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A. LIET. KATALIKŲ VI8UO. 
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRASTIS 

EINA KAS PENKTADIENĮ.

Entered as Second - Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 METAI V PENKTADIENIS, RUGSĖJO 24 D., 1937 M. Nr. 39 (187)

PUBLISHED B i LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU. INC. 

423 GRAND STREET, 
BROOKLYN, N. Y. 
Tel. STagg 2-2133

Kaina 5c.

Vokiečiai savo spaudoje 
triukšmauja, kodėl Lietuva 
nusavina Klaipėdoje atitin
kamą kiekį žemės uosto pa
gerinimo reikalams. Vokie
čių "triukšmas be pamato. 
Lietuva nusavina žemę vie
šiesiems reikalams ir už tą 
žemę skiria atlyginimą rin
kos kaina. Taip daroma vi
same pasauly, taip elgiasi ir 
patys vokiečiai. Tačiau jiems 
svarbu nuolatos puldinėti 
Lietuvą ir kurstyti neapy
kantą prieš lietuvius.

Japonai Grasina Bombar 
duoti Nanking?

Prezidentas Roosevelt įspė 
jo .amerikiečius pasitraukti 
iš Kinijos mūšių vietų, nes 
vyriausybė neims jokios at
sakomybės dėl jų likimo. 
Katalikų misijonieriai Kini
joje pritarė prezidento pa
reiškimui, tačiau pasakė 
kad jie nebėgs, nes karo lau
ke jų reikalingi sužeistieji ir 
mirštantieji. Misijonierių va
das taip pareiškė: „Jei mes 
būsim kulkų užmušti, tai 
bus mums didžiausias atly
ginimas, nes mirsime atlik
dami žmogaus aukščiausią 
pareigą”.

Toks misijonierių karžy- 
giškumas laimės krikščiony
bei minias kinų ir japonų.

ĮDOMUS STRAIPSNIS 
APIE LIETUVĄ TRAVEL 

ŽURNALE

ATSUKITE LAIKRODŽIUS!

— Japonijos 
vadovybė pra- 
valstybių at-

Prancūzijos ir Italijos 
stovai irgi paliko savo 

karo

at- 
at-

Nankingas. 
kariuomenės 
nešė užsienio 
stovybėms, kad japonai ruo
šiasi bombarduoti Kinijos 
sostinę Nankingą iš oro ir 
kad japonai neturės jokios 
atsakomybės, jei užsienių at
stovybių žmonės bus sužeis
ti ar užmušti. Japonai pata
ria visiems atstovams palik
ti Nankingą.

Jungtinių 
ambasadorius 
savo keliais
sikėlė iš atstovybės į karo 
laivą, tačiau atstovybė neuž
daryta. Gavę savo vyriausy
bių įsakymus, Anglijos ir 
Jungt. Valstybių atstovai į- 
teikė Japonijos vyriausybei 
griežtus protestus dėl japonų 
pasiryžimo bombarduoti 
Nankingą.

Am. Valstybių
Johnson su 

padėjėjais per-

tų 
tai
vą 
Už

Neseniai sovietų spauda 
nepaprastai gyrė 14-kos me- 

komunistuką, kurs slap- 
policijai išdavė savo tė- 
kaip neva trockininką. 
šį „garbingą” darbą vai

kas buvo apdovanotas ir va
dintas geriausiu komunistu.

Jei vaikai išduoda tėvus 
tad ar nuostabu, jei komu
nistai taip nuolat skundžias 
gausiais išdavikų būriais. Ir 
tas vaikas už kiek laiko gal 
irgi bus sušaudytas, kaip 
šimtai kitų komunistų, ku
rie irgi buvo garbinti ir Sta
lino .medaliais apdovanoti.

Socialistų Naujienos verk 
siena, kad So v. Rusijoje esą 
labai daug popų, kurie nau- 
dojąsi geroka laisve, o varg 
šai socialistai pūną kalėji
muose ir kitose nelaisvės 
vietose. Ar ne keista, kad tie 
patys naujieniečiai, kurių 
vienminčius Rusijoje pūdo ir 
šaudo, eina išvien su Laisve 
ir Vilnimi, kurių žmonės 
šlykščiausiai smerkia tuos 
nelaiminguosius „draugus” 
pakliuvusius į Stalino nema

Paryžiaus pasaulinėje pa
rodoje Rusijos komunistai 
puošniai įrengė savo paviljo
ną ir jame padėjo knygą, 
kad lankytojai įrašytų joje 
savo įspūdžius. Maskvos lai
kraščiai dabar persispausdi
na tuos pareiškimus, kurių 
vienus giria, kitus peikia.

Komunistams labiausiai 
toki įrašymai: 

Rusijos paviljonas 
— tai dūmai ir melas”, „Tai 
ne meno ir technikos paroda 
bet pikta propaganda”.

0 labiausiai jiems patinka 
toks įrašymas: „Dieve, pa
laimink Staliną ir rusus. Su
teik jiems, Dieve, ilgą gyve
nimą”.

Komunistai visur kovoja 
prieš Dievą, lietuvių tautos 
dezertyrai savo „gazietose” 
net Jo vardą mažąja raide 
rašo, tačiau Maskvai patin-

,Sovietų

Nan- 
karo

stovybes ir persikėlė į 
laivus.

Rugsėjo 22 d. netoli 
kingo pasirodė japonų
orlaiviai — bombanešiai 
Nankinge kilo didžiausis są
jūdis — gyventojai tūkstan
čiais bėgo į slėptuves. Ta
čiau tą dieną bombardavimo 
nebuvo. Dauguma svetimša
lių iš Nankingo persikraustė 
į kitas vietas.

Tautų Sąjunga paskyrė 23 
narių komisiją Japonijos Ki
nijos konflikto klausimams 
spręsti. Į komisiją pakvies
ta ir Jungtinės Valstybės. 
Kinija prašo paskelbti Japo
niją užpuolike ir pritaikyti 
Tautų Sąjungos statutą 
kurs numato atitinkamas 
priemones užpuolikei ivalsty 
bei sudrausti.

— Susisiekimo ministeri
ja paskyrė 20 stipendijų jū
rininkystei' studijuoti. No
rinčių būti jūrininkais labai 
daug. Vis keliamas reikalas 
Klaipėdoje steigti jūrinin
kystės mokyklą.

— Cukrinius runkelius šie 
met augino apie 3,000 ūki
ninkų. Marijampolės ir Pa- 
venčio cukraus fabrikai jau 
pradėjo cukraus gamybos 
paruošiamuosius darbus.

— Gruodžio mėnesį numa
toma Kaune sušaukti katali 
kų vyrų susivažiavimą.

— Dėl šeimyninės nesan
taikos Klaipėdoje nusišovė 
Įeit. Kilikevičius, o Bauruose 
mokyt. Saldokas.

— Kaune Laisvės Alėjoje 
gražiai augusios liepos pra
dėjo menkėti; siūloma aplink 
jas palikti didesnį atviros 
žemės plotą.

— Vilniui Vaduoti s-gos 
vadovybė šį mėnesį išleis 
Aušros Vartų Dievo Motinos 
paveikslo antrą leidinį, ku-

ka, kai bent vienas žmogus 
prašo jų valdovui Dievo pa
laimos...

rio daugiausia bus pasiųsta į 
Ameriką. Vilniaus Geležinio 
Fondo pajamos šiemet labai 
padidėjo — per pirmą pus
metį gauta 20,000 litų, dau
giau nei pernai tuo laiku.

— Utenos pieninė šiemet 
per 8 mėnesius iš apylinkės 
ūkininkų supirko 641,452 
kiaušinius, už kuriuos sumo
kėjo 45,432 litus.

— Į Pavandenio apylinkėj 
esantį Biržulio ežerą -buvo 
atklydęs didžiulis briedis, 
kurį sugavo šeši ūkininkai, 
papiovė ir rengėsi pasidalin
ti briediena lygiomis, tačiau 
įsikišo policija, kuri atėmė 
mėsą, pardavė ją iš varžyti
nių, o .briedžio užmušėjus 
patraukė į teismą.

— Rugp. 29 d. Daugailių 
bažnyčioje seimo sekreto
riaus M. Kviklio tėvai minė
jo savo vedybinio gyvenimo 
50 metų sukaktį, kuriai pa
minėti popiet pašventintas 
tėviškėje kryžius.

— Pasvaly įsteigtą vaikų 
darželį veda seserys kazi- 
mierietės; turtingesni už vai 
kų mokyką moka po 3 lt. per 
mėnesį, o neturtingieji nieko 
nemoka.

Mėnesinis žurnalas Travel 
savo rugpiūčio mėnesio lai
doje įdėjo įdomų Florence 
White straipsnį apie Lietu
vą vardu: „Peasant Republic 
on the Baltic”. Straipsnis 
papuoštas dešimtim atvaiz
dų, gautų bei paskolintų iš 
Lietuvos Generalinio Konsu
lato. Atvaizduose parodoma: 
Kauno miesto vaizdas, Šilu
vos bažnyčios vidus atlaidų 
metu, žvejai — gintaro rin
kėjai Lietuvos pajūry, me
džio kryžiai ir stovylos, jau
nimo tautiniuose rūbuose 
grupės.

Straipsnis labai lietuviams 
prielankioje dvasioje para
šytas. Be kitko, trumpai api
būdinama, kaip Lietuva, ka
ro nuteriota labiau nei Bel
gija, stebėtinai greit atsista
tė, susitvarkė ir šuoliais pa
žengė pirmyn. Girdi, prieš 
šešiolika metų Lietuvos fi
nansų ministeris neturėjęs 
pinigų bilietui į Berlyną nu
sipirkti, kur turėjęs vykti 
paskolos užtraukti, šiandien 
gi, pagal vieną britų ekono
mistą, Lietuva esanti viena 
iš geriausiai laikančiųsių 
(prosperous) tautų pasauly. 
Lietuva esanti vienintelė ša
lis pasauly, išskiriant Rytų raižių 
Prūsiją, kuri eksportuojanti 
gintarą į Indiją ir Kiniją. 
Prieš tris tūkstančius metų 
Lietuva buvo žinoma feni- 
kiečių ir senovės graikų, 
kaipo gintaro šalis.

Apibūdinama pajūrio ko
pos, lietuvių kalba, būdas, jų 
kovos su kryžeiviais, stab
meldystė, unija su lenkais, 
Rusų priespauda, knygne
šiai, dainos, muzika, šokiai 
ir 1.1. Garsioji kaizerio „Prū
sų gvardija” buvusi renka
ma iš rytinės Prūsijos lietu
vių. Tai virš šešių pėdų, mė
lynakiai, geltonplaukiai, ku
rie savo fiziniu taisyklingu
mu sau lygių neturį.

Žinant lietuvių būdą, ne
palaužiamą dvasią ir jų gar
bingą praeitį, esą lengva su
prasti, kodėl lenkų ir rusų 
didžiūnai didžiuojasi savo 
lietuviška, kilme.

Autorė baigia savo straip
snį pareiškimu, kad senas 
lietuvių priežodis „Kas bus 
kas nebus, bet lietuviai ne
pražus” tebesąs teisingas.

Dienos šviesos taupymo 
laikas baigiasi šio sekmadie
nio, rugsėjo 26 d. ryto 2 vai. 
Šį šeštadienį, rugsėjo 25 d., 
eidami gultų, visi atsukime 
laikrodžius viena valanda at
gal.

AMERIKOS LEGIJONO 
ĮSPŪDINGAS PARADAS

Amerikos Legijono nariai 
rugsėjo 21 d. New Yorke tu
rėjo savo milžinišką paradą, 
kuriame dalyvavo 85,000 or
ganizuotų legijonierių. Pa
radas tęsėsi net beveik 18 
valandų. Parado priėmimo 
vieta buvo prie Central par
ko, kur legijonieriai praeida
mi oficialiai sveikino guber
natorių Lehman, mayorą La 
Guardia ir savo vyr. vadą 
H. W. Colmery. Žygiuojan
čius legijonierius ir jų gru
pių dalyvius entuziastingai 
sveikino minios žiūrovų, ku
rių galėjo būti apie du mili
jonai.

Parado didingumą paįvai
rino apie 100 karo orlaivių, 
kurie tuo metu skraidė virš 
New Yorko. Ypač jie teikė 
žiūrovams daug malonumo 
vėlaus vakaro metu, kai 
Fith Avenue skendo švieso
se, o" virš apšviestų dango- 

skraidė plieniniai
paukščiai.

Parade dalyvavo apie 300 
įvairių orkestrų, kurių skai
čiuje buvo ir Waterburio lie
tuvių šv. Juozapo parapijos 
didysis benas, lydėjęs Wa
terburio legijonierius.

Paradas tęsėsi net iki 3 
vai. nakties. Visą laiką legi
jonieriai susilaukė didžiau
sių ovacijų. Parado gatvė 
buvo nuklota iš langų bar
stytais popieriais.

Tokio parado New Yorkas 
nebuvo matęs jau nuo di
džiojo karo paliaubų, kai grį
žo kariai iš Europos. Jie ta
da grįžo su šūkiu, kad laimė
jo karą pasaulinei taikai ir 
demokratijai apsaugoti. Tie 
patys kariai maršavo, bet 
jau 20 metų senesni. Jie vėl 
maršavo beveik su tuo pačiu 
šūkiu — apsaugoti Ameriką 
nuo karo ir ginti jos konsti
tucinę demokratinę santvar
ką.

VOKIEČIAI IŠKILMINGAI 
LAUKIA MUSSOLINIO

LENKAI PAGROBĖ LIETU 
VOS POLICININKĄ
NAUJAUSIOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

nių Lietuvos vietų bei įvykių 
vardais.

— Jau įsteigta akcinė ben
drovė „Elektra”, kuri rūpin
sis Lietuvos apšvietimo rei
kalais. Turi šešių milijonų 
pagrindinio kapitalo; visame 
krašte gyvai pasirašomos 
akcijos.

— Šį rudenį miškų depar
tamentas atidarys anglių de
gimo bendrovę Alytuje. An-

Rugpiūčio 30 d. Seinų 
Lazdijų rajone lenkai perkė
lė gaires į Lietuvos saugo
mą pusę ir pagrobė polici
ninką Stankevičių, kuris vis 
dar laikomas lenkų kalėjime.

— Rugsėjo 19 d., praėjusį 
sekmadienį, Kauno darbinin
kai turėjo savo didelę šven
tę. Dalyvavo per 15,000 dar
bininkų, kurie organizuotai 
dalyvavo atitinkamoje pro
gramoje ir lankėsi pas Pre- glys bus vartojamos autove- 
zidentą.

— Cukraus gaminimo ben
drovė baigė metus su pus
antro milijono litų pelno. 
Ūkininkams už cukrinius 
runkelius išmokėta per 7 mi
lijonai litų. Bendrovė per
dirbo 160 tūkstančių tonų 
runkelių. Šiemet numatoma 
pagaminti 250,000 maišų 
cukraus.

— Vokiečių spauda puola 
Lietuvą, kam ši nusavinusi 
Klaipėdoje 450 hektarų že
mės, kuri btįtinai reikalinga 
Klaipėdos uosto praplėtimo 
ir kitiems viešiems reika
lams. Klaipėdos uostas nuo
lat auga, todėl būtinai reika
linga daugiau ploto uostui 
didinti. Už nusavinamą že
mę Lietuva atlygina rinkos 
kaina, todėl'Vokiečių triukš
mas visai ne vietoje.

— Rugsėjo 7 d. prasidėjo 
trečioji Seimo sesija, kurioj 
bus svarstoma daug svarbių 
įstatymų. Tą pat dieną įvyko 
Lietuvių Karių Rusijoje 1917 
metų sąjūdžio dalyvių suva
žiavimas, kuris praėjo labai 
iškilmingai ir užtruko tris 
dienas.

— Labai iškilmingai at
švęsta Tautos šventė rugsė
jo 8 d. Karo Muziejaus bokš
te Kaune pašventinti 35 Ko- muH.ymu.5 nuuamo. 
vos Varpai, pavadinti žymes-1 mai bus baigti kitąmet.

žirnių kurui. 22 autovežimiai 
jau varomi anglimis. Mėgi
nimai gerai pavyko.

— Lietuva per aštuonis 
mėnesius išvežė į užsienius 
beveik 22 milijonus svarų 
sviesto.

— Rugsėjo 12 d. Ukmer
gėje valstybės prezidentas 
atidarė Lietuvos šiaurės ry
tų žemės ūkio pramonės pa
rodą.

— Lietuviškajai Enciklo
pedijai sukako šešeri metai; 
baigiama spausdinti šeštasis 
tomas. Viso išleista už 1,- 
800,00 litų.

— Rugsėjo 16 d, pasibaigė 
didieji kariuomenės maniev- 
rai Žemaičiuose, užtrukę ke
turias dienas. Vadovavo ka
riuomenės vadas gen. štabo 
pulk. Raštikis.

— Rugsėjo 15 d. Karo mo
kykla. iškilmingai išleido, 
Valstybės Prezidentui daly
vaujant, dvyliktą aspirantų 
laidą: 254 atsargos jaunes
niuosius leitenantus.

— Vytauto Didžiojo uni
versitetan šį rudenį įstojo 
per tūkstantį studentų.

— Rugsėjo 15 d. ministe
ris pirmininkas Tūbelis pa
dėjo kertinį akmenį naujai 
statomiems Aukšt. Techni
kos mokyklos rūmams. Rū-

ISPANIJA NETEKO
T. S. TARYBOS VIETOS

PREZIDENTAS IŠVYKO 
Į VAKARUS

Jau buvo daug rašyta apie 
Lietuvos krikšto 550 metų 
sukaktį, kuri daug kur pa
minėta. A. L. Kat. Stud, ir 
Profesijonalų sąjungos žur 
nalas Studentų žodis tuo 
klausimu taip rašo:

„Mes turime neužmiršti, 
kad Lietuva įžengė į krikš
čionybę daug anksčiau. Tai 
buvo 1252 m. rugpjūčio 7 d., 
kai Lietuvos Didysis Kuni
gaikštis Mindaugis priėmė 
krikštą patsai, jojo visa šei
ma, nemaža diduomenės ir 
žymus skaičius Lietuvos 
žmonių. Tuomet tai Katalikų 
Bažnyčios galva, Šv. Tėvas, 
vainikavo kunigaikštį Min- 
daugį Lietuvos karaliumi. 
Nuo tos tai dienos, rugpiūčio 
7 d., 1252 m., ir reikia skai
tyti Lietuvos christianizaci
jos pradžią. Tokiu būdu, 
mums teks švęsti Lietuvos 
krikšto 700 metų jubiliejų 
1952 metais rugpiūčio 7 d.”

KINAI NUŠOVĖ JAPONŲ 
ORLAIVIUS

Kantonas. — Kinų orlai
vių grupė sėkmingai atlaikė 
japonų orlaivių mėginimą 
bombarduoti šį kinų miestą 
Apie 10 japonų orlaivių pa
šauta. Oro mūšyje krito 2 
kinų orlaiviai, tačiau jų la
kūnai iššoko su parašiutų 
pagalba.

Japonų orlaiviai daugiau
siai taikė savo bombas į ki
nų aerodromą. Jie numetė 
mažiausiai 10 bombų.

MIRĖ LIETUVIS
GYDYTOJAS

SUOMIAI APŠAUDĖ 
RUSŲ ORLAIVIUS

Helsinkiai. — Virš Suomi
jos teritorijos rugsėjo 21 d. 
lėkė keli rusų karo orlaiviai 
kurių vienas Pitkarantos 
apylinkėje turėjo nusileisti

Suomijos Rusijos pasie
nio sargyba tuojau apšaudė 
rusų orlaivius ir tie tada 
pranyko.

LA GUARDIA NEMAŽINA
VANDENS MOKESČIO

New Yorko miesto taryba 
buvo nutarusi sumažinti van 
dens mokesčius pusiau, ta
čiau šį nutarimą užprotesta
vo mayoras La Guardia.

Mokesčių mokėtojų sąjun
ga nutarė griežtai kovoti 
prieš mayoro nusistatymą

Glen Lyons, Pa. — Čia mi
rė gydytojas Jonas Sarpa- 
lius, 41 metų amžiaus. Jis 
mirė širdies liga.

Velionis buvo muziko Pet- nelengvinti gyventojų moke- 
ro Sarpaliaus brolis.

Berlynas. — Šios savaitės 
gale į Vokietiją pirmą sykį 
atvyks Italijos premjeras 
Benito Mussolini, kuriam su
tikti ir priimti Hitleris su
ruošė didžiausias iškilmes. 
Mussolini atvyks drauge su 
savo žentu Ciano, užsienio 
reikalų ministeriu. Juos ly
dės jų artimieji fašistai.

Mussolini prabus Vokieti
joje kelias dienas ir daly
vaus vokiečių kariuomenės 
manevruose, šiuo metu Vo
kietijos kariuomenės ma
nevrų žiūri Italijos štabo 
viršininkas, maršalas Badog- 
lio.

Su Mussoliniu Hitleris tu
rės ištisą eilę svarbių pasi
tarimų.

Ženeva. — Ispanijos ben- 
drafrontininkų vyriausybė 
Tautų Sąjungoje susilaukė 
stambaus pralaimėjimo. Tau 
tų Sąjungos nariai 24 bal
sais prieš 23 atsisakė vėl iš
rinkti Ispaniją Tautų Sąjun
gos Tarybos nenuolatiniu 
nariu. Ispanija turėjo gauti 
du trečdaliu balsų, bet nesu
rinko nė pusės.

Sukilėlių vyriausybės agen 
tai dėjo visas pastangas, 
kad bendrafrontininkų at
stovai pralaimėtų Ženevoje. 
Tas jiems ir pavyko.

VALSTYBĖS IŽDAS 
SUMAŽINO SKOLĄ

Hyde Park, N. Y. — Prezi
dentas Roosevelt rugsėjo 22 
d. pradėjo savo dviejų sa
vaičių kelionę į tolimuosius 
vakarus, kur nori susipažin
ti su įvairiais pastatais, ku
riems pastatyti valdžia sky
rė daug pinigų. Jis nuva
žiuos iki Kalifornijos ir 
Washington© valstybių.

Prieš išvykdamas priėmė 
spaudos atstovus, kurie tuo
jau apipylė prezidentą klau
simais ryšium su paskelbto
mis žiniomis, kad naujai pa
skirtas teisėjas Black buvo 
ir yra kukluksas. Preziden
tas į tuos klausimus nieko 
neatsakė.

— Valstybės prezidentas 
Smetona, praleidęs atostogas 
tėviškėje, Užulėnyje, grįžo 
Kaunan.

Washington. — Pajamoms 
gausiau plaukiant į valsty
bės iždą, valstybės skola šio
mis dienomis sumažėjo iki 
36,860,862,000 dolerių. Rug
sėjo 1 d. valstybės skola bu
vo pasiekusi lygiai 37 bilijo
nus dolerių.

Šį mėnesį per 18 dienu 
valstybės iždas pajamų turė
jo 379,927,000 dol. Iš viso š’ 
mėnesį tikimasi 500 milijonų 
dolerių pajamų.

KLNAS PINGER 
PASKIRTAS VYSKUPU

Chicago. — Kardinolas 
Mundelein įšventino į vysku
pus kiną kunigą Ambrose 
Pinger, pranciškoną. Jis pa
skirtas Kinijos Shantungo 
provincijos katalikų vysku
pu.

Iškilmėse patarna.vo du 
kunigai kinai.
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— Sumažinus alaus kai
nas, alaus gamyba žymiai 
padidėjo. Liepos mėnesi val
stybės iždas iš alaus akcizu

sčio bažnytkaimis (Trakų 
apskr.) per tą patį karą bu-

šaudo į vėją, sukuria prieš jį 
ugnį, šūkauja, muša būgnus 
ar šaudo į mirusiųjų kapus.

tautai krikštas, 
ragina lietuviu 
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kuriems galėtų ne
daugiau kaip 15 dolerių per 
savaitę mokėti.

S. Lukas

miniais reikalais auga ir po
litinis svoris.

J. Budrys, 
Lietuvos gen, konsulaų.

Lietuvos Pasiuntinybes žinios

Rugsėjo 24 d., 1937 m.

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU. Inc.

Raštais Ir žinias Amerika’ trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius,

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

PRIE MASARIKO KAPO

Šią savaitę Čekoslovakijoje palaidotas valstybės kūrėjas, 
pirmasis jos prezidentas Tomas G. Masarikas, vienas žy
miausių pasauly valstybininkų. Jo gyvenimo istorija — 
nepaprasto žmogaus istorija, palikusi neišdildomų ir neiš
dilsiančių pėdsakų. Apie tai liudija ir tos daugtūkstanti- 
nės minios, kurios ištisą savaitę veržėsi prie Masariko kar
sto, norėdamos paskutinį sykį pamatyti savo vado figūrą 
ir jam nusilenkti.

Savo tėvo paskirtas būti kalviu, Masarikas prasiveržė į 
gyvenimo viršūnes, savo šviesiu protu ir nepaprastu darbš
tumu kaldamas sau ir naujai valstybei gražią ateitį. Tik
rai jis buvo kalvis, bet jo kaltoji medžiaga nebuvo geležis 
ar plienas. Ta medžiaga buvo stipresnė už šiuos metalus. 
Jo medžiaga buvo savo tautos ir žmonijos meilė.
/ Sudaręs sąlygas naujajai valstybei, paruošęs sau reika
lingų padėjėjų grupę, jis ne savo noru ir valia paėmė Če
koslovakijos vairą į savo rankas. Laisvos valstybės gy
ventojai per savo atstovus jį parinko net kelis sykius pre
zidento vietai. Jis lengvai galėjo pasiskelbti valstybės 
diktatoriumi, bet to nepadarė, nes visų žmonių gerovė jam 
buvo brangesnė nei jo paties garbė.

Su čekoslovakais drauge liūdi ir Lietuva, nes Čekoslova
kija, Masariko vadovaujama, visada buvo draugiška Lie
tuvai. Lietuviai su čekoslovakais yra turėję geriausius 
santykius ir tolimoje praeityje, kai Lietuva yra siuntusi 
čekams net karinę pagalbą.

Čekoslovakijos piliečiai, liūdėdami prie naujai supilto 
savo prezidento — išlaisvintojo kapo, gali būti ramūs, nes 
Masariko įpėdinis, dabartinis prezidentas, dr. Ed. Benešąs 
eina savo didžiojo mokytojo pramintu keliu. Čekoslovaki
ja ir toliau pasilieka žmoniškumo idealų brangintoja ir 
saugotoja.

Nuolatos ir nuolatos kalbama apie reikalą lietuvišką 
jaunimą tinkamai suorganizuoti į naudingas draugijas. 
Bet žodžiai palieka žodžiais, o kasdieninio gyvenimo vei
das nei kiek nepakeičiamas.

Negalima sakyti, kad lietuvių katalikiškos visuomenės 
jaunimas neorganizuotas. Ne. Kiekviena parapija į savo 
chorus, sodalietes, šv. Vardo skyrius, Įvairius klubus yra 
sutraukusi gražius būrius jaunimo. Be to, turime dvi cen
tralizuotas jaunimo organizacijas — L. Vyčius ir L. K. 
Studentų ir Profesijonalų sąjunga.

Viskas atrodo gražiai. Taip, turime organizacijų, bet 
neturime planingos programos toms organizacijoms stip
rinti. Įvairių vietų visuomeninės veiklos vadai visai ne
nori pripažinti centralizuoto jungimosi į organizacijas. 
Norima pasitenkinti vietiniu, palaidu krutėjimu.

Visa nelaimė, kad neatsiranda iš čia gimusio ir augusio 
jaunimo idealistų vadų, kurie suprastų centralizuoto dar- 

-bo reikšmę ir savo žodžiu ir darbu sužavėtų mūsų jaunimą 
ir turėtų vyresniųjų pasitikėjimą. Jaunimui reikia karšto 
žodžio ir patrauklaus pavyzdžio. Bet ir to negana. Rei
kia ir nuolatinio vadovavimo.

Rūpinantis vyčiais, studentais1 ir profesijonalais, choris
tais, sodalietėmis ir kitais, reikėtų ypač neužmiršti Katali
kų Susivienijimo, ši galinga organizacija būtina jauno 
kraujo. Senesnieji miršta, pašalpų išmokėjimo sumos au
ga, o jaunimo mažai ten stoja. Nejau leisim Susivienijimui 
silpnėti?

Jaunimo organizavimo darbą tinkamiausiai atlikti galė
tų Kunigų Vienybė, pasikvietusi centralines organizacijas 
į planingą talką. Tam reikia programos dabarčiai ir atei
tį pramatančių planų. To plačioji lietuvių visuomenė ir 
turi teisės laukti.

Vokiečiai, smarkiai blaškydamies į visas puses, ne retai 
per savo valdžios surakintą spaudą užpuola Lietuvą, ieško
dami įvairiausių priemonių nesantaikos liepsnos žarijoms 
paberti, žinoma, daugiausia juos nervina Klaipėdos kraš
to pažanga, kurios svarbiausia priežastimi yra Lietuvos 
sumanus šeimininkavimas.

Rugsėjo 18 d. hitlerininkų svarbus laikraštis Voelkischer 
Beobachter paskelbė straipsnį vardu „Kaunas gali pasi
rinkti”. Šiame straipsny keliamas vokiškas nepasitenki
nimas dėl tariamo 24 klaipėdiečių vokiečių žemės nusavi
nimo uosto ir susisiekimo- reikalams ir aiškiai pareiškia
mas grasinimas Lietuvos adresu.

Laikraštis pažymi, kad Lietuva turi pasimokyti iš savo 
„politinių draugų”, kurie jau supratę, kad 1937 metai nė
ra 1933 metai... Tuomi norima pabrėžti vokiečių sustiprin-

1. Dėl penkių stipendijų.
Amerikos lietuvių spaudo

je buvo tilpę’oficialūs ir ne
oficialūs pranešimai apie tai, 
kad, jau šiems mokslo me
tams prasidedant, Vytauto 
Didžiojo Universiteto Kau
ne lituanistikos skydiuje ski
riamos penkios stipendijos 
Amerikos lietuviams. Po tų 
pranešimų pasirodė, kad 
daug Amerikos lietuvių jau
nuolių atsiliepė ir pareiškė 
norą ta proga pasinaudoti. 
Gaila, kad nevisi, o tik penki 
tegalės stipendijomis pasi
naudoti, nes tai yra tik pir
mas toks bandymas ir lėšų 
didesniam stipendijų skai
čiui nebuvo galimumo parū
pinti. Paduoti kandidatų pra 
šymai jau pasiųsti Kaunan 
ir naujų kandidatų prašymų 
nebelaukiama ir patariama 
nebesiųsti iki kitos progos, 
apie ką, žinoma, bus praneš
ta atitinkamu laiku, žymi 
dalis prašymų, kuriuos buvo 
surinkęs p. Jonas Bagdžiū- 
nas-Borden Čikagoje, buvo 
pasiųsti Kaunan per čia bu
vusius Seimo narius; kita 
dalis pasiųsta iš Vašingtono. 
Dabar belieka laukti žinios 
iš Kauno, kas tas penkias 
stipendijas laimėjo. Kandi
datams, kuriems stipendijos 
bus pasiūlytos, bus apie tai 
pranešta taip greit, kaip jų 
vardai bus patirti.

2. Dėl naujo Amerikos at
stovo Lietuvai.

Iki šiol Amerikos Vyriau
sybė skirdavo vieną ministe- 
rį, kuris, gyvendamas Rygo
je (Latvijoje), atstovaudavo 
Amerikos vyriausybei trijo
se Baltijos valstybėse: Esti
joje, Latvijoje ir Lietuvoje. 
Dabar Amerikos Vyriausybė 
rado reikalo paskirti Lietu
vai atskirą ministerį, kuris 
gyvens Lietuvos laikinoje 
sostinėje Kaune. Toks Ame
rikos Vyriausybės žygis yra 
aukštai įvertinamas Lietu
voje, tuo džiaugiasi ir Ame
rikos lietuviai. Ryšium su 
tuo šiomis dienomis Lietuvos 
Pasiuntinys Vašingtone, p. 
P. Žadeikis, buvo atsilankęs 
pas Valstybės Sekretorių po
ną Cordell Hull ir pareiškė 
jam Lietuvos Vyriausybės 
padėką ir pasitenkinimą. Ta 
proga Valstybės Sekretorius 
teikėsi pareikšti keletą prie
lankių žodžių Lietuvai ir lie
tuviams, pabrėždamas, kad 
šis Amerikos Vyriausybės 
žingsnis, kongreso užgirtas, 
be abejo, dar labiau suartins

mūsų dvi valstybes, kurios 
ir taip jau yra susirišusios 
draugingumo ryšiais ir kad 
skaitlinga Lietuvos išeivija, 
apsigyvenusi Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse, yra sti
prus giminystės ryšys tarp 
dviejų tautų.

Naujas Amerikos ministe- 
ris vienai tik Lietuvai pa
skirtas Rev. Owen J. C. No- 
rem iš Montana valstybės. 
Jo išvykimo laikas Kaunan 
dar nenustatytas. New Yor- 
ko lietuviai turės progos jį 
palydėti.

101,000 lt. Viso Lietuva siais 
metais per 7 mėnesius pirko 
už 3,961,700 lt. vieton 2,333,- 
100 lt. pernai arba už 1,628,- 
600 daugiau.

Lietuvos išvežimas į U.S. 
A. šiais metais per 7 mėne
sius pasiekė 4,051,800, tai y- 
ra 1,224,800 lt. daugiau negu 
praeitais metais. Jis būtų žy
miai didesnis, jei ne nuolati
nis augimas frachto per van
denyną. Tokioms aplinky
bėms esant, Lietuva gauna 
už savo prekes geresnes kai
nas kitose artimesnėse šaly
se, o vis dėlto bendram Lie
tuvos eksportui kylant, nuo
šimtis, kurį sudaro U.S.A, 
prekyba su Lietuva, ir auga: 
eksportas į U.S.A. 1935 m. 
sudarė 2.39%, 1936 m. 2.- 
63%, o šiais metais jau sie
kė 3.68% viso Lietuvos eks
porto. i

Importas iš U.S.A. 1935 m.1 
buvo 2.95%, 1936 m. 2.84%, 
o šiais metais jau 3.52%.

Tai vis džiuginanti rezul-

Iš Mūsų Veikimo Centro
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois.

Lietuvos ir U.S.A, prekyba 
šiai metais žymiai padidėjo 
ir pasiekė per 7 mėnesius 
(sausio — liepos) 8,013,500 
litų; per tą patį laiką praei- tatai, nes drauge su ekono- 
tais metais ji siekė 5,160,100 
litų, o 1935 metais 4,153,400 
litų. Ekoniminei būklei pa
gerėjus Lietuvoje ir plečian
tis ten pramonei, Lietuva pir 
ko Jungt. Valstybėse savo 
tekstilės pramonei medvil
nės už 599,900 litų vieton
314.700 lt. praeitais metais, 
ir pirmą kartą verpalų ir 
siūlų už 121,000 litų, ko pir
miau čia nepirkdavo. Užpir
kimas tabako lapų savo ciga
rečių fabrikams žymiai padi
dėjo ir pasiekė 255,800 litų 
vieton 160,400 lt. praeitais 
metais ir 73,500 lt. 1935 m.

Be to, kaip žinome, nuo 
gegužės mėn. 1 d. Lietuva 
žymiai sumažino muitą auto
mobiliams ir ryšium su tuo 
žymiai pakilo automobilių1 
įvežimas ir iš U.S.A. Į Lie
tuvą buvo jų įvežta už 355, 
500 lt., vieton 83,600 lt. pr 
m. Čia reikia pažymėti, kad 
Lietuvoje plečiasi „karosse- 
rie” statyba, ji perka „šassi” Vo vokiečių šūvių išdegintas, 
ir pati stato automobilius bei 0 bažnyčia išliko sveika. Tik 
autobusus.

Viena šaka traukia su sa- sprogstamasis patrankos šo
vini kitas — automobilių ir 
šiaip mašinų padidėjimas iš
šaukė tepalo ir kuro sunau
dojimą; benziną ir žibalą 
Lietuva gauna iš Sov. Rusi
jos bei Anglijos; užtat USA 
buvo užpirkta daugiau tepa
lo — aliejaus, būtent už 251,- 
900 lt., vieton 98,500 lt. pr. 
metais.

Be nurodytų dalykų, Lie
tuva pirko dar vaisių už 
251,900 lt., fosforo trąšų už 
197,500 lt., įvairių motorų ir 
mašinų už 160,00 lt., dažų už
102.700 lt. ir chemikalų už

Saplių 9 diena
Rugpjūčio 24 ir 25 dd. 

Lawrence, Mass. įvykęs Fe
deracijos 26 Kongresas buvo 
sėkmingas ir priėmė visą ei
lę nutarimų, kurie jau buvo 
paskelbti spaudoje. Šiame 
laiške pakartosime tuos nu
tarimus, kurie pirmiausia y- 
ra vykintini.

1. Vilniaus vadavimo rei
kalu kongresas priėmė tokį 
nutarimą: „Federacijos Kon
gresas užgiria centro valdy
bos ligšiolinį nusistatymą vi
somis galimomis priemonė
mis dirbti dėl Vilniaus atva
davimo ir dirbti per Federa 
ei ją ir jos skyrius”. Šis nuta
rimas reiškia, kad ir toliau 

| Federacijos skyriai pasiliks 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyriais ir jie turės rūpintis 
visai Vilniaus vadavimo 
reikalais. Pirmiausias Fede
racijos skyrių darbas yra — 
gerai prisirengti prie spalių 
mėn. 9 d. — Vilniaus užgro
bimo dienos paminėjimo.

(T 
švelniai ti 

tos vakaras 
barono namu 
kai ir rasos,: 
kų, ir daržų, 
buvo džiaugs 
jaukuose, kai 
pasirodė traš 
jus lietus! - 
vai ištariami, 
riaa žino jų 
jei tiktai ne i 
jo savo kukui 
ųndaržius, 1 
Klaiku ateina 
les per sknb 
šaulyje pripa 
tos ir pasitiki: 
lie skirtumo 
mūsų norais, 
mūs; dažnai t 
pavojus gresia 
me patirti, k; 
vadelės yra la 
kurį beveik bu 
savo nerūpestii 
at

„Jei perku 
trenkusi, kain

Neseniai viename angliš
kame katalikų laikraštyje 
buvo Šiaulių bažnyčios pa
veikslas su tokiu parašu: 
„Nors didžiojo karo metu 
Lietuvoje Šiaulių visas mies
tas buvo per ištisas šešias 
dienas be pertraukos apšau-1 savęs skaitytojus, įgyja di- 
domas, bet bažnyčia ir jos (dėlės reikšmės visokių sro- 
gražus bokštas nebuvo nė 
vieno šūvio paliestas”.

Ar tai ne nuostabus įvy
kis? Šiaulių miestas buvo 
šūvių išdegintas, sugriautas, 
o bažnyčia liko nepaliesta.

Panašių įvykių ir daugiau

Geras katalikiškas laikra
štis, spausdinąs teisingas ži
nias, įvairius gerus raštus, 
įdomias ir gražias apysakas, 
teisingai nušviečiąs įvairių 
žmonijos sričių gyvenimą, 

į kaip magnetas traukia prie

vių žmonėse, palaiko juos 
prie savęs ir nejučiomis ve
da juos prie Aukščiausiojo 
Gėrio į Amžiną Buveinę. Jis 
vertesnis už šimtus laisva
manių laikraščių, kurie savo 
skaitytojus maitina vien tik

Šiaurės gyventojai eski
mai turi savotišką tikėjimą 
ir supratimą apie pomirtinį 
žmogaus gyvenimą. Jie tiki, 
kad mirusių žmonių vėlės 
sugrįžta pas juos akmenų, 
ledo, vandens, gyvulių ar vė-

Žiūrėkime, kad visur tą die
ną būtų surengtos prakalbos 
su tinkama patrijotiška pro
grama. Nereikia užmiršti ir 
tinkamas rezoliucijas priim
ti, jas paskelbti spaudoj ir 
pasiųsti, kur reikia. 
Minėkime Lietuvos krikšto 

sukaktį
2. Daug kur dar neminėta 

Lietuvos krikšto 550 metų 
sukaktuvės. Dėl to kongre
sas priėmė tokią rezoliuciją: 
„Išklausius kun. K. Urbona
vičiaus referato apie tai, ką 
davė mūsų 
kongresas 
kolonijas 
mingiau
krikšto 550 m. sukaktuves”, 
Skyriai prašomi atkreipti sa
vo dėmesį į šį nutarimą. Pa
skaitoms ir prakalboms tik
rai geros medžiagos rasite 
ALRK. Federacijos XXVI 
Kongreso programos knygoj, 
kurią siunčiame visų skyrių 
valdyboms.

Steikime studijų ratelius
3. Taip pat prašome at

kreipti savo dėmesį į šį nu
tarimą: „Kongresas reiškia 
pageidavimą, kad kolonijose 
būtų steigiami visuomeni
niai studijų rateliai, kuriuo
se būtų ruošiami katalikų 
akcijai veikėjai ir kuriuose 
būtų dėstoma ir diskusuoja- 
ma socialiniai klausimai. 
Taip pat rengti tais klausi
mais „paskaitų eiklių”. Cent
ro valdyba prašo skyrių, ku
rie tik gali, tuos studijų ra
telius steigti. Kuriems reikės 
pagalbos šiame darbe, kreip
kitės į centro ar apskričių 
valdybas.

Po gražaus ir įspūdingo 
kongreso, kurį palaimino Šv. 
Tėvas, Jo Em. Bostono 
kardinolas O’Connell ir J. E. 
vysk. M. Reinys, pradedame 
naujus darbo metus. Tad, ir 
dirbkime nuolat, nuoširdžiai 
ir vieningai.

Leonardas Šimutis, 
ALRKF. Sekretorius.

vinys ir, atsimušęs į viduj 
esančius ramsčius, nukrito 
ant balkio, bet nesprogo. Jis 
ten išbuvo net kelis mene- jo pavidaluose. Jie garbina 
sius, kol pagaliau vokiečiai! vėją ir, kad nukreiptų jo pū- 
su didele baime ir atsargu- timą į kitą kurią nors pusę, 
mu jį iš ten paėmė.

Išėmus iš bokšto šovinį, 
vienas vokiečių kariškis nu
stebęs pasakė: „Labai stebė
tinas įvykis, kad šis šovinys 
kuriam užtenka mažiausio 
susitrenkime , kad sprogtų 
Aš tikiu, kad čia yra stebuk
lingas įvykis”.

tos kariuomenės galybė, kuri šiemet nebesanti tokia, kokia 
buvo 1933 metais.

Vokiečiai prieš Lietuvą ypatingai nešvarią agitaciją va
rė 1935 m. ir 1936 m. pradžioje, bet nuo 1936 m. kovo mė
nesio būklė buvo pasikeitusi. Buvo sudarytos kelios su
tartys, atnaujinti geri prekybiniai santykiai, leistas lais
vas pasienio judėjimo pasikeitimas. Tačiau dabar vokie
čiai vėl užtraukė savo seną neapykantos dainą.

Vokiečių naujas grasinimas gerai suprantamas dabarti
nės tarptautinės būklės šviesoje. Anglija labai susirūpi
nusi Tolimaisiais Rytais, kur gresia rimtas japonų kinų 
karo pavojus. Prancūzijos akys nukreiptos į Japonijos 
pakraščius, o Italija visai suartėjo su Vokietija. Aišku, 
tokia būklė labai gera vokiečiams padidinti savo spaudi
mus Lietuvos atžvilgiu ir ko daugiausia laimėti vokietybės 
reikalams Klaipėdos krašte.

Vokiečių niekada nepasotinami apetitai įpareigoja Lie
tuvos vyriausybės priešaky esančius žmones būti ypatingai 
budriais ir sumaniais tarptautinių santykių pinklių nars
tyto jais. Atrodo, kad daug ko bijotis bent šiuo momentu 
nėra. Naujas vokiečių „pasiskardenimas” yra dar sykį 
priminimas, kokiose pavojingose sąlygose Lietuvai tenka 
gyventi, kai iš vienos pusės kaimynas — plėšikas, o iš ki
tos — visados palankus įsibrauti į svetimą žemę.

Lietuvos ir visų lietuvių pareiga nuolatos budėti, nes 
amžini Lietuvos priešai lenkai ir vokiečiai nesnaudžia.

Neseniai darbdaviai suda
rė sąjungą „darbo teisėms 
apsaugoti”. Kokias „darbo 
teises” nori jie apsaugoti, 
sunku suprasti. Greičiau ar 
tik nebus tas, kad jie nori 
savo teises apsaugoti, kad 
galėtų ir toliau darbininkus, 
savo nuožiūra, į dvi dalis 
skirstyti: vieniems duoti 
darbo su alkio atlyginimu, o 
kitus palikti badui. Jų nuo
mone, žmonės, turį per 40 
metų, yra „per seni” ir dar
bui „netinkami” ir kaipo to
kie turi būti iš darbo paleis-

Stakliškės (Alytaus apsk.) 
irgi buvo labai vokiečių ap
šaudytos. Vienas patrankos 
sprogstamasis šovinys atsi
mušė į bažnyčios išorinę sie
ną, prakirto tinką, ir atšokęs 
nuo mūro sienos, nukrito 
šventoriuje netoli bažnyčios, 
ant kieto tako, bet nesprogo. 
Vokiečių karininkas liepė 
klebonui kun. N. Sabaliaus- įį, 0 į jų vietas jauni, silpni 
kui per pamokslą persergėti ir be jokio patyrimo darbe, 
žmones, kad jie, vaikščioda- padėti, 
mi po šventorių, to šovinio 
nepaliestų, nes esąs labai pa
vojingas. šovinys ten išbuvo, 
plytomis iš šalių apdėtas, 
kelias savaites, kol atvykę 
vokiečių šovinių žinovai ir 
su dideliu atsargumu jį, pa
ėmę tam tikrais ' įrankiais, 
įdėjo į vežimą ir išsivežė.

Tokių panašių įvykių per 
didįjį karą buvo ir kitose 
Lietuvos vietose įvykę, ku
rie dar niekur nėra spaudoje 
paskelbti ir tik žinomi vie
tos gyventojams.

1,117 MIRIMŲ
Praeitą savaitę New Yor- 

ko miesto ribose mirė 1,117 
žmonių. Pernai tuo laiku mi
rė 1,153 žmonės. Nuo plaučių 
uždegimo ligos mirė 45, džio
vos — 75, nuo automobilių 
sužeidimų — 13.

Paulistai kunigai James 
F. Cunningham ir Thomas 
M. Halloran įsigijo automo
bilį su ypatingu vagonu — 
vežimu, kuriame Įrengė alto
rių. Šios savaitės pradžioje 
abu kunigai savo automobi
liu išvyko į Tennessee, kur 
dirbs misijų darbą tarp ne- 
katalikų. Tarp Tennessee gy
ventojų jie mano prabūti 
apie 2 metus.

Misijonierių automobily 
įrengta virtuvė, miegamasis 
kambarys, knygynas, pa
veikslams rodyti aparatas ir 
kitos reikalingos kelionei 
priemonės. Jie turi įsitaisę 
gerus garsiakalbius, tad jų 
pamokslai bus gerai girdimi.

New Yorko miesto ir val
stybės gimimų skaičius lie
pos mėnesį smarkiai nupuo
lė, o mirimų skaičius pasie
kė dar nebuvusio aukščio. 
Liepos mėnesį tūkstančiui 
žmonių gimė 14, o mirusių 
— 11.

Mirimų skaičių smarkiai 
padidino vėžio ir širdies li
gos.

Per tą savaitę automobilių • pajamų turėjo 353.000 litu, 
nelaimių buvo 183, kuriose u as yra go procentu daugiau 
sužeista 226 žmonės.
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Daug kur dar nemid 
vos krikšto 550 m I 
įtuvės. Dėl takoki 
riėmė tokią rėželiu Į 
tusius kum KUiU 
is referato apie tą d 
mūsų tautai kriijJ 

esąs ragina
i jas kiek galimi gį 
au minėti
o 550 m. sukalu
ii prašomi atkreiptu 
nesį į šį nutarimą, fo. 
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i kunigai James 
gham ir Thomas 
m įsigijo automo- 
itingu vagonu- 
riame įrengė alto* 
savaitės pradžioje
ii savo automobi- 
> į Tennessee, kur 
jų darbą tarp ne- 
'arp Tennessee gy
te mano prabūti 
us.
irių automobily Į 
•tuvė, miegamasis 

knygynas, pa
rodyti aparatas ir 
kalingos kelionei į

Jie turi įsitaisę 
siakalbius, tad jų j 
ous gerai girdimi. |

(Tęsinys) <
Švelniai tas vasaros vaka

res vakaras atėjo į parką ir 
barono namus, gi sunkūs rū
kai ir rasos, kybo j ę virš miš
kų, ir daržų, ir gėlių, ir didis 
buvo džiaugsmas apylinkės 
laukuose, kai po kiek laiko 
pasirodė trąšus lietus. Trą
šus lietus! — žodžiai leng
vai ištariami, bet kas ge
riau žino jų pilną prasmę, 
jei tiktai ne tas, kurs tėmi- 
jo savo kukurūzų laukus ar 
vyndaržius, kuriems grėsė 
nelaiku ateinanti sausuma? 
Mes per skubiai šiame pa
saulyje pripažįstame daly
kus ir pasitikime, kad viskas 
be skirtumo turi sutikti su 
mūsų norais, ir reikalavi
mais; dažnai tiktai tada, kai 
pavojus gresia, mes išbunda- 
me patirti, kad valdančios 
vadelės yra laikomos Vieno, 
kurį beveik buvome užmiršę 
savo nerūpestingame 
me.

„Jei perkūnija 
trenkusi, kaimietis 
kryžiaus ženklo ant savęs 
padaręs”, — yra buki toli
mos šalies patarlė; ir kai
mietis ir karalius lygiai jos 
prasmėn įpinti.

— Dabar tai gerai, — pa- 
tėmijo ūkininkas, begrįžda
mas vakare namon, apžiūrė
jęs savo laukus, lietumi ap
laistytus ir permirkusius.

Ir iš tikrųjų buvo gerai, 
kai palaiminimo ratas veikė 
skersai ir išilgai jo laukuose. 
Ten sutraukti rūkai skendo 
į žemę, kuri davė jiems savo 
dujas ir druskas. Ten kuku
rūzo arba žolės gyslutės su
čiulpė maistą, kurs atnešė 
stiprumą ir jėgą į augalų 
sultis; ir tuomet, lėtais, bet 
tikrais laipsniais, nustelbtos 
ausys pradėjo prisipildyti, ir 
žmonės sakė, kad pjūtis bus 
gera.

— Pasilikite su mumis 
ant visados, — prašė Kuku
rūzų ausys Rūkų, pajutusios, 
kad didėja švelnioje įtek
mėje. Rūkai nieko neatsakė, 
nes jie nemėgo kalbėti apie 
mirtį; bet jie maloniai pasi-

smagu-

nebūtų 
nebūtų

vėl išėjo savo pasiuntinys-, 
ten. Per kaminus arba lan
gus jie išlėkė į vėsesnį orą, 
ir sugrįžo prie savo nepa
liaujančio darbo.

— Duok mums savo drus- j 
kų, — buvo jų paskutinis 
prašymas, jiems besisun- 
kiant per gilesnę žemę susi
vienyti su galingomis upė
mis, kurios bėga į Jūras. — 
Duok mums savo druskų, ir 
kalkių, ir naugių, o Žeme, 
kad mes galėtume nunešti 
jas su savimi į Jūras, iš ku
rių mes atėjome!

— Ar Jūroms savęs neuž
tenka? — užklausė pavydi 
žemė.

— Niekam neužtenka sa
vęs, o rūpestingoji Motina! 
— atsakė Rūkai — bėgdami 
su vandeniu savo keliu. — 
Maži ir dideli, dideli ir ma
ži, mes visi priklausome vie- 

' nas nuo kito. Kaip gi Lukš- 
’ tai, Koralo Rievai, ir gilu

mos Zoofitai augs ir gyvens, 
jei mes atsakysime jiems ta
vo gerybių? Duok mums sa
vo druskos, ir naugių iš sa
vo krūtinės, o Motina Žeme, 
kad jie gyventų ir džiaugtų
si.

— Ar jūs nieko neturite 
paaukoti atlyginimui, — už
klausė vis dar abejojanti Že
mė.

— Ar žinai, kad mes pali
kome palaiminimą, kur tik 
mes buvome? — sušuko Rū
kai. — Bet praeities nėra ko 
žiūrėti. Štai, mes patys da
rysime tai, ko mes norime, 
kad tu darytum. Mes prisiri
šime gražume tavo karalys
tės urvuose, ir gyvensime su 
tavimi amžinai.

Tad, beeidami savo keliu, 
prisipildydami Žemės gery
bėmis, kai kurie pasuko į šo
ną, ir paskęsdami į požemi
nes gelmes, sunkėsi su jų 
kalkine našta per urvų sto
gus ir uolų šonus ir žypčiojo, 
kaip krikštolinės formos, tu
rinčios daugelį šonų.

— Dabar aš patenkinta, — 
sakė Žemė, — ką aš matau, 
aš žinau. Jie paliko man ką 
nors už tą, ką jie pasiėmė su 
savimi.

— Ir dabar mes esame pa
tekinti, — šaukė kiti Rū-

Lietuviai Nebuvo Gyvenimo Išlepinti Kazys Zupka
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ko miesto ir vai- 
mų skaičius Ne
smarkiai nupuo

lu skaičius pasie* 
buvusio aukščio. 
iesį^ tūkstančiui 
lė 14, o mirusių

įkaičių smarkiai 
ižio ir širdies ii-

elgė su kukurūzais ir neap
leido jų iki jie nunoko ir 
daugiau nereikalavo jųjų pa
galbos; tuomet jie išgaravo 
vėl į orą, tęsti savo pasiun
tinystės kur kitur.

Garbiniuotų plaukų vaik
palaikis stovėjo šalia pom
pos, nusiminęs žiūrėdamas į 
baisią, sunkią rankeną, ku
rios jis negalėjo pakelti. Sa
vo rankose jis laikė mažą 
laistytuvą, ir buvo aiškiai 
matyti, ko jis norėjo. Vienas 
praeivis pastebėjo ir nusi
šypsojęs suteikė jam pagal
bą. Keli rankenos pamojimai 
iškėlė vandenį iš gilumos, 
mažas laistytuvas buvo pri
leistas, ir vaikas sau nubėgo. 
Jis turėjo savo daržą; daržą, 
kuriame vienoj vietoj kelios 
pupos, kitoj saldieji žirneliai, 

i ir šen ir ten garstyčios ir 
, grislės sudarė nepaprastą 

mišinį. Tas daržas atliko sa
vo tikslą, suteikdamas kūdi
kiui užsiėmimo ir džiaugs
mo.

Pupos, kurias jis vylėsi I 
vieną dieną pietums valgyti, 
buvo aiškiai berniuko di
džiausias rūpestis, nes jis 
nuolat laistė jas iš savo puo
delio, duodamas tiktai kelis 
lašus gėlėms. Mažai jis žino
jo apie ilgą ilgą kelionę, ku
rią Jūrų Rūkai atliko pirm 
nei jie pripildė šaltinius,, 
maitinusius šulinį, virš kurio 
pompa buvo pastatyta. Ma
ža jis spėjo taipgi apie tai, 
kas atsitiks su jais tada, kai 
tie rūkai pagelbėję pripildy
ti jo pupas maloniomis sulti
mis, sugrįš vėjų tarnybai.

Kai jis palietė savo žiurs
telį, užbaigęs savo darbą, ra
do jį sušlapusį; ir kai jis ma 
tė jį, pakabintą prieš ugnį 
išdžiūti, atsisėdojo pasi
džiaugti, žiūrėdamas į beky
lantį garą.

Menkniekis, rodos, pasa
kyti — kasdieninis gyveni
mo atsitikimas, nevertas pa
minėjimo, bet buvo įstaty
mas net rūkui, kurs kilo iš 
kūdikio žiurstelio prieš ug
nį. Niekas neprapuls iš to, 
ką Dievas įsakė gerui. Rūkai(kai, besipildami į upes ir

Juozas Sužiedėlis

ŽALGIRIS
(Tęsinys)

Jogaila buvo labai susijau
dinęs. Išgirdo vėl seniai jau 
negirdėtą gimtąją lietuvių 
kalbą. Pamatė savo tautie
čius taip besidžiaugiančius 
jojo susitikimu su Vytautu, 

i — Laimingas esi, brolau, 
i Gyveni su savaisiais tarp 

savųjų! — tarė Jogaila Vy
tautui.

i — Argi tau ne gera Kro
kuvoje? — paklausė Vytau-

j mišių išklausyti.
Vytautas nuėjo su juo 

drauge į koplyčią. Čia kara
lius nusivilko savo sabalų 
kailinius ir paliko tik vienu 
plonučiu gelumbės švarku, 
be jokių išpuošalų.

Jogaila maldingai žegnojo
si krisdamas kniūpščias ir 
kalbėdamas maldas. Vytau
tas rimtai persižegnojo ir 
taip pat atsiklaupė.

Jogaila išgulėjo kniūbš- 
čias per vienas mišias. Pra
sidėjo antros — jis vis ne

sikėlė. Galiausiai Vytautas 
'nuėjo padėti jam atsikelti. 
Bet Jogaila nė nekrustelėjo. 
Jis atsikėlė tik po dvejų mi
šių. Nusilenkė visiems šven
tųjų paveikslams ir liepė 
kiekvienam užžibinti po sto
rą vaško žvakę. Išeinant iš 
koplyčios, jo akys įsmigo į 
didelį Baisiojo Teismo pa
veikslą, ištapytą sienoje auk 
ščiau durų. Aukštai stovėjo 
Kristus, šventųjų būrio ap
suptas, skaisčiais spinduliais 
švytąs. Paveikslo apačioje 
tysojo baisus velnias, į kurį 
stačia galva griuvo prakeik

us tuojau eiti į koplyčią šv. J tieji. Jogaila ilgai žiūrėjo į

— Kas bekalbėti, — atsi
duso Jogaila: — Tu čia esi 
visagalis valdovas. Tavęs čia 
visi klauso. Tave visi myli... 
0 aš turėdavau tik mano 
valstybės ponų užgaidas ten
kinti Tačiau dabar ir aš jau 
nusikračiau jų globa. Nūnai 
esu jau visateisis Lenkijos 
karalius. Todėl drąsiai tiesiu 
Uv ranką prieš bendrąjį 
Priešą.

Vytautas norėjo tuojau iš
kelti puotą, bet Jogaila griež 
tai atsisakė. Jis buvo, mat, 
įsižadėjęs tris dienas melstis 
ir pasninkauti. Puotą reikėjo

nūs alaus kai- f 
gamyba žymiai | 
pos mėnesi vai- j 
iš alaus akcini į 

jjo 353,000 litu. 4 
rocentu daugiau atidėti. Jogaila pasisakė tu- 
mėnesį. lįs tuojau eiti į koplyčią švj

J.
(Iš Lietuvos gen. konsulo, žymėjo darbštumu, todėl ir 

naujoje tėvynėje greit buvo 
teigiamai įvertinti ir tvirtai 
įsikūrė.

Tolerantinga Jungtinių 
Amerikos Valstybių politika 
užtikrino jiems visas teises 
burtis į draugijas ir veikti 
kultūriniai. Pasekmėje to, 
buvo susidariusi padėtis, ku- 

į rioje Amerikos lietuviai ne 
tik aptarnavo spausdintu žo
džiu išeivius, bet net atėjo 
pagalbon savo broliams 
nojoj tėvynėje, nešdami 
nai šviesos žiburį, nes 
lietuviška spauda buvo 
drausta.

Sunku pasakyti, kiek 
tikrųjų yra lietuvių Jungt.

, Amerikos Valstybėse: apy- 
, tikriai jų priskaitoma apie 

vieną milijoną. Ir padėtis jų 
laikui bėgant pasikeitė: vieni 
savo darbštumu ir pasiryži
mu patys pasiekė aukštųjų 
mokslų, kiti leido savo vai
kus į aukštuosius mokslus, 
o tie jau vis daugiau prade
da aktyviai dalyvauti šios 
šalies politikoje: lietuvių esą 
ma legislatureje, yra teisėjų 
ir kitokių profesijonalų, ku
rie dirba savo naujos tėvy
nės gerovei. Atstačius Lietu
vą, jie stengėsi savo naują 
Tėvynę supažindinti su savo 
tautos kultūra: įsteigė prie 
Pittsburgh© universiteto lie
tuvišką kambarį, Cleveland© 
miesto parke lietuvišką dar
želį1, ir, štai, šiandien Brock- 
tone pasistatė lietuvišką na
melį. Tai yra kuklus pasta
tas, bet jis gerai charakteri
zuoja lietuvius, nes Lietuva 
yra žemės ūkio kraštas ir 
83% jos gyventojų verčiasi 
žemdirbyste. Taigi, jis pilnai 
tinka savo paskyrimui.

Šiandieninės iškilmės pa- 
rodo gerą sugyvenimą lietu
vių su kitais šio miesto gy
ventojais ir aš, baigdamas 
savo žodį, palinkėsiu, kad 
tie santykiai būtų dar tam
presni ir, kad Jūsų miestas 
klestėtų ir augtų. Lai gyvuo
ja Jungt. Valstybės su jos 
vadovu Prezidentu Roosevel- 
tu, lai gyvuoja Brocktono 
miestas!

Budrio kalbos, pasakytos 
rugsėjo 12 d. Brockton, 
Mass., atidarant „Lietuvišką 
namelį”).

Tik po Pasaulinio Karo 
platus pasaulis sužinojo, kad 
Rusiją sudarė daug tautų, 
kurios turi savo istorijas ir 
buvo savistoviomis valstybė-' 
mis. Viena tokių tautų buvo1 
Lietuva, senovėje sukūrusi 
didelę -ir galingą valstybę, 
savo jėgomis sulaikiu
si totorių ordų veržimąsi į 
Europą.

Prieš dvidešimt me
tų ji vėl atgimė ir dabar su
stiprinta energija ir dideliu 
pasisekimu stengiasi atsista
tyti ir užgydyti tas žaizdas 
kurias svetimas valdymas 
■padarė jos kultūrai.

Daug tūkstančių mūsų i 
tautos vaikų emigravo į 
Jungt. Amerikos Valstybes. 
Būdami beveik be išimties! 
žemdirbiai, jie nebuvo gyve
nimo išlepinti, nebuvo atito
lę nuo darbo ir žemės, pasi

se- 
te- 
ten 
už

• v 
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Kaip slėnių peteliškė erhvei nešdami pavasarį, 
pakilot jūs virš neapžvelgiamo Atlanto 
ir išnešėt mažytės žemės vardą, 
kaip žvaigždę iš nakties, kuri nei pateka, nei krenta.

Kokia banga užtvino kraštą džiaugsmas, 
ir žvilgsniai kaip sustingo jūsų žemių skliaute: 
kiekvieną debesėlį ilgesys į mūsų šalį nešė, 
kiekvienas paukštis lėkė tik į mus ir visą naktį siautė.

Praskrido ir naktis, ir debesėliai, ir lig vieno paukščiai.
Nykius ir tylinčius išleido mus aerodromas.
Bet laukėm ir vidudienį ir vakarą,
nors nerimas nelaime graužė nenorom mus,

ir juodu šydu plakėsi padangės,
kol gedulan susupo mus visus iš vieno, 
kol gedule mums atnešė vardus Atlanto erdvių — 
ir Dariaus ir Girėno.

Ne visą kelią nešėt jūs mažytės žemės vardą, 
bet didvyrių mirtim iš Soldino apskriejo! žemės ašį. 
Nusilenkė jum visos žemės, 
o žalias kraštas širdimi ir ašara jus įsirašė.

SOV. RUSIJA NORI 
MILIJONO DOLERIŲ

nešami į Jūras. — Argi mes 
nesugrįžome su palaiminimu 
ir turtais rankose?

Ir šiaip, per amžius, nuo 
pirmųjų rūkų, pakylančių iš 
žemės ir sušlapinančių visą 
žemės paviršių, didysis dar
bas tęsėsi, ir vis dar tebesi
tęsia. Ne neveiklumui ir dy- 
kumui Rūkai dabar sugrįžo, 
bet tiktai iš naujo savo mei
lės darbams pradėti. Taip! 
Visuomet besidžiaugdami 
jie eina savo keliu, per viso
kias klimato ir vietos atmai
nas, ar tai kaip Sniegas, ar
ba Ledai, kaip Lietūs arba 
Rasos, kaip Tvanai arba Šal
tiniai, kaip Upės arba Jūros, 
vandenys vis klusniai pildo 
žodį To, Kurs juos sutvėrė ir 
nešioja nesibaigiantį Palai
minimo Ratą aplink pasaulį.

O, jūs, lietūs ir rasos; o, 
jūs, Dievo vėjai; o, jūs, ledai 
ir sniegai; o, jūs, jūros ir 
tvanai; iš tikrųjų, net kai 
žmogus tyli ir užmiršta, jūs 
garbinate Viešpatį ir aukšti
nate Jį amžinai!

New Yorke esantis Natio
nal City bankas padavė vy
riausiam teismui pareiškimą, 
kuriuo prašo atmesti Sov. 
Rusijos iškeltą milijono do
lerių sumai ieškinį. Rusų vy
riausybė ieško-milijono dole
rių, kuriuos 1918 m. liepos 
24 d. įdėjo į banką Sov. Ru
sijos komisarijato kinemato
grafijos komitetas.

Bankas aiškina, kad tie pi
nigai Sov. Rusijai nepriklau
so, kad sovietinė valdžia po 
revoliucijos užgrobusi Rusi
joje banko buvusio turto 
apie 10 mil. dol. vertės ir t.t. 
Be to, bankas nurodo, kad 
Sov. Rusija sulaužė savo ko
misaro Litvinovo pasižadėji
mus 1933 m., kai preziden
tas Roosevelt pripažino Sov. 
Rusiją. Tada Rusija pasiža
dėjo nevesti komunistinės 
propagandos Amerikoje, bet 
tie pažadai neišlaikyti.

IŠSIGELBĖJO 15-tą SYKĮ 
IŠ MIRTIES

Ūkininkas Earl Smith, 28 
metų, gyvenąs Lyons, N. Y., 
turi nepaprastą pasisekimą

pakliūti į įvairias nelaimes. 
Šią savaitę jis pasprukęs 15- 
tą sykį iš tikros mirties nas
rų. Šį sykį jį prislėgė sun
kus traktorius ir aplaužė 
šonkaulius. Jis dabar ligonio 
nėję turėsiąs išbūti 6 savai
tes.

Iki šiol jis buvo pakliuvęs 
į tokias žymesnes nelaimes: 
dinamito sprogime, trauki
nio su automobiliu susidūri
me, medžioklės nelaiminga
me šaudyme ir t.t. Kairio
sios akies jau neturi, o deši
niosios regėjimas sužalotas.

ŽYDAI SUKELS 
6,250,000 DOLERIŲ

Pirklys Walter N. Roth
schild paskirtas vadovauti 
žydų komitetui, kurs New 
Yorko miesto ribose turės 
surinkti 6,250,000 dolerių žy
dų labdarybės reikalams.

Šie pinigai bus padalinti 
116 draugijų, kurių 25 yra 
Brooklyne. Aukų rinkimo 
darbe dirbs 5,500 savanorių 
darbininkų.

• — šiemet numatomas ge
ras medaus derlius. Mano
ma, kad bus suimta apie 
i?ia mibiono svarų.

tą paveikslą baimingomis 
akimis. Galiausiai liepė at
nešti kopėčias. Kai jas at
vilko, tarė tarnams:

— Užžiebkite dvi žvakes 
Tam, Kurs aukštai... Ir ši 
tam mažą žvakigaliuką, — 
parodė į baisųjį velnią.

Jogaila su Vytautu nuėjo 
į pilies kambarius, čia užsi
rakinę juodu vienas antram 
išsipasakojo savo širdies 
jausmus. Ypač susijaudino 
Jogaila. Jis sakėsi esąs lai
mingas, kad vėl vaikštąs po 
Lietuvos žemelę, kurios taip 
baisiai išsiilgęs. Džiaugėsi 
vėl matąs savo vaikystės 
draugą. Iš susijaudinimo jis 
graudžiai apsiverkė.

Tada ir Vytautas nebeiš
laikė. Pravirko ir jis. Užmir
šo visas iš Jogailos patirtas 
skriaudas. Užmiršo net savo 
tėvo Kęstučio mirtį. Užmir
šo kalėjimą, užmiršo panie
kinimą ir nusižeminimą... 
Jis padavė Jogailai ranką. 
Ir juodu prisiekė sutriuškin
ti kryžeivius, kurie lygiai bu 
vo įkyrėję Lietuvai, lygiai 
lenkams. Paskui panoro pa
rašyti sutartį. Tam reikalui 
juodu pasišaukė Jogailos pa
tarėją bei kapelioną Mikalo
jų Trombą. Tasai tuojau sė
do rašyti. Tik pirma turėjo

tiltą? Per tokią plačią upę? 
— stebėjosi Jogaila.

— Taip. Ir pastatys. Psko
vo meistrai sumaningi — at
sakė Vytautas.

— Aš džiaugiuos, brolau, 
kad tu viską taip moki iš 
anksto apgalvoti ir numaty
ti. Tai žinokis. Aš tavimi pa
sitikiu. Bet kada galutinai 
kariuomenės turės būti pas
kirtoje vietoje?

— Savaite prieš Petrines’ 
ties Červinsku, netoli Ploc- 
ko... Aš atvykti nepavėluo
siu. Lauk manęs tenai, — at
sakė Vytautas.

prisiekti, kad, visa, ką išgir
siąs kalbant ir ką užrašy
siąs — laikys griežčiausioje 
paslaptyje.

Valdovai, prisiekdami vi
somis šventybėmis, pasiža
dėjo surinkti, kiek tik kuris 
galėjo, kariuomenės. Be to, 
turėjo būti sukviesti į talką 
visi sąjungininkai ir bičiu
liai. Visi abiejų valstybių iž
dų pinigai turėjo būti eik
vojami pirmiausia kariuome
nėms aprūpinti ir apginkluo
ti.

Galiausiai teko susitarti 
dėl vietos, kur kariuomenės
turi rinktis. Taip pat iš kur[ —Ilgokas laikas. Per tą 
ir kada pradėti didįjį žygį.

— Lenkams burtis geriau
sia būtų Gniezne ir Varšu
voje, o Lietuviams Gardine, 
— tarė Jogaila.

— Man rodos, kad pato
gesnė vieta būtų Plockas... 
prie Vislos...

— Gerai sakai! Iš ten gali 
drožti į patį Marijenburgą. 
Tik sunku bus per Vislą per
sikelti. Liūčių metu negali 
nei laivu, nei keltu persikel
ti.

— Šitą reikalą aš jau tu
rėjau galvoje... Susitariau 
su Pskovo meistrais. Jie pa
statys per Vislą tiltą.

— Ką tu kalbi? Per Vislą

laiką kryžeiviai užgrobs pu
sę mano valstybės, — nusi
minė Jogaila.

— Jie nieko nepatirs. Juk 
mes skelbsimės suvažiavę 
čia medžioti...

— Tebūnie ir taip f Bet 
mes niekur dar, rodos, neuž- 
rašydinome, kas turės būti 
visos jungtinės kariuomenės 
vadas?

— Be abejojimo ši garbė 
pridera tau, — nesvyruoda
mas atsakė Vytautas. Jis ži
nojo Jogailą esant labai sa
vimeiliu.

— Sutinku ir mielai prii
mu tokią didžią garbę.

Bet tu vesi karžygius į

garbingą didžio laimėjimo 
mūšį

Vėl abudu valdovai karš
tai pasibučiavo.

Po to Vytautas tarė:
— Tai dabar pasirašysi

me sutartį?
— Ne, dabar negaliu... ne

pabėgs. Man reikia eiti į ba
žnyčią išpažinties; Palydėk 
mane, broluži, — atsakė Jo
gaila, eidamas iš salės, ženg
damas ir bučiuodamas re
likvijas.

Vytautas palydėjo Jogai 
lą į bažnyčią. Ten išbuvo iki, 
buvo atlaikytos vakarinės ir 
iki Jogaila atliko išpažintį. 
Paskui vėl abudu pusbroliai 
suėjo į tą pačią salę. Trom
bą jau buvo parašęs sutartį 
ir josios nuorašą. Jogaila iš
vingiavo ilgą brūkšnį, kuris 
atstojo jo parašą: ’’Vladas 
II, Lenkijos karalius”. Vy
tautas perskaitė visą tekstą 
ir greitai pasirašė. Trombą 
prispaudė karaliaus antspau
dą ir viską patvirtino savo 
parašu.

— Dabar, — prabilo Jo
gaila, atsistojęs, — svarbie
ji politikos dalykai sutvar
kyti. Galime pradėti medžio
klę, atsiminti savo sentėvį 
Gediminą, pasišvaistyti pla-

čiose Lietuvos giružėse... 
Pasirūpink, broli, kuodau- 
giausia šunų ir varikų. Tik 
neužmiršk pasakyti, kad ma
no koplyčia taip pat vyktų į 
medžioklės vietą. Negalime 
nė vienos dienos apleisti šv. 
mišių...

Kitą dieną didžiausias me
džiotojų būrys išvažiavo di
džiųjų Brastos girių link. 
Ten Vytauto iš anksto buvo 
liepta paruošti visa, kas rei
kalinga medžioklei. Didžiau
si girių plotai buvo apsupti 
varikų. Jie kartu su šunimis 
kėlė miško žvėris. Ginami 
buvo žvėrys vienintelės an
gos link, kur stovėjo, pasi
ruošę juos sutikti, Jogaila 
ir Vytautas. Medžioklė sekė
si puikiai. Tik per pirmąją 
medžioklės' dieną buvo už
mušta daugybė briedžių, šer
nų ir du milžinai Stumbriai. 
Jogaila rodė nepaprastą vik
rumą ir tikrą lietuvio karš
tį medžioklei. Keletą kartų 
jis buvo pakliuvęs į neabe
jojamą pavojų. Bet visada 
išgelbėdavo jį arba jo drąsa 
ir taiklūs smūgiai į žvėrių 
krūtines, arba kiti medžioto
jai.

(Bus daugiau)
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TIŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
. PHILADELPHIA, PA.' [pakėlė aukštyn duonos ir vy- 

| no pavidale.
i Pavyzdingas buvo minių 
užsilaikymas per visas mi
šias. Tyla ir ramumas visur 
viešpatavo.

Po mišių iškilmių vedėjas 
pranešė, kad konstitucijai 
pagerbti bus sugiedotas tau
tos himnas. Orkestras tuoj 
ir pradėjo himną, o kai šim 
tatūkstantinė minia jį 
traukė, tai, rodos, žemė 
drebėjo.

Sugiedojus himną, vėl 
kioje pat tvarkoje procesija 
grįžo į Vyčių salę. Minios 
kardinolui kėlė didžiausias 
ovacijas.

Vyrų šv. Vardo draugijos 
iškilmės

Jo Em. Philadelphijos kar
dinolo Dougherty įsakymu, 
rugsėjo 12 d. Vyrų šv. Var
do draugija visoj arkivysku
pijoj iškilmingai minėjo savo 
šventę, jungiant ją drauge 
su J. A. V. konstitucijos 150 
metų sukaktimi.

Iškilmingas pamaldas Mu
nicipal Stadiume 12 vai. lai
kė pats kardinolas Dougher
ty. Šventėje dalyvavo per 
100,000 tikinčiųjų, kad net 
pritrūko sėdimų vietų. Da
lyvavo apie 8 — 9 šimtai 
dvasiškių. Be kardinolo, da
lyvavo dar 3 vyskupai: Har- 
risburgo, Savannah, Ga. ir 
Philadelphijos sufraganas. 
Dalyvavo ir miesto mayoras 
p. Wilson (protestantas) ir 
daugelis aukštesnių valdi
ninkų. Dalyvavo 300 vyrų 
šv. Vardo dr-jos kuopų, vi
sų tautų, 100 benų ir 6,000 
vaikų iš kat. mokyklų.

Gražiausią įspūdį darė iš
kilminga ir tvarkinga eisena 
miesto gatvėmis su savo or
kestrais, benais ir procesijo
mis. O jau tų benų uniformų 
įvairumas ir gražumas! Tik 
žiūrėk ir gėrėkis! Taip, bu
vo kuom pasigėrėti! Procesi
jos vis ėjo ir ėjo ligi 11 vai. 
Joms buvo paskirta vieta 
prie altoriaus, visas stadijo- 
no pryšakis, taigi vien tik 
organizuotų vyrų prisirinko 
apie 30,000. Altorius turėjo 
šv. Petro Bazilikos Romoje 
altoriaus išvaizdą, ant ketu
rių koliumnų. Kaip kolium- 
nos, taip ir altoriaus viršus 
buvo apsukti raudonu pliušu. 
Puikiausiais , kilimais buvo 
išklota visa didžiulė presby- 
terija ir didžiuliai laiptai. O 
jau gėlių, palmių įvairumas, 
kurios puošė altorių ir gražų 
kardinolo sostą! šalę alto
riaus plevėsavo šv. Tėvo vė
liavos, gi presbyter i jos gale 
nrie laiptų — tautinės, čia 
buvo sutraukta šimtai poli
cininkų: pėsčių, raitų ir mo- 
tociklistų, užtat ir tvarka 
buvo pavyzdinga.

Kardinolo lydėjimo proce
sijoje po kryžiaus sekė poro
mis seminarijos studentai 
(per 300) ir vienuoliai: Kri
kščioniu Broliai (per 100), 
Augustijonai, Norbertinai, 
Domininkonai, Redemptoris- 
tai ir pasauliečiai kunigai, 
monsinjorai, 3 vyskupai ir 
galop celebrantas — kardi
nolas. Nuo Kolumbo Vyčių 
««»lės visą laiką grojo bažny
tinį maršą. Minios, pagerb- 
damos procesiją, sustojo. 
Gaudžia varpai, orkestras 
galingai traukia maršą, o 
čia pamaži žygiuoja Kris
taus karžygiai — graži pro- 
''Asiia tarp išsirikiavusių ir 
gražiai uniformuotų vyčių ir 
"j’lon ju Vadas purpuriniuo
se rūbuose. Toks viešas tiky
binis paradas tikrai tvirtina 
tikinčiųjų tikėjimą.

Prasidėjus mišioms, tyla 
užviešpatavo visame stadijo- 
ne, o galingas klierikų cho
ras užtraukė gregorioniškas 
mišias.

Harrisburgo vyskupas J. 
Leech pasakė gražų pamoks
lą apie konstitucijos reikš
mę, jos užtikrintą tikybinę 
laisvę. Suskambus
Pakvlėiimui, minios suklau
pė ir lenkėsi prieš Galybių 
Viešpatį, Kurį celebrantas

uz-
su-

to-

Bijūnas.

Atvyks kun. F. Kapočius

Rugsėjo 15 d. vienas vieti
nių veikėjų gavo iš Kauno 
savo giminaičio, kooperati
ninko V. Bilevičiaus, laišką, 
kuriame tarp kitko taip ra
šoma : „šio mėnesio 10 — 12 
d. išvažiuoja į Ameriką mū
sų klebonas, dekanas kun. 
Fel. Kapočius; bus jis ir 
Philadelphijoj. Tikisi, jei su
spės, užeiti ir pas Jus, kaip 
mūsų atstovas Jus pasvei
kinti.

Kun. Kapočius yra mūsų 
ne tik geras klebonas, bet ir 
labiausiai geras bičiulis — 
draugas. Jam pas Jus atsi
lankius, prašome su juo elg
tis taip, kaip kad su mumis 
elgtumėtės.

Jis važiuoja Amerikon su 
misija, kad ir Amerikoje gy
veną lietuviai prisidėtų prie 
akto pasiaukoti V. J. šir
džiai — kaipo padėką už 
Lietuvos^ Nepriklausomybės 
atgavimą.

Be to, reikia pasakyti dar 
ir tą, kad kun. Kapočius yra 
statomos Lietuvos Nepri
klausomybės Paminklinės 
Bažnyčios komiteto pirmi
ninkas ir tos bažnyčios būsi
mas rektorius”.

Tiesa, P. Bilevičius savo 
laiške kalba į vieną tik as
menį, tačiau kiekvienas skai
tytojas gerai supras, kad jis 
tartum trokšta pasakyti, 
kad visi Amerikos lietuviai 
su kun. Kapočium elgtųsi, 
kaip su savo tikru broliu, ar
ba tėvu, bičiuliu ko gražiau
siai!

Ir man atrodo, kad taip ir 
privalo būti. Matyt, kad kun. 
Kapočius yra labai mylimas 
ir gerbiamas asmuo visoje 
Lietuvoje. M. P.

Savo 
Vincas 
ke taip rašo:

Užuojauta 
asmens reikalais p. 
Bilevičius tame laiš-

nuskirta'Nors D. Averka iš Lietuvos lietuvių upas ko geriausias; 
atvykęs, bet jis su čia augu- JU nepalaužė lenkų valdinin- 

- ■ - - Įkų joki kankinimai. Gi Lie
tuvoje lenkams plačiausia 
laisvė.

Rochesterio lietuvių Vil
niui Vad. s-gos skyr. komite
tas, prisiklausę gyvos klebo
no kalbos apie lietuvių kan
čias, turėtų subrusti pasi
rengti tinkamai minėti spa
lių 9 d. ir padaryti ką ap
čiuopiamo kankinių paramai.

Ant. Žiemys.

sioms iškilmėms
spalių 24 d.

Laimingasis, kurs sugebė- siu jaunimu labai puikiai bu-[
I trn cnain-vuannc! ir icriipc "injo jos širdį pavergti ir ranką vo susigyvenęs ir įgijęs jo 

laimėti, esąs Karolis Ska- pilną pasitikėjimą. Jis visur 
dauskas, turįs gerą tarnybą buvo pageidaujamas, veiki- 
Jungt. Valstybių laivyno’me jo nurodymų klaustasi. 
aviacijoje.

P-lės Karlonaitės artimo-, kad Brooklynas perdaug 
sios draugės atsisveikinimui Bostoną nuskriaudė ne tik 
ir pagerbimui ruošia „Bridal 
Shower” spalių 2 d. parapi
jos salėje.

Nors vietos jaunimui gai
la netekti darbščios ir pasi- 
šventusios veikėjos, bet, 
reikšdami dėkingumą už jos 
triūsą praeity, iš širdies lin
ki laimingos kloties ir laimu
žės naujame gyvenime.

Dabar bostoniečiai kalba,

pirmiau čia veikusį p. Lauč- 
ką prisiviliojo, o dabar, visai 
netikėtai, ir mūsų Danielių

Vytis.

Šermukšnines Pabiros

Mykolas Grendelis kapitonu
Mykolas Grendelis, akty

vus L. Vyčių 17 kuopos na
rys ir kuopos krepšinio rate
lio organizatorius ir vedėjas, 
šiomis dienomis paskirtas, 
Bostono kolegijos „Track j 
Team” kapitonu. Sveikiname 
ir linkime geriausių pasek
mių.

Sugrįžo ir sugrįžta
Kun. K. Jankus, parapijos 

vikaras ir prof. Pranas Gali
nis jau sugrįžo Bostonan ir 
pradėjo eiti savo senas pa
reigas. Abu sugrįžo pilni gra 
žiausių įspūdžių ir patenkin
ti savo kelione.

Teko sužinoti, kad Pranas 
Razvadauskas irgi grįžta. 
Spalių mėn. vidury busiąs 

.šioje šaly. Welcome home!

NEWARK, N. J.

Legijonieriai nesusitaria
Dėl darbo dienoje įvykusio 

raudonųjų bendrafrontiečių 
pikniko Maynarde, mūsų le
gijonieriai (Amerikos Legi- 
jono Dariaus postas) pradė
jo nebsusitarti. Komandie- 
rius Rimkus Keleivy paskel
bė oficialų pareiškimą, kad: 
„tamstų (bendrafrontiečių) 
kvietimas buvo maloniai pri
imtas... Postas nutarė ragin
ti visus narius, kurie tik ga
lės, tamstų išvažiavime da
lyvauti’ ’.

Tos pačios savaitės Darbi
ninke posto adjutantas John 
J. Roman skelbia: „...Nutar
ta pranešti spaudai, kad Po
stas niekad nebuvo nutaręs 
tame išvažiavime (bendra
frontiečių) oficialiai daly
vauti”. Bet atėjus tai dienai 
posto jaunuolių benas, adju
tantui Romanui ir keliems 
kitiems legijonieriams vado
vaujant, sulipo į komunistų- 
socialistų pasamdytus busus 
ir išvyko į bendrafrontinin- 
kų pikniką Maynarde, Mass. 
Kitas būrys uniformuotų le- 
gijonierių išvyko į Lietuvių 
Piliečių pikniką Kęstučio 
darže.

Rugsėjo 16 d. įvykusiame 
piliečių draugijos susirinki
me, pirmininkui pabarus 
tuos narius, kurie ne į savo 
pikniką vyko, bet į bendra
frontiečių, kilo ginčai legijo
nierių tarpe. Lekys pareiškė, 
kad legijonieriai nebuvo nu
tarę vykti į bendrafrontinin- 
kų pikniką, o Yuga atsisto
jęs šalia Bagočiaus pareiškė, 
kad su legijonierių dalyva
vimu raudonųjų piknike esąs 
Bagočiaus ir Romano pada
rytas „šmugelis” Bagočius 
teisindamasis pareiškė, kad

„Iš mūsų šeimyninio gyve- legijonierius bendrafrontie- 
nimo liūdna naujiena yra ta, čiai veltui nuvežę ir dar po 
kad rugsėjo 4 d. mirė mūsų burnikę davę, o piliečių drau 
mylima močiutė, kartu su 
mumis gyvenusi žmonos ma
mytė. Gaila ir liūdna, bet ką 
bepadarysi. O antra, liepos 
mėn. mirė sesutės Marytės- 
Vasiliauskienės mergaitė’ ’.

I Ponų Bilevičių ir Vasi
liauskų šeimoms reiškiu vie
šą, širdingiausią užuojautą.

Marė Puodžiūnų.

Koncertas
Spalių 10 d. šv. Jurgio 

draugijos salėj įvyksta tik 
ką atvykusios viešnios iš 
Lietuvos, artistės Jonės Žu
kauskaitės koncertas, kurio 
tikrai visuomenė laukia. Bus 
ir kitų solistų iš visos apy
linkės. Vėliaus visų progra
mos dalyvių sąstatas bus 
praneštas. P. J. Žukauskaitė 
studijavo dainavo meną 7 
metus Italijoj. Ji yra daug 

salėje įvyko vakarienė su- koncertavusi Italijoj ir susi- 
grįžusiam kun. ‘ K. Jankui Jaukusi nuoširdus pritarimo, 
pagerbti; dalyvavo apie 300|Newarkiečiai ir apylinkės 
žmonių. Kiti negalėjo gauti I lietuviai parems viešnią savo 
daugiau tikietų. Dalyvavo vi 
si kaimynai kunigai.

Kun. K. Jankaus pagerbimas
Rugsėjo 12 d. parapijos į

Nevulytei nepavyko
Southbostonietė lietuvaitė 

Klara Nevulytė buvo išrink
ta kaipo Miss Massachusetts 
dalyvauti gražuolių parodoje 
Atlantic City, N. J., kur bu
vo renkama Miss America. 
Nors Nevulytė parodoje pa
sižymėjo dainavimu ir šo
kiais, bet „Miss Amerikos” 
vainiko jai neteko gauti.

(gausingu atsilankymu.
— Spalių 16 d. šv. Cecili

jos choras važiuoja į Brook- 
lyną vaidinti linksmo veika
lo „Stepanijos vestuvės”.

— Spalių 17 d. prasideda 
parapijos bazaras, kurs tę
sis dvi savaites.

— Lapkričio 7 d. choras 
stato operetę „Adomas ir 
Jieva”. Tai bus labai gražus 
vaidinimas. Po to bus šokiai.

— Lapkričio 
metiniai šokiai

20 d. choro 
parapijos sa-

ROCHESTER, N. Y.

Rugsėjo 12 d. parapijos 
salėje įvyko vakarienė sugrį
žusiam iš Lietuvos klebonui 
kun. J. Bakšiui priimti. Kle
bonas grįžo iš Lietuvos rug
sėjo 9 d., išbuvęs ten apie 2 
men.

Sveikinimo kalbas pasakė 
kun. Gelumbis, J. Morkūnas, 
P. Svetikas, J. čiapas. Vai 
kų būrelis, varg. Bazio ve
damas, gražiai sudainavo 
sveikinimo dainas. Viena ma 
ža mergytė įteikė Altoriaus 
dr-jos vardu gyvų rožių bu
kietą. E. Butrimas ir S. Vai
tonis suvaidino dialogą.

Kun. J. Bakšys papasako
jo savo įspūdžius, iš kurių 
man labiausiai įstrigo apie 
Vilniaus kraštą, lenkų pa
vergtą. Ten net šitokių nuo
tykių pasitaiko:

Merkio upėje, Lietuvos pu
sėje, viena lietuvaitė maudė
si ir pertoli įbrido į upę, ke
lis žingsnius į Lenkijos sau
gomą pusę. Lenkas kareivis 
ėmė šaudyti į ją ir liepė iš
eiti į jo kraštą. Kada mergi
na, gyvybę gelbėdama, išėjo
pas jį, kareivis neleido jai vai. mišias kun. Vaisingofas 
apsirengti, o nuogą varinėjo

— Lapkričio
lyno šv. Jurgio parapijos 
choras atvyksta į mūsų kolo
niją, į parapijos salę, su vai
dinimu ir koncertu, kurį ren
gia šv. Cecilijos choras.

Nugirdęs.

21 d. Brook-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTO KOMITETO 

PADĖKA

Am. L. Sporto Komitetas 
prisiuntė redakcijai ilgą pa
dėkos raštą, kuriame reiš
kiama padėka visiems tiems, 
kurie pagelbėjo komitetui 
priimti svečius iš Lietuvos. 
Padėkoje minimi: lietuviški 
laikraščiai; radio progra
mos; įvairios bendrovės, vi
suomenininkai; draugijos; 
Kenoshos, Detroito, Cleve
land©, Scrantono, Wilkes- 
Barre, Pittsburgh©, Baltimo- 
rės ir New Yorko komitetai; 
Lietuvos atstovas ir konsu
lai ir plačioji visuomenė, rė
musi sportininkų atsilan
kymą.

BALTIMORE, MD.

— Rugsėjo 19 d. per 10

varpui

gija to nedariusi. Ir taip tas
ginčas vietos lietuvių ir legi-:Per kaimus ir miestelius iki

jonierių tarpe nesibaigia.
Kaip Darius gali ramiai il

sėtis. kai jo vardo postu ko
munistai su socialistais į sa
vo piknikus žmones vilioja. 
Posto vadovybė turėtų viešai 
pasiaiškinti, kaip ten iš tik
rųjų yra. A.

SO. BOSTON, MASS.

Vyčių pirmininkė ruošiasi...
Teko sužinoti, kad veikli 

ir populiari jaunimo darbuo
toja, gausingos ir gal turtin
giausios L. Vyčių 17-tos Al
girdo kuopos pirmininkė 
Pranciška Karlonaitė ruošia
si ištekėti. Toms svarbio- lyn, juo labiau jaučiamas. Vilniumi. Girdi, patrijotingų

vietos, 
pasijuto

nuvarė į kurią tai stotį. Ją 
taip kankino tik užtai, kad 
per klaidą upėje peržengė ri
bas. Formališkumo reikalais 
buvo nuėjęs pas Vilnijos 
aukštą valdininką, Storastą, 
kuris su juo lietuviškai šne
kėjo ir pasigyrė, kad jo vai
kai ir dabar Lietuvoje, Kau
ne, gyvena. Kun. Bakšys pa
brėžė, kad Vilnijos patrijo- 
tingi lietuviai labiau skundė
si lietuviais išgamomis, negu 
lenkais „poznančikais”.

Vilnijoje didis skurdas ir 
nepaprastai niūrus ūpas pas 
visų tautų žmones dėl netik-

Netekome žymaus veikėjo
Išvykus Danieliui Averkai 

į Brooklyną užimti Amerikos 
administratoriaus 
southbostoniečiai
netekę žymaus ir populia
raus veikėjo, o jaunimas sa
vo vado. Ypatingai jaunimo 
tarpe jo netekimas juo to-'rūmo, kas bus ateityje su

sušliūbavo savo brolį su p 
Laukaityte. Buvo atvykęs 
kun. Valantiejus iš Water
bury, Conn. Žmonių buvo 
bažnyčioje daugiau nei pa
prastai.

— Jaunavedžiai Mateliai 
jau sugrįžo iš vestuvinių ato
stogų ir vėl matysime juos 
visuomeninėje veikloje.

— Parapijos vargoninin
ko pareigas eina airis, bet jo 
pavardė lietuviška — Ger
ardas Kaprišiūnas; jis sten
giasi išmokti lietuviškai; 
labai populiarus. Choristai 
gausingai susirinko praty
boms. M. Čižauskienės suor
ganizuotas moterų choras 
žada nepakrikti; lauksime 
žiemos metu pramogų.

Blaivus pamokslas

Vienas pamokslininkas sa
ko pamokslą ir baisiais vaiz
dais nupasakoja girtuoklio 
likimą. Norėdamas pavyz
džiu klausytojams ryškiau 
gerąsias blaivybės puses nu
pasakoti, taria:

— Įsivaizduokim sau, štai 
čia stovi dvi bačkos — vie
na pilna alaus, kita — van
dens. Jei privesime prie jų 
asilą, — katrą jis bačką pa
sirinks?

— Vandens bačką, — su
šuko vienas iš klausytojų.

— Visai teisingai! Bet ko
dėl jis pasirinktų bačką van
dens? — klausia pamoksli
ninkas.

— Todėl, kad jis asilas, — 
sušuko kitas klausytojas.

Pamanyk tamsta, šiomis 
dienomis aš pasakiau savo 
žmonai vieną dalyką, kuris 
jai nepatiko, ir jau dvi die
nos, kai ji neprataria į ma
ne nė vieno žodžio.

— Ką gi tokio, tamsta, jai

— Bandoma rinkti Balti- 
morės lietuvių istorijai ži
nias, bet pritarėjų mažai. 
Draugijos nenoriai duoda ži
nių; tikslių žinių davė teat
rinė draugija, per 15 metų 
pastačiusi 33 veikalus. Tai 
visoms draugijoms pavyz
dys. Senesnių užrašų knygos 
išmėtytos, veikėjai išvažinė- 
ję, tad sunku susižinoti.

WATERBURY, CONN.

Waterburieciai ruošiasi į- 
ruošti lietuvišką kultūrinį 
darželį. Šiuo'reikalu rūpina 
si lietuvių prekybos rūmai 
kurie dabar laukia įvairių 
patarimų ir aukų. Darželio 
naudai rugsėjo 26 d. prie 
Quassapaug ežero rengiamas 
piknikas su įvairia progra
ma. Visi kviečiami atsilan
kyti.

Komitetas.

KOLEGISTAI NORI BŪTI 
POLICININKAIS

Ridgewoodo, N. J., gyven
tojai juokėsi, kai miesto ma- 
yoras paskelbė, kad į tris 
laisvas policininkų vietas pa
skirs tik kolegijas baigusius 
asmenis. Tačiau dabar pilie
čiai nebesijuokia, nes polici
ninkų vietoms gauti atsira
do 25 asmenys, baigę kolegi
jas. Visi jie nori būti polici
ninkais, kurių metinė alga 
yra 2,100 dolerių.

VELTUI NUSIŽUDĖ DĖL
PINIGŲ

Liepos 30 d. Orange, N. 
J., nusinuodijo E. B. Faison, 
50 metų, vienos dirbtuvėlės 
savininkas. Jo dirbtuvė buvo 
patekusi į sunkią būklę ir ne 
galėjo išsimokėti savo skoli
ninkams. Faison, kaip paaiš
kėjo, žudėsi, nurodydamas, 
kad jo gyvybės apdraudos 
pinigai būtų paskirti susmu
kusiam bizniui pagerinti ir 
skoloms atmokėti.

Šiomis dienomis paaiškėjo, 
kad Faison visai veltui nusi
žudė: jo apdraudos sutarty 
buvo pažymėta, kad, nusižu
dymo atsitikime, apdraudos 
suma gali būti išmokėta tik 
2 metams praėjus nuo sutar
ties sudarymo. Tie dveji me
tai dar nebuvo išėję, todėl 
Faison nusižudė visai veltui.

jai pasakei? Aš tai norėčiau 
savajai pasakyti!

— Aš matau, tamsta, įsi
gijai rašomąją mašinėlę. Ar 
ji gera?

— Labai gera... tik labai 
daug klaidų daro.

Ponas (stovėdamas ilgoje 
eilėje): — Jeigu taip ilgai 
būtų tekę bažnyčioje laukti, 
tai tikrai būčiau lig šiol ne
vedęs likęs.

Jis: — Labai džiaugiuosi 
poniutę vėl pamatęs. Kaip 
tamstai sekasi?

Ji: — Man rodos, labai ge
rai.

Jis: — O kaip tamstos vy
rui?

Ji: — Mes juk išsiskyrėm!
Jis: — Ach — tai ir jam 

labai gerai sekasi...

Žmonai pradėjus bartis 
gatvėje su savo vyru, šis ta
rė: — Prašau tavęs, nepra
dėk barnių' vidury gatvės! 
Kam gi mes turim butą?

Kalėjimų inspektorius lan
ko kalėjimą. Jam pas kali
nius įėjus, visi sustoja, tik 
vienas palieka besėdįs.

— Kodėl tamsta nestoji?
— Kam? Juk aš nuteistas 

sėdėti!

— Sakyk, tamsta, kas gi 
yra tasai „esperanto”? !

— Universalinė kalba
— O kas ja kalba?
— Niekas!

— Tamsta netiki, kad yra 
šunų protingesnių už savo 
savininkus?

— Žinau, aš pats turiu to
kį šunį.

Ką paša-Politikierius 
kytum, mielas pilieti, jei vie
ną gražų rytą pabustum pra
gare?

Pilietis: — Aš pasaky
čiau : labas rytas, ponas po- 
litikieriau!

Rugsėjį

ruošiama 
NEPRKI 
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Praeitą s 
Federacijos 
rinkimas nu' 
minėti Lietui 
mybės past 
sukaktį.

Šios reikš 
ties minėjim 
programa bus 
sario 13 d. ( 
salėje. Visa a 
rių visuomenė 
laikyti nuo n 
pramogų tą di 
singai dalyvau 
nepriklausomy 
mo 20 metų i 
sėjimo iškilmė
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ATVYKO KU1

Rugsėjo 20 ( 
laivu atvyko s 
kėlimo pamin 
čios Kaune a 
Feliksas Kapoi 
torium p. Kaži 
prie laivo si 
Petraitis, muz. 
Dirsė, visi i 
Mass. New Yi 
sustoję svečiai 
lovos gen. kor 
r turėjo trumj 

su Ku:

įtvykimo ir n 
oloje. Svečiai 
išvyko į Worc( 
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»bus Chicaj
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Meracijos 
iii svarbus m 
linkimas įvyks 
į rugsėjo 29 d 
ipreiškimo par 
Šiame susiri: 

Ausyta praneš 
rajos kongre 
Spalių 9 ir Vasž 
R ir kitais s 
Wais. Be to, je 
litis metinio a 
!iliki| seimelio s 

Visi apskrities

Vienas prekybos agentas 
norėjo pasijuokti iš kaimie
čio ir jo klausiamas, kuo jis 
prekiaująs, atsakė:

— Asilo ausimis!
Kaimietis nenustebo, tik hriems rūpi a 

atsidėjęs apžiūrėjo agentą ir ■ 
lėtai atsakė:

— Tamsta turi lengvą dar 
bą, net nė pavyzdžių nerei
kia vežiotis.
pr? '' —-

— Ką duoda mums žąsis, 
Jonuk? — klausia mokyto
jas.

— Mėsą, žąstaukius...
— O ką daugiau?
Jonukas tyli. •
— Na, — taria mokytojas

— aš tau pagelbėsiu. — Ką 
turit jūs lovoje?

-J' • ;]
— Blakes, ponas mokyto

jau.

katalikiško
vieningas ve:

atsilankyti
brinkimą.

Apskr.

B. PAI
®1KS SPAL

Dominink 
* viršininkas, 
liukas, šį mė 
^išvykti iš 
įgauta tikrų 
"’Lietuvos išvj 
Į Spalių menes 
JU New Yorke i 
(Apreiškiau 
Ito- N. Pakš 

. —- - - - -
ATIDARĖ SA 

tyti?
—- Tai kaipgi! Dvidešimt 

metų išbuvau vonių tarnu ir 
nei karto neišsimaudžiauff

— Norėčiau turėti tams
tos išvaizdą ir Vanderbilfo 
pinigus! !

— Kaip tai? Ar gi aš toks 
pavydėtinai gražus?

O ne! Bet jei aš ture1- 
čiau Vanderbilto pinigus, tai 
sutikčiau turėti ir tamstos 
išvaizdą.

f- __ _ _ '
Mjo 18 d., ši 

Apreiškii 
Atidarj 

Rožančiai 
^pramogą, ki

,^INGA M0' 
^Parta.ntu 

per sava

‘A&P0 6 va],

18 
C ‘Mpartnie



Rugsėjo 24 d., 1937 m.

Pabiros
įsakei? Aš tai noreQ* 
ai pasakyti!

nėšių. Visiems linkime grei
to pasveikimo.

„Atostogietis”.

Aš matau, tamsta, įį 
rašomąją mašinėlę į 
a?
Labai gera... tik 1^ 
klaidų daro.

RUOŠIAMASI LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES 

ŠVENTEI

: — Jeigu taip į 
tekę bažnyčioje laukį 
irai būčiau lig šiol 
likęs.

— Labai džiaugi 
ę vėl pamatęs, ų 
ii sekasi?
— Man rodos, labai p

— 0 kaip tamstoj

Praeitą savaitę įvykęs K. 
Federacijos apskrities susi
rinkimas nutarė iškilmingai 
minėti Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 20 metų 
sukaktį.

Šios reikšmingos sukak
ties minėjimas su turininga 
programa bus 1938 metų va
sario 13 d. Grand Paradise 
salėje. Visa apylinkės lietu
vių visuomenė prašoma susi
laikyti nuo ruošimo įvairių 
pramogų tą dieną, o visi gau 
singai dalyvaukime Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo 20 metų sukakties mi-

- Mes juk išsiskyrėm! nejnno iškilmėse.
— Ach — tai ir jam 
erai sekasi,.

ruošta skani vakarienė, pa
sakyta kalbų, padainuota 
dainų. Programai vadovavo 
kleb. kun. N. Pakalnis. Da
lyvavo parapijos „karališko
ji šeima”.

Kalbas pasakė kun. J. 
Kartavičius, dr-jos pirm. O. 
Stagniūnienė, p.p. Kivytai, 
Stanis, Stagniūnas, Vaitekū- 
nienė ir kiti. Dainavo p.p. 
Stagniūnaitės, pianu skam
bino S. Kazlauskaitė, dekla
mavo Kivytaitė ir Kašėtaitė. 
Buvo ir kitokių įvairumų.

Salė įruošta vietoj buvu
sių kelių kambarių ir turi 
daug patogumų. Salės įruo- 
šimo darbus atliko grupė pa
rapijiečių. Dabar Apreiškimo 
parapija turi dvi erdvias, 
patogias sales.

VALANTIEJAI SVEČIUOS

Veronika ir Antanas Va- 
lantiejai drauge su savo bro
liu kun. J. Valantieju, Wa- 
terburio klebonu, praeitą sa
vaitę buvo nuvykę į Notre 
Dame Universitetą, kur nu
vežė savo sūnų Juozą, stu
dentą. Drauge vyko ir stud. 
Norbertas Aleksis, komp. 
Aleksio sūnus.

Kelyje buvo sustoję New- 
towne pas seseris kazimie- 
rietes, Pittsburghe, Chicago- 
je, Clevelande, o praeitą sek
madienį buvo Baltimore je, 
kur dalyvavo savo pažįsta
mų jaunuolių vestuvėse.

NEATSARGUMAS

ATVYKO KUN. KAPOČIUS DAUG VESTUVIŲ

įai pradėjus 
) su savo vyra 
Prašau tavęs, 

rnių vidury gatvės! 
i mes turim butą!

jimų inspektorius b 
ėjimą. Jam pas kali- 
jus, visi sustoja, 
palieka besėdįs, 
odei tamsta nestoji! 
am? Juk aš nuteistas

akyk, tamsta, kas gi 
įai „esperanto”? 
niversalinė kalba 
kas ja kalba?

iekas!

imsta netiki, kad yra i 
’otingesniy už savo

nau, as0 toriu Vi

Rugsėjo 20 d. Queen Mary 
laivu atvyko statomos Prisi- 

paminklinės bažny- 
į čios Kaune atstovas kun. 
I Feliksas Kapočius su sekre- 
; torium p. Kaziu Čibiru1. Juos 

prie laivo sutiko kun. A. 
Petraitis, muz. Žemaitis ir p. 

j Dirsė, visi iš Worcester, 
j Mass. New Yorke trumpai 

sustoję svečiai atlankė Lie
tuvos gen. konsulą J. Budrį 
ir turėjo trumpą pasikalbėji
mą su Kunigų Vienybės 
pirm. kun. J. Balkūnu dėl jų 
atvykimo ir maršruto Ame
rikoje. Svečiai tą pat dieną 
išvyko į Worcester, Mass., iš 
kur vyks Chicagon. Prisikė
limo bažnyčios vajaus cent
ras bus Chicagoje.

Praeitą sekmadienį, rugsė
jo 19 d., Apreiškimo par. 
bažnyčioje sušliūbuoti B. 
Sutkiūtė su Ant. Krasniku, 
T. Stroliūtė su J. Galinsku ir 
Mat. Kartavičiūtė su J. Be- 
nešiūnu.

Už. kiek laiko prie alto
riaus žygiuos V. Petkevičiū
tė su L. Cikonu ir Em. Me- 
dižiūtė su Ant Lukaševičiu.

POLICIJA PAGERBĖ
ŽUVUSIUS DRAUGUS

FEDERACIJOS APSKRI
TO NARIŲ DĖMESIUI

Policija Central parke ati
tinkamomis iškilmėmis pa
gerbė 5 policininkus, kurie 
žuvo eidami savo pareigas. 
Pernai nuo plėšikų kulkų 
žuvo šie policininkai: Isa- 
dore Astel, Michael Foley, 
Lawrence Galagher, Joseph 
McBreen ir George Mahn
ken.

Neatsargūs vaikščiotojai 
sudaro daug progų nelai
mingiems atsitikimams, kai 
jie mėgina pereiti per gat
ves ne laiku ir ne vietoje. 
Dažnai vairuotojas, norėda
mas išvengti nelaimės, pada
ro staigų žygį ir tuomi su
žeidžia kitą asmenį ar suga
dina savo automobilį. Kiek
vienas pėsčiasis daug pagel
bės saugumui palaikyti, jei 
jis prisilaikys atitinkamų 
taisyklių.

Vairavimas yra įtemptas 
darbas. Nejaugi pėstiesiems 
sunku palengvinti tą darbą, 
prisilaikant tvarkos?

Pct. 92.

PADĖKA

nerius: — Ką paša- 
mielas pilieti, jei vie- 
j rytą pabustum pri

bas rytas, ponas po- 
tu! -ė

>■ ’Vv.v 
... ’ ■

3 prekybos agentas 
įasijuokti iš kaimie- 

klausiamas, kuo jis 
ąs, atsakė: 
ilo ausimis!
etis nenustebo, tik 
! apžiūrėjo agentą ir 
akė:
rasta turi lengvą dar 
nė pavyzdžių nerei- 
otis.

Federacijos apskrities la
bai svarbus mėnesinis susi
rinkimas įvyks šį trečiadie
nį, rugsėjo 29 d., 8 vai. vak., 
Apreiškimo parapijos salėje.

Šiame susirinkime bus iš
klausyta pranešimai iš fede
racijos kongreso, pasitarta 
Spalių 9 ir Vasario 16 minė
jimų ir kitais svarbiais rei
kalais. Be to, jau laikas rū
pintis metinio apylinkės ka- 

I talikų seimelio šaukimu.
Visi apskrities nariai, visi, 

kuriems rūpi apylinkės lie
tuvių katalikiškos visuome
nės vieningas veikimas, kvie 
čiami atsilankyti į šį svarbų 
susirinkimą.

Apskr. Valdyba.

KLUBIEČIAI VEIKIA

Lietuvių Piliečių Klubas, 
60-39 56 Drive, Maspethe, 
smarkiai veikia. Per pereitą 
mėnesį prirašyta 18 naujų 
narių.

Dabartiniu laiku yra ge
riausias laikąs prisirašyti 
prie klubo, nes tuojau bus 
rinkimai ir mes lietuviai no
rime pasirodyti, kad esame 
organizuoti, o ypač Maspe
the, kur yra per 500 lietu
viškų šeimų, o prie klubo pri 
klauso tik 140.

Nuoširdžiai dėkoj ame:
kleb. kun. J. Balkūnui ir 
kun. P. Lekešiui už sveikini
mus ir dovanas mūsų vedy
binio gyvenimo 25 metų su
kakties proga; Altoriaus dr- 
jai ir Moterų Sąjungos kuo
pai už surengimą puotos, 
visiems joje atsilankiusiems, 
šeimininkėms ir kitiems 
daug dirbusiems.

Nuoširdūs sveikinimai, 
linkėjimai ir dovanos visada 
primins mūsų artimiausius 
Prietelius; jūsų geros 
dies

šir- 
niekada neužmiršim.

Petr, ir Pr. Šimkai.

VESTUVĖS

ši

duoda mums žąsis, 
- klausia mokyto-

KUN. B.'PAULIUKAS 
ATVYKS SPALIŲ MĖN.

są, žąstaukius... 
ką daugiau? 
as tyli.
, — taria mokytoj*3 
u pagelbėsiu. -Ik 
lovoje?

ikes, ponas mokyto-

nsta ieškai sa$ 
ir gali tamsta safl 
o įrodymus prist*

Tėvų Domininkonų Lietu
voje viršininkas, kun. B. 

i Pauliukas, šį mėnesį nesu
skubo išvykti iš Lietuvos. 
Dabar gauta tikrų žinių, kad 
jis iš Lietuvos išvyks spalių 
1d. Spalių mėnesio vidury 
būsiąs New Yorke ir apsisto
siąs pas Apreiškimo par. kle
bą, kun. N. Pakalnį.

ATIDARĖ SALĘ

kaipgi! Dvidešimt 
uvau vonių tarnu ir 
) nęišsimaudžiau!

dėčiau turėti 'ta®* 
:dą ir Vanderbilto

Rugsėjo .18 d., šeštadienį, 
atidaryta Apreiškimo par. 
naujoji salė. Atidarymo pro
są Gyv. Rožančiaus dr-ja 
suruošė pramogą, kurioje pa

sekmadienį, rugsėjo 26 
d., Atsimainymo V. J. baž
nyčioj 5 vai. po pietų, apsi- 

TT , . veda p-lė Stasytė Budrytė su
Vyrai, nesnauskite, rasy- Albinu Karaliu po šliūbo, 

kites prie Lietuvių Piliečių k lig Elks klufee Queeng 
Klubo ir tokiu budu pasiro- B[vd Elmhursti N y 
dysim kitataučiams savo
ga™b? . , L . . ANGLŲ KALBOS KURSAI 

Klubas visados stengiasi ______
pagelbėti nepiliečiams gauti New yorko miesto KoIe. 
jiems pirmus ir antrus P°-gija ir šiemet turi įdomius, 
pienus ir visokius kitus rei- ld kalbog kur_
kalus paaiškinta. , I skiriamus prasilavinu. 

Susirinkimai kiekvieno mė sįems kitataučiams. Kursai 
nėšio pirmą antradienį. . yra dienos metu (17 Lexing.

Vietinis. ton Ave., New Yorke) ir va-

DĖL BITĖS PENKI 
BŪTŲ UŽSIMUŠĘ

s-ž

M

,iz»T

ioM

Apreiškimo parapijos piknike rugsėjo 12 d. dauguma balsų išrinkta „karališkoji” 
šeima. Sėdi: karalius — Stasys Stumbris, karalienė — Petronėlė Draugelienė; stovi: 
karalaitė — Sofija Kazlauskaitė, karalaitis — Justas Jankus. Visi išrinktieji yra 
Amerikoje gimę ir augę. St. Stumbris ir P. Draugelienė nepaprastai veiklūs parapi
jiečiai, visur dalyvaują, visur dirbą.

IŠ VYČIŲ VEIKLOS

Organizuos chorą su vyčių 
ekskursija

Kaip jau anksčiau spaudo
je buvo pranešta, Lietuvos 
Vyčiai ateinantį pavasarį or
ganizuoja didelę ekskursija į 
Lietuvą dalyvauti Lietuvos 
Pavasarininkų jubiliejiniame 
kongrese ir, apskritai, Lietu
vos nepriklausomybės 20 me
tų sukakties iškilmėse. Iki 
šiol su šia ekskursija jau y- 
ra pasižadėję ir užsiregistra
vę gana daug vyčių ir paša
liečių, tad šios ekskursijos 
pasisekimas yra užtikrintas.

Be to, su šia ekskursija y- 
ra numatyta organizuoti ir 
vyčių choras, kuris dalyvau
tų ir didžiulėje dainų šventė
je Lietuvoje. Chore galės da
lyvauti visi galinti dainuoti 
ekskursijos dalyviai.

Pereitas L. Vyčių seimas 
šios ekskursijos organizavi
mą ir vadovavimą yra galu
tinai pavedęs centro pirmi
ninkui A. J. Mažeikai (145 
Taylor St., Brooklyn, N. Y.). 
Tad visi, kurie tik norėtų se
kantį pavasarį vykti su šia 
vyčių rengiama ekskursija į 
Lietuvą, prašomi be atidėlio-

torius J. Laučka, kurie pla
čiai nušvietė šios organizaci
jos svarbą mūsų tautai ir 
kiekvienam jaunuoliui-ei nau 
dą jai priklausyti.

Laikina valdyba išrinkta 
sekanti: pirm. Pr. Jankūnas, 
vicepirm. G. Dapkiūtė, rašt. 
A. Dabrovolskis, fin. rašt. 
Alf. Vaiciulevičius ir sporto 
vadas J. Degutis.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks pirmadienį, rugsė
jo 27 d.

Dramos ratelis veikia
L. Vyčių dramos ratelio 

labai svarbus susirinkimas 
įvyko rugsėjo 15 d. Aptarti 
įvairūs reikalai ir numatyta 
šių metų veikla. Nutarta ko
mediją „Mirta činčiberaite” , 
šį rudenį atkartoti visose vie 
tose, kur tik bus dramos ra
telis užkviestas. Be to, nu
tarta pastatyti keturių veik
smų dramą „Leitenantas An
tanas”. šių veikalų pratybos 
bus trečiadieniais.

Vyčių pramogos
Kadangi šie metai yra L.| 

Vyčių organizacijos jubilie
jaus metai, tai visos kuopos

ir šokius Newarke, N. J. Die
na galutinai dar nenustaty
ta, bet numatyta turėti lap
kričio mėnesio gale.

L. Vyčių 12-ta kuopa ren
gia savo metinius šokius sek 
madienį, rugsėjo 25 d., Auš
ros Vartų parapijos salėje, 
568 Broom St., New Yorke.

šeštadienį, lapkričio 6 d., 
Bayonne, N. J. 67-ta kuopa 
irgi rengia savo šokius šv. 
=Mykolo parapijos salėje, Ba
yonne, N. J. A. J. M.

LIETUVI, SKAITYK ŠIUOS 
LAIKRAŠČIUS

"AMERIKA", savaitraštis^ Leidžia 
Lietuvių Universalis Biuras, Ine. Kaina 
metams $2.00. 423 Grand Street, Brook
lyn, N. Y.

"DRAUGAS", vlenlntšlls Amerikos 
lietuvių katalikų dienraštis, išeinąs 2334 
South Oakley Ave., Chicago, UI. Metanu 
$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,* HI. Metams $1.80.

"STUDENTŲ ŽODIS", Am. Liet 
K. Studentų organizacijos žurnalas, Ma« 
rlanapolls College, Thompson, Conn 
Metams $2.00.

„MUZIKOS ŽINIOS”, Vargoni

ninkų Sąjungos organas, Iliustruotas 

muzikos Ir dainų mėnesinis 

1702 N. Wolcott St., Wick 

Chicago, Hl. Metams $1.50

„DARBININKAS", L.D.

žurnalas,

Pk. PI,

Sąjungos 

organas. Eina du kartu j savaitę, 366 

Broadway, So. Boston, Mass. Prenume

rata metams £4.00.

„LIETUVIŲ ŽINIOS””, savaitraš

tis. Leidžia LJR.K. Literatūros Draugi

ja, Ine., 6802 Superior Ave., Cleve

land, Ohio. Kaina metams $1.50.

— Klaipėdos uoste eina 
didelis judėjimas, kasdien 
stovi po 30 — 40 laivų. Dau
giausia išvežami įvairūs ūkio 
gaminiai ir apdirbta miško 
medžiaga.

— Pinske mirė lietuvis 
kun. J. Misevičius, 63 metų.

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, GARSAS” Wilkes-Barre, Pa.

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

karais (139 St., New Yorke). jįmo užsiregistruoti pas eks- ir apskritys yra numatę tą 
Į kursus įstoti galima rug- kursijos vedėją, kuris visas įvykį iškilmingai paminėti.

sėjo 23 ir 24 d.d. Priims ir informacijas su malonumu^ 
vėliau, bet geriau nevėluoti.

New Yorko ir New Jersey 
[apskritis rengiasi šį įvykį 
paminėti šį rudenį, suren- 

Atgaivinama Vyčių kuopa giant iškilmingą vakarienę 
Rugsėjo 16 d. Elizabeth, 

N. J. parapijos salėje, kun. 
M. Kemežio pastangomis su
šauktas jaunimo susirinki
mas tikslu atgaivinti L. Vy
čių 52-rą kuopą. Į susirinki
mą, kuriam vadovavo kun. 
M. Kemežis, atsilankė kelios 
dešimtys vaikinų ir merginų, 
kurie visi pareiškė norą pri
klausyti organizacijai.

Be kun. Kemežio, kalbėjo 
centro pirmininkas A. J. Ma
žeika, apskrities pirm. L. 
Ketvirtis ir Amerikos redak-

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

tvarkymu pamainytas numeris bu* 

vuslo 107 Union Avenue.

suteiks.Stud. Sfiikaitė, jos brolis, 
Alg. Karalius, Alg. Jankus ir 
dar vienas jaunuolis aną sa
vaitę važiavo automobiliu iš 
atostogų; netoli Liberty, N.I 
Y., įlėkė į automobilį bitė iri 
įkando vairuotojui į ranką, 
Vairuotojas staiga pametė 
automobiliaus vairą ir auto
mobilis visu smarkumu smo
gė į šalia buvusį medį.

Laimė, kad tuo laiku va
žiavo gydytojas, italas, kurs 
tuojau suteikė pirmąją pa
galbą ir nugabeno sužeistuo- sekmadienį, spalių 3 d., pa-

LANKOSI LAKŪNAS
KIELA

Šią savaitę Brooklyne lan
kosi lakūnas A. Kiela, atvy
kęs iš Chicagos, kur jis stei
giąs aviacijos mokyklą. Jis 
dar esąs pasiryžęs kitais me
tais skristi į Lietuvą.

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile STagg 2-5043 Notary Public

Mkalinga moteris
Daubarių apartamentui apvaly
ti viena kartą, per savaitę. Nėra 
vaikų. Mokestis $2.00. Atsišauki
te penktadienį po 6 vai. vakare, 
arba sekmadienį iki 3 vai. po pie- 

turėti ir tamsto ^u0 a(^resil: 3751 18th Avė., . .... ~ v . ,. ..i . ,
Brooklyn, N. Y., apartment 5B. 'S1US i ligoninę. Sužeistieji] rapijos salėj, Maspeth, N.

p tai? Ar gi aš toto 
įai gražus? i| 
te! Bet'jei aš'tūH 
derbilto pinigus, W

NEPAPRASTAS BALIUS
Šv. Vincento dr-ja rengia 

balių su 30 dol. laimėjimu

pasveiksią, bet tik už 2 mė- Y,

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 8284 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic BcveraRe 
Control Law nt 1894—96 Flatbush Ave., Bo- 
rouRh of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

DOROTHY V. BRESTLTN 
(Sawdust Trail Bar & Grill)

1894-96 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5395 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 340 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ADOLF TOLLNER
340 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

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



Rugsėjo 24 d., 1937 m. ŠTAI KAIP

Gausingai Dalyvaukime Vilniaus 
Gedulo Dienos Minėjime

Jau visai arti Spalių De
vintoji, viso pasaulio lietu
vių visuotinio gedulo ir pasi
ryžimo diena, kurią tinka
mai paminėti ruošiasi lietu-*' 
vių tauta. New Yorko ir apy 
linkės lietuviai kviečiami jau 
dabar atitinkamai ruoštis 
dalyvauti tos dienos paminė
jimo programoje.

Katalikų Federacijos ap
skritis savo susirinkime nu
tarė Spalių 9-tosios minėji
mą ruošti tą pačią dieną, t. 
y. spalių 9, Apreiškimo pa
rapijos salėje, kampas No. 
5th ir Havemeyer gatvių, 
Brooklyne. Minėjimo pradžia 
7:30 vai. vak. Jokios įžangos 
nebus — visiems įėjimas į 
salę dykai, be jokių bilietų.

Minėjimo programa įdomi, 
turininga, įvairi: kalbos, vai
dinimas ir dainos. Yra pa
kviesti Apreiškimo ir Ange
lų Karalienės parapijų cho
rai, kurie padainuos tinka
mas momentui dainas. Kal
bas pasakys Federacijos ap-į

Įdomiausia minėjimo 
gramos dalis bus bene vaidi
nimas, kurs atvaizduos su
darymą ir pasirašymą Su- 

“ valkų sutarties, kurią lenkai 
sulaužė užgrobdami Vilnių. 
Vaidinime dalyvaus apie 12 
žmonių, kurie vaidins lietu
vių, lenkų, Prancūzijos, Ang
lijos, Italijos ir Amerikos 
atstovi) vaidmenis. Šis vai
dinimas geriausiai primins 
Lietuvai negarbingai pada
rytą skriaudą.

Visi Amerikos skaitytojai 
prašomi pranešti apie šį mi
nėjimą visiems savo pažįsta
miems, paraginant visus lie
tuvius gausingiausiai daly
vauti spalių (October) 9 d., 
7:30 vai. vak. Apreiškimo 
parapijos salėje reikšminga
me Vilniaus užgrobimo 17- 
kos metų liūdnos sukakties 
minėjime.

Tame minėjime turėsime 
priimti atitinkamus protesto 
pareiškimus. Tegu žino pla
tusis pasaulis, kad Lietuva 

skrities pirm. kun. N. Pakai-! ir Lietuvių Tauta be Vil
nis ir Amerikos redaktorius, niaus niekada nenurims!

pro-

kiamas pavasarį.
— Kun. J. Aleksiūnas su 

kun. Balkūnu buvo nuvykę 
į Bridgeport, Conn., daly
vauti keturiasdešimts valan
dų atlaiduose.

Stebuklingo Medalio Novena
Spalių 3 d. vakare prasi

dės novena prie Stebuklingo 
P. Šv. Medalio. Novenos pa
maldos bus vedamos dviejo
se kalbose. Lietuviškos pa
maldos bus 7:30 vai., o ang
liškos 8:15 vai. Bus pamoks
lai ir Palaiminimas. Angliš
kus pamokslus sakys kun. 
F. Beatty, C.M., lietuviškus 
sakys vietiniai kunigai. Spa
lių mėn. yra Panos šven
čiausios mėnuo, tad ir tinka
mas šiai novenai. Apylinkės 
lietuviai kviečiami novena 
naudotis.

karaliaus vietai — kun. K. 
C. Paulonis — 3,113 balsų 
(pavadavo jį klierikas Pra
nas Raugalas); Pranas Rau
galas — 2,195 balsus; kun. 
Ant. S. Petrauskas — 1,648 
bal.; V. Pakinkis — 254 bal.; 
karalienės vietai: Marijona 
Paulionytė — 3,891 bal.; Au
gusta Kočiūtė — 3,408 bal.; 
Ona Zajankauskaitė — 1,980 
bal.; L. Kazlauskaitė — 1,- 
070 b.; Ad. Jakupčionytė — 
889 b.; A. Rugenytė — 824 
b.; EI. Zaleskaitė — 705 b.

Teko pamatyti tikrai ka
rališkus rūbus bei vainikus, 
kuriuos dėvėjo išrinktieji.

Girdėt, kad parapijai liko 
gražaus pelno. N. N.

LAIDOTUVĖS

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

LIETUVIŲ KALBOS 
KURSAI

— Sodalietės ruošia jau 
paskutinį šiais metais balių, 
įvyksiantį lapkričio 5 d., 
penktadienį, 8 vai. vak., pa
rapijos salėje. Sodalietės vi
sada įdomius balius turi, šį 
sykį bus galima privalgyti 
riešutų kiek tik kas norės. 
Geras orkestras smagiai 
gros lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. Įžanga tik 25 
c. Pelnas parapijai. Visi nuo
širdžiai kviečiami.

— Spalių mėn. rožančiaus 
pamaldos bus kasdien 7:30 
vai. vak., sekmadieniais 4 
vai. po pietų.

— Rugs. 16 d. įvyko gau
sus sodaliečių susirinkimas 
kuriame ilgesnę kalbą paša

Lietuvių kalbos ir istori
jos kursai Columbia univer
sitete prasidės šį pirmadie
nį, rugsėjo 27 d. Juos ves, 
kaip ir pernai, dr. Jos. J. 
Raymond-Rimavičius, Maria- 
napolio kolegijos profeso
rius. Registruotis reikėtų 
tuojau. Pilnas žinias suteiks 
prof. Clarence Manning, 406 
Philosophy Hall, 116th St. ir 
Amsterdam Ave.

Lietuviai studentai ragi
nami įsirašyti į šiuos kur
sus, kuriuose galima ne tik

x lietuvių kalbos išmokti, bet 
ir už išklausytą kursą ati
tinkamą universiteto pripa- kė kun. J. Aleksiūnas apie 
žinimą (kreditą) gauti.

Palydėjus ir atsisveikinus 
su savo draugėms, išvyku- 
sioms į Šv. Pranciškaus Aka
demiją Pittsburghe, panorė
jo ir Adelė Baukiūtė, mažų
jų sodaliečių sekretorė, stoti 
ton akademijon, todėl rugsė
jo 13 d. ir išvažiavo į tą 
mokslo įstaigą. Ad. Baukiū
tė jau du metus aukštesnius 
mokslus yra baigusi Brook- 
lyne. Linkime ir jai geriau
sios kloties moksle. Dabar 
jau bus net keturios šv. Jur
gio parapijos atstovės moks
lo židinyje, šv. Pranciškaus 
akademijoje.

Šiemet net po dviejų ati
dėjimų galutinai parapijos 
piknikas įvyko savo salėje 
rugsėjo 12 d. ir visais at
žvilgiais pavyko: žmonių at
silankiusių buvo tiek daug, 
kad kažin ar toji salė yra 
mačiusi tokį skaičių. Pažy 
mėtina, kad paskutiniu laiku 
visi parapijos parengimai 
nepaprastai sėkmingi ir veik 
kiekvieną kartą tenka nu
girsti išsireiškimų, kad nie
kados praeityje nebūdavo

Rugsėjo 13 d. mirė 
miera Bložienė. Palaidota 
rugsėjo 16 d. bažnytinėmis 
apeigomis. Mišias atlaikė ku
nigai Aleksiūnas, Balkūnas 
ir Laurynaitis.

Velionė buvo pavyzdinga 
katalikė, lietuvė, gražiai iš
auginusi savo šeimą. Nuliū
dime liko vyras Mykolas, sū
nus Jonas, dvi dukterys, anū 
kės, brolis Juozas Terebeiza 
Brooklyne, vienas brolis ir 
sesuo Lietuvoje.

A. a. Bložienė buvo kilusi 
iš Augmenų kaimo, Baisio- 
galos valse., Kėdainių apskr. 
Velionė buvo visų pažįstamų 
gerbiama ir mylima; per lai
dotuves sudėta daug dvasi
nių ir gėlių bukietų.

Velionies vyrui Mykolui, 
sūnui, dukterims ir visoms 
giminėms reiškiam giliau
sios užuojautos.

Nuliūdęs.

Kazi-

MASPETHO ŽINIOS

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJOS

— Šv. Vardo vyrų draugi
jos svarbus susirinkimas į- 
vyksta šį sekmadienį tuojau 
po sumos. Visi nariai prašo
mi atsilankyti, nes'yra svar
bių reikalų.

sodalicijos veikimą.
— Lietuvių kalbos mokyk- tiek daug dalyvių. Tad para- 

la jąu atsidarė. Pamokos 
šeštadieniais 2 vai. p.p. Mo
ko seselės pranciškonės. Pra
šomi tėvai siųsti vaikus, 
ypač ruoštis sutvirtinimo
sakramentui, kuris bus tei- čiais -galutinais

pija nei kiek nemažėja, o au
ga. Įdomiausia buvo rinki
mai į karaliaus ir karalie
nės „sostus”. Varžytynės ėjo 
visu smarkumu su sekan- 

daviniais:

Šį sekmadienį, rugs. 26 d., 
8 vai. vak. parapijos salėje 
matysime Lietuvą paveiks
luose. Rodys'jau mums žino
mas filmininkas p. J. Janu- 
ševičius. Jo paveikslai visa
da aiškūs ir įdomūs, šie pa
veikslai nebus antru kartu 
rodomi Maspethe. Visi at
lankykime Lietuvą paveiks
luose.

Žinutės
— Sodalietės šį sekmadie-

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

IŠPILDYS ARTISTO JUOZO OLŠAUSKO GRUPĖ iš Amsterdam, N. Y.

Kanklininkas J. Olšauskas 
Šv. Kazimiero Liet, parap. 

vargonininkas 
Amsterdam, N. Y.

J. Olšauskas
E. Lukšytė
S./Kisieliūtė
J. Piliponis
S. Šlaveikis
V. Motiejūnaitė 
Radio Duetas 
E. Sopanavičiūtė
K. Hoffmanas 
R. Kurdinaitis 
V. Tamkiūtė 
Albany Duetas ,

RENGIA

nį netenka dviejų narių — 
p-lės Budrytės ir p-lės Sin
kevičiūtės. Abi stoja į mote
rystę.

— Kun. J. Vosylius,M.I.C. 
lankėsi Maspethe. Sakė pa
mokslus Stebuklingo Medali- 
ko novenoms pirmadienio 
vakarą. Novena laikoma 
kiekvieną pirmadienį: 7:15 
vai. lietuviškai ir 8 vai. ang
liškai.

— Rožančiaus draugijos 
šokiai nebuvo gausūs. Drau
gijos metinis susirinkimas į- 
vyks kitą sekmadienį, spalių 
3d. 4:30 vai. p.p. Metinės 
mišios bus tą sekmadienį 9 
vai. ryto.

— Rožančiaus pamaldos 
bažnyčioje bus kasdien 7:30 
vai. vak., sekmadieniais 4 
vai. po pietų.

— Šv. Vincento draugija 
ruošia šokius par. salėje 
spalių 3 d. vakare.

Mickevičienė ir P. Varnienė.
Kuopos valdyba labai dė

kinga visiems prisidė ju
slėms, kad ši vakarienė pa
sisektų, o ypač dėkinga mu
zikams Pr. Dulkei ir J. Brun- 
dzai ir jų choristų grupėms. 
P. Dulkė buvo sudaręs ir or
kestrą, kurs smagiai pagro
jo.

LICENSES 
Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 4526 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4418— 
4th Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

HENRY HORSTMANN
4413—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

t S, šampanas.
jĮgsanko testament 
jty skirtumas. * 
paridento kelionė, 
jogiški mažmožiai

APSIVEDĖ

NOTICE is hereby Riven that License No. 
EB 3658 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 589— 
3rd Ave.. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

MICHAEL ZATORSKI
589—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

PAGERBĖ NAUJAS 
NARES

35-tos kuopos sąjungietės 
naujoms narėms prįmti ir 
pagerbti rugsėjo 19 d. šv. 
Jurgio par. salėje suruošė 
vakarienę, kurios programos 
vedėju buvo klier. Pr. Rau
galas. Sveikinimo kalbas pa
sakė kunigai kleb. K. Paulio- 
nis ir Ant. Petrauskas, są- 
jungiečių N. Y. ir N. J. ap
skrities pirm. S. Subatienė, 
Amerikos redaktorius ir kuo 
pos pirm. M. Brangaitienė.

Muzikos programą išpildė 
vargoninkų J. Brundzos ir 
Pr. Dulkės choristų grupės. 
Pr. Dulkės trys sūnus suvai
dino juokingą pasikalbėjimą 
ir pagrojo; jų vaidinimas vi
siems labai patiko.

Vakarienės šeimininkėmis 
ir patarnautojomis buvo są
jungietės O. Limantienė, A. 
Kazlauskienė, O. Bartulienė, 
V. Kazlauskienė, M. česnule- 
vičienė, M. Kučinskienė, A. 
Jankauskienė, A. Jekubčio- 
nienė, L. Vasiliauskaitė, V. 
Bartulytė, P. Jankauskaitė, 
P. šiaublevičiūtė. Stalui pa
puošti gėles parūpino B. 
Mieželienė ir A. Slivinskienė.

Prie garbės stalo sėdėjo 
naujos sąjungietės: M. Vali- 
navičienė su vyru, A. Slivin
skienė, P. Pučkorienė, P.

LIETUVIU RADIO DRAUGIJA
Direktorius — J. P. GINKUS Vice-direkt. — V. UBAREVIČIUS

DALYVAUS VIETINIAI MENININKAI IR ŽYMIAUSI
AMSTERDAMO DAINININKAI

SEKMADIENI, SPALIO-OCT. 17 D., 1937

GRAND PARADISE BALL-ROOMS
318 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

šokiams gros J. Avižonio orkestras

Pradžia 4:15 vai. p.p. Bilietai: $1.00 — 75c. — 50c.

IIIOIIIQIIIOIIIQIIIQ

šeštadienį1, rugsėjo
Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioj apsivedė Barbora 
Radzevičienė su Augustu 
Adomaičiu, šliūbas buvo 3 
vai. po pietų.

Linkime naujavedžiams 
daug laimės jų gyvenime.

18 d.,

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3741 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of tha 
Alcoholic Beverage Control Law at 284 
Avenue X, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

MARIA POLACCO
Welcome Restaurant & Pizzeria 

284 Avenue X, Brooklyn, N. Y.
Napolitana

"AMERIKA"
423 Grand St. Brooklyn, NY.

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
1—2 P. P.

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS:
8—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-0108

į Tel. EVergreen 7-1312 ' £
Dr. H. MENDLOWITZ |

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

VALANDOS: I
1 iki 8 ir nuo Sekmadieni: |

7-8 vai. vakaro ' 10 Iki 12 vai. ryv g
FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J. g

Tel. EVergreen 8-702?

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tikrą Ltetuvlfiką
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus 

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia Ir 1 kitus miestus.

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

' A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

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

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas

ATSKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALŪS Iš geriausių 
bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

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

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška Sarvoj lAul koplycda Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos
84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

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

iTel. EVergreen 7-4335 Telefonas: STagg 2-4409

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

$ Sąjunga Že 
^dino naujus, 
jį ištaigingus i 
$ atidarymo iš 
$fiai pavaišinti 2,5 
$ putojančio šai 
■įte praėjusios lai 
sustingai, valstybių 
ji šoko, vieni kitiem 
įžodžių nešykštėjo, 
£ šampano tuštino į 
{Otias taures už pi

iškilmės turėjo
< sty Sąjungos stipry 

saulinę reikšmę. B 
(i laiku trys Tai’ 
$)s nariai giliausi: 
fintą Sąjungos silp 

liaus krašto neteku 
na, pavergtoji Etio; 
nnjuje ir liepsnos 
budinta Kinija. Tau 
ip nieko nepadai 

valstybės, T. S. 
ūktų teisybės. Tai 
ps ponai lenkiasi

ii ir putojančiam šan

Čekoslovakijos pi 
u dr. Benešąs savo 
iįo Masariko laid< 

Sakytoje kalboje 
Id Masariko fill 
tampa santrauka b 
p: „Jėzus, bet ne O 
b to, jis priminė M 
■os žodžius: „Įtal 
p argumentas už 
įratiją yra tikėjimas 
į į jo vertę, į jo j 
jo nemirtingą sielą 
atija yra dieviški 
j gyvenidinimas i 
Hasarikas savo tai 
k vertingą testa 
^nepaprastai sugek 

lygsvarą žmoę 
teisių ir p

žurnalistas Harold I 
raęs Sovietų Ru 
iciai tyrinėjo ekon< 
itinj ir kitokį gyvi 
Knistų valstybėje, 
įdomių žinių jis 
1 įvairių veikalų žj 
prašytojai Rusijoje 
Atlyginimo net 20i 
šiį metams, o papi 
Mikė per metus ui 
darbą gaunanti tik t 
rublių. Taigi, rašyt 

u algos du šimtu k; 
ton nei paprastas da

Aviškais žodžiais r 
būstai dažnai šūkai 
kapitalistinėse valsty 
aisus atlyginimo skir 
Bet kaip elgiasi „svii 
tojai" Sovietų Rusi,

lentas Roosevelt; 
togai lanko vakarini
* Nors visur jis nes 

šypsenos, bet nes t

miškinio žymių. Prie,

pakvietė guberna- 
? vieną senatorių drau 

važiuoti, o antras 
O'Mahoney, liko

prezidento pa- 
Padidinti vyriausio

- jis pagerbė 
ir atvyko į stotį

daug kam pri-
JJul nuotykį, kai 

kandi- 
^patarėjai nepa-


