, ižd. kun. J. Balkū
nas, sekr. J. B. Laučka. Grei- 
tu laiku žurnalistai priims 
savo statutą.

Po kongreso...
Kongresas praėjo. Law

rence lietuviai su savo vadu 
gražiai priėmė kongreso da
lyvius. Visa išorė buvo labai 
viliojanti. Dabar vėl laukia 
darbas. Kongresas pasibaigė,

Lenkai Nesustabdo Persekiojimų Vilnijoje

Lietuvoje šiuo laiku vieši
iš Ispanijos atvykęs kun. dr. planą, tai jie jau tada pasi- 
Arnaldich, kurs XX Am
žiaus dienraščio bendradar
biui papasakojo, ką pats sa
vo akimis matė ir ką girdė
jo iš gyvų liudininkų apie 
Ispanijos „liaudies fronto” 
siautimą, apie sužvėrėjusių 
komunistų, anarchistų ir ki
tų radikalų darbus.

Štai kelios ištraukos iš 
suskubusio laiku pabėgti is
pano pasakojimų, išėjusių iš 
jo skausmingai drebančių 
ispaniškų lūpų:

Daugelis pabėgėlių pasa
kojo matę, kaip komunistai 
ir anarchistai važinėjo ant 
automobilių lempų užmovę 
po nukirstą galvą. Vieną ma 
no pažįstamą kunigą, įsiver
žę į kleboniją, išrengė ir ve
džiojo po miestą, o kad la
biau pagąsdintų, mėtė jam 
po kojų petardas. Pagaliau 
nuvedė į kapines, įkasė iki 
.kaklo, o galvą paliko viršuj. 
Taip jis čia ir mirė.

Taragonoj sušaudė 40 nau 
jai įšvęstų seminaristų. Bar- 
celonoj nužudė jėzuitą, nu
kirto jo galvą ir padėję ant 
lėkštės nešiojosi po miestą. 
Kad lengviau sugaudytų no
rimus žmones, buvo paskir
tos premijos po 100 — 3,000 
pezetų už pristatytą galvą.

Tiesa, tose apylinkėse bu
vo daugumas katalikai, bet 
jie beginkliai, o teroro ak
tams daug žmonių nereikė
jo: anarchistų ir komunistų 
būrys sėdo į automobilius ir 
pasileido po kraštą, šaudy
dami kunigus ir vienuolius 
ir degindami bažnyčias. Kai 
kurias seseris jėga nuvežė į 
viešuosius namus. Leridos 
vyskupą Huix Miralpeix su
kapojo į gabalus ir įmetė į 
upę. Barbastre 40 maristų 
klierikų pasodino į kalėjimą. 
Jiems pasiūlė burnoti prieš 
Dievą, tada paleis, o klieri
kai vieningai šaukė:

— Tegyvuoja Kristus Ka
ralius !

Sušaudė visus.
Fuenteovejunoj septynis 

pranciškonus nuvedė į mies
to aikštę. Pirma pasiūlė me
sti vienuolių drabužius, tapti 
komunistais, tai bus laisvi, o 
šie šaukė:

Tegyvuoja Kristus! Ta
da jiems išpiovė liežuvius. 
Kai šie, negalėdami kalbėti, 
pakėlė maldai akis į dangų, 
išplėšė jiems akis ir sušau
dė. Leridoj jauną klieriką 
prikalė prie kryžiaus.

Ir toks herojizmas Ispani
joj galimas!

Komunistai gaudyti nori
mus asmenis galėjo nesun
kiai. Mat, paskutinių rinki
mų metu piliečiai gavo pažy
mėjimus su fotografijomis. 
Kadangi komunistai iš anks-

naudojo proga sudaryti rei
kalingus sąrašus ir įsigyti 
reikalingas fotografijas.

Matydami tokius nežmo
niškumus, daugelis bėgo. 
Patogiausia buvo bėgti per 
Pirėnus į Prancūziją. Tačiau 
anarchistai su komunistais 
tą kelią greit pastebėjo. Jie 
paliai sieną, netoli Perpigna- 
no įrengė restoraną. Sniege 
klaidžiojantį bėglį jie įsivi
liodavo į tą restoraną, saky
dami, kad čia jau Prancūzi
jos teritorija, ir nužudydavo. 
Tačiau šiaip taip pavyksta 
pabėgti.. Vienas vienuolis il
gai slapstėsi namo rūsy. Pa 
galiau matydamas sau ir ki 
tiems pavojų, bėgo. Keturias 
dienas klaidžiojo Pirėnų snie 
ge ir vis dėlto pasisekė pro 
sieną praeiti.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūte

Protingas žmogus myli ne 
todėl, kad tai jam naudinga, 
bet todėl, kad pačioje meilė
je jis randa laimę.

— Paskalis.

Jei norim ko daugiausia 
išgauti iš gyvenimo, turime 
išmokti ne tik žiūrėti, bet ir 
matyti. Saulė nėra vienapu- 
sė, vien laumei ar rožei pa
lanki, ji įsispraudžia visur 
ir ne ji kalta, tik mūsų ma 
tymo būdas.

— O. Marden.

Žmogaus lengvamanumas, 
tamsumas, apsileidimas ar 
silpnadvasiškumas stato mū 
ro sieną tarp jo ir viso to, 
kas yra prakilnu, gilu, pro
tinga, gera ir didinga.

— Whipple.

Išsižadėjimas niekad nėra 
lengvas, o ypač, jei žmogus 
mano išsižadąs amžinai.

— Ožeškienė.

Žmonės panašūs į vyną: 
amžius naikina blogą ir to
bulina gerą.

— Ciceronas.

Nėra politikos be manda
gumo. — Magoon.

(Tęsinys)
PALAIMIMAS
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M mano, nesisl 
uannėjo Jūra Rūk 
jie Komio jos viri 
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jofidumo, kaip tik 
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ritančią įtekmę 

įsKffln įkaitusiai 
Ltato't mums sau eit 
n! Tas darbas yra 
Jei atliekamas 

rioli'u", murmėjo 
k oras jūsų gimdy 
ri kad jūs taip si 
a p dalykais ir taip 
ta mano? Kodėl ji 
riiiigi man, iš kur: 
rili esmė kylo? 0, 
dii! Sumažindami 
šį jis griaunate sai 
®i pagrindus. Net 

tau nuo manęs pr

įUiir dideli, did 
s nes visi priklau 
fti nuo kito”, gii 

Ita ore beskrajoc 

ilgosios Jūros, du< 
Ii an gausybės tierr 

jšitams reikia. 

IM ko mes prašot

Miistyti rūpesčiai 
Mi| prapultis”, n 
p piktos Jūros.

M prapfeti- tai 
iitiW prtėV ats: 

p©tekildami, „ž 
•hfcr, ar mes patys i 
Ife ko norime, kad j 
ta'daiyfanėt? št 

I® savo draskas ta 

ptio tiems, kuriei 
U.II

j/B numečiau jas, ka 

naštą j savo ž 
F gelmes,” susui 
f risčiai l(Ar mes j( 
ta turime?” 

fe tose gelmėse kai 

būti taip pri 
Jlhip mes viršuj 

f spyrėsi Rūkai. „Ta

v

Valgyk prie savo stalo lyg 
kad valgytum prie karalie
nės stalo. Jei tėvai kreiptų 
daugiau dėmesio į savo vai
kų papročius namie, retai 
nepatiktų jiems jų vaikų pa
sielgimai svečiuose.

— Konfucijus.

I (Tęsinys) 
Orimasis Trakų 
I Nidos žygis 

w Ariogalos ąžuo
le laidojamas vienas 
Ihaieiij bajorų Jis 

puštas kryžeivių, 
putės palydovų ūž
ti Bajorą Strisių ly

ra keturi jo sūnūs, 

p buvo nepaprasto 
ta Paniurę, pik 

Suėję slopino kerštą 
ta jy tėvą vo- 

f lydėjo dar kuni- 
kugėla, jo bičiulis 

R pažįstamų ir ar- ■ 
R bei šiaipjau i 
H Buvo ir astuonios i 

p Jos laikė ran- s 
Rs ir rinko į jas i 

mamas ašaras, 
ta nešė tam tyčia g 

F Neštuvais. Neštu-1 
tai brangiau

si Ilgos procesi- k 
ta ėjo vaidiloj Ja 
tatns ir mušė |j( 

n garsai gedu- de 

r Uolyno tan- m

Iš Vilniaus vėl atėjo žinių 
apie naujus persekiojimus. 
Iš Pažemiškio, Dūkšto valse., 
trejiems metams per 24 vai 
ištremta iš palinijo juostos 
mokytoja Marija Paukštytė. 
Suvalkų apylinkėje nežinia 
už ką suimti J. Marcinkevi
čius iš Klevų, Marteckas ir 
Gylys iš Radžiūnų ir Mu- 
liarskaitė iš Seinų; iš jų 
Marteckas ir Marcinkevičius 
išvežti į Lūkiškio kalėjimą 
Vilniun; daugely vietų nelei
džiama lietuviams ūkinin
kams statyti trobesių, lietu
viams nuo kultūrinio darbo 
atitraukti ir nuodyti jų są
monei steigiamos kaimuose 
karčiamos; iš Vilniaus iš
tremta mokyt. M. Sabalytė 
ir Povilo Karazijos žmona ir 
vaikai, atimtos iš jų vertin
gos knygos; tardomi taut, 
lietuvių k-to pirm. K. Stašys, 
Ryto pirm. kun. Čibiras, 
Labdaros dr-jos pirm. kun. 
Pr. Bieliauskas, Šv. Kazimie
ro dr. pirm. kun. V. Taškū-

nas ir Lietuvių mokslo dr- 
jos tarnautojas Razmukas; 
Vilniaus žodžio red. J. Lat
viui apskrities Storasta ne
leidžia aplankyti tėviškės 
Valkininkų valse., Vilniaus 
Žodis 28 nr. už straipsnius 
„Švenčionių gimnaziją užda
rius” ir „Mokslo metams 
pasibaigus” konfiskuotas; už 
teisingesnių žinių bei straip
snių dėjimą konfiskuoti net 
gi lenkiški laikraščiai Prze- 
gląd Wilenski ir Slowo, o 
lietuviškojo Vilniaus Ryto
jams konfiskavimams tiesiog 
nėra galo; uždarė Jaunimo 
Draugą, dabar tardo jo re
daktorių Aug. Buroką; pa
galiau lietuviškos spaudos 
golgotos virtinėje konfiskuo
tas A. Juškevičiaus ir J. Ma
ceikos veikalas „Vilnius ir jo 
apylinkės’

Tai tik įvyko šiomis dieno
mis, o kas lenkų Vilniaus 
krašte pridaryta per pasku
tiniuosius metus, tai neleng
va ir aprašyti. Nėra tos die-

Gražios moters papuoša 
las — tai būdo kuklumas.

— Stoke.ir Kristui, bet ir savo tėvy
nei. Tepajunta darbininkas, 
kad jo reikalais daugiau rū
pinas Kristus ir krikščioniš
koji meilė o ne komunizmas.

Darbo žmogui priklauso pagarba
Prof. Dovydaitis Panevė

žio Eucharistinio Kongreso 
metu skaitė įdomią paskaitą 
apie darbininkus. Jis gražiai 
išdėstė krikščioniškąsias pa
žiūras į darbą. Pastebėjęs, 
kad pats Dievas, sukurda
mas pasaulį, buvo pats pir
masis darbininkas, profeso
rius istoriškai apžvelgė žmo
nių pažiūras į darbą. Pirma
sis žmogus darbininkas buvo 
Adomas, kuriam Dievas pa-

vedė visą Rojų, „kad jis jį 
apdirbinėtų”, kaip sakoma 
Šv. Rašte.

Vadinas, Dievas skyrė 
darbui žmogų nuo pat pra
džių, kol šis dar nė nusikal
tęs nebuvo. Tik šiuo darbu 
žmogui tereikėjo aptikti 
gamtos paslaptis, jas apval
dyti ir pavergti žmogui.

Pagonybė šią kilnią darbo 
paskirtį iškreipė ir sužalojo. 
Ji darbą pažemino ir paskir-

Skaitykite ir platinkite 
savaitraštį Ameriką.

nos, kad okupanto ranka ne
būtų palietusi tos ar kitos 
lietuviškos pastogės. Draugi
jos uždarytos, visoks kultū
rinis lietuvių veikimas supa- 
raližuotas, lietuviams moky
tiniams užčiauptos lūpos.

Tamsoje skursta mūsų 
broliai Vilniaus krašte, tuo 
tarpu, kai Nepriklausomoje 
Lietuvoje lenkų gimnazijos, 
ir mokyklos, ir draugijos ne
varžomos veikia ir sėja pik
tą sėklą. Visoje Lietuvoje ir 
laisvoje ir okupuotoje, lenkų 
agentai varo lietuvių nutau
tinimo darbą be atodairos, o 
Vilniaus krašte lietuviai 
žiauriausiai persekiojami.

— 1941 metais sukanka 
600 metų nuo Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Gedimino 
mirties; tos sukakties minė- j 
jimui jau ruošiamasi.

— Leipalingio apylinkėje j 
rugpiūčio 7 d. buvo nusilei- j 
dęs lenkų karo orlaivis, bet j 
tuojau, paskubomis, nuskri- j 
do lenkų pusėn.

— Vilniaus lietuvių komi- į 
teto pirm. K. Stašys tebelai- j 
komas kalėjime nuo birželio 1 
23 d., nors jokių kaltinimų | 
nesurandama prieš jį.

— Randamonių kaime len-1 
kai uždraudė naudotis radi-j 
i o ir fotografavimo apara- 1 
tais. «
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Prilyginimai Iš Gamtos
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anarchistai su 
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no įrengė res J 
klaidžiojantį Į^j 

liodavo į tą ręstoj 
darni, kad čia jauki 
jos teritorija, if J 
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gai slapstėsi Damo^ 
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MINČIŲ
Sūrinis

Eleonora

Protingai a^, 
todėl, kad tai jam 
iet todėl, kadpaoojt^ 

je jis randa laimę.
-Pasbh

Jei norim ko daugį® 
išgauti iš gyvenimo, tari 
išmokti ne tik auiėti, tai 
matyti. Saulė nėra 
sė, vien laumei ar na p 
lanki, ji įsispraudžia w 
ir ne ji kalta, tik mūsą i 
tymo būdas.
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nlpnadvasišhate® 
ro sieną taip pila 
kas yra pralota^ 
tinga, gera ir ttįi

Žmonės panašūs į $ 
mžius naikina blogą 
alina gerą.

Išsižadėjimas niekį ė 
engvas, o ypač, jei ap 
aano išsižadąs aram

Nėra politikos be 
uno. - W1

ugiau dėmesio j
papročius

latiktų jiems ją^F
tgimai svečiuose.

-Konfo^

' '„Sugrįžkite pas mane, vai- i 
keliai mano, nesiskirkime”; i 
murmėjo Jūra Rūkams, ku
rie kilo nuo jos viršaus, tro- 
piškos saulės karščio aukš
tyn traukiami. „Sugrįžkite 
mano prieglobstin, ir pridė-1 
kite savo dalį mano didu
mui ir jėgoms užlaikyti”.

„Nėra jokio užsilaikan
čio didumo, kaip tik padalin
tame gerume”, atsakė Rū
kai; „štai, mes nešame tavo 
^vėdinančią įtekmę aplink 
esančiam įkaitusiam orui. 
Leiskit mums sau eiti, o Jū
ros! Tas darbas yra geras”

„Bet atliekamas mano 
nuostoliu”, murmėjo Jūros. 
„Ar oras jūsų gimdytoja, o 
ne aš, kad jūs taip susirūpi
nę jo dalykais ir taip aplei- 
džiate mano? Kodėl jūs taip 
nedėkingi man, iš kurios jū
sų pati esmė kylo? O, kvaili 
vaikai! Sumažindami mano 
jėgą, jūs griaunate savo gy
venimo pagrindus. Net jūsų 
buvimas nuo manęs priklau 
so”.

„Maži ir dideli, dideli ir 
maži, mes visi priklausome 
vienas nuo kito”, giedojo 
Rūkai ore beskrajodami. 
„Galingosios Jūros, duokite 
iš savo gausybės tiems iš 
mūsų, kuriems reikia. Tai 
tik maža, ko mes prašome”.

„Paskirstyti rūpesčiai — 
tai kvailių prapultis”, mur
mėjo piktos Jūros.

„Bet praplėsti — tai iš
mintingųjų garbė”, atsakė 
W, vis bekildami, „žiū
rėk, dabar, ar mes patys ne
darėme, ko norime, kad pa
čios taipgi darytumėt? štai, 
palikome savo druskas tavo 
prieglobstin tiems, kuriems 
jų reikia’ ’.

„Ir aš numečiau jas, kaip 
nenaudingą naštą į savo že
miausias gelmes,” sušuko 
Jūros rūsčiai. „Ar mes jos 
jau negana turime?”

„Vienok tose gelmėse kar
tais jos gali būti taip pri 
imamos, kaip mes viršuj<
orui”, spyrėsi Rūkai. „Tai aukštyn.

Mos moters
— tai būdo kukiui

_ 1941 metais šilkai 
metų nuo Didžiojo^ 

os kunigaikščio 
ties; tos sukakties ai* 
ui jau ruošiamasi
- Leipalingio apy^ 

piūčio 7 d. buvo 
lenkų karo orlaivis
au, paskubomis, J 
enkų pusėn.
. Vilniaus lietuvi^ į 
pirm. K Stasys^ i 

as kalėjimo I 
L, nors jokiy^* ' 
randanti prieš# 

. Randamonių kaime l®’ 
uždraudė naudotis^;
■ fotografavimo

„Jūs negalite panešti mū-( 
sų visų’ ’, sakė Rūkai jų besi
kaunantiems rėmėjams. 
„Tad kai kurie iš mūsų grį
šim su suraminimo žinia į 
galingas Jūras, pasakyti 
joms, kad viskas gerai”.

Bet net kai jie sugrįžo lie- ■ 
taus sriautais jų prieglobs
tin, Jūros vis murmėjo. „Ge
ra, kad nors bent dalis to, 
kas prapuolė, sugrįžta”, jos 
sakė. Bet jos nežinojo, nė 
nepaisė kas atsitiko su ki 
tais.

Kitiems, vienok, sekėsi lai
mingai ir gerai; nes aukštai 
virš žemės ir jūrų jie buvo 
nešami aukštesnių oro sro
vių, kurios keliavo į šiaurę 
ir nešė juos pirmyn į niekuo
met nesibaigiančio gero ke
lionę.

Tikrai, turėjo būti saldžių 
jausmų, nešami pirmyn nesi
mainančio vėjelio per padan
gių aukštesnes dalis, laisvi 
nuo rūpesčio, pilni saldaus 
dykumo ir lengvumo sapno. 
Bet čia buvo tik dalelė Rū
kų eisenos nuo Jūrų. Kitame 
susitikime, tropikų pakraš
čiuose, su keleiviais, ateinan
čiais iš kitų pusių, atsirado 
naujas priešingų vėjelių Į įvyksta nūn alkoholio,
spaudimas, valandžiukės ap-i 
sistojimas, ir tuomet nusi
leidimas, kuriuomi jie aplei
do tas aukštesnes dalis ant 
visados. Nuo to laiko, jie

visuomet šiaip yra: ir galų , 
gale viskas išeis į gerą. Ma
ži ir dideli, dideli ir maži, 
mes visi visuomet priklau
some vienas nuo kito”.

„Eikite tad”, aimanavo 
Jūros. „Jūs, kurie esate pri
sirengę paaukoti žinomą ge
rą už nežinomą vaizdą, eiki

me, ir patys būkite pirma sa
vo kvailystės auka. Vėjeliai, 
kurie dar pučia jus pirmyn 
mano viršūne, jums beeinant 
pakils su pašėlimu, ir išpus
tys į nieką. Prapuolę tarp 
audringų vėjų, kur bus jūsų 
nauda kitiems arba mano 
užmokestis už jūsų neteki
mą? Sudiev ant visados ir 
visados, sudiev!”

' „Sudiev, bet ne ant visa
dos”, atsakė Rūkai, besi- 
skirstydami prieš vėją.

Gal buvo nepatenkinantis 
persiskyrimas; dažnai, kai 
jų gentis apkeliaudavo visą 
žemę, niekados jokia.jų da
lis negalėjo išaiškinti apie 
eisenos kelią jūrų viršūnei, 
kuri daugiausia užvydėjo jų 
atsiskyrimui.

Rūkai pradėjo savo ap- 
linkratį, ir buvo nešami pir
myn neatlaidžių pietrytinių 
vėjų į ekvatoriškų ramumų 
šalis, į tą nuostabią šilumos buvo išskirstyti paviršuti- 
ir susikrovimo juostą, kur niais vėjais kelionei, naudin- 
jie buvo patikti vėjelių, ku 
rie, lygiai kaip ir jie, kelia 
vo nuo šiaurės ir čia šis su 
sitikimas trupučiuką sulaikė 
abiejų žygiavimą. Bet šie 
priešingi vėjai, apsunkinti 
dviejų puskamuolių rūkais, 
turėjo kiekvienas savo pa
siuntinystę, ir veikė pagal 
nustatytą tvarką.

Jų reikalas buvo nešti iš
garavimus nuo šiaurės ir 
pietų į šaltesnes, aukštesnes 
padanges, kame dar sykį jų 
kelias buvo laisvas ir jie ga
lėjo keliauti apie pasaulį. 
Šiaip pakelti, vienok, vos 
spėjo Rūkai įeiti į maišesnę 
atmosferą, kai jų dalelės iš
sisklaidė, ir dalis jų laikėsi 
krūvoj lašuose, šiaip jie pa
liko sunkesni nei pirma; 
taip sunkūs, iš tikrųjų, kad 
vėjai negalėjo iškelti jų

Juozas Sužiedėlis

ŽALGIRIS
(Tęsinys)

VIII. Pirmasis Trakų 
vaivados žygis

Šventajame Ariogalos ąžuo
lyne buvo laidojamas vienas 
senųjų žemaičių bajorų Jis 
buvo užmuštas kryžeivių, 
per Skirmuntės palydovų už
puolimą. Bajorą Strisių ly
dėjo į laužą keturi jo sūnūs. 
Visi jie buvo nepaprasto 
stiprumo vyrai. Paniurę, pik 
ti. Krūtinėje slopino kerštą 
nužudžiusiems jų tėvą vo
kiečiams. Lydėjo dar kuni
gaikštis Vingėla, jo bičiulis 
Virba, daug pažįstamų ir ar
timų, žmonių bei šiaipjau 
kaimięčių. Buvo ir aštuoniom 
verkautojos. Jos laikė ran
kose ašarines ir rinko į jas 
savo išverkiamas ašaras, 
Patį lavoną nešė tam tyčia 
padarytais neštuvais. Neštu
vai buvo užtiesti brangiau
siais kilimais. Ilgos procesi
jos priešakyje ėjo vaidiloj. 
Jie pūtė trimitus ir mušė 
būgnus, kurių garsai gedu
lingai sklido ąžuolyno tan
kynėmis.

Vienoje ąžuolyno aikštelė
je, po plačiai išsikerojusiu 
ąžuolu, stovėjo Perkūno sta
tula. Ties statula stovėjo ak
mens aukuras. Ant jo lieps
nojo amžinoji ugnelė. Kurstė 
ją keturios tyliai slankio- 
jančios vaidilutės. Jos mėtė 
į ugnį gintarą ir ąžuolo žie
veles. Priešais aukurą klūpė
jo šešiasdešimt vaidilų. Visi 
jie buvo baltai apsivilkę, su
sijuosę plačiomis žaliomis 
juostomis. Rankose laikė dvi 
linkai suriestais galais kri
vūles. Jų priešakyje stovėjo 
vyriausiasis krivė. Laidotu
vių procesijai atvykus jau į 
ruomuvą, jis palytėjo lavoną 
savo trilinkai suriesta kri
vūle ir tarė:

— Eik, ištikimas Perkūno 
sūnau, į laimingą rytų šale
lę!

Krivei davus ženklą, vaidi
los užnešė lavoną ant aukšto 
laužo. Virba užvedė negyvė
lio žirgą. Jis turėjo būti su
degintas kartu su savo šei
mininku. Žirgą pakorė ant 
tam tyčia padaryto skersi-

SVEIKATOS KAMPELIS
ALKOHOLIO ĮTAKA 

DARBUI

Yra tokių, kurie mano, 
kad žmogus, išsigėręs degti
nės, gali daugiau ir geriau 
nudirbti. Iš tikrųjų visai 
priešingai.

Moksliški tyrinėjimai štai 
ką parodo: jau nedidelis al
koholio kiekis sutrumpina at 
mintį, apsunkina ir suardo 
tvarkingą protavimą. Išsigė
ręs blogiau susikaupia ir 
menkiau domisi darbu. Nuo 
alkoholio protas greičiau pa
vargsta, sumažėja proto pa
jėgumas, ir daugiau daroma 
klaidų.

Išgėrus net maža alkoho
lio po kelių minučių pastebi
mas slėgiąs ir silpninąs 
veiksmas protui. Pakartoti
nas alkoholio vartojimas la
biau silpnina protą ir smar
kiau gadina smegenis, negu 
vienkartinis išsigėrimas.

Didelės svarbos darbui tu- 
. ri protiniai užsikirtimai, ar- 
, ba protinės spragos, kurios

gai žmogui.
Ir jei kuomet, supami toje 

linksmoje kelionėje aukštai 
virš tropikų, Rūkai buvo už
miršę laikinai savo pasiunti
nystę, tai dabar jie negalėjo 
jos užmiršti. Nešami laimin
gu džiaugsmu visų skirtingų 
vėjelių, kurie siaučia virš 
šiaurinio puskamuolio, jie 
neturėjo vietos, kur jų nesi
rado. Dalis buvo reikalinga 
čia; kita dalis ten; Islandi
jos sniegai, Italijos vyndar- 
žiai, Ispanijos apelsinų so
das, ir upė, kuri verčiasi per 
didžiuosius Niagaros akme
nis — visi turėjo būti maiti
nami jų paskirtais metlai-
kiais, ir maistas dabar kelia- gėręs mažiau nudirba ir dau 
vo pas juos. giau padaro darbe klaidų.

Bet pavargtų akis, kuri - — j______________ _ -

stengtųsi jautriai apžiūrėti Rūkus per kai kurių jų mei- 
plačią skritulio erdvę. Už- lės kelionės stotis.
tenka, jei galime pasekti (Bus daugiau)

Kai neblaiviems šoferiams, 
lakūnams ar garvežių kon
duktoriams, dirbant rizikin
gą darbą, nuo alkoholio 
trumpam momentui užsiker
ta sąmonė, tada tai papras
tai ir atsitinka nelaimės: 
automobilių, lėktuvų katas
trofos ir kitokios nelaimės. 
Alkoholis sumažina įgudimą 
arba įpratimą darbui. Žmo
gus geriau ir sparčiau atlie
ka tą darbą, kurį jis yra į- 
pratęs dirbti. Įpratimas tai 
antras prigimimas. Alkoho
lis tąjį įpratimą kaip proti
niam, taip ir fiziniam darbui 
susilpnina.

Išgėrus alkoholio, dažnai 
ūpas darbe pakyla. Išsigėru- 
sis pradžioje smarkiau imasi 
darbo, ir jam atrodo, kad 
jis daugiau nudirba gėręs, 
negu negėręs, bet iš tikrųjų 
tai gėrusio j o darbo produk- 
tingumas yra menkesnis:

Mokslininkas >■: Aschaffen- 
burgas darė bandymų su 1 
raidžių rinkėjais. Jis duoda- i 
vo jiems po 36 gramus alko- 1 
holio vieno literio alaus pa- i 
vidalu ir pastebėjo, kad nuo 
to raidžių spaudos rinkikų 
darbingumas sumažėdavęs 
net 15%.

Achas nurodė, kad alkoho
lis turi blogesnę įtaką to
kiam proto darbui, kur rei
kalinga kūryba ir didesnis 
dvasinis įtempimas. Mažiau 
nuo alkoholio nukenčia dar
bas, atliekamas mechaniškai, 
su mažesniu galvojimu. Fi
ziologas Muelleris ir gamti
ninkas Helmholcas patyrė 
ant savęs, kad jiems kūrybi
nį darbą susilpninę mažiausi 
alkoholio kiekiai. Vokiečių 
poetas Goethe sako, kad jo 
darbingumas ir kūrybinė ga
lia ypač būdavusi didelė to
mis dienomis, kai jis neger
davo alkoholio, Goethe net 
pareiškia, kad žmonija pa
siektų nepaprastos kūrybos, 
jei visi žmonės lig vieno bū
tų visiškai blaivūs.

Fizinį darbą alkoholis irgi 
žymiai sutramdo. Čia nekal
bama apie visišką pasigėri
mą. Girtas žmogus visai ne
darbingas. Aš tik kalbu apie 
išsigėrimą. Fiziniame, kaip 
ir proto darbe, iš pradžių iš- 
sigėrus jaučiamas energijos 
pakilimas ir, rodosi, kad rau
menų darbas geriau sekasi. 
Iš tikro gi yra kitaip. Tyri
nėjimai rodo, kad išsigėrus 
alkoholio pradžioje raumenų 
pajėgumas iš tiesų pakyla, 
bet praėjus 10—15 minučių 
tas pajėgumas žymiai su
silpnėja, krinta. Alkoholikai 
ypač netinka sunkiam dar
bui, kur reikalingas atidu
mas ir atsargumas, nes 
raumenys virpa, rankos 
ba, akys blogiau mato.

Taigi alkoholikai' yra 
gi ir proto ir fizinio darbo 
darbininkai. Jiems jokiu bū
du negalima pavesti tokio 
darbo, nuo kurio priklauso 
kitų gerovė ir žmonių gyvy
bė. Nuolat pasikartojančios 
automobilių katastrofos, ne
laimės su traukiniais, lėktu
vais ir 1.1., dažnai esti alko-

jų 
dre-

blo-

— Lietuvos lakūnų klu
bas šiais metais buvo davęs 
stipendijas trims čekoslova- 
kų sklandytojams Nidos 
sklandymoje mokykloje; at
silyginimui už tai čekoslo- 
vakai paskyrė tris stipendi
jas 3 lietuviams lakūnams.

— Karaliaučiaus rytų mu
gėje dalyvavo 10 valstybių, 
kurių skaičiuje ir Lietuva.

— Lietuvos geografams 
Latvijos geografų suvažia
vime atstovavo dr. VI. Vi
liamas. Kiek anksčiau Latvi
joje svečiavosi Lietuvos laik 
raštininkų atstovai.

— Per liepos mėnesį iš
spausdinta 5,875,000 naujų 
pašto ženkįų; neseniai pašto 
valdyba atnaujino pašto su
sisiekimą su Sovietų Rusija.

— Pernai Lietuvoj liepos
mėnesį buvo 18,654 telefonų, 
o šiemet šis skaičius pakilo 
iki 20,313. i

— Kelių valdyba jau pra
dėjo darbus Kauno — Verš
vų plento grindimui.

— Pandėlio pavasarinin- 
kių kuopa buvo suruošus! 
„Lietuvaitės Dieną”, kurios 
metu kupiškėnės suvaidino 
lietuviškas vestuves.

— Kauno kunigų semina
rijos vadovybėje būsią svar
bių pasikeitimų; seminarijos 
rektorius prof. Penkauskas 
atsistatydinsiąs, o jo vieton 
numatomi prof. prel. Šaulys, 
kan. Kemėšis ir kiti.

— Kauno miesto savival
dybė išleis vidaus paskolos 
lakštus; paskola bus sunau
dota miesto tvarkymo reika
lams.

— Generolas Nagevičius, 
aplankęs daug lietuvių gy
venamų vietų Pietų Ameri
koje, jau grįžo į Lietuvą.

— Mikalina vos kaime,, ne
toli Kauno, statomas naujas ūkininkų supirko: 204,625 
kaliošų fabrikas.

— Vabalninke

— Kauno _ gyventojams 
medicinos pagalbą teikia 
289 gydytojai, kurie nuolat 
gyvena Kaune.

— Teisingumo ministeris 
paskelbė taisykles, kad teis
mo ar policijos baustieji už 
laikymą namuose suimtiems 
turės sumokėti už kiekviena 
parą po 3 litus.

— Kaune sulaikytas vie
nas kontrabandininkas, ver- 
tęsis sacharino slaptu gabe
nimu į Lenkiją.

— Šiemet cukrinius run
kelius augina 5,675 ūkinin
kai, kurie yra pasižadėję 
cukraus fabrikams pristaty
ti apie 160,000 tonų cukrinių 
runkelių. Iš tų runkelių abu 
fabrikai pagamins 255,000 
maišų arba apie 55 milijo
nus svarų cukraus.

— Ruošiamas įstatymas, 
kurs nustatys gydytojų gy
venamas vietas; tose vietose, 
kur gydytojui bus sunku 
pragyventi, bus skiriama pa
šalpa.

— Lietuvos laikraščiai 
plačiai rašė apie neseniai 
mirusį žinomą latvių rašyto
ją J. Akuraterą.

— Šiemet bus pradėta ga
minti didelė kino filmą iš 
Lietuvos praeities ir dabar
ties gyvenimo. Režisavimas 
pavestas valstybės teatro 
režisieriui B. Dauguviečiui. 
Visą pastatymą finansuoja 
austrų kino bendrovė.

J. Ragauskas, sa- 
Amerikos bendra- 
Smilgių perkeltas

— Kun. 
vaitraščio 
darbis, iš 
į Šimonis.

— Klaipėdos krašte ir 
mieste pernai statybai išlei
sta apie 7 mil. litų.

— „Maisto” bendrovė šie
met per pirmą pusmetį iš

kiaules, 14,456 galvijus, 11,- 
jau nuo 786 paukščius, 24,026 triu- 

pereitų metų veikia mergai- šius (kralikus) ir 681 kiškį, 
čių amatų mokykla, kurią
veda seserys kazimierietės.1 naujas Lietuvos istorinis že-
Mokykloje mokoma valgių 
virimo ir siuvimo.

lio žalingos įtakos padari
niai.

(Iš dr. Steponaitienės 
straipsnių)

| — Greitai bus išleistas 

mėlapis, kurs atvaizduos 
Lietuvos istoriją nuo pat 
valstybės įsikūrimo.

— Vilniaus pamiškėje ra
stas pasikoręs nežinia ko į 
Vilnių atvykęs A. Šaulys, 
lankęs Varšuvos kursus.

nio, kad jis nesiektų kojomis 
laužo. Kiti giminės sukrovė 
ant laužo negyvėlio ginklus 
ir kitus jo mėgtuosius daly
kus.

Vyriausiasis krivė uždegė 
aukuro ugnyje sakuotą ša
kalį. Po tokį šakalį gavo vi
si negyvėlio giminės ir arti
mieji. Visi ratu apstojo lau
žą. Vaidilos užgiedojo laido- ■ 
tuvių giesmę. Verkautojos 
balsu ėmė raudoti. Tada kri
vis, pakišęs po laužu lieps
nojantį pagalį, prabilo:

— Laimingai keliauk, gar
bingasis Lietuvos didvyri, į 
laimės pasaulį. Ten nebėra 
klastos, ten nebėra piktųjų 
vokiečių. Ten niekas tavęs 
nebeskriaus. Ten niekas iš 
pasalų nebetykos. Ten vie
nas džiaugsmas ir linksmy
bė! Keliauk ir džiaukis šven
tosios ugnelės iš šio vargų 
pasaulio palydimas!..

Visi giminės ir pažįsta
mieji iš visų šalių pakūrė 
laužą. Ūmai viskas paskendo 
dūmuose ir liepsnoje.

Kaip tik tą akimirksnį iš 
tolo graudžiai pravirko tau
ro ragas. Į ąžuolyno aikštę 
išjojo sargybinis ir sušuko:

__ Vokiečiai! Kryžeiviai!

Griebkite ginklus!..
Taip ir buvo. Pasienio kry 

žeivių vadas, išgirdęs, kad 
žemaičiai pasigavę į belaisvę 
kryžeivius, atsiskubino jų 
vaduoti. Budrios sargybos 
dėka lietuviams pavyko prie 
šas užuosti. Dar buvo laiko 
šiaip taip susitvarkyti ir 
gintis.
_ Vyrai! — riktelėjo Vin- 

gėla: — tvarkykitės! Ne- 
įleisime vokiečio į šventąjį 
ąžuolyną! Mirsime, bet gin
simės!..

Bematant visi kunigaikš
čio šauliai išsisklaidė po gi
rią ir pastojo visus kelius. 
Moterys ir vaikai išsislaps
tė. Visi gi vyrai griebė gin
klus ir stojo ginti švento
vės.

Pirmieji priešo puolimai 
pavyko atremti. Bet juo to 
liau, juo sunkiau buvo kovo 
ti su geležiniais vokiečiais 
Jų buvo apie keturi šimtai 
Reikėjo kaip nors užversti 
kelias. Vingėla pamatė vie
nintelį patogų priešui pra
siskverbti siaurą taką. Jis 
šūktelėjo:

— Kas stiprus, griebkite 
kirvius ir kirskite medžius. 
Užgriaukite kelią, iki prie

šas pasitraukęs tvarkosi.
Į tą šauksmą tuojau stojo 

keturi bajoro Strisiaus sū
nūs. Išsitraukė didžiulius kir 
vius, kuriuos nešiodavosi 
užkištus už juostų.

— Jūs, milžinai, — tarė 
kunigaikštis, — kirskite 
šiuos šimtamečius ąžuolus. 
Verskite juos į šią daubą!

Strisiai tik žiūrėjo į Vin- 
gėlą, tačiau nesukrutėjo nė 
iš vietos.

— Ar apkurtote? — su
pyko Vingėla.

Vyresnysis Strisius su
murmėjo keletą žodžių, ku
rių Vingėla nesuprato.

— Šie ąžuolai šventi. Vy
rai nedrįsta jų kirsti! — 
kažkas pasakė.

Kad ir kaip pyko kuni
gaikštis, kad ir smarkavo, 
bet milžinai Strisiai jo ne
klausė. Tik atbėgus krivei 
ir jam liepus kirsti šventuo
sius ąžuolus Perkūno šven
tovei ir jo garbintojams ap
ginti, supokšėjo jų kirviai. 
Skiedros ėmė lakstyti į vi
sas šalis. Netrukus keturi 
ąžuolai ėmė traškėti ir svy-
ruoti.

— Vorwaerts! Hilf Gott! ■ bepalikęs 
(Pirmyn — padėk mum, Die-Įmas

ve!) — staiga suriko vokie
čiai, puldami į daubą.

Smarkiai svaidė žemaičiai 
strėles. Tačiau geležinių ka
rių eilių jau nebeįstengė su
laikyti. Pirmieji raiteliai jau 
buvo įsibrovę į ąžuolyno aik
štę. Bet tuo laiku su dideliu 
trenksmu lūžo kertamieji 
ąžuolai ir prislėgė keletą rai
telių. Užpuolikų eilės sumi
šo. Kilo smarki kova. Stri
siai su milžiniškais kirviais 
puolė kapoti kryžeivių. Sto
vėdami, kaip nepralaužiama 
siena, guldė jie visus, kas tik 
patekdavo po jų kirvių smū
giais.

Tarp ąžuolų prislėgtųjų 
buvo ir kryžeivių vadas. 
Ąžuolo šaka skaudžiai buvo 
prislėgusi jo krūtinę. Nu
laužtą koją nepakenčiamai 
skaudėjo. Vis dėlto, nieko 
nepaisydamas, jis ragino sa
vuosius smarkiau pulti ir iš
vaduoti suimtuosius brolius.

Riesta būtų buvę žemai
čiams. Vokiečiai vis dėlto 
apsupo ąžuolyną ir įsiveržė 
į aikštę. Žemaičiai kovodami 
pavargo, išretėjo, pritrūko 
strėlių. Vienintelis jau buvo 

jiems išsigelbėji-
sprukti kur akių ne

šamiems ir slėptis. Kitaip 
jų laukė neišvengiama mir
tis.

Bet pačiu sunkiausiu me
tu kažkas sugriozdėjo. Pro 
medžių šakas suzvimbo ke
letas didelių apvalių akmenų 
ir sunkiai nukrito žemėn.

— Didysis Perkūnas siun
čia savo griausmus! — šūk
telėjo krivė, krisdamas 
kniūpščias žemėn.

Trenksmas ėmė kartotis 
kaskart arčiau. Keletas ak
menų pataikė į kryžeivių ei
les. Sumišo tiek vokiečiai, 
tiek žemaičiai. Niekas neži
nojo, kas čia taip trenksmin- 
gai svaidytų akmenis. Tik 
Vingėla suprato atsipeikė
jęs, kad iš kur jos galėjo 
atsirasti žemaičių giriose.

(Bus daugiau)

GYDYTOJAS UŽDRAUDĖ

— Vyrai, pakartoju: dar
bas pasaldina gyvenimą, — 
sako kalbėtojas.

— Aš priešingas tam, — 
atsiliepė vienas iš publikos. 
.— Daktaras man uždraudė 
valgyti saldumynus.



WORCESTER, MASS.

Aušros Vartų parapija 
jau nuo liepos mėnesio džiau 
giasi susilaukusi muzikų Jo
no ir Marijonos Čižauskų, 
kurie prieš keliolika metų y- 
ra šiame mieste gyvenę.

Worcester!© angliški laik
raščiai apie p. Čižauskus 
daug parašė ir įsidėjo jų pa
veikslus, pažymėdami jų nuo 
pelnus lietuviškai muzikai.

Pažymėtina, kad žinomoji 
dainininkė p. Ap. Stoškiūtė 
savo pirmą dainavimo lavi
nimąsi įsigijo pas p. Čižaus- 
kienę, kuri ne tik gera dai
nininkė, bet ir muzikė.

Aušros Vartų parapijie
čiai linki p. Čižauskams ge- 
riausio 
darbe.

pasisekimo muzikos
Ž. N.

SO. BOSTON, MASS.

Kur eina mūsų legijonieriai?
Bostono bendrafrontiečiai 

(komunistai ir socialistai), 
garsindami savo pikniką, 
skelbia, kad Amerikos Legi- 
jono Stepono Dariaus Postas 
(lietuvių) yra nutaręs daly
vauti jų piknike „pilnoj uni
formoje ir su savo kapelija”, 
kuriai griežiant net miškai 
skambėsią. Ant Broadway 
krautuvių languose jau se
niai išdėstyti skelbimai ang
lų kalba didelėmis raudono
mis raidėmis „Picnic”, įdė
tas ir So. Bostono komunis
tų Laisvės choro atvaizdas. 
Apačioje pažymėti šie pikni
ko kalbėtojai: A. Bimba, S. 
Michelsonas ir F. J. Bago- 
čius. Vadinasi, visi raudoni. 
Ten pat paskelbta, kad pro- 

, gramo j e dalyvaus ir Ameri
kos Legijono Stepono Da
riaus Posto benas uniformo
se. Iš tų skelbimų visiems 
aišku, kad mūsų legijonie
riai nuėjo komunistams ir| 
socialistams į talką. Bet 
spaudoje pasirodė legijonie- 
rid Andy Yuga pareiškimas, 
kad jis esąs minėto posto 
„Board of Direktorius” ir 
lankęs visus posto susirinki
mus ir tikrai žinąs, kad Pos
tas nėra nutaręs tame pikni
ke dalyvauti, čia tik vieno 
direktoriaus pareiškimas 
Bet pati valdyba lig šiol ty
li. Kaip čia iš tikrųjų yra? 
Ar nutarė ar nenutarė daly
vauti? Lietuviams, ypatin
gai katalikams patrijotams, 
tas labai įdomu sužinoti, nes 
jie legijonierius rėmė ne tik 
moraliai, bet ir medžiaginiai. j 
L. Vyčių kuopa jiems yra 
aukojus $5.00. Rodos, Fede
racijos skyrius taip pat. Ka
talikų laikraščiai dėjo Pos
to atsišaukimus, prašant au
kų beno instrumentams, uni
formoms. Nejaugi legijonie
riai, dabar įsigiję beno in
strumentus ir uniformas, 
puoš komunistų — socialistų 
piknikus? Tiesa, nors Posto 
komandierius ir esąs komu
nistinio nusistatymo, bet už
tai Posto adjutantas yra Ka
talikų Federacijos skyriaus 
raštininkas, atstovaująs Šv. 
Petro parapijai minėtame 
Federacijos skyriuje. Taip 
pat valdyboje, rodos, yra iš

• katalikų daktaras ir advoka
tas. Jie turėjo prabilti (ne
laukti iki po pikniko) ir pa- ; 
sakyti ar bendrafrontiečiai 
(Laisvė, Keleivis) meluoja : 
ar direktorius Andy Yuga? 
Sobostoniečiai nori žinoti, 
kur eina mūsų legijonieriai? parapijoje.

Cukernė gerai eina
Bostone yra dvi cukraus 

apdirbimo dirbtuvės: Revere 
Sugar Refinery su dirbtuve 
Chelsea, Mass, ir American 
Sugar Refinery su dirbtuve* 
So. Bostone. Pastarojoj dir
ba daug lietuvių. Praeitą pa
vasarį abiejų dirbtuvių dar
bininkai susiorganizavo į 
uniją, CIO vadovaujant. U- 
nijos pasirašė sutartį su 
kompanijomis. Dabar nusta
tyta 40 vai., 5 dienų darbo 
savaitė su minimum atlygi
nimu po 65 c. Į valandą. Už 
viršlaikį mokama laikas ir 
pusė, o už sekmadienį dvigu
bas atlyginimas. Pastaruoju 
laiku So. Bostono cukernėj 
darbas gerai eina ir darbi
ninkams dažnai tenka dirbti 
viršlaikį, ir tuo būdu pada
ro gerą savaitinę algą, kaip 
„geruose laikuose”. Cuker- 
nės darbininkai džiaugiasi ir 
tik bijo, kad darbas nesu
silpnėtų. A.

WATERBURY, CONN.

— Federacijos skyriaus 
su įvairia programa pikni
kas bus rugsėjo 5 d. Linden 
parke, Union City, Conn.

— Rugp. 12 d. visuomenės 
geri darbuotojai Kazys ir 
Magdalena Karinauskai šau
niai minėjo savo vedybinio 
gyvenimo 24 metų sukaktį.

— Neseniai vedusiems 
choristams Juozui Kazlaus
kui ir Marijonai Stoknaitei 
linkime malonaus sugyveni
mo.

— Mūsų gabi korespon
dentė, solistė ir šauni scenos 
vaidintoja p. Marcelė Andri- 
kytė grįžo iš atostogų, pra
leistų Chicagoje ir entuzias
tiškai pasakoja, kad čikagiš- 
kiai, ypač Muz. Žinių redak
toriai, labai malonūs ir sve 
tingi žmonės.

— Po atostogų pirmas 
choro susirinkimas bei pra
tybos Įvyks rugsėjo 3 d.

Akstinas.

BALTIMORE, MD.

— Rugp. 24 d. staiga mirė 
Dumšienė; su šeima atsikė
lė iš Rochesterio depresijos 
metu. Iš ryto dar paruošė 
pusryčius, bet, skausmams 
suėmus širdį, nusilpo ir mi
rė.

— Siuvėjų darbai silpnai 
vyksta. Greifo „skebšapės” 
gerai dirba, po 40 vai. savai
tėje; dabar įsakė dirbti ir 
šeštadieniais iki pietų. Mili- 
nausko dirbtuvė irgi gerai 
dirba; iš New Yorko atvykęs 
darbdavis suruošė pikniką. 
Juočio dirbtuvė dirba, bet 
labai mažai užsakymų gau
na; siuvėjai bijo, kad visiš
kai neužsidarytų jų darbo 
vieta.

— Trečiadienį buvo šv. 
Liudviko šventė; būrelis mo
terų praeitą sekmadienį su
ruošė vakarėlį su užkan
džiais kun. dr. Liudviko 
Mendelio vardadieniui pami
nėti; kun. Mendelis sykiu su 
klebonu, kun. J. Lietuvnin
ku, buvo užkviestas į šias 
neskelbtas vaišes. Kun. Men
delis pareiškė, kad lygiai 
prieš 9 metus jis atnašavo 
pirmas mišias šioje parapi
joje. Kun. Lietuvninkas vei
kiai sulauks kunigavimo 45 
metų sukakties. Visi linki 
abiem kunigam dar ilgiau
sius metus padirbėti mūši

Rugsėjo 3 d., 1937 m.

ELIZABETH, N. J. PO MOTERŲ SĄJUNGOS 
SEIMO Šermukšnines Pabiros

KELIONEI Į LIETUVA

Mūsų kolonijoje gyvena
jaunas graborius
Brazinskis, sūnus
senais laikais parapijos vei-

1 kėjo, Domininko Bražinske;,
1 taipgi graboriaus. Adolfas
: yra gražiai lietuvių dvasioje
išauklėtas, o taip pat ir jo džius, kitos gi leisim jiem 

1 žmona (kilme Steponavičių- greitai išdilti iš mūsų atmi- 
tė). Susilaukę šeimynėlės, nimo. Bet ar jis greit išdils, 
susirūpino ir ją lietuvių dva
sioje išauklėti. Nežiūrint, 
kad vaikučiai dar mažnyčiai,

Adolfas 
žymaus

Adolfas jr., 8 metų, ir Placi
dą — 7 metų, jie jau keletas 
metų lanko šv. Petr® ir Povi
lo parapijos lietuvišką mo
kyklą. Jie gyvena nuo mo
kyklos už keliolikos blokų, 
bet, neatsižiūrint nei į lietų 
ar sniegą, visuomet juos su
tinkam rytą einant mokyk
lon.

Tai didelis pasiaukojimas 
iš tėvų pusės. Taigi girtinas, 
labai girtinas elgesys, nes 
yra žmonių, gyvenančių vos 
už poros trejeto gatvių, o 
savo vaikus siunčia į viešas 
mokyklas, kur tikybos nei 
lietuviško žodžio negirdi. Ši 
jauna parėpi jonų pora yra 
gražiausiu pavyzdžiu tiems, 
kurie nenusivokia apie svar
bumą vaikų aiiklėjimo tiky
binėje ir tautinėje dvasioje. 
Neveltui Ad. Bražinskas ir 
jo žmona gerbiami rimtų 
parapijonų ir jaunimo.

Reporteris.

JERSEY CITY, N. J.

— Šv. Onos par. kieto, kun.

Pasibaigus Moterų Sąjun
gos 18-tam seimui, visos 
sugrįžusios namon jau vėl 
pripratome prie savo kasdie
ninių pareigų. Vienos kiek 
ilgiau atminsim seimo įspū-

ar ilgai užsiliks, matėm sei
me, kokia svarbi yra Mote
rų Sąjungos organizacija.

Iš centro valdybos raportų 
girdėjome, kad po 22 metų 
gyvavimo narių turim 2,331. 
Kai kam gal išrodo, kad tai 
yra nemažas skaičius, bet 
prisimenant, kad jie yra iš 
visos Amerikos lietuvių ko
lonijų, turėtų būti daug dau
giau. Tiesa, anų laikų beveik 
visos moterys įsirašė, kurios 
galėjo, o kurios neįsirašė, tai 
joms jau gal ir metų skai
čius dabar neleistų sąjungon

i įstoti.
Priežodis sako, kad mai

nosi laikas, su juo mainosi 
ir žmonės. Ateivių moterų 
mažai įleidžiant į Ameriką, 
sąjungos ateitis yra iš šių 
laikų — jaunesnės kartos 
moterų ir merginų. Priaugo 
Amerikoje gimusių lietuvai
čių didžiausi būriai, jos be
veik visos ėjo bei eina aukš
tesnius mokslus. Vienos už- 
darbiaudamos, svarbų vaid
menį turi įvairiose pramo
nės šakose, kitos gi sukūrė 
gražias šeimynėles. Daugu
ma jų nėra^ -atsitolinę 
lietuviško veikimo, bet 
kodėl po mūsų vėliava 
kol kas nestoja.

Nors ir seimas nutarė vėl 
turėti 3 mėnesių vajų kitą
met, bet, nežiūrint kada tai 
bus, visados kalbinkime nau
jas nares, kad jos stotų į 
mūsų darbuotojų eiles. Mė
ginkime iki kito seimo pa
dvigubinti mūsų skaičių, o 
tas yra įmanoma ir galima, 
jei tik truputį daugiau pasi- 
darbuosim.

Maloniai prisimena 54 kp. 
iš Detroit, Mich. Jų kuopa 
18 seime turėjo didžiausią 
skaičių delegačių (net 10). 
Matyt, kad jos visos išvien 
darbuojasi, ir dabar gali 
džiaugtis, kad ne tik jų narė

„TAUTINĖ VIENYBĖ”

IŠSIVANOJO!

nuo 
kaž- 
jos

S. Stonis rugp. 29 d. turėjo P1 Elzbieta Paurazienė buvo
pasitarimą bažnyčios nuda- 
žymo reikalu. Nutarta dar 
šiais metais nudažyti iš lau
ko. Darbas tuoj bus pradė
tas. Labai geras sumanymas, 
nes tai būtinai reikėjo pada
ryti.

— Antanas Novickas, ku
ris neseniai palaidojo savo 
žmoną, sužeistas darbe. Guli 
ligoninėje. Linkime ko grei
čiausiai pasveikti.

KEARNEY, N. J.

cho-Baltos Lelijos klubo 
ras turėjo šaunią puotą už 
miesto ribų rugp. 28 d. Kal
bas pasakė M. Stanionis, J. 
Geraitis, J. Banienė (iš Eli
zabeth), V. Nikonis. Gražiai 
padainavo choras ir solistės 
Z. ir T. Bantutytės. Po dainų! 
pasišokta.

Svečių skaičiuje, be minė
tų asmenų, buvo Mikoniai su 
4 dukterim iš Newark, Ka- 
ružickiai iš Brooklyn©, inž. 
Pranauskas iš Orange, N. J.

Visas vakaras gerai pra
ėjo. Daug pasidarbavo Sta- 
nioniai, Tumai, A. Dauno
ras. Visi linkėjo Baltos Leli
jos klubui sėkmės.

į. Koresp.

pakelta į Garbės Nares, bet 
ir išrinkta Centro Pirminin
ke. Taipgi detroitiete p. N. 
Medinienė seimo paskirta 
Moterų Sąjungos 25 metų 
gyvavimo knygai ruošti ko
misijos pirmininke, bet vėl 
išrinkta Michigan valstybės 
direktore ir Į Literatūros 
Komisiją.

Tad, paėmę pavyzdį iš šios 
bei kitų darbštesnių kuopų, 
praplėškime veikimą visoje 
Moterų Sąjungoje.

Albina A. Poškienė, 
Chicago, Ill.

Visokių reikalų „vienyto- 
ja” Vienybė pradėjo smarkią 
propagandą už „tautinio 
fronto” stiprinimą. Įvairiau
si siūlytojai perša savo re
ceptus. Vienas kunigužis siū
lo pašalinti katalikus nuo 
tautinio darbo, o „vieningą 
frontą” sudaryti iš „sanda- 
riečių, tautininkų ir socialis
tų”. Kitas „tautininkas” siū
lo atgaivinti „Tautinę Tary
bą”, o vienas redaktorius 
nori, kad Sandaros sąjunga 
būtų viską vienijanti, žo
džiu, kaip žmonės sako: 
kiek galvų, tiek rajumų.

Kas gali ginčyti, kad ge
rai daro tie vyrai, siekdami 
„tautinės vienybės”? Bet 
kitas klausimas, ką jie gali 
padaryti. Dėdė šermukšninė 
mano, kad tie „vienytojai” 
nieko nesuvienys. Tą mintį 
patvirtina ir Brooklyno tau
tininkų klubo neva veiki
mas.

Štai, buvo ruošta vakarie
nė svečiams iš Lietuvos pa
gerbti. Ji nebuvo tokia, ko
kios tikėtasi, bet vis dėlto 
įvyko. Na, o šią savaitę Vie
nybė pliekia kailį tos vaka
rienės rengėjams ir iš kai 
kurių jų nori padarkyti net 
mušeikas. Tas klubas labai 
mažas — gal tik du tuzinai 
narių. Ir toks skaičius nesu
taria, vieni kitus užpuldinė
ja ir kipšus ant kaklo karia, 
tad ko laukti, kai, sakysim, 
susitiks Grigaitis, Tysliava, 
Smailis, Michelsonas, Stri
maitis ir kiti „bendro fron
to” kurti?!

Et, peštynės buvo ir peš
tynėmis liks visokios pastan
gos tų vyrų, kurie įsivaiz
duoja esą vieninteliais lietu
vybės gelbėtojais.

Buvusio sportininkams 
New Yorke priimti komiteto 
pirmininkas išvanojo kailį 
savo buvusiems bendradar
biams už neveiklumą, o nese
niai toj pačioj gazietoj pir
mininkas gavo dar smar
kiau į kailį, irgi už neveikia
mą.. Buvo tikra pirtis, kurio
je krosnis turėjo būti api- 
karštė ir vantos gerokai nu
trintos. Bet to dar neužteko 
— Vienybės „atčaižytojas” 
Ignotus tam pačiam gerb. 
pirmininkui dar daugiau ši- i 
lumos uždėjo:, jis paaiškino, 
kad Keleivio Maikį gali tik 
tas pamokyti, kas daugiau Į 
išmano. Tą Maikį mokė tas j 
pats gerb. pirmininkas, arti- Į 
mas Vienybės bendradarbis. Į 

Ar dar reikia -didesnės 
„tautinės vienybė”?

YORK

BALTASIS
LAIVYNAS

Nuolatinis susisiekimas

NEW
(Per Gothenfourgą, Švediją)

GRIPSHOLM------------rugsėjo 4

KUNGSHOLM-----------rugsėjo 14

DROTTNINGHOLM------ rugsjo 23

GRIPSHOLM — — — rugsėjo 30

s Sutaupysi pinigą pirkdamas 1 
laivakortę ten ir atgal J 

[Reikalaukite mūsų- bendros apie ka4 
llonę brošiūrėlės ir kainoraščio. Gaud 
narna nemokamai pas visus mūsų au« j 
torlzuotus agentus, atfba

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

ŠAUNŪS PATRIOTIZMO
ĮRODYMAI

SUKASI GALVOJE

Dėdės Šermukšninės vie-
Vokietijoje vedama „ko

pūstų propaganda”: kiekvie-
nas mėgėjas atrašė tokią i^as susiprat§s vokietis ska- 
gromatą:

„Skaičiau, Dėduli, Ameri
koje apie komunistų Laisvės 
redaktorių apakimą ir apžli
bimą. Ar negalėtum smar
kiau jiems sudrožti už tą 
Galilėjaus sudeginimą. Ir 
kaip jie galėjo išmislyti, kad 
Galilėjus buvo kunigų sude
gintas už tai, kad jis mokė, 
kad žemė sukasi aplink sau
lę, o ne saulė aplink žemę. 
Tikrai žyčyčiau, kad Lais
vės redaktoriai mirtų tokia 
mirtimi, kaip Galilėjus, kurs 
gražiausiai mirė savo na
muose. Man atrodo, kad mū
sų komunistams jų galvose 
kažkas negera sukasi, todėl 
jie tokius melus ir rašo”.

Labai ačiū mano priete- 
liui už pastabas, bet ką ma- 
čys tiems Maskvos mučel- 
nikams, kurių pačių kailis 
dreba iš baimės, kad Stali
nas nepasišauktų ir neiščirš- 
kintų jų?

Dėdė šermukšninė.

IŠEIKVOTOJŲ ROJUS

SMERKIA ARDYMĄ

KAI ŽMONA ILGAI 
PUOŠIASI

Laisvamaniško Susivieni
jimo organas Tėvynė nese
niai pasirodė su tiesos žo-i 
džiu lietuvybės palaikymo 
reikalu. Vienas jos kores
pondentas pasmerkė Vestvi- 
lės lietuvius nezaležninkus, 
kurie išardė katalikų moky
klą. Jis net tvirtina, kad 
„būtų geriausia, kad iš tos 
tautiškos bažnytėles paleis
tų kunigužį, o joje įsteigtų 
lietuvių kalbos mokyklėlę’

Visa bėda ir yra, kad va
dinamoji tautiška spauda 
palaiko tuos kunigužius, ku
rių įstaigos yra lietuviško

Sovietų dienraštis Pravda 
rašydamas apie išaikvotojus 
pažymi, kad jiems sovietų 
rojuj tikrai rojaus gyveni
mas. Anot laikraščio, vidaus 
prekybos komisariate ir cen
tras© juze pataikauja vagims 
ir elgiasi su jais liberališkai. 
Prekybos aparate į socialis
tinio tunto eikvotojus nežiū
rima, kaip į liaudies priešus. 
Išeikvotojai laisvai keliauja 
iš vienos prekybos organiza
cijos į kitą.

Toks aštrus ginklas, kaip 
revizija, retai tenaudojamas. 
Paprastai revizija daroma 
taip, kad išeikvotojams iš 
anksto pranešama, 
juos revizuos.

Iš tikrųjų ten vagių rojus.

kada

BEZBOŽNIKŲ 
LAIMĖJIMASDilbai rengiasi į svečius.

Dilbienė puošiasi, puošiasi ir, 
niekaip negali išsirengti. Dil
bai nubodo laukti: Pagaliau 
išsipuošus išeina ir laukian
čiam vyrui sako:

— Na, tai jau galima eiti, gyvenimo tikra gėda. Kas gi
— Palauk, sako Dilba, tu- nežino, kad nezaležninkai ne

riu iš naujo barzdą nusi-|ra joki tikybinė sekta, o
grynas laisvamanių lizdas 
mulkinti žmones.

Jei Tėvynė įsidėjo tokią 
žinutę, tai gal tai ženklas 
sveikesni© galvojimo apie sįs va(je) tautos tėve! Mes 

lietuvybės palaiky- jose j rengėm^ antireliginius
I mo būklę.

— Suomijoje tarptautinė
se šaudymo rungtynėse Lie
tuvos šauliai laimėjo 1 auk
so, 2 sidabro ir 6 bronzos 
medalius. Lenkai pasirodė 
prasčiausiai.

Bedievybės propagandos 
pirmininkas praneša Stali
nui apie bezbožnikų laimėji
mus:

— Drauge Staline, paga
liau laimėjome. Dabar jau 
bažnyčios ištuštėjo, niekas 
jau jų nebelanko...

Kuriuo būdu jums tai pa
vyko? — klausia Stalinus.

— Labai paprastai, didy

muziejus
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tinamas valgyti kopūstus, 
kurių jaučiamas perteklius^ 
Dabar patriotizmo įrodymui 
išrastas dar vienas būdas: 
valgyti sūrį. Mat, Muench^ 
ne paaiškėjo, kad ten yra 
perteklius sūrio. Vietini® Oi eeu-| 
administracijos organai vėl” 
išleido į gyventojus atsišaJ 
kimus, kuriais apeliuojamai 
patriotinius jausmus ir ragi
nama vieną dieną per savai 
tę valgyti tiktai sūrį ir® 
gaminius.

Viena bėda, kad tautiškai 
nesusipratęs elementas esą® 
nepatenkintas kopūstiniu pa 
triotizmu, nes nuo nedaryt® 
kopūstų tik pilvą išpučią, O| 
daugiau jokios naudos. I 
laukią kada ateis lašininio 
patriotizmo laikas. Bet žinoj 
vai tvirtina, kad jis iš visi 
neateis, nes lašiniai reik® 
lingi tepti nacių partiją® 
patrankų ratus, todėl esą nei 
išsimoka kiekvienam Erie® 
duot naikint tokį bran® 
produktą.

SUNKUS KLAUSIMAS

Tėvas: — Tu jau vėl k; 
ko užsimanei?

Vaikas: — Sakyk, tė1 
ar liūtas daug ėda?

Tėvas: — Žinoma, 
daug!

Vaikas: — Ar jam v 
užtenka7

Tėvas: — Taip.
Vaikas: — O vilkui k 

užtenka ?
Tėvas: — Taip, taip!! 

tu daugiau nebeklauskH
Vaikas: — O lapei ai 

tenka vieno vanago, o va 
gui žvirblio.

Tėvas: — Taip, taip/
Vaikas — O žvirbli!) 

ro, o vorui musės irgi u 
ka?

Tėvas: — Bet, pagj 
tu liaukis!

Vaikas: — O lašeli® 
daus musei užtenka?

Tėvas: — Taip, taip| 
taip!

Vaikas: — Ir ką aš| 
Ii, iš tikrųjų norėčiau! 
vęs sužinoti, tai, kuriM 
kui tada liūtui gali i| 
vieno svaro medaus?!

— Tamsta mane mjf, 
kokia man laimė! Oi 
dar šiandien man sake 
nei vienas asilas negaj 
i mane įsimylėti. Paša 
jai: mama, apsirikai, j

Edita Hartfoi 
mj njgiffis šiūiiaitė, 1 
Ebo;1® m. pas p. E 
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VKUS KLAUSIMAS

as: — Tu jau vėl 
simanei?
kas: — Sakyk, tėii 

tas daug ėda?
as: - Žinoma, $

kas: - Ar jam $ 

ra?
as: — Taip.
kas: — 0 vilkui 
ra?
as: — Taip, taip!® 
ilgiau nebeklausk! 
kas: — 0 lapei si* 
vieno vanago, o d* 

irblio.
as: — Taip, tai|# 
kas — 0 žvirbli 
vorui musės irgi®1®

as: — Bet, pag^ 
ūkis!
kas: — 0 lašeli®’ 
musei užtenka?
ras: — Taip, taip/

Savaitraščio Amerikos lei
dėjų, Lietuvių Universal Biu
ro, Ine., vadovybė nuo rugsė
jo 1 d. Amerikos adminis
tratorium pakvietė Danielių 
I, Averką.

D. J. Averka yra gimęs 
Bostono apylinkėje; mažas 
išvežtas į Lietuvą, kur gy
veno Vilnijos krašte; yra 
lankęs Vilniaus Vytauto D. 
gimnaziją.- Į Jungt. Valsty
bes grįžo 1928 metų rudenį 
ir apsigyveno So. Bostone, 
kur tuojau energingai įstojo 
j visuomeninį darbą. Daug 
dirbo šv. Petro lietuvių pa
rapijoje, L.D.S. ir L. Vyčių 
organizacijose.

So. Bostone D. J. Averka 
buvo nepaprastai mėgiamas 
ir mylimas jaunimo; 1932 m. 
jo vadovaujama vyčių kuopa 
suruošė L. Vyčių metinį sei
mą; kelis sykius buvo Nau
jos Anglijos vyčių apskri
ties pirmininkas, vietinis L. 
D.S. kuopos pirmininkas ir 
ttDaug sykių jam teko va
dovauti įvairiems suvažiavi
mams. 1933 ir 1934 m. buvo 
L.D.S. centro iždininkas, o 
šių metų šios organizacijos 
seime išrinktas į L.D.S. cen
tro valdybą, kur eina kon
trolės komisijos nario parei
gas. Iki pat atvykimo į New 
Yorką, D. Averka buvo So. 
Bostono vyčių kuopos iždi
ninkas.

Visuomeninėje veikloje 
naujasis Amerikos adminis
tratorius turi gražaus paty
rimo. Buvimas L.D.S. centre 
ir darbas Darbininko įstai- 

davė Dan. Averkai pro
gos gerai susipažinti su lie
tuviškų laikraščių tvarkymo 
reikalais. Be to, jis yra bu
vęs vienus metus žurnalo 
Studentų žodžio administra
torium. Taigi, naujosios pa
reigos p. Averkai nėra sve
timos.

D. J. Averka yra vedęs 
Jadvygą Matuliauskaitę, bu
vusią veiklią vytę; juodu tu- 

, ri dukrelę. Šeima kol kas pa
siliko dar So. Bostone.

Naujasis administratorius 
su Amerikos artimais bičiu
liais jau susipažino J. E. 
vyskupo M. Reinio išleistu
vių vakarienės ir Lietuvių 
Dienos komiteto paskutinio 
posėdžio (rugsėjo 1 d.) me
tu. Šiuo metu p. Averka per
ima iš p. Vilniškio įstaigos 
tvarkymą ir veikiai įstos į 

Į pilną veiklą.
Amerikos vadovybė tikisi 

nesiūlysianti, pareikšdama 
p. Danieliui J. Averkai visiš
ko pasitikėjimo ir gražiausių 
linkėjimų taip svarbiose ir 
atsakingose pareigose. Visi 
Amerikos bičiuliai, nuošir
di davę talkos buvusiam 
takos redaktoriui ir ad
ministratoriui, p. Kaziui P. 
pilniškiui, prašomi tokiu pat 
nuoširdumu pagelbėti ir nau
dam administratoriui 
pareigose.

siūnas ir Vaiciekauskas, ir 
p.p.p J. Valaitis ir Ambraze
vičius po 1 dol.; seimo na
riai: A. Gilvydis — 15 dol., 
M. Kviklys — 10 dol.; viso 
51 dol.

Pagal sąrašą Nr. 1 paau
kota 31 dol., iš viso — 82 
dol.

Produktams pasiųsti susi
laukta sunkumų, todėl ši su
rinkta suma pervesta Lietu
vių Draugijai Kuboje, pra
šant valdybos nutarimu pa
skirstyti aukas tarp dau
giausiai pagalbos reikalau
jančių.

Jonas Budrys,
Lietuvos gen. konsulas.

VIEŠNIA IŠ HARTFORDO

Hartfordietė Anielė Tamo
šiūnaitė, viešėjusi Brooklyne 
pas p. E. Vaitekūnienę, iš
vyko į namus; su ja kartu 
išvyko Em. Vaitekūnaitė 
praleisti atostogų Connecti
cut apylinkėse.

Viešnia ne tik apsilankė 
Amerikos redakcijoje, bet ir 
užprenumeravo Ameriką sa
vo tėveliams.

VILNIAUS GEDULO
MINĖJIMAS

Katalikų Federacijos New 
Yorko apskrities vadovybė 
praneša, kad Vilniaus užgro
bimo gedulinga 17 metų su
kaktis bus minima tą pačią 
Vilniaus gedulo dieną — 
spalių 9.

Visa New Yorko ir apy
linkės lietuvių katalikų vi
suomenė prašoma tą dieną 
susilaikyti nuo bet kokių 
pramogų; visi kviečiami vie
ningai dalyvauti tos gedu
lingos sukakties minėjime, 
kurio programa bus turinin
ga.

Spalių 9-tą dieną gyvenki
me vieninga mintimi: Mes 
be Vilniaus nenurimsim!

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

jo

ikas: — Ir ką aš/ 
tikrųjų norėčiau^ 
užmoti, tai, kur/ 

;ada liūtui gali r 
> svaro medaus?

AUKOS KUBOS 
LIETUVIAMS

Klibos lietuviams naujai 
aukojo:

Knn. N. Pakalnis ir adv. 
£Bagočius po 5 dol.; kun. 
prof. Ražaitis ir p. A. žuigž-Tamsta mane

i man laimė! 0 fe po 2 dol.; kunigai Kelme- 
šiandien man s$‘ fe, Simonaitis, Stonis, šeš- 
denas asilas ne^ okas, Drazdys, Petraitis, 
tie įsimylėti. Pas$ aurynaitis, Kemėžis, Alek- 
mama, apsirikai.

fe, Simonaitis, Stonis, šeš-

būtų lietuvaitė. Šiomis die- rodys spalvuotus Lietuvos šiaip Brooklyno bei apylin- 
nomis susilaukėme malonios 
žinios, kad gerbiamoji sesuo 
Nikodemą yra paskirta di
džiulės ir vienintelės Brook
lyne lietuvių aštuonių skyrių 
su valdžios mokyklos teisė
mis mokyklos vedėja (prin
cipai). Taigi, Apreiškimo 
mokyklos visos seserys mo
kytojos su viršininke yra 
patrijotės lietuvaitės.

Čia paduosime naujai pa
skirtosios mokyklos viršinin
kės, sesers Nikodemos, trum

]pą biografiją.
Anielė Abromavičiūtė, da

bartinė sesuo Nikodemą, gi
mė Lietuvoje, Simno parapi
joje iš inteligentiškų tėvų. 
Josios tėvas Nikodemas 
Abromavičius buvo pradžios 
mokyklos mokytojas. Sesuo 

, Nikodemą, matomai, pavel
dėjo iš savo tėvo troškimą 
būti mokytoja. Be to, ji yra 
artima žinomojo profeso
riaus Pr. Dovydaičio gimi
naitė.

Atvykusi į Ameriką 1910 
metais idealinga, jaunutė 
mergaitė tuojau įstojo į va
karinius kursus, gi 1914 m. 
įstojo į Domininkonų vienuo
lyną, manydama, kad būda
ma vienuolė, galės pilnai pa
aukoti savo visą gyvenimą 
mokymui ir auklėjimui savo 
tautos vaikelių. Tikslą atsie-' 
kė. Nuo 1915 m. iki šiai die
nai sesuo Nikodemą moko . . , v. .
Apreiškimo mokykloje, šalia &arsial- rea^ vec 0

i mokėjo savo svečius gražiai 
priimti.

paveikslus. Lauksime.
— Sodalietės išteka. Jauikiams pakviestas geriausias, 

girdime, kad ir p-lė Girniūtė 
ištekės. f.........
sybės neteko” p-lė S. Bru
žaitė, o rugs. 5 d., sekmadie
nį, prie altoriaus žygiuos 
p-lė R. Niedzinskaitė.

— Vysk. M. Reinys savo 
paskutines dienas Amerikoje 
praleido Maspethe. Kun. P.

■ Lekešis palydėjo į laivą.

I kės lietuviai. Orkestras šo-

Rytojaus dieną šventa, Dar- 
Šį šeštadienį „liuo- bininkų Diena, todėl galima 

sekmadienį, rugsėjo 5 d., pa
rapijos piknike smagiai lai
ką praleisti.

Pikniko Rengėjai.
■: >

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

Praeitą sekmadienį Great 
Necke, Kolumbo Vyčių kam
bariuose, įvyko L. Vyčių N. 
Y. ir N. J. apskrities suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 
Great Necko, Maspetho, 
Brooklyno, Jersey City, Ba- 
yonnės, Newark© ir Harriso- 
no kuopų atstovai.

Apskrities atstovai, buvę 
vyčių metiniame seime, L. 
Ketvirtis ir K. Basanavičius, 
pranešė apie seimą ir jo nu-\ 
tarimus.
dalyviai nuoširdžiai, su ova-Į 
ei jomis, pasveikino inž. .
J. Mažeiką, jau ketvirtą sykį' 
išrinktą organizacijos pir
mininku.

Po posėdžių vietinė kuopa 
visus svečius nugabeno į 
Great Necko maudynes, kur 

i buvo paruošti užkandžiai, 
i Prie vandens skambėjo lie
tuviškų dainų ir žaidimų at-

jauni- 
vado-

visuo-

SUSIRINKIMAS

Iškilmes ruošė vokiečių 50 — Vokiečiai 
draugijų. Buvo organizuotai „marina” 
atsilankę italai ir baltgu-1 vius; vokiečių pranešimu, 
džiai.

Šventėje daugelis dalyvių, 
ypač jaunimas, buvo unifor
muoti.

savotiškai
Rytprūsių lietu-

UŽTIKO IŠTVIRKĖLIŲ 
LIZDUS

Moterų s-gos 35 kuopos 
susirinkimas įvyks rugsėjo 
12 d. 4 vai. popiet. Rengiant 
vakarienę yra svarbių reika
lų, todėl visos narės prašo
mos šiame susirinkime daly
vauti.

Šį sekmadienį sus-mo ne
turėsim, o visos važiuosim į 
mūsų parapijos susirinkimą.

Malonu dar pranešti, kad 
mūsų sąjungietė K. Bigans- 
kienė grįžo iš ligoninės kiek 
sveikesnė.

Kp. pirmininkė.

Federalinė slaptoji polici
ja New Yorke, Atlantic City 
ir Philadelphijoje padarė ke
liolika kratų įvairiuose vieš
bučiuose ir šiaip įvairiose už 
eigose, kur užtikti ištvirkė
lių lizdai — prostitucijos na
mai, kuriuose jaunos mer
gaitės buvo verčiamos palei
stuvauti.

Suimti 137 asmenys, kurių 
dabar laukia teismas.

JŪRININKŲ LIGA
GRAŽINO LAIVĄ

w......................... KUNIGŲ REKOLEKCIJOSVisi suvažiavimo/;

i Šią savaitę rekolecijas at
lieka kunigai Pakalnis, Bal- 
kūnas, Aleksiūnas ir Petrau
skas. Kiti kunigai išvyks vė
liau.

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

BEKOJIS PLAUKIKAS 
NUPLAUKĖ 149 VAL.

1925 m. Rytprūsiuose lietu
viškai kalbančią buvę 4,060 
gyventojų, o 1933 m. lietu
viškai kalbančių „surasta” 
tik 2,237.

— Kaune yra keturi svei
katos globos centrai, ku
riuose motery sugauna pata
rimų savo ir savo vaikų svei
katos reikalu; juose pernai 
apsilankė 37,018 asmenų.

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

— Visi dideliu susidomėji
mu laukia parapijos pikni
ko, įvyksiančio rugsėjo 12 d. 
Jame bus paskelbti kara
liaus, karalienės, karalaitės 
ir karalaičio rinkimai. Kara
lienės vietai nemažai balsų 
gavo P. Draugelienė, M. Ki- 
vytienė, O. Stagniūnienė, J. 
Skarulienė ir M. Krasauskie
nė; karalaitės — S. Kaz
lauskaitė, M. Petraitytė 
M. Balčiūnaitė; karalaičio 
Justas Jankus; karalius 
kun. N. Pakalnis, muz. 
Jankus, K. Masaitis, kun. 
Kartavičius, Kaz. Dobrovols
kis ir S. Stagniūnas.

—Serga M. Lukoševičienė 
(142 No. 10 St.) ir Em. Ston- 
kytė (11 Marcy Ave.).

— Mokyklos patalpose ne
trukus bus atidaryta nauja, 
didžiulė salė, kuri bus tinka
ma įvairiausioms pramo
goms.

— Nuo šių mokslo metų 
pradžios parapijos mokyklos 
vedėja paskirta sesuo Niko
demą; dabar mokytojos, se
sutės domininkonės, yra lie
tuvaitės.

mokymo, ji visuomet dirbo 
ir kitose šakose. Visi nekar
tą gėrėjosi josios pastango
mis paruoštomis vaikučių 
pramogomis scenoje. Kiek 
jos vienuolynas leidžia, su 
visu atsidavimu visuomet 
dirbdavo ir tebedirba 
mo, ypač sodaliečių, 
vavimo darbe. --

Visuomet nuoširdi,
met nepaprastos energijos 
ir gyvumo, visuomet su vi
sais mandagi. Sesuo Nikode
mą tikrai užsitarnauja Ap
reiškimo mokyklos garbin
gos vedėjos vietos. Linkime 
jai pasisekimo naujame dar
be ir kad už trijų metų, mi
nėdami josios 25 metų mo
kymo darbo sukaktį, galėtu
me pasveikinti taip pat pil
ną energijos, pasiaukojimo 
ir geroje sveikatoje tebesan
čią Apreiškimo mokyklos 
viršininkę (principai).

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 
šiemet bus renkami parapi
jos karalius ir karalienė. Gir 
dėt, kad šiemet ypatingai 
gražus bus 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

Charles Zimmy, 46 metų, 
neturįs kojų, atplaukė iš Al
bany į New Yorką Hudsono 
upe per 149 valandas; jam 
teko plaukti 145 mylias.

Nors šioje kelionėje Zim
my neteko apie 40 svarų sa
vo svorio, tačiau jautėsi ge
rai ir neatrodė labai pavar
gęs. Visą laiką jį lydėjo vie
nas laivelis, iš kurio plauki
kui būdavo duodama valgyti, 
gerti ir rūkyti vandeny.

Zimmy neteko savo abiejų 
kojų tramvajaus nelaimėje 
Chicagoje, kai jis buvo tik 
9 metų, bet tas jam nekliudė 
likti geru plaukiku. Sekantį 
ilgą plaukimą Zimmy žada 
įvykdyti iš Floridos į Hava
ną.

VOKIEČIŲ PASIRODYMAS

Long Island vokiečiai pra
eitą sekmadienį’ buvo suruo
šę antrą metinę Vokiečių 
Dieną, kurios iškilmėse da
lyvavo per 25,000 vokiečių.

ir

SESUO NIKODEMĄ — AP
REIŠKIMO MOKYKLOS 

VIRŠININKĖ

Brooklyno lietuviai nuo 
seniai pageidavo, kad Ap
reiškimo mokyklos vedėja

MASPETHO ŽINIOS

— Vyčių naujų narių pri
ėmimo vakaras buvo sėk
mingas. Parapijos salėje 
gražia programa vyčiai suti
ko naujai įstojusius. Dau
giau jaunimo į vyčius!

— Nors galutinos sąskai
tos nepadaryta, bet visiems 
buvo malonu sužinoti, kad 
pelno iš karnavalo liks per 
25 šimtus dolerių.

— Kun. V. Čižauskas, M.I. 
C., prabuvęs Maspethe visą 
vasarą, šią savaitę mus jau 
paliko.

— Mot. Sąjungos vakaras, 
nebuvo visai sėkmingas.

— Rugs. 19 d. Rožančiaus 
draugija turės vasaros už
baigos balių.

— Rugs. 26 d. jaunasis 
Januša iš Hartford, Conn.

HALBERT BARBER CO.
Švari, Sanitariška

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

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

Vokiečių laivo Hansa 
tarnautojai kely iš Hambur
go į New Yorką susirgo šil
tine. Laivu važiavo 993 ke
leiviai. New Yorko sveikatos 
skyriaus viršininkas buvo į- 
sakęs visų keleivių sveikatą 
patikrinti, bet laivas visus 
keleivius uoste iškeldino. Už 
tokį elgesį laivo vadovybė 
atitinkamai nubausta.

Tuo laivu į Europą turėjo 
vykti apie 300 keleivių, ta
čiau laivas išvyko tuščias — 
keleiviai neleisti į tą laivą, 
kurs savo susirgusius jūri
ninkus parsigabeno Vokieti
jon.
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ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJA

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 undei 
Section 132A 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 of 
the Alcoholic Beverage Control Law a1 
200 Meserole St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on thf 
premises.

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

NOTICE is hereby given that Licęnse 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, 
County of 1 ___
premises.

oireei:, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

FANNIE KELLER
(Standard Dairy)

St., Brooklyn, N. Y.319 Smith

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.

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 A RSASU Wilkes-Barre, Pa.

— Rugsėjo 6 d., pirmadie
nį, Labor Day šventėje, pa
rapija turės savo paskutinį 
vasarinį pikniką Klasčiaus 
Clinton parke. Piknikas pra
sidės 1 vai. popiet. Bus dau
gybė įvairybių.

Kiekviena šeima šią sa
vaitę gaus po du tikietus, 
su kuriais įėjimas į parką 
dykai. Atėję be tikietų užsi
mokės 40 c. Jei kas negautų 
laiško, prašom ateiti į klebo
niją — ne visų adresus tu
rim, gal yra ir klaidingų.

Visi į pikniką!
— Šią savaitę kleb. kun. 

Aleksiūnas buvo rekolekci
jose. Kun. Laurynaitis išva
žiuos kitą savaitę.

— Ateinantį ketvirtadienį', 
8 vai. vak., bus sodaliečių 
susirinkimas.n.

— Trečiadienį 7:30 vai. 
vak. amžinoji Novena Dievo 
Motinos garbei.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8190 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3410-12 Tilden Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN DRISCOLL and 
FRANCIS MC GLINCHEY 

Tilden Inn.
3410-12 Tilden Averse, Brooklyn, N. Y.

X —■
NOTICE is hereby given that License No. 
,RL 8167 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1550 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOHN M. KENNEDY & HENRY P. SMITH 

D-B-A Capitol Bar and Grill
1550 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8114 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 617—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELMANN NIELSEN
617—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8071 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 394-396 Bedford Avenue, and 
111 South 6th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ART EXHIBIT RESTAURANT INC.
394-396 Bedford Ave.. Ill So. 6th St., 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 10486 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
463—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THEODOR RECKMANN
463—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10450 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3396 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEO SHERMAN
3896 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10469' has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5624—4th Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID PALISHOOK 
D-B-A Uneeda Cut Rate Dairy

5624—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4915

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graboriua ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

KETVIRTAS METINIS 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

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

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS
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SUDIEV, KILNUSIS 
GANYTOJAU!

LIETUVOJ LANKĖSI 
T. S-GOS SEKRETORIUS

(Pradžia 1 psl.)
Vaškevičiūtė; iš Jersey City 
vyčių apskr. pirm. L. Ketvir
tis ir kiti.

Vakarienei valgius paga-| Avenolis lankėsi Lietuvoj ir 
mino artimos Amerikos bi- kitose Pabaltės valstybėse 
čiulės ponios K. Dumblienė, ne tik tikslu tas valstybes 
U. Mikulskienė, V. Dauba- arčiau pažinti, bet ir patirti, 
rienė, A. Mačėnienė, M. Kaz- kaip tos valstybės nusista- 
lauskienė, D. Tamulaitienė čiusios dėl einamų kalbų pa
ir P. Draugelienė. Prie stalų keisti Tautų Sąjungos statu- 
patarnavo sodalietės Al. Pū- tą. Mat, Italija yra pasiūliu- 
kenytė, EI. Sabaliauskaitė, si Tautų Sąjungoj duoti ke- 
El. Matulionytė ir Reseckai- turioms didžiosioms Europos 
tė. < valstybėms didelių teisių.

Vakarienė praėjo neabejo- Garbingasis svečias rado 
tinai gražiausiu pasisekimu, tvirčiausiai nusista-
kam daug pagelbėjo nuošir-p^us^ dabartinę Tautų 
dus vietos klebonų rėmimas Sąjungos veiklą.
ir bilietų platintojų uolumas Aukštasis svečias pasi- 
(pažymėtina p.p. O. Stagniū- džiaugė iškilmėmis Karo 
nienės, J. Butkaus, V. Že-Muziejaus sodely. Jos svečiui 
mantausko, K. Dumblienės, priminusios visus skaudžius 
M. Brangaitienės ir kitų pa- bandymus, kuriuos lietuvių 
sidarbavimas). tauta yra pergyvenusi.

Šia pačia proga Amerikos ------------------- ---------------
leidėjai, redakcija ir admi-1 temperamentas.
nistracija reiškia gilios pa
dėkos žodį visiems vakarie
nės dalyviams ir visiems dir
busiems jos pasisekimui.

Rugpiūčio 12 d. atvažiavo 
į Lietuvą Tautų Sąjungos 
generalinis sekretorius Juo
zas Avenolis. Gali , būti, kad

ATVYKO ARTISTĖ JONĖ 
' ŽUKAUSKAITĖ

Jonė Žukauskaitė, prie 
kurios puikiai skambančio 
balso prisideda dar gražus 
tembras ir kuris turi greitą 
gyvą ir teisingai jausmingą 
intonaciją, sugeba sudvasin
ti kompozicijas su savo mu- 

jzikaline dvasia (siela), kuri 
prasiveržia tai malonia ele
gancija, tai degančiu meilės 
pasiilgimu.

Žukauskaitė turi sultingą, 
malonų, laisvai valdomą ir 
jausmus pagaunantį soprano 
balsą, kuris klausytoją pri
verčia pajusti maloniausius 
me aprašytas p. Žukauskais 

viename'

Toliau Avenolis pasidžiau
gė Lietuvos pažanga, kurią 
ji padarė per 19 nepriklau- 

' somybės metų. Labiausiai 
i svečią stebina tai, kad Lietu

va pažangą padarė savo jė
gomis be didelių paskolų už
sieny. Daug padaryta, — pa
reiškė svečias, — o tai rodo 
lietuvių patriotizmą ir ištver 
mę. Nors daug padaryta, bet 
taip pat dar lieka nemaža 
padaryti. Bet tai ir gerai, — 
pasakė p. Avenolis, — nes 
tada prieš akis yra konkreti 
gyvenimo prasmė. Ir toli
mesnis tautos kūrybos dar
bas turėtų eiti ta pačia lini
ja, kaip pirmaisiais nepri
klausomybės metais.

Toliau p. Avenolis pasakė, 
kad jam teko matyti Dotnu
vos Žemės Ūkio Akademiją. 
Ji padariusi jam gero įspū
džio. Ją apžiūrinėdamas sve
čias supratęs, kaip Lietuva 
laimingai ištvėrė krizę ir 
taip greitai prisitaikė prie 
naujų ūkio sąlygų. 

I

Svečias taip pat džiaugėsi, 
kad Lietuva yra sąjungoj su 
kitais dviem kaimynais, Lat
vija ir Estija. Sąjungoj jos 
daugiau reiškia ir tai išeina 
jų naudai. Pažinus arčiau 
Lietuvą, sako, jam bus nau
dinga pažinti jos kaimynes, 
į kurias važiuoja iš Klaipė
dos.

Rugpiūčio 15 d. Avenolis 
lankėsi Klaipėdoj ir Nidoj, 
kur buvo sklandytojų ore 
šventė. Rugpiūčio 16 d. auk
štasis svečias išvažiavo į 
Latviją.

NESUSIPRATIMAS”
i MŪSŲ SPAUSTUVĖJE PARDUODAMŲ KNYGŲ

Dalis I.
—oOo—

— 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 H d., P. Bendoriaus....... ..

_ VAIDINIMO KNYGELĖS
Exproprijacija — 2 veiksmų drama......... . ......
Milijonai Vandenyj — 3 veiksmų drama.........
Nepaisytąja — 4 veiksmų drama ............ ........
Valkata — 4 veiksmų drama................ . ...... . ...
Žvaigždės Duktė — 4 veiksmų drama ...... .....

ĮVAIRIOS KNYGOS
? Apsigynimo Ginklas .............. . ..................... ......
;■ Anykščiu Šilelis ..... .............................. ...............
s Apie žmogaus Sielą ................ .... -—  ........—
3 Akyvi Apsireiškimai Sviete.... . ..... . ... . ...... _.....

Ar yra Dievas? ........... _..................... _...._.......
Apie Jėzaus Kristaus Sekimą....... . ....... .........

3 A Catechism of Christian Doctrine ....... ..........
Aplankymas Šv. Sakramento ................. -.........

S A Brief Lithuanian Grammar.........-.... . ..........
$ Ben-Hur, Istoriška apysaka ..................-..........
$ Bolševizmas -.............................. -........... -......... ...
? Bažnytinė Valstybė ..................... . .......... ....... ...
$ Bedievių Inkvizicija ............ ................. ...... . .....
$ Baudžiava Lietuvoje ............ —.......... ........„.......
? Christ’s Own Church ........... . ...... .... ........ . ........
$ Čikvitų Devintinės ....... ............. .... ............ ........
5 Dievo Akyvaizdoje .............      „

Darbo Žmonės — Garsūs Išradėjai....... . .........
i 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 ..... ........ ._............. . ...............

.. .25
2.50

... .30

.. .50

... .50
1.00

... .45

1.00
.10
.20
.25

Liet, radio draugijos kon
certas — vaidinimas įvyks 
spalių 17 d. Grand Paradise 
salėje. J. Olšauskas su vai
dintojų grupe iš Amsterda
mo suvaidins komišką ope
retę „Nesusipratimas”. Da
lyvaus ir žymi dainininkė E. 
Sopranavičiūtė.

Šis koncertas, kurį ruošia 
J. Ginkus, turės būti labai 
įdomus. S. Kurpius.

jungietės, išbuvusios Lietu- 
voje apie 2 mėnesius. Viešė
jimu Lietuvoje ir visa kelio- 
ne sąjungietės labai paten- 
kintos. t

Mokslo metai. 
Ven^/Lieti 

tarnai 
bis® šventė.

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

Praeitą savaitę iš Lietuvos 
grįžo Ver. Gaigalienė ir Gr. 
Katilienė, 29-tos kuopos są- užsimušė.

BĖGO IŠ NELAISVĖS - 
SUTIKO MIRTĮ

Praeitą sekmadienį polici
ja suėmė John Pollotos, 35 
metų amžiaus graiką, pasi
žymėjusį plėšiką. Jis buvo 
suimtas daug sykių ir sėdė
jęs kalėjime kelis metus.

Suimtasis iš policijos na
mų mėgino pabėgti šokda
mas pro langą; iš policijos 
namo jis išbėgo, bet gatvėje 
sutiko mirtį — jis mirtinai

Keli'milijonai 
jjimimo šią sava 
j jjiiriy rūšių moi

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Rugpiūčio 28 d. laivu La
fayette iš Lietuvos atvyko 
p. Jonė Žukauskaitė, pasi
žymėjusi dainininkė — artis
tė. Viešnia lankėsi Lietuvos 
konsulate, Amerikos redak
cijoje, pas savo senus pažįs
tamus ponus Jankus ir ki
tur. j

P. Žukauskaitė gyveno a- tės pasirodymas 
pie 7 metus Italijoje, kur koncerte: 
studijavo dainavimo meną.l „Didelėje ir artistiškai pa- 
Ji yra daug koncertavusi puoštoj salėj „Sala Borromi- 
Italijoje ir susilaukusi nuo- nį” įvyko labai įdomus mu- 
širdaus pritarimo. zikos ir dainų koncertas,

Kad malonūs skaitytojai kuriame dirigavo Carmine 
geriau susipažintų su p. Žu- Rizzo ir kuriame dalyvavo 
kauskaite, čia paduosim ke- pagarsėjusi savo sopranu 
lias ištraukas iš Romos me-1 lietuvė Jonė Žukauskaitė, 
no ir literatūros iliustruoto 
žurnalo La Maschena, kuria- 
dalykus, kurie per klausą 
pasiekia širdį.

Jonė Žukauskaitė dainuo
ja pirmų pirmiausiai grynai 
savo siela ir todėl kiekviena 
frazė, kiekviena moduliacija

Ji, kaip pasirodė, turi ma
lonų ir laisvai valdomą bal
są, kurį paryškino jos turi
mas naudingai pavartotas

ŽAIBAS PADEGĖ TVARTĄ 
IR UŽMUŠŠĖ KARVĘ

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

Malonų siurprizą padarė 
auditorijai Žukauskaitė, ši 
jauna ir inteligentinga dai- 
ninikė lietuvaitė, kurios vo
kaliniai daviniai leido jai 
puikiai pasireikšti ir todėl 
buvo užsitarnautai įvertinta, 
pražydi pirmiau jos spindin
čioj širdy, o tik paskui pa 
siekia jos lūpas.

Reikia dar pridėti, kad 
Žukauskaitei buvo atsilygin
ta klausytojų karščiausiais 
plojimais, tos rinktinės pub
likos, kokia kad galėjo duo
ti sostinė.

Reikia dar pasakyti, kad 
Jonė Žukauskaitė yra jau 
gerai pažįstama sostinės mu
zikų tarpe, nes jai teko daug 
kartų dalyvauti skaitlinguo
se koncertuose”. 
■ ■' —t—

Denton, Md. — Rugp. 23 
d. ūkininkas Robertas Dulin 
baigė melžti šeštą savo kar
vę, kai tuo tarpu pakilo vie
sulą. Žaibas trenkė į Dūlino 
tvartą, padegė jį ir nutrenkė 
karvę, kurią jis melžė. Kar
vė virsdama prislėgė Dūliną, 
kuriam tačiau šiaip taip pa
sisekė iš po nutrenktos kar
vės išlysti. Pasišaukęs savo 
žmoną į pagalbą, išvarė iš 
degančio tvarto likusias 5 
karves ir 3 arklius.

Tik grįždama sutiko
Senyva moterėlė važiuoda

ma traukiniu kalba rožan
čių. Ji grįžta iš maldininkų 
kelionės po šv. žemę. Prie
šais sėdi du puikuoliai.

— Na, močiut, — sako 
puikuoliai, — tu buvai ap
lankyti Nazarete šv. Šeimą. 
Sakyk, ar ten buvo kartu ir 
asilas su jaučiu?

— Ne, — atsakė moterė
lė: — aš juos sutikau trau
kiny grįždama namo.

3 5 
į

B

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

Daugiau kaitros ui jūsų pini
gą. Jūsų kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. angUa ir 
patenkinti Kodėl Jun» nepa- 
sektl jų pav^bJai

rūmus žygiu 
lietuvių jai 

Jjo skaičių 
Jį j laimingų 

tingieji tie, ki 
^itęir turį pa ji 
įn'gųs įlietuvi 

seserų kaži 
^ciškonių ak 
^marijonų M;

f lietuviškas mokj 
įįtos visų lieti 
įeis viltys. Nauj 
^pradžia te;

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

Šventadieniais susitariu 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. JOHN WALUK 
\
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DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4tli STREET

VALANDOS: 
1—2 P. P.

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS: 
8—12 ryte 
1— 8 vat 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9105

pel. EVergreen 7-1312

Dr. H. MENDLOWITZ
Persikėlė naujon vieton, tai yra:

522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
VALANDOS:

1 Iki 8 Ir nuo Sekmadieni:
7-8 vai. vakaro 10 Iki 12 vai. rytr

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenne J.

^jįtj jaunąją kart 
jjfe ir Lietuvybės

geibus, kad ] 
0 stipendijas an 
^tuviams, tuo;

jaunuolių, ku 
Itnoro bent 2 n 
į j Vytauto D:

Taigi, 
firiusi j Lietuvą.

Dabar pasiek 
įota žinia, kad Li 

iįį 5 stipendijas,

iilitra Pasiunti

labai tiksli 
Jare ryriausybė pa;

tiems jau 
k taos nuroc 
^lietuvių at. 
m įsą Stipendi 
h1^ Jaugiau 
į ifaiau atsib 
35i!i Lietuv;

Tel. EVergreen 8-7027
Gyvasis Rožančius ............. .... ... .............. .............. .......
Gamtos Pasakos _________ _ ____________________
Gyvenimas Šv. Stanislovo Kostka ____ _________ ___
Geologija------------------ ---------------- --- ------- --
Giesminynas, kun. J. Tilvytis, M.I.C........... .................
Gavėnios Knyga --------- ---------- --------- ------------------
Gyvenimo Pamatai ...... .......... ...... .......... . .... ............
G u d runa ---------- ---- ------------------------- ------------
Gyvenimo Prasmė ..... _.......... ....... ...... ............. ..............
Graži Dovanėlė Lietuvos Artojams ........ ... . ...... .........
Gyvenimas Šv. Marijos Panos..................... ................ .
Ištisų Metii Šventųjų Gyvenimai _______ _________
Iš Visų Pasaulių... —.... ............ .................... ...... ............
Iš Gyvenimo Vėlių bei Velnių .............. —..................
Įvairumai...............—--------- ---- -------------- -----
Jonas Jonyla — eilės ......................................................
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.......... —-------- -----------------------
L a t v i j a >....... ................ ...—... ...............  —
Mažoji Dorytė —--------------- -------------------------------
Mūsų Jaunomenės Idealai ........—............. ...................
Mažas Katekizmėlis ___ <......... ..........-....—-- ----------
Man Šviečia Saulė... —...... .............. ............ ......... ........
Mūsų Politinės Partijos ir ko jos nori----- ---- --------
Moters 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 ................ ............
Raistas............. ....... ......................... ...... .... ....... ....
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 •........ —.................. ... .............. ..........

Savininkes — 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 | kitus miestus.

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
Maspeth, N. Y.54-41—72nd Street,

3Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
) GERIAUSIOS BUSIES
$ Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
į PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas

ATSKRYMAS gn.m1 ntas namie Iš geriausios Smetonos. ALŪS Iš geriausių
į bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS
$495 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALIN8KAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

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

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

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

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja renčias
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimu

Įsai suprantamas t 
™. štai, vadina 
jei) Susivienijimo or 
ship teko patirti, ai 
paną apie nau 
fcamvosią lietuvis 
posbendrovę, o už ki 
f te laikraštis įdė 
poruojamo liet 

angliško lai', 
^vadovybės agitaci:

Mo redakcija, aii 
w pasirinkti dėt 
|:% bet kur ■ ta 
h-’darbas, kai atsisa 
Į painformuoti saw 
P® apie kūrybines 
p ekonomines pastan- 
P pat laiku dedamas 
S pranešimas, ragi- 
M tokį darbą, 
Vualis lietuviams.

laikraštį organi-
J frontininkai, ku 
T įkvėpimą semia ir 
r'Mros. j 
p paklausti, kam 
P* organizacijos 
flamauja?

17 i didžioji 
>-Wos Vaisty
ta minės savo 1 
Wtę; tą dieną 1 
^150 metų, kaip 
^šalies koris-11 

pokšeiausias val-r
Tą sukak- m 

pi paminėsime |PŽ 
K |se. 

pos šalies di-P’ 
pbeatę, turime ■= 

jau visai lai-ltoji 
L ^hivos nepri- pan 

stelbimo 291 nai 
[P minėjimui, mo. 
I M) šešiolik-Į gai

Telefonas: STagg 2-4409

E
o

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

402 Metropolitan Avenue,]
< Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią}

Duodu automobilius vestuvėms,:

ALEKS. RADZEVIČIUI 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotoy

Tel. EVergreen 7-4335 i

STEPHEN AROMISKIS į
(ARMAKAUSKAS) I

TKU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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


