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Mokslo metai.
Veržiasi į Lietuvą.
Kam jie tarnauja?
Laisvės šventė.

Keli milijonai šios šalies
- jaunimo šią savaitę žygiuos

į įvairių rūsių mokyklas siek
. ti mokslo. Į mokslo švento

vės ramus žygiuos ir tūks-
.tančiai lietuvių jaunimo; ne
mažą jo skaičių galima į-
raukti į laimingųjų sąrašą.
aimingieji tie, kuriuos su

sipratę ir turį pajėgumo tė
veliai siųs į lietuviškas mo
kyklas, seserų kazimieriečiu
ir pranciškonių akademijas
ir tėvų marijonų Marianapo-
lio kolegiją.

Į lietuviškas mokyklas nu
kreiptos visų lietuvių ge
riausios viltys. Naujų moks-

llo'metų pradžia tegu būna 
pakartotinas
auklėti jaunąją kartą Kata-
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Amerikos Lietuviu Jaunimui
Abipuse klaida

Darbo Dienos šventės pro
ga prezidentas Roosevelt pa
skelbė viešą pareiškimą, ku
riame nurodė, kad buvusiu
streikų metu abi pusės — ir
kapitalas ir darbas — pada
rė klaidų. Beveik tuo pat lai
ku CIO vadas Lewis pareiš
kė, kad prezidentas nepriva
lo būti neutralus darbininku
streikuose, jei jis nori būti
draugiškuose santykiuose su
darbininkais.

pasiryžimas į Japonai ruošiasi

likybės ir Lietuvybės dvasio- Japonijos vyriausybė su
sauke tautos atstovų rūmus

Ukrainos komisarų tary
bos pirmininkas P. P. Liub-
cenko, 40 metų amžiaus, nu

buvo įtar
priešvalstybiniu

Po jo nusižudymo komunistu
spauda paskelbė jį „žmonių
priešu . Komunistų kongrese
pernai gruodžio mėnesį jis
labai pagarsėjo savo tokiu
pareiškimu: „Kaip kiaulė ne
gali matyti dangaus, taip
Hitleris niekados nematys 
mūsų Ukrainos lankų”. Ne

ypatingiems posėdžiams, ku-
Paskelbus, kad Lietuva riuos Prad^° Pats imPera“ 

Bkfrs stipendijas amerikie-|torlus- Vyriausybė paprašė, 
kad tautos atstovybė paskir-' čiams lietuviams, tuojau at-

• sirado 20 jaunuolių, kurie pa-
reiškė noro bent 2 metams

trukus po to pareiškimo jis
buvo įtariamas išdavikišku
veikla.

Vokiečiai Kinijoje
Kinijos kariuomenės vado

tų 737 milijonus dolerių ka-
vybėje dirba penki vokiečiu

rui su Kinija.
generolai, dalyvavę didžiaja
me kare. Salia jų yra apie

vykti į Vytauto Didžiojo |valstybiii prašymas 
Universitetą. Taigi, jauni

100 vokiečių, aukšto laipsnio

mas veržiasi į Lietuvą. Tas Jungt. Amer. Valstybių.
karininkų. Visi jie lavina ki
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J. E. vyskupas M. Reinys L. Vyčių seime kalbasi

->> ■' -si’.y

su Daytono klebonu, kun. L. Praspaliu, ir L. Vyčių
dvasios vadu kun. Jonu Vaitekūnu, Providence kle
bonu. J. E. vysk. M. Reinys rugsėjo 9 d. pasiekė
Lietuvą ir atsiuntė Kunigų Vienybės centro pirmi
ninkui, kun. J. Balkūnui, padėkos telegramą.

PARAGVAJUJE

Stipendijos Lietuvoje
(L. P. Žinios) i sugrįžę Amerikon, galėtų bū-

Šioje gadynėje tautos ban- ti naudingi Amerikos visuo-
do vieną kitą pažinti ir san- menei, kaipo Lietuvos kultū-
tykiauti ne tik diplomatinė- ros žinovai.
je, ekonominėje, bet ir kul Tam tikslui Lietuvos vy-
tūrinėje srityje: jos pasikei- riausybė yra pasiryžusi jau
čia profesoriais, priima sve- šį rudenį suteikti penkiems

studentams dvimetines sti
savo studentus svetur

studijuoti. Pavyzdžiui, New
pendijas, neišskiriant ir pa
šalpos kelionei. Kandidatai,

Yorke veikia „Institute of In
ternational Education”, ku
ris tarpininkauja Amerikos
universitetams m* kolegi-

nuoširdžiai norintieji šia pro
ga pasinaudoti, tegu neati
dėliojant siunčia savo pra
šymus, lietuviškai parasy-

ioms iš vienos pusės ir kitų tus, Lietuvos Pasiuntinybės
kraštų universitetams iš ki- Washingtone adresu. Prie
tos pusės. Lietuva irgi yra
linkusi prie tokios sistemos

prašymo geistina prijungti

prisitaikyti, nors ir kuklioje
autobiografiją ir įrodymu

formoje.
apie kolegijos ar universite
to baigimą. Reikalinga lietu

Pirma sudarant pastovius 
ISPANIJOS BAŽNYČIOS | santykius su šios šalies auk-

vių kalbos bent toks mokėji

VADOVYBĖS ŽODIS
mas, kad galėtų laisvai klau

■ pranešimas dar nebuvo visai 
oficialus. Dabar pasiekė ne
abejotina žinia, kad Lietuva 
skiria 5 stipendijas, kurių 
gavimo reikalu reikia kreip
tis į Lietuvos Pasiuntinybę I 
%ashingtone.

Gal būtų labai tikslu, jei 
Lietuvos vyriausybė paskir
tų stipendijas tiems jaunuo
liams, kuriuos nurodytu 
amerikiečių lietuvių atitin
kamos įstaigos. Stipendinin
kai tada būtų daugiau įpa
kuoti tinkamiau 'atsiteisti 
atitinkamu darbu Lietuvybei 
stiprinti.

Anglijos ir Prancūzijos kon
sulai Šanchajuje kreipėsi 
į Japonijos ir Kinijos vy
riausybes, prašydami karo 
veiksmus perkelti už Šancha 
jaus ribų, nes gresia nuolati 
nis pavojus svetimšaliams 
nors ir gyvenantiems Šan
chajaus miesto tarptautinėse 
dalyse.

Nutrenkė žaidėjus

Žaibas rugsėjo 4 d. Pitts
burgh© golfui žaisti laukuo
se mirtinai nutrenkė 2 golfi- 
ninkus ir 2 jiems pagelbėju- 
sius vaikus.

nų kariuomenę pagal nau
stojo mokslo įstaigomis, Lie syti pamokas ir darbuotis

Šovė rabiną
Įvairiai suprantamas tau- . . .

tinis darbas. Štai, vadinamo Jeruzolime sunkiai pasau- 
tautinio Susivienijimo orga- tas rabinas Eleazar Gerstein, 
nas, kaip teko patirti, atsi- grįždamas nuo ašarų sienos, 
sakė įdėti žinią apie naujai Manoma, kad jį pašovė ara- 
susiorganizavusią lietuvišką bai. Paskutiniu laiku pa i e- 
prekybos bendrovę, o už kiek .1° arabų ir žydų kruvini su-

laiko tas laikraštis įdėjo 
naujai organizuojamo lietu
vių jaunimui angliško laik
raščio vadovybės agitacinį 
stambų pranešimą...

Laikraščio redakcija, aiš
ku, turi teisę pasirinkti dėti- 
ną medžiagą, bet kur tas 
tautinis darbas, kai atsisa
koma painformuoti savo 
skaitytojus apie kūrybines 
lietuvių ekonomines pastan
gas, o tuo pat laiku dedamas 
agitacinis pranešimas, ragi
nantis remti tokį darbą, 
kurs netarnaus lietuviams. 
Paminėtą laikraštį organi
zuoja bendrafrontininkai, ku 
lie visą įkvėpimą semia ir 
sems iš Maskvos.

Norėtųsi paklausti, kam 
į reikšmingos organizacijos 
■ organas tarnauja?

nepaprastą šventę: tą dieną 
sukaks lygiai' 150 metų, kai 
pasirašyta šios šalies kons
titucija — aukščiausias val
stybės įstatymas. Tą sukak
tį atitinkamai paminėsime 
kitame numery.

Minėdami šios šalies di
džiąją laisvės šventę, turime 
prisiminti, kad jau visai lai
kas ruoštis Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 29 
metų sukakties minėjimui. 
1938 metų Vasario šešiolik-

šaudo ir šaudo
Praeitą savaitę Rusijoje 

vėl sušaudyta per 20 asme
nų, paskelbtų „trockininkais, 
išdavikais, sabotažninkais” 
ir t.t. Tarp sušaudytų yra 
Gruzijos 7 aukšti tarnauto 
jai.

jausius kariavimo būdus. 
Vienas vokietis generolas y- 
ra buvęs Vokietijos karo at
stovu Japonijoje, tad jam ge 
rai žinomas Japonijos kari
nis pasiruošimas. Manome, 
kad šių vokiečių generolų 
patarimai daug pagelbsti ki
nams gerai atsilaikyti prieš 
japonus.

Grįžta anglų komunistai
Anglijos komunistai buvo 

išsiuntę į Ispaniją per 1,000 
savo karių kovai prieš gene
rolo Franco sukilėlius. Jie 
ten sudarė atskirą brigadą. 
Dabar anglų komunistų laik
raštis praneša, kad ta briga
da atšaukiama; gyvų belikę 
tik 200, bet ir jie visai ne
drausmingi. Brigados vadas 
kaltina bendrafrontininkų 
kariuomenės vadovybę dėl 
visų bėdų. Jis sako, kad ame 
rikiečių, vokiečių ir prancū
zų brigados irgi paliksiar.- 
čios Ispaniją.

Ispanijai trečdalis aukų
Praeitą savaitę Washing

tone paskelbta, kad įvairios 
draugijos Ispanijos reika 
lams surinko 376,926 dol. au
kų, iš kurių į Ispaniją nu
siųsta tik 139,193 dol. Taigi, 
Ispanija gavo truputį dau
giau kaip trečdalį surinktu 
aukų. Kiti pinigai išleisti 
spaudai, radio skelbimams, 
algoms ir t.t.

Buvęs Lenkijos pirmasis 
ministeris pirmininkas, Ig
nacas Paderewski išleido 
viešą pareiškimą, kuriame 
nurodo, kad diktatūrinė san
tvarka Lenkijai yra sveti
ma; jis ragina vyriausybę 
paskelbti naujus rinkimus į 
seimą ir sustabdyti politi
nius persekiojimus.

toji turėtų būti reikšmingiau 
paminėta nei praeity. Būti
nai privalome pasiekti jauni 
mo mases ir jas entuziastin
gai nuteikti.

Dirbs 5 dienas
Fordo dirbtuvėse per lie

pos ir rugpiūčio mėnesius 
darbininkai dirbo tik 4 die
nas į savaitę. Dabar vėl įves
ta darbo savaitė iš 5 dienų. 
Tai padaryta ryšium su nu
matoma gera prekyba 1938 
metais.

Buenos Aires. — Is Ar
gentinos pranešama, kad Pa
ragvajuje kilo nauja revoliu
cija, kurios ruošėjai pašaukė 
buvusį prezidentą pulkinin
ką Rafaelį Franco atgal prie 
valstybės vairo. Sukilimui 
vadovauja jauni karininkai.

Pulk. Franco buvo Argen
tinoje nuo rugpiūčio 13 d., 
kada įvykęs sukilimas pri
vertė jį pasitraukti.#

Šanchajus. — Čia gyveną 
amerikiečiai labai susirūpinę 
savo gyvybių ir turto saugu
mu. Jie labai nepatenkinti 
prezidento Roosevelto parei
škimu, kad neišsikraustę 
amerikiečiai iš Kinijos bus 
patys atsakingi už galimas 
nelaimes. Amerikiečių preky 
bos sąjunga pasiuntė į 
shingtoną protestą.

Washington. — Valstybės 
tarnautojų skaičius liepos 
mėnesį sumažėjo 15,243. At
leidimas tokio skaičiaus tar
nautojų sumažino valstybės 
išlaidas per liepos mėnesį 

I vienu milijonu dolerių.

Maskva. — Sovietų Rusi
jos vyriausybė, susijaudinu
si dėl jos kelių laivų nuskan- 
dinimo netoli Ispanijos pa
kraščių, pasiuntė Italijos vy
riausybei protesto pareiški
mą, bet Italija griežtai pa
reiškė, kad ji jokio dėmesio 
į rusų protestą nekreips.

Anglija ir Prancūzija šau
kia konferenciją, kurioje 
bus svarstomi siūlymai, kaip 
kovoti su piratiniais povan
deniniais laivais, kurie nu
skandino kelis anglų ir rusii 
laivus. Toje konferencijoje 
Rusija iškels kaltinimą Ita
lijai, mėgindama įrodyti, kad 
italų laivai užpuldinėja kitų 
valstybių laivus Viduržemio 
jūroje.

Vadinama Viduržemio jū
ros konferencija šaukiama 
rugsėjo 10 d. Į ją kviečiama 
Anglija, Prancūzija, Rusija, 
Italija ir Vokietija.

tuva geistų patirti praktiš- 
Roma. — Ispanijos katali- kumą tokio plano, kad nors 

kų vyskupai drauge su ki- keletas baigusių Amerikos 
tais aukštais dvasininkais Aukštąsias mokyklas lietuvių 
išleido viešą pareiškimą, ku- jaunuolių atvyktų Lietuvon 
riame nurodo Ispanijos kata- papiidyti sav0 kolegijinį 
likų būklę ir aiškiai pasako. mokslą lituanistikos daly- 
kad generolo Franco sukili- kais: pasitobulinti lietuvių 
mo žygis buvo paremtas Is- kalboje, pažinti lietuvių lite- 
panijai gerovės troškimu, ratūrą, istoriją, geografiją, 
kad Ispanijos ateitis priklau- ekonomiką bei kitus šios 
so nuo sukilėlių sėkmingo srities dalykus, kad tie jau- 
laimėjimo. nuoliai, užbaigę savo studi-

Aukštieji Bažnyčios at-1 jas Lietuvos Universitete ir 
stovai faktais įrodo bendra
frontininkų vyriausybės kru 
viną režimą prieš katalikus, 
jų nepakenčiamą siautimą 
prieš visa, kas šventa Ispa-i Omaha, Neb. — Rugpiūčio 
nijos tikintiesiems. 128 d. buvo labai jautri ir ju-

dėjimo diena Omahoje. Visi 
HITLERIS SU JAPONIJA neramiai laukė prie radio.

IR ITALIJA Mat, norėjo žinoti, ar oma- 
_ hietis lietuvis Jonas Gudmn-

Nuremberg. čia vyksta j nas Įaįmės golfininkų pirme- 
Hitlerio nacių partijos šuva-Lybes. Kai- jis laimėjo, visi 
žiavimas, kuriame dalyvauja pradėj0 šūkauti ir džiaugtis, 
keli šimtai tūkstančiu nacių. kad omahietis lietuvis liko 
Suvažiavimo pradžioje per- golfo čempijonu. i
skaitytas Hitlerio pareiški- y - 
mas, kuriame jis pasako, Oudmonas lietuvis ir kad 
kad Vokietija vieningai lai- ųetuviškas kraujas nežino 
kysis su Italija ir Jajonija. priešui pasidavim0.

Hitleris tarp kitko taip Dabar čia kalbama apie 
Pareiškė: tinkamą Jono pagerbimą.

„Aš norėčiau pažymėti Amerikiečių Prekybos Rū- 
tris punktus: pirma, Versa- mai rengia didelį priėmimą 
lės sutartis yra mirusi; ant- stotyje, ir iškilmingus pie- 
ra, Vokietija yra laisva; tre- tus. Kiekvienas Omahos gol- 
čia, mūsų laisvės garantija fininkų klubas rengia ban- 
yra mūsų armija”. kietus.

-----Omahos lietuviai irgi ne- 
KARIAI REIKALAUJA atsiliks. Jonas Gudmonas lie- 

KATALIKAMS LAISVĖS tuviams artimiausias ir bran 
S--------- ----- giausias. Jam pagerbti spa-

Prancūzijos Didžiojo karo J lį-ų 3 d. lietuviai surengs ban- 
dalyvių sąjunga, turinti 3kietą su įvairia programa, 
milijono narių, savo paskuti- Gudmonui bus įteikta ir ati
mame suvažiavime į savo tinkama dovana. Iškilmėms 
darbų programą įrašė: „Mes rengti komitetą sudaro kun. 
pradedame kovą, kad Pran- j. Jusevičius, Kaz. Kuzleika 
cūzijoj būtų grąžinta laisvė]įr f. Petručionis. 
katalikiškoms vienuolijoms 
w kongregacijoms”.

Kaip žinome, ligi šiol nau
jiems vienuolynams kurtis ir 
vienuoliams mokyti mokyk
lose buvo uždrausta. Buvu
sieji kariai savo reikalavi
mus remia tuo, kad valstybė 
viena neįstengianti tinkamai 
išauklėti jaunosios kartos.

Saragosa. — Ispanijos pi
lietinio karo svarbieji mūšiai 
veikiai gali įvykti Aragoni
jos šiaurinėje dalyje, kur 
Madrido — Valencijos vy
riausybė turinti išstačius! 
100,000 karių. Prieš šią ka
riuomenę sukilėliai organi
zuoją didžiausį užpuolimo 
Sukilėliams nepavyko atsi
laikyti Belchite mieste, kurį 
bendrafrontininkai atsiėmė 
iš sukilėlių. Katedroje užsi
darę 600 sukilėlių karių tu
rėjo pasiduoti.

Sukilėliai dabar ruošiasi 
atsiimti Belchite miestą ir jo mų naujiems fabrikams sta- 
apylinkę. tyti.

seminaruose. Jei kandidatas
prie prašymo dar prijungtų 
ir žinomos įstaigos ar visuo
menės veikėjų atsiliepimą, 
tai būtų tvarkoje. Kandidatų 
prašymus Pasiuntinybė per
siųs į Lietuvą ir tenai atitin
kama švietimo įstaiga, juos 
peržiūrėjusi, nutars ir pra
neš, kurių kandidatų prašy
mai patenkinti.

Lietuvos Pasiuntinybė,
2622 — 16th St., Northwest, 

Washington, D. C.

Rugpiūčio 21 d. apie 12 
vai. žuvo, nukritus lėktuvui, 
juo skridę žvalgas Įeit. An
tanas Rinbutas - Oželis ir pi
lotas karo lak. vyr. pusk. 
Alb. Talskys. Jie grįžo vyk
dydami uždavinį, bet prie 
Vaiguvos miestelio (už Kel
mės) dėl neišaiškintos prie
žasties lėktuvas nukrito ir 

Į sudužo. Abu lakūnai užsimu- 
Laikraščiai pažymėjo, kad še.

Šanchajus. — Japonų ki
nų dabar vykstą susirėmi
mai skiriasi nuo buvusių ka
rų. šis nepaskelbtas karas 
nepripažįsta belaisvių — vi
si paimtieji belaisviai, sužei
sti ar sveiki, tuojau sušau
domi.

Šanchajaus miesto kinų 
valdomų sričių ligoninėse 
nėra nė vieno japono. Iš to 
daroma aiški išvada, kad ki
nai žudo visus belaisvius. 
Panašiai elgiasi ir japonai

Vakare lėktuvo likučiai su 
velionių kūnais buvo parvež
ti į Šiaulius. Lakūnai pašar
voti karo aerodrome. Už jų 
vėles buvo atlaikytos Šiau
liuose ged. pamaldos. Laido
tuvės įvyko irgi Šiauliuose,

Leit, A. Oželis - Rinbutas 
gimęs 1907 m. sausio 20 d. 
Raseinių apskr., Kražių vai,, 
Paginskių k. žuvo netoli tė
viškės — už poros kilometrų 
1928 m. baigė Kražių „Žibu
rio” gimnaziją, o 1930 m. 
lYūšies gabumais Karo Mo
kyklą. Baigęs buvo paskirtas 
į 8 pešt, pulką, o 1933 m. 
pakeltas į Įeit, laipsnį. 8 p. 
pūline ėjo įvairias pareigas. 
Perėjęs į aviaciją, 1935 m. 
spalių 15 d. gavo karo lakū
no II eilės žvalgo vardą. Bu
vo labai gabus, rimtas, mo
kėjo kelias kalbas, maždaug 
prieš metus sukūrė šeimą.

Alb. Talskys gimęs 1913 
m. kovo 31 d. Utenos apskr., 
Užpalių v., Kuštu k., dėl lė
šų stokos išėjo iš Panevėžio 
gimnazijos VHI kl., ir įstojo 
į Aviacijos puskar. mokyklą 
1934 m. lapkričio 20 d. Buvo 
labai rimtas ir šaltas lakū
nas.
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Liepsnojanti šalis
Karo šmėkla terioja 
ramius gyventojus

„Kinijoj revoliucija. Kini
joj pilietinis karas. Kinijoj 

• badauja 20 milijonų žmonių. 
Kinų generolai pešasi tarpu
savy”. šitokias žinias pasau- 

. lio spauda skelbė beveik 
kiekvienais metais, o kartais 
ir dažniau. Dabar vėl skaito
me pranešimus apie Kinijoj 
vykstantį- karą su japonais. 
Todėl daugeliui įdomu suži
noti, kokia tai šalis ta Kini
ja, kurioje visada taip nera
mu, kurią taip dažnai lanko 

: šiurpios nelaimės? Kodėl ta- 
.. me tolimame krašte nėra pa
stovios taikos, tvarkos, ra
mumo? Kokie ir kaip žmo
nės tenai gyvena? Kas ir 
kaip valdo Kiniją? Į visus 
tuos klausimus pasistengsi
me nors trumpai atsakyti.

Didžiausia valstybė 
pasaulyje

Kiniją sudaro dvi dalys — 
Vidurinė Azija ir taip vadi
namoji Tikroji Kinija. Abi 
tos dalys užima 5,840,500 ke
tvirtainių kilometrų plotą, 
kuriame šiuo metu gyvena 

'482 milijonai gyventojų. To
dėl gyventojų skaičiumi Ki
nija yra didžiausia valstybė 
pasaulyje, žiemiuose ji susi
siekia su Sibiru, vakaruose 
su Turkestanu, pietuose su 
Indostanu ir Tolimąja Indi
ja, rytuose su Didžiojo van
denyno jūromis. Kinijai pri
klausančioje Vidurinės Azi
jos dalyje yra aukštui kalnų, 
kuriuose ištisus mėtus stovi 
sniegas ir ledas. Ypač žiau
rus klimatas Tibeto kalnuo
se. Vasaros čia labai karštos, 
žiemos labai šaltos. Kartais 
vasaros dieną karštis siekia 
45 laipsnius Celsijaus, o nak
tį apie 2 — 8 laipsnius šal
čio. Yra čia dykumų, tyr
laukių. Gyventojai mongolų 
(geltonosios) rasės, daugiau 

. šiai ..klajokliai. Tikrosios Ki
lti jos dalyje žemė ne visur 
kalnuota, tik vakaruose yra 
aukštesnių kalnų. Žemė čia 
turi storą sluoksnį taip vad. 
geltonžemio ir yra labai der
linga. Oras šiltas, pakanka
mai drėgmės, šiltesnėse vie
tose auga ryžiai, medvilnė, 
cukrinės nendrės, pipirai, 
arbatžolės, įvairūs vaisme
džiai. šaltesnėse auga kvie
čiai, miežiai, tabakas, ankš
tiniai augalai ir 1.1.

Milijonai darbščiųjų 
skruzdėlių

Kinai yra labai darbštūs 
žmonės. Keliautojai ir misi- 
jonieriai tvirtina, kad kinai 
yra net darbščiausi žmonės 
pasaulyje. Jie rūpestingai 
apdirba kiekvieną žemės pė
dą. Net į» akmenuotas vietas 
priveža, krepšiais prinešą 
dirvožemio ir padaro daržus
bei sodus. Galvijų laiko labai didžiausiu pasaulio pastatu, 
mažai. Valgyje jie tenkinasi 
labai mažu: daugiausia ry-^ 
žiais, sojos pupomis, o duo- europiečių įsiveržimo,

ną valgo tik turtingesni. Ki
nai labai daug pagamina į- 
vairių audinių, ypač šilko, 
nes šilkaverpių vabzdžių vei
simas ten labai išsiplėtęs. 
Gamina daug labai gražių 
porceliano indų, popierio. 
Didžioji kinų tautos dalis y- 
ra Budos tikybos sekėjai. 
Aukštesnieji luomai priklau
so Konfucijaus tikybos. Dar 
yra keletas milijonų maho
metonų ir apie 3 milijonus 
krikščionių.

Didžiausios kinų tautos 
nelaimės

Viena didžiausiųjų nelai
mių, kurios dažnai ištinka 
Kiniją, yra potvyniai. Di
džiosios upės yra labai van
deningos, jų krantai daž
niausia lėkšti, todėl po dide
lių liūčių, arba kai iš kalnų 
tekantys upokšniai atneša 
daug vandens, įvyksta po
tvyniai. Nors vietomis pagal 
upių krantus pastatvti pyli
mai, bet ne visur, kai kčrr la
bai menki ir negali apsaugo
ti nuo potvynių didžiulių plo
tų. Todėl po potvynių, kurie 
sunaikina milžiniškų plotų 
derlių ir sodybas, Kinijoj 
dažnai prasideda badas, ku
ris paliečia mikronus gyven
tojų. Bet pati didžiausia Ki
nijos nelaimė — tai atskirų 
sričių valdovų, generolų ir 
gubernatorių,, vaidai ir tar
pusavio grumtynės. Kiekvie
nas generolas, kiekvienas 
provincijos valdovas sten
giasi būti nepriklausomas 
nenori nusilenkti kitiems ir 
centro vyriausybei. Kiti vėl 
stengiasi nuversti savo kon
kurentus, patys pasidaryti 
diktatoriais, valdyti su nie 
ku nesiskaitydami. Todėl 
dažnai vyksta tarpusavio ko
vos, kurios nualina visą kra
štą. Yra ir tokiu generolų, 
kurie už pinigus parsiduoda 
kitoms valstybėms ir paskui 
padeda joms draskyti, silp
ninti savo tėvynę.

Didžioji Kinų Siena
Nors senovėje 

žius kinai gyveno 
nuo kitų tautų, bet 
siekę gana aukštos 
Pavyzdžiui, knygų 
nimą, kompasą, paraką ir ki 
tokius dalykus jie buvo išra 
dę dar anksčiau už europie 
čius. Bet vėliau, prasidėjus 
tarpusavio kovoms, jie nu 
silpnėjo ir labai atsiliko nuo 
kultūros. Senovėje kinai bu
vo sumanę visai užsidaryti 
nuo pasaulio. Todėl vieno 
Kinijos valdovo (bogdicha- 
no) įsakymu buvo pastatyta 
milžiniška mūro siena pagal 
valstybės rųbežių. Ta siena 
turėjo apie 7,000 klm. ilgu
mo. Eet dabar jos beliko tik 
apie 2,000 kilometrų, kita da 
li§ jau išgriauta.'Bet vis vie
na toji siena, kurią vadina

fej$

dirbti tris dolerius į dieną ir 
langiau. Vėliau ieškosiu 
m’i'Ji „farmą”. Žinau, kad 
•i 'i-ii gahma nusipirkti. Ke 
i doleriai į rietus per ko

kius penkis metus ir „far- 
ma” bus mano. Auginsiu 
„komų” ir bulves. Mačiau, 
kaip atvažiuoja iš miesto 
kompanijos agentai: išegza- 
•limioja vieną, ,,kurną”, ir jei

— i is-’ugo. duoda nuo 30 
’ i ”() dolerių nuo „akerio”. 
t'nip ppi įr bulves perka. Ir 
beveik visus pinigus galima 
sutaupyti. Nedaug ant ,Tar
mes” reikia. Nešioji „over
alls” kasdien, tik sekmadie
niais. einant į bažnyčią užsi
dedi geresnius drabužius. 
Pasilinksminimams nueini i 
miestuką, rasi „movies” ar

Gen. Uborevičius Norėjo Išvyti Želigovski

ilgus am- 
užsidarė 
buvo pa 
kultūros 
spausdi-

neapgynė Kinijos nei nuo 
mongolų antplūdžio nei nuo

Kazys P. Vilniškis, vienas pirmųjų uoliu 
savaitraščio Amerikos steigėjų, redagavęs šį 
laikraštį nuo pat pirmo numerio iki 1936 m. 
spalių vidurio ir tvarkęs jo gyvavimo reika
lus iki pat šių dienų. Nuo liepos 1 d. p. Vil
niškis pradėjo dirbti naujai suorganizuotoje 
prekybos bendrovėje „Amlit”, o šiomis die
nomis Amerikos įstaigos tvarkymą perda
vęs p. D. J. Averkai. P. Vilniškis, kad ir 
daugelio pareigų apsunkintas, pasiliko ir to
liau Lietuvių Univ. Biuro direktorių valdy
boje, kur jis eina iždininko pareigas.

Trnmpi Pasikalbėjimai
I. Bėga nuo „civilizacijos”

1. Atėjo atsisveikinti jau 
nųs, dvidešimt trijų metų 
darbininkas, ir jo žmona 
Juodu vedę tik prieš 6 mė 
nesiūs. Jis Amerikoje gimęs 
lietuvis, ji airė. „Sudiev” 
sako jis, „važiuojam apsigy
venti miškuose, Maine vals
tybėje”.

2. „Tik dabar buvom pas 
kleboną pasitarti ir jis įtiki
no mane, kad reikėtų bent 
vienus metus pamėginti gy
venti Maine valstybėje”, aiš-

Europiečiai veržiasi j 
Kiniją

Milžiniška šalis su milijo
nais gyventojų yra labai ge
ra rinka įvairioms prekėms. 
Kinijos žemės turtai - dru
ska, geležis, aknipns anglys, 
švinas ir kiti metalai — taip 
pat vilioja europiečių akis. 
Septyniolikto amžiaus pa 
baigoje pirmieji į Kiniją pra 
dėjo brautis anglai ir olan
dai. Pradžioje jie tik prekia
vo su kinais, laisvai main i 
kavo prekėmis. Vėliau, pa- 
pirkę didikus, gavo teises 
prekiauti ne tik jūrų uostuo
se, bet ir krašto viduryje. 
1689 m. jau ir rusai pasiun
tė į Kiniją savo atstovus, 
Anglų atstovai atvyko 1796 
m. Paskiau ir kitos didesnės 
valstybės pradėjo siusti į Ki
niją savo atstovus, kurie tu
rėjo išgauti iš kinu įvairių 
lengvatų ju kraštu pirk
liams, pasirašinėti sutartis 
atstovauti jų valstybių rei
kalus.

Prekyba su ginklais
Kinai buvo labai taikūs, 

neturėjo gerų ginklų, būre
liai jų kariuomenes buvo tik 
imperatoriaus dvaro, bet ir 
tie buvo ginkluoti tik kar
dais ir ietimis. Tokio ginklai 
europiečiams buvo nebaisūs. 
Todėl jie pradėjo šeiminin
kauti Kinijoj, kaip tinkami. 
Grūdo kinams pačias blo
giausias ir visai bevertes pre 
kės, o iš kinų jų gaminius 
grobdavo tiesiog smurtu, 
mokėdami skatikais. Dėl to 
kinai pradėjo priešintis a&- 
jūnams. Iš įvairių vietų išyi-. 
jo jų godžius pirklius

centų. Išėmė 
„pėdės”. Taip 
po to per du 
savaitė išim-

kino jo žmona.
3. Žinojau, kad jis turėjo 

apleisti miškus, kur buvo iš
gyvenęs 2 metus iv turėjo 
rasti darbo fabrike, nes ki
taip ji nebūtų už jo ištekė
jusi. Rado darbo, dirbo per 
šešis mėnesius už 12 dolerių 
į savaitę.

4. „Nepatinka man fabrike 
dirbti”, tęsia jaunasis dar
bininkas”, tiek daug neteisy
bių ir skriaudų”.

„Kaipo pavyzdį, paimk 
mano „bosą” ir nemanykite, 
kad jis žydas. Ne, bet tikras 
amerikonas, tikras yankee. 
Sykį, pietums nusipirkti pa
siskolinau 40 
tuos 40 et. iš 
reikėjo. Bet 
mėnesius kas
davo po 40 centu. Priminiau 
jam, kad per daug išima, 
nes tik vieną sykį buvau pra 
šęs paskolos. Ir ką jis atsa
ko?”

„Tai. niekis, nuo Kitų dar 
bininkų ir daugiau paimu”

„Sužinojau, kad tai buvo 
tiesa, bet niekas nedrįs^ 
priešintis. Vieną sykį darbi 
mukai (jų yra aštuoni) susi 
tarė streikuoti. Jis sužino j 
ir, sušaukęs juos, kalbėjo 
jiems:

„Gerai, streikuokite! Jūs 
būsite be darbo, o aš turėsiu 
darbo. Ar gerai jums bus 
maitinti šeimyną su tiek 
kiek gausite iš miesto „wel
fare”? Užteks jums tada tri 
jų dolerių į savaitę!”

5. Skaičiau, kaip vienas 
milijonierius, automobilių iš
dirbėjus, irgi panašiai kalbė 
jo savo beveik šimtui tūks 
tančių darbininkų:

„Aš galiu būti be darbo, 
o jūs ar galite?”

6. „Negalėjau pakęsti to 
kio neteisingumo, mečiai 
darbą; pasiryžau, važiuoti į 
miškus. Pasipriešino žmona 
bet dabar ir ji sutinka”.

7. „O kaip manote pragy
venti?” užklausiau jaunuo
lio. Atminkite. turėjo tik 23 
metus; ir ne „grinorius”, bet 
Amerikoje gimęs ir augęs 
vyrukas. Ir štai jo atsaky
mas:

8. Iš pradžių kaposiu me
džius miškuose. Galima už-

../■mones ant ..tarmų nuo
širdesni ir teisingesni. Minsi' 
pamato žmonės tave kalbant 
m popa ž/otamu ir tuojau ap- 
’alba. Ant ..farmu” nėra ne- 
nvžisfamų: visi pažįsta viens 
kitą, visi kaip vienos šeimy
nos nariai”.

9. „O ką per žiemą dirb
si”, pertraukiau jį.

10. „Per žiemą”, jis sako, 
„savo darbą užbaigę, einant 
kitiems padėti. Arba einam' 
medžioti; ten daug stirnų ir 
visokių žvėrių, žvėrelių”.

11. „Tai puiku”, kalbu 
jam, „reikia tik pranešti 
mieste, kad pas jus yra gera 
medžioklė ir atsiras dauge
lis, kurie mokėtų iki 20 dole
rių į savaitę. Atsiųsk ir man 
savo adresą. Linkiu Tams
tom geriausių pasisekimų”. 
II. Ar bėgti mums i Lietuvą?

1. Atsisveikinam. Pradedu 
sau svajoti. Kiek „civilizuo
tų” žmonių vargsta dėl to 
turto?! Kiek muštynių, ne
susipratimų, bylinėjimosi dėl 
to aukso ar sidabro! Kiek 
prakaito, kiek kraujo išlieta 
savo ir kitų!

2. štai net ir amerikonuko 
sieloje atsiranda ilgesys tei
singai gyventi. Gyvendamas- 
taip vadinamoje aukso šaly
je, supranta, kad tas gelto
nas žibutis neduoda tikros 
laimės. Negeidžia jis turtų; 
verčiau sunkiai prakaitą lie
ti. Verčiau laistyti tuo pra
kaitu savo ūkį ir nekęsti 
kaip vergas kokio ten „boso” 
skriaudų ir kitų pačiam jie- 
skriausti.

3. Iš tiesų, ieškome kiek
vienas teisingos, tikros civi
lizacijos, laisvo asmens civi
lizacijos. Norėtumėm pabėg
ti kiekvienas nuo tos bešir
dės, metalinės, geltono aukso 
civilizacijos. Norime pabėgti 
nuo to vergų ir skriaudikų 
pasaulio.

4. Gyventi didžiuose mies
tuose: New Yorke, Londone, 
Paryžiuje, Berlyne — tai tap 
ti mašinų vergu. „Robotas” 
— tai mūsų geležinis, be šir
dies ponas.

5. Lietuvis, patyręs šito 
kapitalistiško bei ameriko
niško pyrago, nori bėgti iš 
šitos vergijos. Nori bėgti at
gal į Lietuvą; nusipirkti sau 
ūkį, ir gyventi kaip tikrai 
laisvas žmogus. Nereikia 
daug pragyventi, bet būsi 
I ikrai laimingas.

6. Bet, ką girdime! Kad ir 
Lietuvoj kapitalistinė tvar
ka! Ir Lietuvoj žmones auk
so vergai!

7. Ar negalėjo ta naujai 
gimusią valstybę padaryti 
laisvą nuo to baisaus kapi
talizmo? Ar negalėjo iš tos 
mažos žemelės padaryti to
kią vietelę (ko kiekvieno lie
tuvio širdis trokšta), kurio
je žmonės, pabėgę nuo smur
to „civilizacijos”, galėtų ras-

Jau praėjo keli menesiai,; ginkluotas korpusas.
kai. Stalino agentai sušaudė 
generolą Jeronimą Uborevi- 
čių, Ukrainos kariuomenės 
vyr. vadą. Jo mirtis geriau
siai primena šiurpulingą gy
venimo pasityčiojimą iš tų, 
kurie nueina tarmini i sveti
miems. Gen. Uborevičius vis 
dėlto savo širdyje buvo gilus 
lietuvis. Apie tai yra daug 
žinių.

Manoma, jog skaitytojams 
bus įdomu pasiskaityti dien
raščio XX Amžiaus korės 
pondento aprašymą apsilan
kymo pas sušaudyto genero
lo brolį.

štai tas aptas\.mas:
Žavingoji Antalieptė jau 

pradėjo skęsti prieblandoj. 
Autobusas sustojo, ir aš tuo
jau keliavau prie felčerio 
Uborevičiaus, kurio brolį ne
seniai sušaudė Rusijoj. Ant 
gonkelių sėdėjo raukšlėtu 
veidu,* baltais marškiniais, 
atraitytomis rankovėmis vy
ras — tai ir buvo sušaudy
tojo brolis.

— Prašau užeiti į vidų, — 
pakvietė. Jo balsas drebėjo. 
Atsisėdome prie stalo.

— Visą laiką nesusilaikau, 
— pratarė ir stambios aša
ros vėl pradėjo byrėti veidu.

-— Dieną naktį... Jau tris 
naktis negalėjau užmigti...

Man beveik neteko matyti 
taip susijaudinusio žmogaus.

— Apie brolio mirtį suži
nojau sekmadienio vakare. 
Savo bute klausiausi radio. 
Didžiausias smūgis... — ir 
vėl, įkniubęs veidu į rankas, 
pradėjo verkti.

Jam buvo taip sunku, kad 
protarpiais pakilęs nuo stalo 
pasitraukdavo už užuolaidos 
ašarų nusišluostyti bet su
grįžęs vėl pradėdavo balsu 
kukčioti.

— Mano sušaudytasis bro
lis Jeronimas gimęs Antan- 
drajės kaime. Gimnaziją bai
gė Daugpily, inižierių akade
miją Petrapily. Parvažiuoda
vo atostogų. Pirmą kartą jis 
buvo parvažiavęs prie vokie
čių. Su vokiečiais nesutiko. 
Skundėsi jų žiaurumu. Ta
da aš jį siunčiau į Ameriką, 
bet nesiryžo išvažiuot. 1919 
m. grįžo vėl į Rusiją. Moks
las jam sekėsi. Gimnaziją 
baigė turėdamas 17 metų su 
aukso medaliu, taip pat ir 
karo inžinieriaus mokslą bai 
gė labai gerai. Paskiau spe
cializavosi karo moksluose 
dar dvejus metus Vokietijo
je.

Laiškus rašydavo man ga
na retai — parašydavo, kad 
sveikas, kad gyvas, Rusijoj 
buvo 13-tos armijos vadu 
vėliau 5-tos armijos vadu Si
bire, buvo Baltgudijos armi
jos komanduotojas.

Aš vyresnis už jj šešeriais 
metais. Buvau baigęs medi
cinos felčerio mokslą. Duo
davau jam mokytis lėšų. 
Apie tūkstantį rublių esu 
jam davęs.

Baigęs mokslus jis nepa
miršo nei manęs, nei Lietu
vos. Visą laiką jis save laikė 
lietuviu. Kai sužinojo, kad 
Želigovskis užėmė Vilnių, 
tai norėjo su dviem divizi
jom eiti prieš jį, bet Stalinas 
buvo davęs įsakymą nesikiš
ti. O brolis sakė:

— Aš būčiau sutriuškinęs 
Želigovskį.

Tada jo žinioj buvo ge^ai

tu- 
pa-

nu-

Jis visada mane prašyda
vo atsiųsti lietuviškų laik
raščių, knygų.

Iš Rusijos motinai atsiųs
davo pinigų po 500 — 600 ii- 
tų. Motina mirė tik pernai. 
Ji buvo liguista, tai brč’ls 
nuolat siuntė pinigus jai gy
dytis. Kai motina mirė, jis 
pats negalėjo atvažiuot, bet 
buvo atvažiavusi jo žmona, 
Ji buvo bažnyčioje, meldėsi

Brolis turėjo ir dvi dukre
les, jų vardų nepamenu.

Paskutinį laišką gavau iš 
brolio prieš penketą mėne
sių. Jis rašė, kad atsimena, 
tebemyli mane, kad gailisi 
mirusios motinos ir prašė 
sunaikinti laiškus. Laiškuose 
jis mielai prisimindavo Lie
tuvą. Kartais gaudavau laiš
kus siųstus ne per Rusijos 
paštus.

Aš jam vis sakydavau:
— Bėk tu iš tos prakeik

tos Rusijos. Jį kviesdavo ir 
kunigas Pakalnis, kuris mus 
visus labai mylėjo. Buvo 
brolis pas jį nuvažiavęs.

Kiek aš žinau, brolis buvo 
tikintis žmogus. Slapta nu
važiuodavo prie Komunijos. 
Savo dienyne tais metais jis 
buvo įrašęs:

— Religija ir malda — ga
lybė.

Jis man net pasakojo, kad 
komanduodamas armiją 
rėjęs su savimi šventą 
veikslėlį. t

Pasikalbėjimas dažnai
trūkdavo del gilaus brolio 
susijaudinimo. Perbėgau aki 
mis kambarį — matyt gilaus 
liūdesio išsiblaškymo pažy
miai. -. -Ant žaliu popierių 
dengto stalo stovėjo atkimš
tas rašalo buteliukas, laikro
dis, peleninė, keletas medici 
niškų prietaisų. Prie sienos 
sofa, kampe spintelė su ra
dio aparatu, trejetas gėlių 
vazonų, pasieny siuvama 
mašina, šviesa liejasi iš klio- 
šu nepridengtos elektrinės 
lempos.

Visą pasikalbėjimo metą 
brolis kartkartėmis prieida
vo prie lango, tai užiauždavo 
už galvos rankas, tai persi- 
sverdavo į gatvės pusę ir 
kaip vaikas kukčiodamas 
kalbėjo:

— Aš gyvybę atiduočiau 
kad tik jis gyvas būtų. Die: 
ve mano... Kartu augome; 
kartu gyvenome, taip mylė-j 
jomės...

Gal niekada aš pats, šiuo 
kartu laikraštininkas, netu
rėjau taip skaudaus pergyvej 
nimo. Sušaudytojo brolio bu
te buvo, rodos, laidotuvių; 
nuotaika, ir aš jaučiausi lyg 
fotografuojąs mirštančioj 
skausmus... Tarpais nežinoM 
jau, ar aš turiu verkti draw 
g e su broliu, ar baigt pasi-j 
kalbėjimą, ar bėgti viską pal 
likęs...

Kai išėjau, sušaudytoje 
brolis palydėjo mane iki vii 
dūrio gatvės ir sustojo kai] 
stabas. Nuėjęs dar atsigrįl 
žun, o jis vis tebestovėjo...®

NAUJOS KNYGOS
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Amerikonas.

Pranašyste, Anglijos ka 
raliaus Enriko VIII perse 
kiojimo laiku keturių veiki 
mų, septynių paveikslų vaii 
delis. Iš anglų kalbos verb 
kun. dr. Jonas Navickas, M 
I.C. Išleido kun. V. Padolij 
kis. Spausdinta Lietuvoj 
Kaina 1 lt. ]
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jo livyti Želi; Prilyginimai Iš Gamtos Nuo Pasaulio Užsidaręs Kraštas Rusijos Japonijos sutartis veidą, sukėlė kontievoliucį- mis Kinijos dalimis, kuriose 
Mongoliją atidavė faktiniam ją; pats Bodo buvo sušau- sukoncentruoti stambiausi

nkluotas korpusas 
Jis visada mane jk

(Parašė ponia Gatty; iš anglų kalbos vertė A. K. Tauragis)
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)davo prie Kommijd 
dienyne tais metais ji 
įrašęs:
Religija ir malda-p

(Tęsinys) Mažos atmainos ore buvo 
daugiau nei per dieną nužiū
rėta; bet vis dėlto jokios at
mainos ore nebuvo, iki vieną 
naktį atsirado ir pietvakarių 
neatlaidus vėjelis, ir 
kė per valandas. Ir 

Į buvo viso dangaus 
nors

užsilai- 
tuojau 
debesų 
nakties

man net pasakojo, iii 
duodamas armiją ti 
iu savimi šventą pt

kalbėjimas dažnai m 
vo dėl gilaus broli 
dinimo. Perbėgau aki; 
rnbarį — matyt gilaus 
> išsiblaškymo pafy 
Ant alia popierių 
stalo tovėjo atonš- 
ilo buteliukas, laito 
minė, keletas medici 
netaisų. Prie siena i 
mpe spintelė su n- 
ratu, trejetas gėlių 

pasieny siuvama
Šviesa liejasi iškilo- 
idengtos elektrinė

Tolimajame Sibire yra mongolai raudonosios armi- 
kraštas, kuris vadinasi Mon- jos karininkų vėl mokomi 
golija. Tai Čingishano ir Ta- vartoti ginklą, juose vėl ža- 
merlano, prieš kuriuos ka-, dinama didžiojo mongolų 
dn iciA rl /a A m n r* i TD-i i v»r\ - J __ _ t

Rusijos globojimui.
Prasidėjus vasario revo

liucijai Urgoje buvo pasira
šyta rusų mongolų sutartis, 
kuria Rusijos piliečiams 
Mongolijoje buvo suteiktos 
privilegijos. Tačiau tai buvo 
jau paskutinis senosios Ru 
sijos diplomatijos atsidusę 
j imas. Kominterno išplėsta 
komunistinė propaganda iš 
pagrindų pakeitė Tolimųjų 
Rytų vaizdą. Pajutusi Rusi
jos imperijos galybės žlugi
mą, pirmiausia į Mongoliją 
pasikėsino Kinija. Tai paste
bėję japonai 1919 m. kovo 
25 d. Čitoje sušaukė „pan- 
mongolų konferenciją”. Nors 
japonai šią konferenciją šau
kė Vilsono tautų apsispren
dimo 
tačiau 
gražu, 
Buvo 
„panmongoliškoji vyriausy
bė”, kurios „pirmaklasiniu

dytas. Mongolija paplūdo 
kraujo klane, visos mongolų 
privilegijos buvo panaikin
tos, dvasininkams sumažin
ta gyventojų duoklė, religija 
pašlijo. Persekiojimai truko 
ligi 1924 metų, kada pagal 
Maskvos išdirbtą planą „di
dysis mongolų kongresas” 
priėmė naują konstituciją ir 
pasiskelbė respublika. So
vietams bijotis naujos res
publikos nebuvo ko, nes visa 
prekyba ir pramonė buvo jų 
trestų rankose. Jie net ati
traukė savo kariuomenę, 
mongolams palikdami tik sa
vo karininkus — instrukto
rius. Kad išvengti) konflik
tų. Sovietai dalį Mongolijos 
pripažino Kinijai su autono
minėmis teisėmis.

daise drebėjo Azija ir Euro
pa, tėvynė. Kadaise buvusi 
karinga Mongolija šiandien 
viena iš taikingiausių pasau
ly valstybių. Buvusi „Dievo 
rykštė” nulinko, sugniužo; 
garsiųjų barbarų ainiai liko 
tylūs avinėliai, bailiai ir tin
giniai. Istorikai sako, kad 
mongolų būdą sušvelnino is
lamo tikyba, kurią jie pri
ėmė 16-tame šimtmety. Gal 
yra ir kitų mongolų būdo 
sušvelnėjimo priežasčių, ta
čiau dabartiniai mongolai sa 
vo būdu visiškai tolimi pro
tėviams, kurie buvo iš pri
gimties kariai.

O gal kada nors ir vėl pa
bus ramiuose mongoluose jų 
karinga dvasia? Patekę į So
vietų Rusijos globą, buvusie
ji ramūs bandų piemenys

karvedžio Čingishano dva
sia. Ligi šiol buvęs užmirš
tas Mongolijos vardas pasta
ruoju laiku vėl pradėtas lin
ksniuoti viso pasaulio spau
doje: Sov. Rusijos valdovai 
Mongoliją nori paversti savo 
tvirtove prieš Japoniją, štai 
kodėl jie mongoluose nori 
atgaivinti militaristo Čingis
hano dvasią ir ją panaudoti 
prieš militaristus japonus.

Pavartę istorijos lapus, 
matome, kad Mongolija, gar
sėjusi savo nukariavimais, 
vėliau buvo "užmigusi il
giems amžiams, beveik iš
braukta iš istorijos, ir tik 17 
šimtmetyje, kada rusai pra
dėjo plėsti savo veržimąsi 
Azijoje, negalėjo likti nepa
liesta ir Mongolija. Prasidė
jo naujas „svetimųjų lete
nos” etapas, kuris dabar jau 
yra išaugęs į Sov. Rusijos 
globą. Po Rusijos naminio 
karo, Mongolijos žemė pasi
darė vieta Sovietų Rusijos 
pasiruošimams į karą su Ja
ponija, o neretai ir atviros 
kovos lauku. Skaitant spau
dos pranešimus apie nuolati
nius susidūrimus Mongolijos 
pasieny, ne vienam apdai
resniam kilo klausimas: ko
dėl, būtent, taip susiduriama 
tokios ramios ir nekaringos 
valstybės teritorijoje, terito
rijoje tautos, kurios viena 
penktoji vyrų dalis yra dva
sininkai, kodėl būtinai iš čia 
kyla debesėliai, kuiie Azijai 
gresia didžiule audra? Į šį 
klausimą atsakymo reikia 
ieškoti paskutinio šimtmečio 
susipynusiuose Rusijos, Ki
nijos ir Japonijos santykiuo
se, kuriuose prieš savo norą 
tenka nemenkas vaidmuo tai 
kingajai Mongolijai. Santy
kių painiava, prasidėjusi Ru
sijos caro Aleksandre II val
dymo laikais, truko ligi įsi
liepsnojant Didžiajam karui. 
Per tą visą laiką tai viena, 
tai kita iš minėtų trijų galiū
nių mėgindavo ištarti žodį 
„aneksija”, tačiau jį tuojau 
išgirsdavo kitos dvi, ir pir
moji turėdavo nutilti. 1915 
metais sudaryta paskubomis

imtinai
ran

Vieno kalno viršūnėje, ku
rio šonuose šilas žydėjo švie
sia, gausia ir meilia spalva, 
visa žemė buvo išdžiūvusi ir 
sausa. Deganti saulė dieną, 
retai rasotomis naktimis pa
sekama; vasaros sausuma I susirinkimas, 
iš tikrųjų, per savaites už tamsoje jų atvykimas praėjo 
valdė vietą ir susitraukę gė nepastebėtas.
lių pumpurai ir suvytę lapa Malonūs debesys! Tai bu- 
skaudžiai liudijo šiai tikro vo Jūrų Rūkai, kurie, po 
nybei. Mažasis kalnų ežeras daug klaidžiojimų, čia atsi
buvo beveik sausas, šalia jo dūrė, pagaliau, savo meilės 
saulės ašaros, kuries links 
mindavosi drėgnose aplink 
esančiose samanose, buv 
visiškai nustojusios savo pr 
gimties ir dabar nesiūlė savo 
blizgančių lašų vainikėlių 
pasigėrė j antiems praeiviams I 

Taipgi, žemiau, gražusis 
besiverčiantis vandenpuolis, 
kurį pakeleiviai mėgdavo ap
lankyti, ir kuris buvo maiti
namas upelių nuo kalnų, pa-|arba rasos vis puolė, 
liko kaip nyki varvanti sro
velė. Bakūžių vaikai buvo I 
pasiųsti atnešti vandens iš 
tokių tolumų, kad jie atsi 
sėsdavo ir verkdavo pakely 
je; ir ūkininkai buvo nuliu 
dusios, susirūpinusios iš 
vaizdos, kas reiškė tūkstan 
čius jų baimių dėl laukų der 
liaus ir galvijų.

Jiems esant taip suvargin 
tiems ir susirūpinusiems 
štai pagalba artinosi iš toli 
Taip, keliavo pagalba pas 
juos vėjo sparnais. Rūkai 
nuo tropiškų jūrų. Rūkai 
kurie, palikę savo ilgiau ne- 

i reikalingą druską, artinosi 
susispietę, kaip debesys, pul
ti maloniu lietumi ir rasomis 

ištroškusių kraštų.
Šie vėjai yra gal įvairūs ir 

įdomūs, kurie eina per šiau
rinį puskamuolį. Nepastovūs 
ir nevienodi savo kelionėje 
kaip tropikų vėjai. Ne! Įvai 
rūs ir įdomūs jie ir todėl ne
galima jų atvykimo dieno 
tikrai atspėti.

Ir taip, kuomet ūkininkai 
ir bakūžių vaikai, ir žemė, ir 
jos gėlės, ir lapai, ir vande 
nių šaltiniai, įpuolė į nyki 
nepasitikėjimo ir nesmagu 
mo būklę, džiaugsmas atėje 
jiems bemiegant!

pasiuntinybėje. Ir štai van
denų balsai vėl sykį pasigir
do ant išdžiūvusių kalnų, ir 
malonūs, sunkūs lašai nukri
to ant nudžiugusios žemės. 
Lietus tęsėsi per ištisą nak- 
itį, ir per ištisą naktį ant že
mės tekėjo džiaugsmo ašaro
mis; ir kita diena ir kita 
naktis pasekė, kurių metu 
daugiau ar mažiau lietaus

o

i

pasikalbėjimo meti 
rtkartėmis prieida- 
,ngo, tai užiauždavo 
i rankas, tai persi- 
į gatvės pusę ii .) 
kas kukčiodamas I

B 
gyvybę atiduočiau j 
s gyvas būtų. Die t

traukti nuo gėlių ir lapų vėl 
į orą. Tiktai mažos saulės 
ašaros užlaikė savo krištoli
nių karolių vainikėlius per 
ištisą dieną, pagal savo įpro
tį.

— Jūs esate mūsų kali
niais, — buvo laimingas sau
lės ašarų lapų šauksmas, be- 
spindint savo vandeniniuose 
žemčiūguose.

— Ne, bet kodėl jūs mus 
sulaikote, savimeilės gėlės ? 
— sušuko Rūkai.

— O, galėsite eiti, galėsite 
eiti; bet tiktai laipsniškai, 
kuomet drūgnumas persi
sunks per mūsų gyslas už
imti jūsų vietą. Toks yra mū 
sų gyvenimo būdas. Bet mes 
turime pirma viską nuo jūs 
išgirsti. Viską! O labiausia: 
kodėl jūs vilkinote faip ilgai, 
iki mes beveik žuvome bai
siame sausume?

Buvo ilga pasaka, kurią 
Rūkai turėjo išpasakoti. 
Apie savo kelionę į ašines 
jūras; kaip po šaltoko apsi
stojimo ten jie, kaip sniegas, 
nuslinko pietų link vėl ant 
ledinių plaukiančių I.alnų vir 
šūnių, ir vėl buvo išleisti, r

— Prašome, prašome, 
jūs lietūs ir ra^os! — buvo 
Žemės pirmi žodžiai. — Da
bar neapleiskite manęs dau
giau, — buvo jos nuolatinis 
šauksmas.

— Vargšė Žemė, vargšė 
Žemė! — kuždėjo Rūkai, ku
rie, susileidę į lietaus lašus, 
virpėjo it deimantai, ant la
pų ir gėlių antros aušros 
saulutėje. — Vargšė Žemė, 
vargšė Žemė! ir tu neišmok-

' i teisės, kuri mus čia atve 
dė. Ką tu taip dovanai gavai 
argi dovanai neduosi?

— Ne; bet dar apsibūkit 
pas mane, — šaukė Žemė, — 
ir leiskite man prisisemti at
eičiai. Ką aš žinau apie atei
tį, ir ką ji gali atnešti? Kaip 
aš galiu būti tikra, kad tin
kami vėjai vėl aprūpins ma
ne? Negaliu apie kitus pa
mąstyti. Neapleiskite, neap
leiskite manęs.

— Niekas neturi prisisem
ti prieš netikrą būsimą blo
gą, kai taip daug yra ken
čiančių nuo dabarties, — at
sakė Rūkai, — vienok sma
gumo žinia jums ateis, mums 

; dingus.
i Ir kai saulė pasirodė savo sugrąžinti klaidžiojančių vė 
įkarštyje ir garbėje, deiman- 
| tiniai lietaus lašai buvo pa-

jų, patarnavimui.
(Bus daugiau)

Juozas Sužiedėlis

ŽALGIRIS

teise prisidengdami, 
jos tikslas buvo, toli 
ne mongolų laisvė.
sudaryta laikinoji

val- 
dik-

, . . . v . r —
patarėju” įsipirso garsusis,.kolchozinio žemės valdymo 
atamanas Semionovas. Jis ir 
pakenkė japonų tikslams. 
Nors jis ir patikrino japo
nams, kad naujoji valstybė 
glaudžiai bendradarbiausian
ti su Japonija, tačiau Tokio 
tais pažadais nepatikėjo. Ja
ponija laikėsi nuošaliai, o 
rusų baltgvardiečiai pasi
naudodami ta proga, dalį 
Mongolijos į vėlė į naminį 
karą: 1920 m. vadovaujami 
Baltijos . valstybėms gerai 
žinomo Ungern Šternbergo, 
6,000 mongolų atvyko į Ur- 
gą. Tačiau jo ekspedicija 
liūdnai baigėsi: bolševikai 
sunaikino jo armiją, o jį pa
tį sušaudė. 1921 m. į Mongo
liją įsiveržė raudonosios ar
mijos divizija, kurios vado
vybė suorganizavo komunis
tinę vyriausybę su lama Bo
do priešaky. Nieko nenusi
manąs apie politiką „drau
gas” Bodo tų pačių metų 
lapkričio mėn. pasirašė su
tartį su Maskva ir visoms 
kaimyninėms valstybėms pa
siūlė su naująja valstybe už- 
megsti draugiškus santy
kius, kartu pastatydamas 
joms sąlygą — nesikišti į 
Mongolijos vidaus reikalus.

Iš karto viskas ėjo sklan
džiai, tačiau, ilgainiui, jau- 

1 nieji mongolai entuziastai, 
1 pamatę tikrąjį bolševizmo

komunizmo lizdai ir kurios, 
karo atveju su Japonija, So
vietams labai reikalingos. 
Štai kodėl Sovietai duoda di
deles laisves mongolams ir 
„nesikiša” į jų vidaus san
tvarką, pasitenkindami stip
ria karinio paruošimo kon
trole. Dabar Mongolija turi 
beveik 50,000 kariuomenės, 
kurios vadovybė
aukštųjų rusų karininkų 
koše.

Dabartinė Mongolijos 
džia, kuriai savo norus
tuoja Maskva, neįsileidžia nė 
vienos „kapitalistinės” vals
tybės diplomatinio atstovo. 
Nors nuolatiniai susidūrimai 
Mongolijos Mandžukuo pa
sieny kaip tik iškelia reika
lą turėti, jei ne diplomati-

Tačiau ir po to mongolai nįus atstovus, tai bent nuo- 
nesusilaukė ramybės: ūkio latines komisijas, kurios iš- 
kolektivizacija, bažnyčios at- aiškintų tų konfliktų prie- 
skyrimas nuo valstybės, žastis ir kaltininkus, tačiau 
nors ir neoficialus įvedimas Mongolijos vyriausybė nie

kad nesutiko, kad tyrimai 
būtų daromi jos teritorijoje. 
Mongolija tokiu būdu ligi 
šiol yra užsidaręs nuo viso 
pasaulio kraštas. Vienintelis 
kelias į Mongoliją eina 
Maskvą.

sistemos mongolams kėlė ne
pasitenkinimą, ir pagaliau 
1932 metais pati vyriausybė 
prisipažino, kad „mėginimas 
sukurti socialistinę santvar
ką — didelė klaida”, nes vi
same krašte buvo įsišaknijęs 
skurdas. Be to, mongolai 
jautėsi ir morališkai prislėg
ti. Tada Maskva padarė dar 
vieną nuolaidą ir leido že
mės ūkyje laisvą iniciatyvą, 
grąžino nuosavybės teises. 
Iš šito Maskva tiktai laimė
jo, nes grąžindama privatinę 
nuosavybę pakėlė žemės ūkio 
gamybą, o tą gamybą sunau
doja ji pati taip, kaip jai ge
riau patinka, nes visa preky
ba, kaip buvo, taip ir pasili
ko Sovietų rankose.

Militariniu atžvilgiu Mon
golija Sovietų Rusijai dabar 
reikalingesnė, 
nors 
buvo 
tarp 
dabar
militarinis avangardas prieš 
Japoniją. Mongolijos milita- 
rinė reikšmė padidėjo, japo
nams sudarius naują Man- 
džukuo valstybę. Jei tarp 
Sovietų ir Jajonijos kiltų 
karas, tai Mongolija būtų ne 
tik svarbiausias karo veiks
mų teatras, bet ir artimiau
sias kelias susisiekti su to-

PER ŠVENTES ŽUVO

pro

428

per

negu kada 
buvo, nes anksčiau ji 
tiktai „rami siena” 

Rusijos ir Kinijos, o 
pasirodė Sov. Rusijos

Surinktomis žiniomis, 
Darbo Šventę (įskaitant šeš
tadienį, sekmadienį ir pirma
dienį) visoje šalyje 428 žmo
nės užmušti įvairiose nelai
mėse; automobilių nelaimėse 
žuvo 302 žmonės.

Visoje šalyje per šventes 
buvo didelis judėjimas, kurs 
ypač žymus buvo New Yor
ke. George Washington tiltu 
pravažiavo per tas tris die
nas 149,974 automobiliai, 
Triborough tiltu — 122,114. 
New Yorko miesto ribose 
per tas dienas automobilių 
nelaimėse užmušti 3 žmonės, 
pernai — 10.

Prietaras
— Kodėl tamsta taip stai

ga nustojai važinėjęs auto
mobiliu?

— Taip, matote, aš esu 
truputį prietaringas. Kai aš 
suvažinėjau tryliktąjį žmo
gų, pamaniau sau: na dabar 
gana, nes gali įvykti nelai
mė.

... Kartu augome L 
renome, taip mylė- j

kada aš pats, šiuo 
kraštininkas, netu- 
skaudaus pergyve- 
rūdytojo brolio bu- j 

rodos, laidotuvii)
ir aš jaučiausi lyg 
jąs mirštančio j 
. Tarpais nežino- | 
turiu verkti drau- 
u, ar baigt pasi- 
ar bėgti viską pa- 

iau, sušaudytojo 
Įėjo mane iki vi- 
s ir sustojo kaip 
įėjęs dar atsigii 
is tebestovėjo...

IS KNYGOS

ė, Anglijos la
iko VIII perse- J 
ų keturių veiks 
į paveikslų vaia 
glų kalbos vertė • 
as Navickas, M 
kun. V. Padols [ 
inta Lietuvoj'

(Tęsinys)
Vokiečiai, pajutę užpaka

lyje naują priešą, jau nebe- 
puolė. Jie tik surinko savo 
eiles ir ėmė trauktis iš gi
rios. Išsisklaidę žemaičiai su 
dideliu narsumu pradėjo 
juos vytis. Išslinkę iš ąžuo
lyno, kryžeiviai vėl užsibro- 
vė ant tankių kariuomenės 
eilių. Tai buvo išmiklinti, į- 
gudę kariauti ir gerai gin
kluoti kariai. Jų buvo dvi 
vėliavos (du pulkai). Vokie
čiai nusigando pamatę tokį 
priešą. Kovoti nebebuvo 
jiems jokio noro, nes nebe
buvo vilties kovą laimėti.

— Pasiduokite, ponai kry
žeiviai! — sušuko vokie
čiams žilaūsis raitelis, išjo
jęs iš netikėtai atvykusios 
kariuomenės eilių.

— Meskite ginklus ir pa
siduokite. Kitaip už valandė
lės visi žūsite. Aš — kuni
gaikščio Vingėlos karo va
das. Prašykite jo pasigailė
jimo...

— Vingėlos??? — suriko 
kryžeivių vadas. — Nieka

dos nepasiduosime... Geriau 
mirti, negu pūti to baisaus 
stabmeldžio rūsyse! Broliai, 
į priekį, į kovą už Kristų — 
šūktelėjo jis ir šoko į priešą.

Bet niekas jo nebenorėjo 
klausyti, šoko kautis tik ke
li gyvi palikę ritieriai. Tada 
iš atvykėlės kariuomenės iš
jojo taip pat tik šeši kariai. 
Jie susikirto su atkakliai
siais kryžeiviais. Bet žila- 
ūsiui vadui pagailo ir savų 
ir priešų, kurie visi grūmėsi 
narsiausiai. Tad jis prijojęs 
tarė:

— Užteks! Paliksiu jus 
sveikus ir gyvus. Tik jūsų 
vadai tesutinka pakeisti jus 
už mūsų žmones, esančius 
pas jus nelaisvėje.

— Kas esi, riteri? — vėl 
paklausė vadas. — Turiu ži
noti, į kieno rankas atiduo
du savo ir draugų gyvybę.

— Aš esu Trakų vaivada 
Bielskus...' Dabar šviesiojo 
kunigaikščio Vingėlos tar
nas.

— Ar esi krikščionis? 
duosime. Tikime krikščio-

— Krikščionis ir katali
kas.

— Jei taip, — mielai pasi- 
nies pažadais. Tačiau ten gi
rioje yra dar du mūsų bro
liai. Jie tebėra gyvi — pa
imk ir juos j savo globą.

— Gerai, — tarė Bielskus. 
— O dabar sudėkite ir nė iš 
vietos nemėginkite krustelė
ti.

Tuojau atvyko ir kuni
gaikštis Vingėla. Patyręs, 
kad Bielskus yra Vytauto 
siųstas vokiečiams ir jų liz
dams pasienyje naikinti, be 
galo nudžiugo. Jis tuojau 
pažadėjo gausiai apdovano
ti laiku atvykusius Į pagel- 
bą.

Tačiau Bielskus atsisakė 
nuo dovanų. Jis tik paprašė, 
kad jo valiai atiduotų suim
tuosius kryžeivius.

IX. Žvėrių urve
Grafas Braunšveigas pa

vedė suimtą Skirmunte 
Štenhauzeno pilies kryžeivių 
ūkvedžiui, kad jis ją padary
tų krikščione. Tačiau kry
žeivis, pamatęs nepaprastai 
gražią merginą, sumanė ją 
palenkti savo gyvuliškiems 
norams. O kai Skirmunte 
griežtai jam pasipriešino —

uždarė ją drėgname ir tam
siame kambaryje, Dar prira
kino ją grandiniais prie sie
nos.

Vieną pavakarį, belaukda
mi grįžtant išvykusių į Ario
galą savo draugų, po vakari
nių pamaldų, kryžeiviai susi
rinko vakarienės. Išvykę 
liams jau seniai buvo metas 
grįžti. Betgi jų vis dar ne
buvo. Nerimo pagauti kry
žeiviai, visaip spėliojo apie 
jų likimą. *

Šiaip taip susiraminę, ga
lop išsiskirstė kas sau. Val
gomajame bepaliko pilies 
viršininkas ir ūkvedys, apy
storis žmogelis.

— Kaip, brolau ūkvedy, 
laikosi kunigaikštytė? Ar 
šiandien ją matei? — klausė 
grafas Braunšveigas

— Matyti mačiau, bet nė
ra vilties, kad ji suprastų 
.mūsų tikėjimą. Blaškosi, 
trankosi, lyg laukinė, arba 
nelabojo apsėsta!

— Žiūrėk man jos, tai ge
ras grobinys. Vingėla liausis 
dabar smarkavęs, kai ji mū
sų rankose. Kad ne ta aplin
kybė, jau seniai būtų ji pa
džiauta ant šakos.

— Argi galima karti tokia

gražuolė? — tarė ūkvedys.' 
Duokite tiktai laiko: aš ją iš 
mokysiu krikščionių tikėji
mo tiesų, pakrikštysiu. Tada 
bus puiki mergaitė, kurios 
panorės ne vienas kunigaikš
tis.

— Moterų grožis — žmo
nijos pagunda ir pragaištis! 
— atkirto grafas, kuris, 
prieš įstodamas į kryžeivių 
ordiną, praūžė visus savo 
turtus, besilinksmindamas su 
moterimis.

— Galimas dalykas. Bet 
tokios gražuolės man dar 
nėra tekę matyti — sulpstė- 
si ūkvedys.

Kai juodu išsikalbėję, nu
ėjo kas į savo kambarį, ūk
vedys tuojau išsitraukė iš 
slapto sandėliuko bonką pui
kiausio vyno. Gardžiuodama
sis išgėrė keletą taurelių ir 
atsigulė į minkštą ir pato
gią lovą. Jis dabar ėmė mąs
tyti, kad jei jis būtų pilies 
viršininku, gražuolė tikrai 
nebeištrūktų iš jo nagų.

— Daili velniūkštis, po

stu. Grafas
sai negalėjo užmigti. Ūkve
džio žodžiai jam tebeskambė
jo ausyse. Dailus merginos 
paveikslas visą laiką stovėjo 
akyse. Jis meldėsi, kad Die
vas pašalintų pagundą. Bet 
nelabasis jam šnibždėte 
šnibždėjo, kad eitų ir pažiū
rėtų belaisvės.

Po nemigo nakties jis vos 
nusivilko rytinių maldų į 
koplyčią. Po mišių užsidarė 
savo kambaryje ir nieko ne
beįsileido, pasisakydamas 
susirgęs. Nenuėjo nė bendrų 
pietų valgyti,

Besibaigiant pietums, už 
pilies vartų suaidėjo rago 
balsas. Ant pylimų kareiviai 
sujudo, sukrute. Keliu iš mi
ško jojo kažkokį raiteliai su 
balta vėliavėle.

Nuėjęs pilies pasiuntinys 
patyrė, kad kunigaiškčio 
Vingėlos atstovai norį pama
tyti patį pilies viršininką, 
grafą Braunšveigą.

Braunšveigas iš karto ne
norėjo vykti. Buvo bemanąs

Braunšveigas vi-,ir su dešimčia palydovų iš
vyko kalbėtis su pasiunti
niais.

— Kas esi ir ko nori? 
tarė jis, prijojęs prie pasiun
tinio. — Aš šteinhauzeno pi
lies viršininkas.

— Aš esu žemaičių kuni
gaikščio Vingėlos pasiunti
nys, Virba — išdidžiai atsa
kė paklaustasis. — Pirmiau
sia perskaityk štai šį savo 
viršininko laišką.

— Mano viršininko laiš
ką? — nustebo Braunšvei
gas. — Kas jam atsitiko? 
Kur jis?

— Ariogalos pilies rūsy
je... — atsakė Virba.

Grafas išblyško. Jis pa
ėmė laiškelį ir perskaitė. Lū
pos jam virpėjo. Atrodė da
bar labai nusiminęs ir susi
jaudinęs.

— Na? — tarė Virba.
— Na,— pakartojo Braun

šveigas. — Tad ko norite?
— Norime, kad jūs, vagys, 

atiduotumėte mums kuni-
šimts pypkių!... — sumur
mėjo jis, užsnūsdamas.

Kiti visi kryžeiviai gulėjo’dęs betgi, kad miško tanky- 
tuo tarpu ant kietų lentų, nėję matyti stiprus palydo- 
apsikloję tiktai savo apsiau- vų būrys, užšoko ant arklio I

išvaikyti Vingėlos pasiunti
nius armotų šūviais. Išgir-

gaikštytę mainais už savo 
viršininką ir kitus belais
vius. Ir nedelskite, — kitaip 
jų gyvų nepamatysite.

(Tęsinys 4 psl.)
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
HARTFORD, CONN.

Klebono sukaktis
Rugsėjo 19 d. čia įvyksta 

didelės iškilmės — kun. J. 
Ambotas sulaukia klebonavi
mo Hartforde 25 metų su
kakties.

Rytą Bažnyčioj bus iškil
mingos pamaldos, o 4 vai. 
popiet Bushnell Memorial 
salėje įvyks koncertas, ku
rio programą išpildys dvi 
operos artistės — Lietuvos 
operos artistė Marijona Ra
kauskaitė ir Metropolitan 
operos artistė Ona Katkaus- 
kaitė.

O. Katkauskaitė mums 
jau gerai žinoma.

tad ir 
kazi-

links-

Privatus išvažiavimas
L. Vyčių vietinės kuopos 

privatus išvažiavimas įvyko 
rugp. 29 d., prie gražaus Pa
langos ežero, Lawrence 
Mass.

Į šį išvažiavimą buvo at
vykę daug kuopos narių, ku
rie labai maloniai praleido 
laiką (gaila, kad ne visi na
riai dalyvavo). Buvo paruoš
ti geri pietūs ir paskiau va
kare, saulei nusileidus, prie 
skaidrios ugnelės, kiekvienas 
galėjo savaip šeimininkauti, 
kepdamas „karštus šuniu
kus”, kas sukėlė daug juoko, 
ypač jei kieno „šuniukas” 
nugarmėdavo į ugnį, žodžiu, 
ši graži pramogėlė paliko 
daug gražių įspūdžių narių 
tarpe.

Šermukšninės Pabiros
KOMUNISTŲ VADAI 

’AUKŠTOS CIVILIZACIJOS’
progą išmokti lietuviškai ? 
Turim savo mokyklą, 
naudokimės. Seserys 
mierietės gerai moko.

— Šis laikotarpis
mesnis — daugiau lietuviškų 
vedybų! Šią savaitę bene 7 
vestuvės, jų skaičiuje Valen
tino Matelio su p. Radzevi
čiūte. Abu žymūs veikėjai; 
jaunavedis yra federacijos 
skyriaus sekretorius, daug 
rašo kitataučių ir lietuvių 
spaudoje; jaunavedė darbšti 
sodalietė. Abiem jaunave
džiams linkime gražiausio 
gyvenimo.

— Rugsėjo 2 d. įvyko ne-
' laimė kitų Dumšų šeimoje, 

jau gerai žinoma. Čia dau- A- Dumša, banko sargas, vi- 
giau žinių aipie M. Rakaus- sa(^a turi revolverį. Parėjus 
kaitę.

Gimus Chicagoje. Lankė 
katalikų mokyklas. Dainavi
mo mokėsi Italijoje. Vėliau 
dainavo Chicagoje įvairiose 
koncertinėse grupėse. 1922 
m. pakviesta į Lietuvos ope
rą, kurioje dirba iki šiol.

Dabar p. Rakauskaitė turi 
atostogas. Keliose vietose 
koncertuos. Ji maloniai suti
ko dalyvauti kun. Amboto 
pagerbtuvių vakare.

Koncerto pelnas parapijai.
Tikietai gaunami klebonijo- rugsėjo 13 d., pirmadienį 
je, pas vienuoles ir Bushnell 
salėje.

Visi lietuviai iš Hartfordo 
ir apylinkės kviečiami daly 
vauti šiose iškilmėse. Iki 
pfcsimatymo rugsėjo 19 d 
4 vai. popiet Bushnell Memo 
rial salėje.

jam iš darbo, jo žmona, apie 
30 metų amžiaus, paėmė 
ginklą į rankas; vyras įspė
jęs, kad ginklas užtaisytas, 
bet ji tuo tarpu nusišovusi. 
Policija veda tyrinėjimą.

J. K.

NEWARK, N. J.

Vasaros laikui pasibaigus, 
vietinė vyčių kuopa ruošiasi 
rudens ir žiemos darbui. Vi
si planai bus apsvarstyti

8:30 vai. vak. šv. Jurgio sa
lėje, 180 York Avė.

. Vyčiai kviečia visus tėvus 
paraginti savo jaunuolius į 
stoti į vyčius. Reikalingų ži 
nių suteiks kiekvienas vytis

Narys.

KEARNEY, N. J.

PHILADELPHIA, PA.

Šio mėn. 14 d. įvyks pas 
mus „primary” balsavimai, 
rinkimai į įvairius didesnius'

Labai dažnai tenka nugir
sti įvairių žinių iš Sovietų 
Sąjungos pažangaus tvarky
mosi, bet štai vienas iš dau
gelio kasdieninio gyvenimo 
kuri j ozų, apie kurį rašo 
Pravda Nr. 149:

Penkias dienas iš eilės 
Novgorodo radio klausyto
jai girdėjo vis tą pati prane
šimą, būtent, kad gorsovieto 
plenume visais balsai išrink
tas pirmininku draugas Kon
kinas. Kaip vėliau paaiškėjo, 
šitos įkyrios informacijos 
autorius buvo ne kas kitas, 
kaip pats... Konkinas.

Paskrajojęs prieš savo 
rinkimus etere, jis nutarė 
savo garbę paskleisti ir že
mėje. Tam reikalui visiškai 
vykusiai jis panaudojo kiną, 

i Neseniai daugiau kaip 300

rinkusius nelauktai pavadi
no... vagimis.

— Tokia jau sistema, — 
pareiškė jis, — kad nė vie
nas iš jūsų negali iškęsti ko 
nors nepavogęs.

Jokios replikos ir darbi
ninkų įrodinėjimai jo įsitiki
nimų nepakeitė. Labai nuo
stabu, kad Leningrado ablis- 
polkomas ir Novgorodo rai
komas, kurie labai gerai ži
no Konkino veiklą, į tai žiūri 
nesijaudindami. Tiesa, rai
komas viename savo nutari
me labai atsargiai pažymėjo, 
kad Konkinas esąs „truputį
savanaudis”, tačiau apie jo Rusija yra viena aršiųjų ša- 
politinius įsitikinimus čia lių, kurios kovoja prieš reli

giją
Toliau p. Miller pasakoja:
— Man atsilankius Mask-'

voje vasario mėnesį, vieną įr k. Motuzų, žinomų filmi- 
naktį turėjau progos valgy-j ninku, laišką, kuriuo prane- 
ti vakarienę su Maskvos re- ša laimingai pasiekę Europos

valdžios darbus ir vietas. | rodieči nesulaukdami
Dpmnlrrnfn caračp ivž Tnrlorpl __ . ...

Žinutės
— Connecticut lietuvių ka 

talikų jaunimas savo šeštą 
metinę olimpiadą turės rug
sėjo 12 d. prie Compoiunce 
ežero, Bristol, Conn. Suva
žiuos daug žmonių — būki
me ten visi.

— Kun. dr. Liutkus iškel
tas į La Sallette seminariją, 
Altamont, N. Y. Ten dėstys 
filosofiją.

— Per Labor Day apsive
dė Ant. Laskas su p. Vilkai
te.

— Į šv. Bernardo semina
riją išvyko klierikai J. Ra
čiūnas ir K. Barolis.

— Parapijos mokykla pra
dėjo mokslo metus rugsėjo 
8 d.

BALTIMORE, MD.

— Šv. Petro airių parapi
ja turi vikarą lietuvį kun. 
Jesaitį. Šią bažnyčią lanko 
nemažai lietuvių. Klebonui 
nusiskundus mažomis paja
momis, lietuviai pasiūlė ruo
šti pikniką, kurs ir įvyko 
Arion parke. Lietuvių priva
žiavo daugiau nei airių. Lie 
tuvės moterys gamino užkan 
džius. Įžanga buvo dykai. 
Atrodė tikras lietuviškas 
piknikas, bet surengtas ne 
lietuviams. *

— Lietuvių par. paskuti
nis piknikas įvyk's rugsėjo 
12 d. irgi Arion parke. Žiū
rėsim, ar gausingumu pra
lenksim aną pikniką.

— Mokyklos vidus gražiai 
atnaujintas. Mokslas prasi
dės ^rugsėjo 14 d. Lietuviai 
privalo savo vaikus siųsti 
tik J savo šv. Alfonso lietu
vių mokyklą. Už mokslą ne
reiks mokėti, knygos dykai. 
Pernai šią mokyklą baigusi 
kitatautė mergaitė puikiau
siai kalbėjo ir lietuviškai. 
Kodėl savo vaikams atimti

Čia įvyko šaunios vestu
vės : kleb. kun. Vaiciekauskas 
sujungė moterystės ryšiu 
Amerikos skaitytojų dukrelę 
Onutę Bauniutę su Petru 
Lukiu. Per šliūbą giedojo p. 
Vėlyvienė. Jaunųjų palydo
vais buvo jaunosios sesuo 
Viktorija ir V. Laveikas.

Puota įvyko jaunosios tė
velių namouse. Dalyvavo 
dau svečių, tarp kurių buvo 
E. Jukneliai, V. Žiugždai, P. 
Bujauskai, K. Paulauskai, E. 
Brazauskai, E. Masinauskai. 
B. Tamulaičiai, Siskorskytės. 
P. Lukis, P. Bačėnas ir kiti, 
kurių vardų nesužinojau.

Pasakyta daug kalbų ir 
išreikšta geriausių linkėji
mų. Kalbėjo jaunojo dėdė 
Bujauskas, jaunųjų tėvai ir 
kiti svečiai.

Jaunavedžiai dabar išvykę 
„medaus mėnesio” kelionei.

Ten Buvęs.

Demokratų sąraše už „Judge 
of Common Pleas Court No.| 
3”, pirmoje vietoje matome 
mūsų gerai pažįstamo lietu
vio adv. M. M. Šliko vardą.

Philadelphijoje ir apylin
kėje adv. M. M. Šlikas yra 
labai gerai žinomas, nes sėk
mingai advokatauja per 20 
metų. Šio miesto ir apskri
ties ribose gyvenantieji lie 
tuviai būtinai turėtų balsuo
ti už savo tautietį M. M. Šli- 
ką. Parodykime balsuojan
čių lietuvių skaičių. Tuomet 
ir kitataučiai mus gerbs.

Atsilankius lietuvių dele
gacijai pas adv. M. M. Šliką 
pasitarti, jis maloniai pri
ėmė ir pasižadėjo, jei bus iš
rinktas į teisėjus, stengtis iš 
gauti Philadelphijos miesto 
lietuviams daugiau privilegi
jų ir valdžios darbų.

Lietuviai demokratai ne 
tik patys per „primary” bal
suokit, bet ir kitiem patarkL 
te balsuoti už mūsų žmogų, 
adv. M. M. šliką. Lietuviai 
už lietuvį! Pr. Pūkas.

Paradas
Rugsėjo 12 d. įvyks Phila

delphijos ir apylinkės (visų 
tautų) šv. Vardo draugijos 
narių žygiavimas — paradas 
Municipal stadijone.

12 vai. iškilmingas mišias 
laikys pats kardinolas Dou
gherty. Pageidaujama, kad 
lietuviai vyrai ir vaikinai pa
sirodytų parodoje gausingai. 
Apylinkės lietuviai malonės 
sueiti prie šv. Kazimiero baž
nyčios, 324 Wharton St., nuo 
kur ir pradėsime lietuvių žy
giavimą į miestą — iškilmių 
vietą. F. P.

GAL IŠRADIMAS?
SO BOSTON, MASS.

WEBB MILLER APIE I kams žinomas nuo 1929 m., 
kada jis visai netikėtai, nie
kam nežinomas, nugalėjo 
čempijoną Bobby Jones. 
1933 m. Gudmonas, nors ir 
mėgėjas, dalyvavo profesija 
nalų golfininkų žaidime ir 
laimėjo jų čempijonatą.

Šiuo metu Gudmonas ver
čiasi apdrauda — jis yra 
apdraudos bendrovių agen
tas. Omahos mieste jis labai 
populiarus; vienas ten par
kas yra žinomas jo vardu.

Po žaidimo, amerikiečių 
spaudoje sporto kritikai vie
ningai pasisakė, kad Gudmo
nas tikrai vertas golfo čem
pijono vardo, nes jis tikrai 
geriausias Amerikos golfi- 
ninkas.

RUSIJĄ

United Press koresponden
tas W. Miller pradėjo rašyti 
savo atsiminimus apie Mask
vą. Nors Miller yra tik’ 46 
metų amž., bet jau aplankęs 
34 šalis ir aeroplanu perlė
kęs apie 100,000 mylių.

Pirmame savo straipsny 
p. Miller kalba, kad Rusijoje 
niekam nėra saugu. Šimtai 
sušaudyta. Rusijoje net gal
voti kitaip negalima, kaip 
tik taip, kaip Stalinas galvo
ja. Laisvamaniai įdomautųsi 
Sovietų tikybos nekentimu 
nes kitaip tikinčius tuojau 
sušaudo. Kitais žodžiais —

Lietuvių L 
nariai ir darb 
į į buvo susi 

Kainlieuės ] 
draugiškam 1 
kuris prakiši 
nuotaikoje pr 
šių.

Lietuvių Unii 
ro pirmininkas 
į,s susirinkusi!

pasikalbėju 
tasnetik Liet 
Ritinėms sąs 
įibet ir i 
įjfjjsinonicntan 
įtikinti su 
gerikos redakto: 
jjjistratorium k 
jįjįiu ir susipaž: 
ji administrator] 
gta J. Averk 
į, Krušinskas j 

fcsumo žodį p. V 
įttlį keleriy i 
pi Amerikos nu 
bSo organizai 
b iki šiol, 
ne sveikatą ir 
pįėgas savaitrašč 
bills taip pat 
njl administra 
ita sekti p. 
ta Amerikc 
ta 
taikos redakti 

fflmpasakojo lie 
Oi) uždavinį 
taoąlygas, iškeli 
®io nuopelnus 
iuirsnpažindindar 
ataus su nauju 
tarimu
P. Vilniškis savo 
ta Amerikos oi

nėra pasakyta nieko.
Raikomo biuro posėdy 

Konkinas skaitė jam rašytus 
rinkikų padėkos laiškus. Lai
škai, kaip laiškai, bet jų at
siradimo istorija tikrai įdo
mi. Vieną dieną Konkinas 
'savo kabinete suruošė ypa
tingą priėmimą. Savo sekre
toriui Mickevičiui jis įsakė 
visus išeinančius iš priėmi
mo apklausinėti ir iš jų pa
imti raštiškus liudijimus. 
Paskui jis tais dokumentais 
pasinaudojo, kaip rinkikų 
padėka jam.

Vis dėlto tenka labai abe
joti ar tų dokumentų turinys 
sutinka su miesto darbinin
kijos nuomone apie šį supu 
vusį biurokratą.

„Pravda” Nr. 149.

MOTUZAI LIETUVOJE

Redakcija gavo brolių M.

daktoriais ir žurnalistais, 
gražiam milijonierių restora
ne. P. Lapinsky, tuo metu 
buvęs laikraščio Izviestijos 
užsienio skyriaus redakto
rium, labai ‘ džiaugėsi savo 
katinu:

— „Aš myliu savo katiną, 
nes jis kartą sudraskė mano 
vieną rankraštį, kuris, dėl 
katino pasitarnavimo, išgel
bėjo mane nuo ,nepaprastų” 
pasekmių”.

Lapinskio šiuo laiku nie
kas nežino. Kaip į vandenį 
įkrito — dingo be žinios. 
Nei katinas neišgelbėjo!

Buvo šeši kiti bolševikai 
toje vakarienėje, kurių ketu
ri taip pat žuvo be žinios, o 
vienas išvytas užsienin. Štai 
kokia Rusijoje laisve!

pakraščius laivu Queen Ma
ry ir skubą į tėvynę.

Broliai Motuzai išbus Lie
tuvoje apie metus; per tą 
laiką nutrauks naujausių į- 
domių paveikslų iš Lietuvos 
gyvenimo, o kitąmet rudeni 
gal vėl atvyks į' Ameriką ir 
važinės po įvairias kolonijas, 
rodydami savo gamybos pa
veikslus.

seanso pradžios, nekantriai 
Įgrojo katučių orkestru ir 
trypė kojomis į salės grindis 
Belaukiant praslinko 10 — 
20 minučių. Pagaliau, nuri
mus susirinkusiems, salėje 
pasirodė su savo žmona ii 
pats „miesto tėvas”.

— Galima pradėti, — pa
sigirdo komanda.

Paaiškėjo, kad, prieš pra
sidedant kino seansui, Kon
kinas telefonu perspėjo kino 
teatro direktorių, jog jo žmo 
na truputį užtrukus su savo 
tualetu.

Tik spėjęs priimti miesto 
valdymą, Konkinas Bolševi
kų gatvėje Nr. 11 savo butui 
nusavino kooperatyvo patal
pas, prie kurių dar prijungė 
vonią ir butelį, kuriame ank
sčiau gyveno.

Dabar jau nesunku atspėti 
ir tolimesnė šio „miesto gai
vos” veikla. Vienas iš se
niausių rusiškų miestų, kurį 
noriai lankydavo atvykstan- 
tieji iš visų SSSR kraštų tu
ristai, dabar visiškai apleis
tas. Šimtmetiniai kultūros 
paminklai nyksta. Miesto 
ūkis „guli ant šono”: nėra 
apšvietimo, kanalizacija su
gadinta. Bet už tai kasmet 
„remontuojamas” miesto til
tas, veltui eikvojamos milži
niškos sumos neveikiantiems 
fontanams, vidury gatvės 
sodinami gyvatvoriai. Per 
tokius „didelius darbus” 50,- 
000 gyventojų reikalų visiš
kai ir nematyti.

Atsitvėręs nuo rinkikų ki
niečių siena, Konkinas pra
dėjo iš peties griauti sovie
tiškojo demokratizmo princi
pus. Visus reikalus spren
džia ir tvarko jis vienas. Ta
ryba nereikalinga.

— Klausimas išspręstas, 
— sako jis tokiu balsu, dėl 
kurio negali būti jokios ape
liacijos, prezidiumui perskai
tęs iš anksto parašytą rezo
liuciją.

Po to, kai buvo išrinkti 
deputatai, jie tik — nesiste
bėkite — vieną kartą buvo 
sušaukti 15 minučių pasita
rimui. Apie intruktavimą ga
lima geriausiai spręsti iš pa
ties gorsovieto pirmininko 
pranešimo. Medžio apdirbi
mo fabriko darbininkų susi
rinkime jis pareiškė:

— Mūsų kaime dabar trys 
klasės: kulokai, vidutiniai ir 
vargšai.

Nors darbininkai ir labai 
aštriai ir atkakliai kritikavo

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

ATRADO ASILUS

Ėjo šaly gatvių senelis pa
siremdamas lazdele. Tikrai 
atrodė kaip senovės patri- 
jarkas — jo barzda ir plau
kai buvo ilgi ir visi balti. 
Praeidami trys jauni vaiki
nai sumanė senelį paerzinti

— Sveiks, tėve Abraomai!
— tarė pirmasis.

— Sveiks, tėve Izaokai! — 
tarė antrasis.

— Sveiks, tėve Jokūbai!
— tarė trečiasis.

Senelis, gerai žinodamas 
Šv. Raštą, atsakė jiems:

— Aš nesu nei Abraomas, 
nei Izaokas, nei Jokūbas, bet 
Kišo sūnus, Saulius, kuriam 
tėvas liepė suieškoti tris asi
lus: ot, juos dabar atradau

LIETUVI, SKAITYK ŠIUOS 
LAIKRAŠČIUS

TOKIO IR REIKĖJO

GUDMONAS LAIMĖJO
GOLFO ČEMPIJONAT4

Jonas Gudmonas — John
ny Goodman, Ohamus, Ne
braska, lietuvis, rugpiūčio 
28 d. laimėjo Amerikos mė
gėjų golfininkų 1937 metų 
čempijono vardą. Jis sėkmin 
gai nugalėjo savo priešinin
kus ir pateko į paskutinį žai
dimo ratą prieš New Yorko 
valstybės čempijoną Ray 
Billows. Nors Billows ir la
bai gerai laikėsi, tačiau 
Gudmonas gražiai laimėjo.

Jonas Gudmonas golfinin-

’’AMERIKA”, savaitraštis. Leidžia 
Lietuvių Universalis Biuras, Ine. Kaina * 

metams $2.00. 423 Grand Street, Brook
lyn, N. Y.

’’DRAUGAS”, vienintelis Amerikos 
lietuvių katalikų dienraštis, išeinąs 2334 
South Oakley Ave., Chicago, BĮ. Metami 
$6.00

’’GARSAS”, LRKSA organas, sa
vaitraštis, 73 E. South Street, Wilkes- 
Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.

"MOTERŲ DIRVA”, ALRK Moterų 
Sąjungos mėnesinis žurnalas, 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, Hl. Metams $2.00

"VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesi
nis žurnalas, 4736 So. Wood Street, Chi
cago, UI. Metams $1.80.

"STUDENTŲ ŽODIS", Am. Uet 
K. Studentii organizacijos žurnalas, Ma- 
rianapolls College, Thompson, Conn 
Metams $2.00.

ŽALGIRIS
(Tęsinys iš 3 psl.)

pasitraukia iš 
bta) laikD, kai ji 
iii Dėkojo visiem;

R taip pat nuo!

pi
R. Averira padėkojo 
p ir pasižadėjo 
f ta dirbti jar 
Ubą.

pizuoti nuolatinį 
miciiiliy _ rėmė 
fe Tam siūlymui 
p ir nutarė su< 
p rėmėjų burei 
piais gali būti vii 
S paremti Ameril

— Aš tave pirmiau liepsiu 
pakarti! — sušuko įtūžęs 
kryžeivis.

— Na, manęs tu nepasiek
si, — ramiai atsakė Virba.
— Verčiau pasiskubink gel
bėti savųjų.

Grafas niršo, bet susival
dė ir, pagalvojęs, tarė:

— Rytoj duosiu galutinį 
atsakymą.

Tai taręs, kuogreičiausiai 
nujojo į pilį. Tuojau sušau
kęs visus savo karius, pa
skelbė jiems, kad visas kry
žeivių būrys, išvykęs vaduo
ti suimtųjų savo draugų, su
muštas ir paimtas į nelaisvę 
kartu su jų vadu.

Nustebę kryžeiviai iš kar
to negalėjo nė žodžio ištarti 
Paskui ėmė šūkauti:

— Atimsime, išgelbėsime! 
Didžią jėgą surinksime! Mes 
juos su žeme sumaišysime!

— Viskas galima, tik ne j j 
taip ūmai. Vingėla teduoda j 
tris dienas laiko. Jis siūlo 
apsikeisti. Reikalauja savo 
dukters. Kaip jūs manote?

— Tuščia jos! Atiduokime 
stabmeldę! Kas mums iš jos!
— rėkavo kryžeiviai.

(Bus daugiau)

Generolas von Biringas 
buvo kariuomenėj žinomas 
savo aštrumu valdiniams. 
Ypatingai nieku būdavo pas 
jį jo pasiuntiniams. Kartą 
vienas pulkas gavo įsakymą 
duoti iš savo kareivių gene
rolui pasiuntinį. Ilgai rinkus 
pulko vadui buvo pristaty
tas vienas kandidatas į ge
nerolo pasiuntinius.

— Ar savo noru eini į šią 
tarnybą? — paklausė pulki
ninkas kareivį.

— Savo, pone pulkininkei,
— atrėžė kareivis.

— Bet ar žinai, 
sunki tarnyba?

— Žinau.
— Tai ar tikiesi, 

j e tarnyboje galėsi
— teiravosi toliau pulko va
das.

— Be jokios abejonės! — 
drąsiai atsakė kareivis.

— O ar mokėsi poną ge
nerolą ramybėj išlaikyti?

— Pilniausiai.
— O kuo gi buvai būda

mas civilis?
— Skerdykloj rišdavau 

gyvulius, — atsakė karei
vis.

Visiems po mažą
Pulkininkas. — Na sakyk, 

Jonaiti, ar patenkintas mai
stu?

Eil. Jonaitis. — Patenkin
tas, pone pulkininke!

Pulkininkas. — O gal kar
tais nuskriaudžia, vienam 
duoda didesnį mėsos gabalą, 
o kitam mažesnį?

Eil. Jonaitis. — Ne, pone 
pulkininke! Visiems duoda 
po mažą.

^pareiškė savo m 
Rakinimą Ameri 

kad Amerikoi 
^yra būtinas liet 
’®i visuomenei.

K LIETUVONoriu paklausti Amerikos 
ir kitų laikraščių skaitytojų, 
ar kas turi radio garsiakal
bį be batarėjų ir be elektros 
jėgos vartojamą? Aš pasida
riau garsiakalbį ir nevarto
ju jokių batarėjų ir jokios 
elektros jėgos. Niekas ne
kainuoja vartoti — nei vie
no cento. Tai kam pirkti ba- 
tarėjas ir vartoti elektros 
jėgą, kad galima ir be jų ap- 
seiti ir tą pat girdėti?

Tokie radio aparatai labai 
būtų naudingi Lietuvoje kai
miečiams ir visur, kur nėra

Daug laimės
Šeštadienį, rugsėjo 4 

įvyko iškilmingos Petro Ra
kausko ir Valerijos Adomai
tytės vestuvės šv. Jurgio lie
tuvių bažnyčioje, Norwood, 
Mass.

Petras Rakauskas, uolus 
jaunimo veikėjas, daug dir
bęs L. Vyčių kuopoje ir šv. 
Petro parapijos chore, gerai 
sbuthbostoniečiams žinomas 
dėl savo darbštumo, ypač 
kaip vaidintojas.

Valerija Adomaitytė irgi į elektros arba jos brangus 
nemažesne veikėja savo ko- naudojimas; T * 
lonijos lietuvių tarpe, pri- daug kainuoja ir daug rūpe- 
klausiusi prie visų katalikiš
kų jaunimo arganizacijų ir 
jose daug dirbusi. Naujai 
porelei linkime ko geriausio 
pasisekimo naujai kuriamam 
gyvenime. J.

d.

kad tai

šio-kad 
ištverti?

batarejos ir

sčio su jomis yra. Viršuj mi
nėta dalyką galima išvystyti 
gana plačiai ir gauti tokias jo politinius įsitikinimus, jis 
pat, gal ir geresnes pasek- pasiliko nepajudinamas. Vi
nies, kaip elektrą ar kitą jė-J sų miesto darbininkui susi- 
gą vartojant. J. K. Mikas, rinkime Konkinas visus susi-

Formalumas
— Tėti, kodėl per jungtu

ves jaunavedžiai prieš kuni
gą paduoda vienas kitam 
ranką.

— Tai yra grynas forma
lumas, panašiai kaip ir bok-( 
sininkai prieš
rungtynes paduoda 
kitam ranką.

kiekvienas
vienas

Dar nemoka
Teta. — Sakyk, Petriuk 

ar tu jau moki pats nusi
prausti?

Petriukas. — Moku ir nu
siprausti, ir net dantis pats 
išsivalau, bet juos išsiimti 
kaip kad tu, aš dar nemoku.

p H iš Lietu 
fehietis mokyto 

p Galinis, praleii 
Pavoją Latvijo 
r Suomijoje, švedi. 
M'oje ir Vokieti; 

P sustiprėjusią svi 
[ta įdomiausiu 
f tais žadėjo pas

GODAMA 

‘’algomojo kamba 
‘^ugroorn set)

Baldai ma 
? duodama la- 
p kaina, 
ruduodama pia 
R kuris galima 
Pajėga. 
P daugiau infor- 

pa kreiptis į
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tams žinomas mu vj 
kada jis visai netikėtai 
kam nežinomas, jJ 
čempijoną Bobby į 
1933 m, Gudmonaą J 
mėgėjas, dalyvavo J

Rugsėjo 10 d., 1937 m.
—

SUSIDARĖ AMERIKOS 
RĖMĖJŲ BŪRELIS

laimėjo ją čempijoną
Šiuo metu Gildau 
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Po Jaidimo, sb 
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ningai pasisakė, hdd 
nas tikrai vertas $ J 
pijono vardo, na 
geriausias Ameribijį! 
ninkas.

Lietuvių Dienos komiteto

MOTUZAI LiETU0|

Redakcija gavo 
ir K. Motuzą, žinomą 
liukų, laišką, ha® 
sa laimingai}®^ 
pakraščius lain^fe. 
ry ir skubąį tėvją

Broliai Motuzai §8^ 
:uvoje apie meto; p t, 
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/ašinės po įvairias kotaja 
’ūdydami savo gamybos pt 
veikslus.

Kiekvienas biznierių b 
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ŽALGIRIS
(Tęsinys iš 3 pd.)

— Aš tave pirmiMfep 
.karti! — sušuko į# 
yžeivis.
— Na, manęs to
— ramiai atoif^ 
Verčiau pasistok

ti savųjų.
Grafas niršo, bet 
ir, pagalvojęs, tari:

— Rytoj duosiu 
sakymą.
Tai taręs, kuogreifi^ 
jojo į pilį. Tuojau^ 
s visus savo kaito! 
eibė jiems, kad visas 
vių būrys, išvykęs $ 
suimtųjų savo dnugy,* 
ištas ir paimtas Į 
rtu su jų vadu. 
Nustebę kryžeiviai iš 
negalėjo nė žodžio išto* 
skili ėmė šūkauti:
— Atimsime, išgelbėk 
Ižią jėgą surinksime'^ 
is su žeme sumaišys*
— Viskas galima.^ 
p ūmai. Vingėla^;
3 dienas laiko. Jis^ 
jikeisti. Reikalauja 
ders. Kaip jūs manote
— Tuščia jos! Atiduok^ 
bmeldę! Kas mums iš j* 
rėkavo kryžeiviai

(Bus daugiau)

nariai ir darbuotojai rugsėjo 
1 d. buvo susirinkę į Angelų 
Karalienės parapijos salę 
draugiškam pasikalbėjimui, 
kuris praleistas malonioje 
nuotaikoje prie kuklių vai
šių.

Lietuvių Universalinio Biu
ro pirmininkas K. Krušins 
kas susirinkusiems pareiškė 
kad pasikalbėjimas sukvies 
tas ne tik Lietuvių Dienos 
.galutinėms sąskaitoms už- 
baigti, bet ir dviem svar
biems momentams pažymėti: 
atsisveikinti su buvusiu A- 
merikos redaktorium — ad 
ministratorium Kaziu P. VV 
niškiu ir susipažinti su nau
ju administratorium, p. Da
nielium J. Averka.

P. Krušinskas pareiškė dė
kingumo žodį p. Vilniškiu! už 
jo didelį kelerių metų darbą 
prie Amerikos nuo pat laik
raščio organizavimo pra
džios iki šiol, atiduodant 
savo sveikatą ir geriausias 
pajėgas savaitraščiui Ameri
kai. Jis taip pat sveikino 
naują administratorių, lin
kėdamas sekti p. Vilniškio 
pavyzdžiu Amerikos reikalų 
tvarkyme.

Amerikos redaktorius pla
čiau nupasakojo lietuvių laik 
raštininkų uždavinius, gyve
nimo sąlygas, iškeldamas p. 
Vilniškio nuopelnus Ameri
kai ir supažindindamas susi 
rinkusius su nauju adminis
tratorium.

P. Vilniškis savo kalboje 
priminė Amerikos organiza- 
to pradžią ir pasidžiaugė, 
kad jis pasitraukia iš Ameri
kos tuo laiku, kai ji tvirtai 
stovi. Dėkojo visiems Ame
rikos bičiuliams už paramą 
ir prašė taip pat nuoširdžiai 
talkininkauti naujam admi
nistratoriui.

P. Averka padėkojo už lin
kėjimus ir pasižadėjo viso
mis jėgomis dirbti jam pati
kėtą darbą.

P. Krušinskas iškėlė mintį 
suorganizuoti nuolatinį Ame
rikos bičiulių — rėmėjų są
jungą. Tam siūlymui visi 
pritarė ir nutarė sudaryti 
Amerikos rėmėjų būrelį, ku
rio nariais gali būti visi no
rintieji paremti Ameriką.

Atsilankęs kun. J. Laurv- 
naitis pareiškė savo nuošh 
dų pasitenkinimą Amerika ir 
pažymėjo, kad Amerikos gy
vavimas yra būtinas lietuvių 
katalikiškai visuomenei.

GRĮŽO IŠ LIETUVOS

i
I

I da’inti Amerikos puslapine 
I se. ’

Rugsėjo 6 d. anksti rytą 
laivu Queen Mary grįžo ku
nigai Aug. Petraitis (Won 
cesterio šv. Kazimiero par. 
klebonas), J. Bakšys (Ro- 
chesterio klebonas) ir K 
Jenkus (So. Bostono vika
ras, Kunigų Vienybės Bosto
no Provincijos pirmininkas i \

Rugsėjo 3 d. iš Lietuvos 
grįžo bostonietis mokytojas 
Pranas E. Galinis, praleidęs 
vasarą Lietuvoje Latvijoje. 
Estijoje, Suomijoje, Švedijo
je, Prancūzijoje ir Vokietijo
je. Grįžo sustiprėjusią svei
kata ir pilnas įdomiausių i’- 
spūdžių, kuriais žadėjo pasi-

PARDUODAMA
Puikūs valgomojo kamba

rio baldai (Dining room set),
dešimties gabalų. Baldai ma
žai vartoti. Parduodama la
bai prieinama kaina.

Taip pat parduodama pia 
nas (pianola), kuris galima 
skambinti ir elektros jėga.

Norintieji daugiau infor
macijų, prašom kreiptis į 
Amerikos administraciją, 
423 Grand St., Brooklyn, 
N. Y.

IŠVYKO KUN. ŠEŠTOKAS
—

New Yorko Aušros Vartų' 
parapijos klebonas, kun. J. Į 
Šeštokas, rugsėjo 4 d. išvyka 
į Lietuvą, kur jis prabus 
metus ar ilgiau.

Kun. šeštoką pavaduos 
kun. Pr. Vasiliauskas ir New 
Yorko kardinolo paskirtas 
kunigas kitatautis.

REKOLEKCIJOSE

Šią savaitę rekolekcijoms 
išvykę kunigai J. Laurynai- 
tis ir J. Kartavičius.

Kitą savaitę išvyks kuni
gai K. Paulonis ir P. Leke- 
šis.

IŠVYKO LIETUVOS 
SKAUČIŲ ATSTOVE

Stud. Jadvyga Pavilonoi- 
tė, Lietuvos skaučių seseri
jos atstovė į amerikiečių 
skaučių sąjungos 25 metų su 
kakties iškilmes, rugsėjo 8 d. 
laivu Queen Mary išvyko į 
Lietuvą.

Stud. Pavilonaitė išbuvo 
šioje šalyje apie mėnesį lai
ko. Pirmutines dvi savaites 
dalyvavo amerikiečių skau
čių stovykloje New York 
valstybėje, o nuo rugpiūčio 
23 d. iki rugsėjo 1 d. viešė
jo Cape Cod apylinkėje (ne
toli Bostono) pas įvairias 
amerikietes ir skaučių sto
vyklose. Nuo rugsėjo 1 d. iki 
išvykimo į Lietuvą viešėjo 
pas ponus J. ir A. Simučius. 
P. Janina Simutienė ir stud. 
Pavilonaitė yra artimos 
draugės; jos drauge lankė 
Aušros mergaičių gimnaziją 
Kaune.

Kiek teko patirti, stud. J 
Pavilonaitė labai patenkinta 
praleistomis dienomis pas 
amerikiečius; malonu pažy
mėti, kad tarp amerikiečių ji 
buvo labai mėgiama. Savo 
gyvumu ir lietuvišku kuklu
mu stud. Pavilanaitė gražiai 
atstovavo savo organizacijai 
amerikiečiu tarpe.

ATVYKSTA KUN. PAU- 
LUKAS

Rugsėjo 10 d. iš Lietuvos 
atvyksta Tėvų Domininkonų 
provincijolas kun. B. Paulu- 
kas. Laikinai apsistos pas 
kun. N. Pakalnį.

VIEŠI CHICAGIETĖ

Pas Tamošauskus ir Mak
simavičius vieši P. Lingienė, 
atvykusi iš Chicagos. Pirmą 
kartą po 28 metų susitiko su 
giminėmis. Labai domisi
Brooklynu ir New Yorku.

MIRĖ

Amerikos skaitytojos Ma
rijonos Tamošauskienės tė
vas Juozas Rimkus, 77 metų, 
mirė Lietuvoje rugp. 23 d. 
Nuliūdime paliko 4 dukteris 
ir 3 sūnus; visi jie, išskyrus 
M. Tamošauskienę, gyvena 
Lietuvoje.

AMERIKA

Lietuvos Vyčių jubiliejinio seimo, įvykusio rugpiūčio 3 — 5 d.d. Daytone, Ohio, iškilmingos vakarienės 
garbės stalo svečių dalis. Iš kairės į dešinę: 1. poniaMargaret Allman, Ohio valstybės gerovės skyriaus 
viršininkė, atstovavusi seime Ohio gubernatoriui Martin L Davey; 2. Ohio advokatų s-gos pirm. 
George Murray; 3. p. Zuzana Mažeikienė ir 4. jos vyras inž. Antanas J. Mažeika, L. Vyčių organizacijos 
pirmininkas, išrinktas toms pareigoms jau ketvirtą sykį.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS SAUGOKIT VAIKUS
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LICENSES 
Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License No. 
RL SI90 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
S<-'ion 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw 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 Avenue, Brooklyn, N. Y.

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 G17—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.

PARAPIJOS
APVOGĖ ARTISTŲ

— Klebonas kun. J. Alek- 
siūnas labai apgailestauja, 
kad parapijos piknikas dėl 
susidėjusių aplinkybių rug
sėjo 6 d. negalėjo įvykti.

— Parapijos vaikučiams 
vasarvietė Glenforde jau už
daryta. Visi vaikai grįžo pa
tenkinti. Dabar jau ruošia
masi ateinančiai vasarai.

— Šį šeštadienį, rugsėjo 
11 d., 4 vai. popiet susituoks 
darbšti, pavyzdinga choristė 
Adelė Pankevičiūtė su Dom. 
Klimu.

— Šį sekmadienį šv. Var
do vyrai turės bendrą Ko
muniją.

Atostogoms praėjus ir 
mokslo metams prasidėjus, 
tėvų rūpesčiai turi padidėti 
ryšium su vaikų saugumu 
gatvėse. Apie milijonas vai
kų žygiuos į mokyklas. Dau
gelis iš jų turės pereiti ne
apsaugotas kryžkeles bei gat 
ves. Priminkite jiems polici
jos ir mokytojų nuolatines 
pastabas.

Kiekvienas vairuotojas da
bar turėtų būti atsargesnis 
— sulėtinti važiavimą prie 
mokyklų, kryžkelių; duoti 
vaikams progą saugiai pra
eiti. Prct. 92.

Du nežinomi plėšikai, ap
simetę telegramų perdavė
jais, įėjo į žydų artistės Yet- 
ta Zwerling butą ir pavogė 
įvairių brangenybių, kurių 
vertė siekianti 20,000 dole
rių. Plėšikai buvo ginkluoti.

BROOKLYNO IR APYLIN
KĖS LIETUVIAMS PRA

NEŠIMAS

Joseph Janush jr.
134 kuopos vardu nuolan

kiai kviečiu visus lietuvius į 
šį vakarą atvykti ir naujau
sių laikų Lietuvos gyvenimą 
garsiniuose spalvuotuose pa
veiksluose pamatyti.

Įžanga augusiems tik 35 
centai, vaikams 15 centų.

S. Lukoševičius, 
reng. komisijos narys.

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
3396 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.

ĮSIGYKITE NAUJŲ 
GIESMYNĖLIŲ

RUOŠIASI VEDYBOMS

Spalių 24 d. Angelų Kara
lienės parapijos bažnyčioje 
susituoks Elzbieta Tvaskai- 
tė su Jonu Romeika.

Busimieji jaunavedžiai pa
rodė gražų pavyzdį, pasekda
mi kitų lietuviškų jaunuolių 
elgesį — jie savo jungtuvių 
pakvietimus užsisakė Ame
rikos administracijoje, kuri 
visuose spaudos darbuose 
geriausiai patarnauja.

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

Dėl prasto oro sekmadienį, 
rugsėjo 5 d., negalėjo įvykti 
metinis parapijos piknikas 
Klasčiaus parke, Maspethe, 
todėl nutarta laikyti milži
nišką parapijos balių para
pijos salėje sekmadienį, rug
sėjo 12 d. Tikietai piknikui 
jus geri tame baliuje, šiame 
baliuje bus renkami karalius 
ir karalienė. Viskas, kas tu
rėjo įvykti piknike, bus išpil
dyta baliuje, todėl visus 
kviečiame į pramogą atsi- 
ankyti.

Rengimo Komisi ja.

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

HALBERT BARBER CO. |
Švari, Sanitariška g

Kirpykla «
152 Third Avė., |
New York, N. Y. $

(Between 15th & IGtli Sts.) «
J. Sidabras — menedžeris »

NAUJA SKAITYKLA

Už kelių savaičių Brookly- 
ne, prie Grand Army Plaza, 
bus pradėta naujų skaityk
los ir knygyno rūmų staty
ba. Naujieji rūmai bus mo- 
derniškiausi. Savo grožiu jie 
pralenks ir didįjį New Yorko 
knygyną.

Rūmų pastatymas kainuo
siąs du milijonus dolerių.

Šiuo pranešu lietuvių vi
suomenei, kad - ALRKS 134 
kuopa, Brooklyn, N. Y., savo 
veikimui paįvairinti šių me
tų spalių mėn. 1 ir 2 d. 7 vai. 
vak. Angelų Karalienės pa
rapijos salėje, So. 4th ir 
Roebling gatvių kampas, ren 
gia didelį judomų paveikslų 
vakarą.

Garsinius judamuosius pa
veikslus, pavadintus „Jauno
ji Lietuva”, atvaizduojan
čius Lietuvos pažangą ir jos 
gyvenimą, sudarytus iš Lie
tuvos visuomenės ir kariuo
menės įvairių gyvenimo vaiz 

I dų, tik ką neseniai Lietuvoje 
(nufilmuotus, rodys ir aiškinę

125,000 PABĖGĖLIŲ
IŠ VOKIETIJOS

Žydų žiniomis, iš Vokieti
jos nuo 1933 metų iki šiol y- 
ra pabėgę apie 110,000 žydų 
ir apie 15,000 nežydų.

Vokietijos žydams ir šelp
ti amerikiečių žydų specia
lus komitetas 1935 ir 1936 / 
metais surinko per 3 milijo
nus dolerių aukų, iš kurių 
beveik pusė išdalinta Vokie
tijoje.

’ STUDENTŲ ŽODIS ’
”Stu<l. žodis” yra vlenintėlis lietu

viškas, iliustruotas Amerikos lietuvių 

jaunimo žurnalas. Leidžiamas jaunųjų 

skiriamas Jauniesiems ir užpildomas 

jaunųjų. Jame rasite straipsnių, apysa-

NAUJAS GIESMYNĖLIS — (Pirmoji da
lis) Adventdnės Ir Kalėdinės gies
mės. Žodžius ir melodiją parašė 
Seirijų Juozas — harm. Juozas 
Žilevičius. Kaina' 50 centų.

NAUJAS GIESMYNELIS — (Trečioji 
dalis A) Gegužės mėnesio giesmės. 
Žodžius ir melodiją parašė Seirijų 
Juozas — harm. A. Kačanauskas. 
Kaina 25 centai.

NAUJAS GIESMYNELIS — (Trečioji da
lis B) švenč. Sakramento giesmės. 
Žodžius ir melodijas parašė Seiri- 

> Jų Juozas — harm. A. Kačanaus- 
kas. Kaina 15 centų.

’’Už VILNŲ Į” Graži, patrljotlnga, ne
sunki perstatyti operetė. Visi cho
rai bei teatralės grupės turėtų šį 
veikalą įsigyti ir suvaidinti. Įeina 
12 dainų, solo Ir chorui. Sąsiuvi
nio kaina $3.00. Atskiros dainos 
po 25 c. Chorams didelis nuplgl- 

- nlmas.

* AMERIKOS LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

„GARSAS” duoda literatūros, mokslo ir politikos 
žinių.

„GARSE” rasi žinių iš viso pasaulio. Daug rašo
ma apie Amerikos lietuvių gyvenimą bei veikimą.

„GARSAS’ yra didžiausios lietuvių organizacijos
— L.R.K. Susivienymo Amerikoje organas.

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

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

Reikale kreipkitės šiuo adresu:

P. O. Box 32, ”G ARS ASU Wilkes-Barre, Pa.

kų, sporto, Jaunimo ir viso pasaulio ap

žvalga, Jumoro etc.

Visi kas skaito rašo, ”Stud. ZodĮ” Išsi

rašo. Užslsakyklt ir Jūs ir visus metus 

būsit laimingi.

"Stud. Žodžio” kaina metams tik $2.00 

Adresas: "Stud. Žodis” Marlanapolis Co

llege, Thompson, Conn.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsainuotojas

KETVIRTAS METINISRadio Vakaras
SEKMADIENĮ, SPALIŲ — OCTOBER 17, 1937

GRAND PARADISE SALĖJE,

Programų išpildys Amsterdamo artistų grupė, 
vadovaujant p. Olšauskui

Rengia JUOZAS GINKUS

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

GRAŽŪS MUZIKOS 
VEIKALAI

’DIDIS VYTAUTE!” Graži, nesun
ki chorui išpildyti kantata. Po 
vieną numeri perkant, 25c. Per
kant nemažiau 100 kopijų,— 
po 10c.

Kiekvienas muzikos mylė
tojas turėtų papuošti savo kny
gynus šiais puikiais muzikos 
veikalais. Pinigus reikia siųsti 
su užsakymu.

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.
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6 Rugsėjo 10 d., 1937 m.
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Apreiškimo Parapijos 
METINIS PIKNIKAS

— ĮVYKSTA — •
šį sekmadienį, rugsėjo - Sept.12 dieną

KLASČIAUS PARKE, MASPETHE
Tai paskutinis šių metų piknikas, kuriuo triukšmingai 

užbaigsime vasaros sezoną, čia bus renkama Karališkoji 
šeima ir, be to, bus daug kitų įvairumų.

Visus maloniai kviečiame atsilankyti.

— Dailininkui K. Šimoniui

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

Mokslo metų pradžia
Pirmadienį, rugsėjo 13 die

ną, aštuntą valandą rytą 
Apreiškimo bažnyčioje bus 
nepaprastos iškilmės. Su mi- 
šiomis ir pritaikytu pamoks
lu bus atidarymas mokslo 
metų.

Jo šventenybė Popiežius 
Pijus XI, kalbėdamas į mal
dininkų būrį, rugsėjo 2 d. 
pareiškė būtiną reikalą kiek
vienoje parapijoje turėti mo
kyklą, primindamas, kad ka
talikiška mokykla yra lygiai 
svarbus reikalas, kaip kad ir 
Bažnyčia, nes mokykla rodo 
kelią į Bažnyčią. Džiaugda
mies turėdami mokyklą, dė
kokime Dievui per mišias ir 
prašykime ypatingos palai
mos vaikeliams, kurie lan
kys Apreiškimo lietuvišką 
katalikišką mokyklą.

Tuojau po mišių bus palai- : 
minimas su švč. Sakramen- 1 
tu. Prašomi tėvai bei gimi- ' 
nės ateiti sykiu su vaikeliais 
i pamaldas.

Bus rodomi garsiniai judami 
paveikslai iš Lietuvos

Kasmet Lietuvoje vis kas 
nors,naujo įvyksta. Lietuvo
je įvairūs pagerinimai bei 
bendras progresas labai 
smarkiu tempu eina. Kita
taučiai, kurie turėjo progos 
ilgiau paviešėti Lietuvoje, 
negali atsidžiaugti lietuvių 
svetingumu ir stebis smar
kia pažanga. Mums ypač įdo
mu pamatyti vėliausių laikų 
įvairūs įvykiai. Negalėdami 
nuvykti į Lietuvą, mes turė
jime progos išvysti savo tė
vų žemę garsiniuose juda
muose paveiksluose, kurie 
bus rodomi rugsėjo 25 dieną, 
8 vai. vakare. Paveikslus ro
dys Juozas Janusas. Jis už
tikrina, kad visiems bus įdo
mūs paveikslai* f.r

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

■M

IŠAIŠKINTAS DIDELIS 
APGAVIKAS

Paveikslai 'bus rodomi 
Apreiškimo mokyklos audi
torijoje (didžiojoje svetainė- 
j®’.- hs

Naujos svetaines atidarymas 
Naujoji svetainė Apreiški

mo mokykloje jau baigiama 
rengti. Jos atidarymas įvyks 
ateinantį šeštadienio vakarą, 
8 vai. Bus tam tikros apei
gos ir skanūs valgiai. Sve
tainės atidarymo vakarą ruo 
šia Gyvojo Rožančiaus drau
gija, vadovaujant pirm. Onai 
Stagniūnienei ir Marei Ki- 
vytienei. Visi ir visos kvie
čiami ateiti į minėtas iškil
mes, nes bus labai malonu ir 
įdomu vakarą praleisti.

Rytojaus dieną, t. y. rug
sėjo 19 d., 8 vai. vakare šio 
je svetainėje pirmą sykį šį 
sezoną bus bingo lošimas

Naujoji mokyklos vedėja 
(principai) sesuo Nikodemą 
žada daug pagerinimų įvesti 
į mokyklą lietuvių kalbos 
dėstymo reikalu ir šiaipjau 
disciplinoje.

Moterystes Sakramentą 
priėmė •

Jonas Zdanavičius ir He
len Doherty rugsėjo 4 d. ry
tą su mišiomis; Juozas Re- 
miškevičius ir Anielė Mi- 
niauskaitė; Pranas Laskaus- 
kas ir Ona Miniauskaitė; Ro
bertas Wankmueller ir Marė 
Kazukevičiūtė — rugsėjo 5 
dieną.

Piknikas
Šį sekmadienį, rugsėjo 12 

d., įvyksta parapijos didysis 
piknikas Klasčiaus parke 
Maspethe. Pikniko programa 
įvairi. Jame bus paskelbti 
galutini parapijos karaliaus, 
karalienės, karalaitės ir ka
ralaičio rinkimai. Balsai dar 
priimami.

Šis piknikas paskutinė pro 
ga visiems parapijiečiams 
su savo pažįstamais susitik
ti po atviru dangumi, gra
žiausioje pramogoje. Visi 
maloniai kviečiami.

Šv. Vardo nariams
Apreiškimo parapijos 

Vardo draugijos nariai šį 
sekmadienį eis prie Komuni
jos per 8 vai. mišias. Pagei
daujama, kad ir daugiau vy
rų dalyvautų.

Rast. J. Butkus.

MASPETHO ŽINIOS

sv

— Rožančiaus draugijos 
ekstra susirinkimas įvyks 
pirmadienio vakarą, rūgs. 13 
d.

— Sodaliečių susirinkimas 
šaukiamas rugs. 14 d., antra
dienį. Svečias kalbėtojas bus 
kun. J. Aleksiūnas.

— Šią savaitę klierikai iš
vyko į seminarijas.

— Moterų Sąjungos kuopa 
ir Altoriaus draugija ruošia 
šiam sekmadieniui Šimkų 25 
m. vedybinio gyvenimo su
kakčiai minėti užkandį par, 
salėje.

— Vyčiai nutarė naujų na
rių vajų turėti šį rudenį. 
Kuopos valdyba tarsis va-

— Lietuvoje pradėjo trūk
ti sėmenų išspaudų; jų per sukako 50 metų. Ta proga 
metus pagaminama 3,500 to- jis nupiešė didelį paveikslą 
nų ir vis trūksta. Kad dau- „Birštonas Vytauto laikais”, 
giau pagamintų aliejaus ir 
sėmenų išspaudų, greitai nu
matoma paleisti į darbą ne
veikiantį Šiauliuose aliejaus 
fabriką.

— Kaune turgavietėse sal
džias uogas ir vaisius buvo 
labai pamėgę širšės ir bitės 
— jų būriai užplūsdavo ir 
daugelį žmonių sugildavo.

— Vilniaus Geležinio Fon
do komitetas yra numatęs 
Kaune pastatyti kelias ma
žas parduotuves, kuriose bū
tų galima įsigyti Vilniaus 
pasų, ženklelių ir įvairios 
vilnietiškos literatūros.

— Nuo 1938 m. pradžios 
numatoma atpiginti geležin
keliais važinėjimą.

— Kauno policijai įsakyta 
griežtai bausti^visus nusi
žengusius gatvių perėjimo 
taisyklėms.

— Juokų laikraščio Kun- 
taplio redaktorius byloje su 
Telšių apygardos žemės tvar 
kytoju nubaustas 3,000 litų 
arba 2 mėnesiais arešto.

— Per liepos mėnesį iš 
Lietuvos į užsienius parduo
ta įvairių prekių už 16,436,- 
200 litų, o iš užsienių pirkta 
už 18,183,000 litų. Per pir
mus 7 mėnesius šiemet par
duota už 110,013,600 lt., o 
pirkta už 112,647,400 lt.

— Belgų laikraščiai labai 
giria Paryžiaus parodoje 
esantį Lietuvių skyrių, o 
ypač žavisi lietuvišku kry
žiumi.

— Būsimam zoologijos so
dui skirtas Mickevičiaus 
slėnis aptveriamas tvora ; 
dar šį rudenį sode bus ap
gyvendinti savo krašto gy
vuliai, o kitais metais bus 
atvežta iš kitur.

jaus reikalais su kun. kleb3- 
nu.

— Sodalietės ir vasaros 
metu leidžia sau mėnesinį 
biuletenį. Šiandien išėjo rug
sėjo mėn. leidinys.

— Vyčių rudeniniai šokiai 
bus lapkr. 13 d.

— Choras su muz. A. Vis
minu ruošiasi įtaisyti salėje 
estradą su scenerijomis. Ta
da bus galima ir veikalus bei 
koncertus statyti, šildymo 
sistema salėje taipgi bus pa
gerinta.

— Rugs. 19 d. susituoks 
Pranciška Dobkevičiūtė su 
Salvatore Consentino. Rugs, 
26 d. susituoks Elzbieta Sin
kevičiūtė su Jonu Denninger.

Apsivedė
Rugsėjo 4 d. apsivedė J. 

Pasaveskas su p. Bružaite, 
pasižymėjusia sodaliete, cho
riste.

Rugsėjo 5 d., sekmadienį, 
4 vai. popiet, par. bažnyčioje 
kun. J. Balkūnas sušliūbavo 
Rozaliją Nedzinskaitę su 
Pranu Kerševičiu. Asistavo 
kunigai J. Aleksiūnas ir P. 
Lekešis.

Jaunavedė žinoma choris
tė, sodaliete; jos tėveliai 
darbštūs parapijiečiai; p. 
Nedzinskienė yra Rožan
čiaus dr-jos pirmininkė ir 
nuoširdi Amerikos rėmėja.

Vestuvių puota įvyko par. 
salėje.

Jaunavedžiams linkime ge
riausios sėkmės jų naujame kainavo 1383 lt., o dabar — 
gyvenime. O. P.

* T - '

— Prie 2 metus atgaivin
tas dragūnų Geležinio Vilko 
.pulkas rugpjūčio 15 d. turė
jo savo šventę, kurios metu 
Prezidentas Smetona įteikė 
pulkui vėliavą Tauragėje.

— Šiaulių savivaldybės 
priežiūroje esančiame Bačiū
nų durpyne dirba per 120 
darbininkų; vyrai į dieną už
dirba nuo vieno iki pusantro 
dolerio, o moterys iki 70 
amerik. centų.

— Palangoje šiemet vasa
rotojų skaičius pralenkė vi
sas buvusias vasaras. Šie
met vasarotojų įsiregistra
vusių buvo 7576. Grupė žmo
nių žada steigti naują ben
drovę, kuri iš pagrindų per
tvarkytų Palangos vasaroji
mo vietas, statytų gydyklas, 
įvestų vandentiekį ir t.t.

— Rudeniui besiartinant 
padidėjo bedarbių skaičius, 
ypač Klaipėdoje.

— Kaune dažnėja plačių 
ligomis susirgimai.

— Lenkų šnipai Lietuvos 
pasieny nušovė policininką 
J. Aleksandravičių, kurs 
Geidukonių kaimo kapinėse 
iškilmingai palaidotas.

— Kauno pilis ir visa jos 
aplinkuma jau pradėta tvar
kyti, tveriama geležine tvo
ra, valomi šiukšlynai ir kita.

— Policijos mokykla yra 
išleidusi savo mokinių jau 
21 laidą.

— Danų spaudoje daug 
rašyta apie lietuvišką alų ir 
jo atpiginimą; mat, danai 
labai mėgsta alų, kurs ta
čiau Danijoje labai brangus.

— Palangoje užsienio lie
tuviams suruoštus kursus 
šiemet lankė 7 liet, mokyto
jai iš Škotijos, 11 amer. lie
tuvių, 1 iš Kanados ir kele
tas iš kitų valstybių Kursus 
pabaigus suruošta ekskursi
ja po Žemaitiją.

— Šiemet per pirmus šešis 
mėnesius Lietuvoje buvo 
10,500 jungtuvių (pernai tuo 
laiku — 11,106), gimė 29,915 
kūdikių (pernai 32,678), mi
rė 18,470 asmenų (.pernai 
16,966) ir priaugo 11,445 as
menys (pernai — 15,712). 
Palyginus su praėjusių me
tų daviniais, mirimai padidė
jo, o jungtuvės ir gimimai 
sumažėjo.

— Nuo 1935 metų iki šių 
metų liepos 1 d. vyriausybė 
sustabdė 3,032 varžytynes, 
per kurias iš ūkininkų norė
ta išieškoti 15 milijonų litų 
skolų. Ūkininkai daugiausia 
skolingi privatiems asme
nims.

— Prie Klaipėdos Pedago
ginio Instituto (aukštosios 
mokytojų mokyklos) įsteigta 
pavyzdinė pradžios mokyk
la, kurios rūmų statyba kai
navusi per 300,000 litų. Tai 
bus moderniškiausi mokyk
los rūmai Lietuvoj.

— Valstybės iždas šiemet 
per pirmą pusmeti gavo 
139,703,475 litus pajamų; iš 
turimų duomenų daroma iš
vada, kad gyventojų paja
mos gerokai padidėjusios.

— Per 15 metų Lietuvoje 
nudrenuota 8,713 hektarų 
žemės. Tam reikalui valsty
bė davė 2,659,400 litų pasko
los, o ūkininkai savų pinigų 
išleido 572,700 litų, 1927 m. 
žemės hektaras nudrenuoti

Žinomasis indas Krišnamur- 
tis — Lenkijos žydo sūnus
Pasauly pilna apgavikų. 

Ypač jų daug į Europą at
vyksta iš paslaptingosios In
dijos. Tačiau po kiek laiko 
jie visi dingsta, nes būna iš
aiškinta, kad tai paprasti 
apgavikai, kurių tikslas mul
kinti kvailus žmones ir prisi
krauti kišenes pinigų. Maža 
to, dažniausiai būna, kad jie 
atkeliavę ne iš Indijos, bet 
gimę Europoje, netgi kilę iš 
tų miestų, kur štukas rodo 
ir žmones apgaudinėja.

Tačiau tuos visus mažuo
sius apgavikus aptemdė di
dysis apgavikas, pripažintas 
viso pasaulio teosofų kaip., 
aštutasis įsikūnijimas dievo 
Višnu. Jį „atrado” prieš kiek 
metų senstelėjusi milijonierė 
Annie Besant, kuri, nežino
dama ką daryti su savo mi
lijonais, nuvažiavo į Indiją, 
kad ten rastų „gyvąjį dievą” 
ir apšauktų jį mesijum — iš
ganytoju.

Na ir rado jį. Tai buvo 
kažkoks Krišnamurtis, juo- 
daplaukis jaunuolis, tikras 
indas ir t.t. Jaunuolis nesi
priešino, kad jį pripažino pa- . 
čiu Višnu, nors ir aštunto 
leidimo. Ypač jam patiko 
tai, kad ponia Besant pavedė 
jo dispozicijai visą didžiulį 
savo turtą. Ilgą laigą senoji 
teosofė, įsižiūrėjusi iki ausų 
į „gyvąjį dievą”, vežiojo ji 
po visą Europą, ruošė pa- i 
skaitąs ir džiaugėsi, kad - 
Krišnamurtis susiranda vis 
daugiau naujų šalininkų.

Bet staiga sprogo bomba. 
Prieš kiek laiko Varšuvoje 
mirė 74 metų amž. ubagas 
Šlioma Grynbergas. Prieš 
mirtį prisipažino ir doku
mentais įrodė, kad žinoma
sis „indas” Krišnamurtis y- * 
ra jo tikrasis sūnus, kurį iš
siuntė prieš keliolika metų 
į Angliją, kad jam nereikėtų 
stoti į lenkų kariuomenę. 
Kada sūnelis buvo pripažin
tas pačiu „Višnu”, pasisteng
ta labai puikiai užtušuoti jo 
kilmę. Tėvas tylėjo, nors į 
pats „Višnu” jam nesiuntė Į| 
nė skatiko. Tačiau mirties ; 
akivaizdoje jis nutaręs visą 
teisybę pasakyti. $

PASITRAUKĖ MCGRADY

Washington. — Darbo rei
kalų sekretoriaus padėjėjas

tik apie 300 litų.

— Į Klaipėdos uostą buvo 
atvykęs Amerikos atstovas 
Rusijai Davies; jis atplaukė 
savo prabanginga jachta, 
kurios jūrininkai gerokai 
pavaišinti „valstybine”.

— Buvusi katalikių mote
rų draugijos centro sekreto
rė Ap. Sereikytė įstojo į 
Vargdienių seserų vienuoly
ną; per įžadus gavo Marijos 
Augustinos vardą.

— Vilnietis dailininkas 
Kosciuška nupaišė didelį pa
veikslą, vaizduojantį nakties 
kautynes kaime. Paveikslas 
išstatytas Vytauto D. mu
ziejuje.

— Giedraičių bažnyčioje, 
dešinėje pusėje, prie didžiojo 
altoriaus, yra palaidota vys
kupo M. Giedraičio širdis. 
Vysk. Giedraičio, garbingo 
Lietuvos patrijoto, širdis 
ten palaidota 1834 m. liepos 
21 d.

— Amerikietis kun. Žvirb
lis. domininkonas, dabar lan
kosi įvairiose parapijose, ves 
damas misijas ir sakydamas 
pamokslus.

Edward F. McGrady pasi
traukė iš eitų pareigų ir per
ėjo dirbti į radio bendrovę 
RCA.

Prezidentas Roosevelt, pri 
imdamas McGrady atsistaty
dinimą, pareiškė didelio ap
gailestavimo, nes vyriausybė 
neteko gero bendradarbio, 
kurs daug dirbo darbininkų 
ir darbdavių sutaikinimo 
srity.

Instanbul. — Turkijos lai
kraščiai rašo, kad jau atėjo 
laikas, kad Turkija gautų 
Tautų Sąjungos Tarybos pu
siau nuolatinio nario vietą.

Dabar nenuolatiniais na
riais yra Lenkija ir Ispanija.

lc

PARALYŽIUS SIAUČIA 
CHICAGOS APYLINKĖJE

Chicago. — šiomis dieno-B# 
mis Chicagos miesto sveika- 
tos dabotojus labai jaudina 
padidėjęs" vaikų paralyžiaus; 
ligos plėtimasis. Praeitą sa< 
vaitę per vieną parą atsira*J 
do 14 naujų ligonių.

Dėl paralyžiaus visos mo- 
kyklos savo darbo pradžią J 
atidėjo iki rugsėjo 12 d. SveiJ 
katos departamentas kreipė- ] 
si į pasveikusius nuo para-1 
lyžiaus, kad duotų savo krau j 
jo, iš kurio gaminamas se-| 
rūmas, kurs pagelbsti gydy- j 
mui.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9339

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOfl:

Ir pagal sutartį 
Tel.: MAnrfleld 8-8787

VALANDOS: 
9—12 ryte

Offl
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Tel. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ

Persikėlė naujon vieton, tai yra:
■522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
į VALANDOS:
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GARSAS BAKERY,Ine.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA 

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmones todfil, kad jie valgo tikrą Lietuvlfiką 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvlfiką duoną, keliaus 

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

68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y
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na yn 
tądien 
viena 
turės

Tel.

f

I.W.W

NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANT1EJUS
UNDERTAKER and EMBALMER 

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

var- 
mini-

giau - 
dovani

Ruošia

Spal

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS - 1
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandSial, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie ifi geriausios ametonos. ALUS ifi geriausių i 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Krelpkltčs:

J. GINKUS j
i495 Grand Street, Brooklyn, N.

■’daugely
ryšium rinks 

i Lietuvos tikslu 
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Ms Vals- sąžinės 
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Si vien tik vyzdžiu

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS S ALINS KAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modem Ifika šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodasi 
nemokamai Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prieinami

84-02 Jamaica Ave.,
(Prie FOREST PARKWAY)

Tel. Elizabeth 2-8661
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Ra žmonės

Res. Tel. Elizabeth 2-8587

Real Estate — Insurance— Notary Public
120 Broad 8t., Elizabeth, N. J.

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

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

W.W.WAW.W.1

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Iraborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: STagg 2-4409 j

ALEKS. RADZEVIČIUI 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotoji

402 Metropolitan Avenue;
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią
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