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Tautų Sąjunga Ženevoje 
pastatydino naujus, nepa
prastai ištaigingus rūmus, 
kurių atidarymo iškilmių 
dalyviai pavaišinti 2,500 bu
telių putojančio šampano. 
Iškilmės praėjusios labai en
tuziastingai, valstybių atsto
vai šoko, vieni kitiems gra
žių žodžių nešykštėjo, bute
lius šampano tuštino ir bliz
gančias taures už pasaulio 
taiką kėlė...

Tos iškilmės turėjo liudyti 
Tautų Sąjungos stiprybę, jos 
pasaulinę reikšmę. Bet tuo 
pačiu laiku trys Tautų Są
jungos nariai giliausiai jau
tė Tautų Sąjungos silpnumą: 
Vilniaus krašto netekusi Lie
tuva, pavergtoji Etiopija ir 
kraujuje ir liepsnose pa
skandinta Kinija. Tautų Są
junga nieko nepadarė, kad 
šios valstybės, T. S. nariai, 
sulauktų teisybės. Tautų Są
jungos ponai lenkiasi smur
tui ir putojančiam šampanui.

Čekoslovakijos preziden
tas dr. Benešąs savo prano
kėjo Masariko laidotuvėse 
pasakytoje kalboje pasakė, 
kad Masariko filosofijos 
trumpa santrauka buvo to
kia: „Jėzus, bet ne Cezaris”. 
Be to, jis priminė Masariko 
šiuos žodžius: „Įtakingiau
sias argumentas už demo
kratiją yra tikėjimas į žmo
gų, į jo vertę, į jo protą ir 
j jo nemirtingą sielą. Demo
kratija yra dieviškas tvar
kos gyvenidinimas žemėje”.

Masarikas savo tautai pa- 
vertingą testamentą. 

Jis nepaprastai sugebėjo iš
laikyti lygsvarą žmogaus ir 
valstybės teisių ir pareigų 
pripažinime.

Žurnalistas Harold Denny, 
gyvenęs Sovietų Rusijoje 
plačiai tyrinėjo ekonominį, 
politinį ir kitokį gyvenimą 
komunistų valstybėje. Tarp 
kitų įdomių žinių jis rašo, 
kad įvairių veikalų žymes
nieji rašytojai Rusijoje gau
na atlyginimo net 200,000 
rublių metams, o paprasta 
darbininkė per metus už sa
vo darbą gaunanti tik tūks
tantį rublių. Taigi, rašytojas 
gauna algos du šimtu kartų 
daugiau nei paprastas darbi
ninkas.

Lietuviškais žodžiais rašą 
komunistai dažnai šūkauja 
kad kapitalistinėse valstybė 
se baisus atlyginimo skirtu
mas. Bet kaip elgiasi ,,svieto 
lygintojai” Sovietų Rusijo
je?

Prezidentas Rooseveltas 
sėkmingai lanko vakarines 
val-bes. Nors visur jis nesi
gaili savo šypsenos, bet nesu 
laiko ir savo nepasitenkini
mo pareiškimo žymių. Prieš 
važiuodamas į Wyoming val
stybę, jis pakvietė guberna
torių ir vieną senatorių drau 
ge su juo važiuoti, o antras 
senatorius, O’Mahoney, liko 
nepakviestas. Mat, O’Maho
ney nerėmė prezidento pa
siūlymo padidinti vyriausio 
teismo teisėjų skaičių.

Tačiau O,Mahoney buvo 
džentelmenas — jis pagerbė 
prezidentą ir atvyko į stotį 
pasveikinti.

Šis įvykis daug kam pri
minė 1916 m. nuotykį, kai 
respublikonų partijos kandi
dato Hughes patarėjai nepa-

Mussolini ir Hitleris Nori
Fašistinės Europos

Berlynas. — Vokiečių iš
kilmės Mussoliniui pagerbti staigmenišką 
pasiekė aukščiausio laipsnio „Nei Italijoje, nei Vokietijo- 
rugsėjo 28 dieną, kai po di- ; 
džiulių demonstracijų abu ■ 
diktatoriai, Hitleris ir Mus- ; 
solini, pasakė kalbas, kurių : 
pasiklausyti sporto aikštėje 
ir aplink ją buvę susirinkę 
apie 3 milijonai žmonių. Dik
tatorių kalbos buvo perduo
tos per radio ne tik Vokieti- : 
jai, bet ir daugeliui valsty
bių.

Ir Mussolini ir Hitleris 
nieko naujo nepasakė. Abie
jų kalbos beveik visai vieno
dos. Vienas gyrė Vokietiją, 
kitas Italiją. Abu puolė ko
munizmą ir nepalankiai pa
sisakė apie demokratiją. Mu
ssolini pareiškė, kad visa 
Europa veikiai būsianti fa
šistinė ir taip įvyksią ne dėl 
fašistinės propagandos, bet] 
kaip dabartinių įvykių pa
sekmė.

Mussolini ypatingu tvirtu
mu pabrėžė abiejų valstybių 
norą taikos. „Visas pasaulis 
klausia, kuo baigsis Berlyne 
susitikimas — karu ar tai
ka? Abu mes, Hitleris ir aš, 
visu balsu atsakome — tai
ka! — kalbėjo Mussolini.

Mussolini padarė vieną 
pareiškimą:

j e nėra diktatūros. Čia yra, 
žinoma, jėgos ir organizaci
jos, kurios tarnauja žmo
nėms. Nei viena vyriausybė 
pasaulyje neturi tokio žmo
nių pritarimo, kaip Vokieti
jos ir Italijos vyriausybės. 
Didžiausios ir geriausios de
mokratijos, kurias 
žino, yra vokiškos 
kos.”

Abu diktatoriai 
kad Vokietija ir Italija eis 
išvien ir būtų tuščios pastan 
gos, jei kas mėgintų jas per
skirti ar kurstyti vieną prieš 
kitą. Mussolini ypatingai pa
žymėjo, kad Vokietija nepri
sidėjo prie Tautų Sąjungos 
paskelbtų ekonominių repre
sijų prieš Italiją etiopų karo 

' metu, o Hitleris priminė, 
kad Italija nepritarė Vokie
tijos pažeminimui, kurį pa
darė Versalės sutartis.

Mussolini prabuvo Vokie
tijoje 5 dienas. Hitleris pa 
sistengė jį priimti ko iškil
mingiausiai. Tokių iškilmių 
nebuvo mačiusi ir kaizerinė 
Vokietija.

pasaulis 
ir itališ-

pasakė,

JAPONIJA STIPRINASI RUSIJOS PASIENY
tas D. Bogomolovas, Rusijos 
atstovas Kinijai. Jis atlėkė 
orlaiviu iš Nanking©. Mano
ma, kad jo staigus iškvieti
mas yra ryšium su Rusijos 
galima pagalba Kinijai bent 
ginklų pristatymu.

Pranešimais iš šiaurinės 
Kinijos, japonai mobilizuoja 
600,000 žmonių kariuomenę, 
kuri specialiai skiriama gali
mam susirėmimui su Rusija. 
Japonų kariuomenės stip
riausiai šiuo laiku sukoncen
truota Korėjoje ir Mandžū
rijoje, Sibiro pasieny.

Į šiaurinę Kiniją japonai 
kasdien siunčia kariuomenės 
pulkus, ginklus, arklius ir 
maistą, kas rodo, kad japo- 

1 nai ruošiasi ilgam karui, 
respublikoniška Kalifornija ^>rainc^zų karinių sPecialistų 
4,000 balsų dauguma pasisa
kė už demokratą Wilsoną. 
Tie 4,000 balsų atėmė iš 
Hughes progą būti preziden
tu.

Didelių žmonių užsispyri
mai ir netaktingi elgesiai at
rodo labai keisti, bet padaro 
didelės įtakos valstybiniame 
gyvenime. Nuo mažmožių 
nieks neapsaugotas, 
mat, jie žmogiški. •

Maskva. — Sovietų Rusi
jos spauda atvirais žodžiais 
primena japonams rusų ka
riuomenės galią ir pasiryži
mą sutrempti bet kokį prie
šą, pasikėsinusį prieš Rusi
ją.

Sov. Rusijos kariuomenės 
laikraštis Raudonoji žvaigž
dė tarp kitko taip rašo: 
„Jei mes būsim priversti ka
rui, tai tas karas bus ne So
vietų teritorijoje, bet terito
rijoje tų, kurie pirmi išdrįs 
pakelti ginklą prieš mus”.

Į Maskvą staiga pakvies-

kvietė Kalifornijos guberna
toriaus Johnson, republiko- 
no, pasitikti Hughes. John
son išėjo tada už Wilsoną ir

nes,

Mussolini ir Hitleris laiko
mi nepaprastai tvirto būdo 
žmonėmis, tačiau ir jie ne
laisvi nuo tų žmogiškų maž
možių. Norėdamas Mussoli
niui geriau įtikti, Hitleris 
parinko apie 200 gražiausių 
vokišku moterų ir jas pri
statė Mussoliniui iškilmin
gos arbatėlės metu. Atrodo, 
kad Mussolini buvo paten
kintas tais žmogiškais maž
možiais, nes su malonumu 
bučiavęs ištiestas moteriš
kas rankas...

Kruvinas džiaugsmas
Egiptiečiai praeitą savaitę 

suruošė iškilmingą eiseną 
savo jaunam karaliui pa
gerbti. Džiaugsmą reiškian
čioje minioje buvo per 80,- 
000 žmonių. Minios susigrū
dimas buvo toks didelis, kad 
22 žmonės mirė, keli šimtai 
sužeistų. Karalius paskelbė, 
kad žuvusieji bus palaidoti 
valstybės pinigais, o jų šei
moms bus paskirtos pensi
jos. Jaunas karalius Farouk 
esąs nepaprastai egiptiečių 
mylimas. Jam dar tik 17 me
tų.
Farley pasitrauks

Praeitą savaitę pasitvirti
no gandai, kad paštų virši
ninkas James A. Farley ne
trukus pasitrauks ir užims 
Pierce-Arrow automobilių I
bendrovės pirmininko vietą; 
jo metinė alga sieksianti 100 

, tūkst. dolerių. Iš valdžios pa 
sitraukęs Farley pasiliks ir 

( toliau demokratų , partijos 
pirmininku. I
Pardavė vaiką

Chicagos policija paėmė iš 
vienų namų 2 mėnesių mer- 

. gaitę ir laikinai atidavė šv. 
Vincento prieglaudai; kūdikį 

. laikę žmonės paaiškino, kad 
į jie nupirko jį už vieną dole- 
į rį. Kūdikio motina, 16 metų 

mergina, ir kiti „pardavėjai” 
suimti.
Katalikių moterų 
suvažiavimas

Šios savaitės pradžioje 
> Washingtone prasidėjo kata- 
! likių moterų tautinės tary- 
■ bos suvažiavimas, kuriame 
• dalyvauja apie 1000 atstovių, 
i Suvažiavimui svarbią kalbą 
'■ apie apaštalavimą pasakė 

kun. Schulte, kurs dirba sun- 
! kų misijonieriaus darbą tarp 
, eskimų.

Dunojaus nelaimės
Dunojaus upėje nuskendo 

30 rumunų keleivių, kai su
sidūrė keleivinis garlaivis Ly 
dia su prekiniu Sernavada. 
Tai įvyko rugsėjo 25 d. Abu 
laivai nuskendo.

Sudegė laivas
Apie 115 mylių nuo Peru 

valstybės pakrančių sudegė 
keleivinis laivas Santa Lu
cia. Laivo 165 keleiviai, įvai
rūs kroviniai ir paštas išgel
bėti be jokių nuostolių.
Dingo caro generolai

Paryžiuje praeitą savaitę 
dingo du buvę rusų caro ar
mijos generolai, žymūs Pran
cūzijoje gyvenančių rusų pa
bėgėlių vadai — Skobline ir 
Miller. Yra įtarimas, kad 
gen. Skobline buvo sovietų 
agentas ir kad jis pagrobė 
gen. Millerį. Panašiomis ap
linkybėmis iš Paryžiaus din
go gen. Kutiepov ir niekada 
negrįžo. Prancūzų policija 
dabar stropiai saugo gen. 
Denikiną.
Smegenų institutas

Prie Georgetown katalikų 
universiteto Washingtone 
atidarytas smegenų tyrinęji
mo institutas, kuriame jau 
yra apie 5000 žmonių ir gy
vulių smegenų. Tai būsiąs

apskaičiavimu, japonai šiuo 
laiku šiaurinėje Kinijoje tu
ri 340,000 karių, o Korėjoje 
ir Mandžūrijoje mobilizuoja 
armiją iš 600,000 karių.

Šios savaitės pradžioje ja
ponų orlaiviai ištisas valan
das bombardavo Chapei ir 
apylinkę. Visoje Šanchajaus 
apylinkėje japonai yra palei
dę į darbą savo kanuoles, ka
ro laivus ir orlaivius. Cha
pei bombardavime per valan 
dų numesta apie 40 bombų, 
kurių kiekvienos svoris sie
kiąs 500 svarų.

Japonų bombardavimai 
dabar daugiausia taikomi į 
kinų aerodromus ir ginklų 
sandėlius, tačiau bombos 
dažnai kliūna į tirščiausiai 
apgyventas vietas.

Paskutinėmis žiniomis, 
Shansi provincijoje kinų 
kariuomenei pavykę atremti 
japonų puolimą, kurio metu didžiausias ir moksliškiau- 
į nelaisvę patekę per 2,000 šiai įrengtas smegenų tyrinę 
japonų. jimo institutas pasauly.

Italai baudžia saviškius
Etiopijoje italai sušaudė 

keturis italus, kurie buvo už
puolę etiopų maisto krautu
vę. Nusikaltėliai tuojau teis
ti ir bausmė greit įvykdyta. 
Italai nori parodyti etio
pams, kad jie lygiai baudžia 
visus nusikaltėlius...

Ilgiausias tiltas
Danijos karalius Kristijo

nas, 67 metų, savo gimtadie
nį, rugsėjo 26 d., atidarė Eu
ropos ilgiausį tiltą, jungiantį 
Zelandijos ir Falsterio salas. 
Tilto ilgis siekia 10,432 pė
das virš atviro vandens. Til
to statyba buvo pradėta 1932 
m.; kainavo apie 9 mil. dole
rių.
Šaudo ir šaudo!

Praeitą savaitę Vladivos
toke ir kitose vietose komu- 

t nistų komisarai sušaudė per 
40 naujų „išdavikų, trocki- 

. ninku” ir kitokių „ištikimų- 
1 jų”. Toks skaičius sušaudytų 

pranešama beveik kas savai
tė jau kelintas mėnuo.

Lenkai baudžia
i

Lenkų teismas du ameri
kiečius lenkus studentus 
skaudžiai nubaudė už „mėgi- 

[ nimą iššmugeliuoti” pinigus 
. į užsienį: stud. Milevski iš 
i Milwaukee, Wis. nubaustas 
' 10 mėn. kalėjimu, 9,000 zlotų 

bauda ir iš jo konfiskuota 
60,000 zlotų; jo draugas 
stud. Glowacki iš> Lawrence, 
Mass, nubaustas 6 mėn. ka- 

! Įėjimo, bet jo bausmė palik
ta nevykdoma, jei per se
kančius 2 metus nenusikals.

I

T. S. Rūmai
, Rugsėjo 25 d. Ženevoje 
į atidaryti nauji Tautų Sąjun- 
. gos rūmai, kurie nepaprastai 
i puošniai įrengti. Atidarymo 

vaišėse dalyvavo apie 2,800 
žmonių, kurie ištuštino per 
2,500 butelių geriausio šam- 

' pano. Vaišių išlaidas paden- 
gą turtuolis indas Aga Khan.
Mokinys šovė mokytoją

Toledo, Ohio, vienoje pra
džios mokykloje 12 metų 
mokinys paleido kelis šūvius 
į savo mokytoją, kai ši atsi
sakė paleisti iš klasės vieną 
mokinę ir nupirkti saldumy
nų. Vienas iš penkių šūvių 
pataikė mokytojai į vidu
rius. Po to mokinys bandė 
pats nusišauti, paleisdamas 
šūvį sau į galvą. Šaudymo 
priežastimi laikoma blogų 
paveikslų įtaka.
70,000 užmuštų!

Raudonojo Kryžaus ir ki
tų įstaigų žmonių tiksliu 
apskaičiavimu, mūšiuose 
prie Šanchajaus žuvo apie 
70,000 žmonių — 60,000 kinų 
ir 10,000 japonų. Abi kovo
jančios pusės nelaisvių be
veik nepripažįstą — šaudo 
belaisvius, nežiūrint ar jie 
sveiki ar sužeisti.
Drąsina karius

Kinijos vyriausio 
Chiang-Kai-sheko žmona lan 
ko karo mūšių vietas, kur 
kinų kariams įteikia įvairių 
dovanų ir stiprina jų dvasią 
gynimosi kovai prieš japo
nus. Ji yra baigusi universi
tetą Amerikoje, puikiai žino 
anglų kalbą, todėl daug rašo 
angliškuose laikraščiuose,

Pabaltijos Valstybių Vieny 
be Stiprėja

— Baltijos valstybių vie
nybė nuolat stiprėja, šiomis 
dienomis Ženevoje, Tautų 
Sąjungos posėdžių metu, Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos už
sienių reikalų ministerial tu
rėjo nuoširdų pasitarimą, 
kuriame numatytos priemo
nės geresniam bendravimui 
ir tarpusaviems ekonomi
niams santykiams stiprinti.

— Lietuvos visuomenė iš
kilmingai mini prelato Pau
liaus Januševičiaus 70 metų 
sukaktį. Prel. Januševičius 
yra Kauno Švč. Trejybės 
par. klebonas, pasižymėjęs 
nepaprastu veiklumu labda
rybės darbuose. Jo žinioje 
išvystyta našlaičių ir netur
tingųjų vaikų globa, ypač 
prieglaudos ir amatų moky
klos.

— Rugsėjo 26 d. sėkmin
gai baigėsi Lietuvos, Latvi
jos, Estijos ir Suomijos stu
dentų sporto olimpiada, ku
rią laimėjo estai ir latviai.

— Rugsėjo 26 d. Klaipėdo
je įvyko nepapratos iškilmės, 
kurių metu Respublikos Pre
zidentas Smetona 6 pėstinin
kų pulkui įteikė Vyčio Kry
žiaus vėiavą.

— Šiauliuose rugsėjo 26 d. 
atitinkamai paminėta laukų

darbo užbaigtuvių šventė, 
kurios proga suruošta seno
vės ūkio meniška paroda. 
Iškilmėse buvo per 35,000 
žmonių. Buvo atsilankę mi
nisterial Tūbelis, Putvinskis 
ir kiti svečiai iš Kauno.

— Rugsėjo 25 d. išmėgin
ta linų rovimo naujoviška, 
mašina, kuri per valandą 
nurauna vieną hektarą linų 
lauko. Manoma tokių maši
nų parūpinti ūkininkams ir 
tuomi patobulinti linų ūkį.

— Rugsėjo 23 dieną sei
mas padidino valstybės tau
pomųjų kasų ir moksčių de
partamento tarnautojų skai
čių. Papildomai nusavino že
mės universiteto klinikų rei
kalams.

— Valstybės taupomose 
kasose 1928 m. buvo vienas 
milijonas litų indėlių, o šian
dien indėliai pasiekė 58 mi
lijonų litų.

— Netrukus dail. Adomas 
Varnas sulauks kūrybos 30 
metų sukakties, kuriai pa
minėti Kaune susidarė ko
mitetas.

_ Pagrobtas policininkas 
Stankevičius būsiąs* lenkų 
sugrąžintas tik spalių pra
džioje.

vado

MIRfrTO MIEGO 
LIGOS 5 METŲ VILNIAUS LIETUVIUS

Chicago. — 1932 m. vasa
rio 15 neišaiškinta miego li-

Vilnius. — Tremiami Len
kijon penki lietuviai moky-XXV -XV XXVXVU.XVXXXXXVU xxxxv&v XX------j------ c------------------ --------------------------

ga susirgusi Patricia Ma-|tojai: K. Paukštė iš Švenčio- 
guire mirė rugsėjo 28 d. Mi-.nių apskr., D. Viščinas iš 
rimo priežastis — plaučių Gardino apskr., M. Matkevi- 
uždegimo liga. Velionė buvo čiūtė-Karosienė iš Brėslau- 
32 metų.

Maguire užmigo 1932 m. 
vasario 15 d. ir iki pat mir
ties nebuvo nubudusi. Ge
riausi gydytojai per tuos 
51/2 metų naudojo visas me
dicinos priemones ligonei at
gaivinti, bet nepasiekė jokių 
vaisių.

MĖSOS Ji AINOS LABAI 
KYLA

New Yorke paskutiniu lai
ku labai pakilo mėsų kainos. 
Daug valgyklų savininkų nu
siskundžia, kad jie nebegali 
padaryti pelno dėl pakilusių 
kainų. Mėsų kainos pakilo 
svarui nuo 9 iki 15 centų, 
palyginus su pernai buvusio
mis kainomis.

Ypatingai nukenčia „ko- 
šernos” mėsos pardavėjai, 
kurių net 5,000 žada šią sa
vaitę uždaryti krautuves, 
protestuodami prieš aukštas 
mėsos kainas.

AUTOBUSO NELAIME 
LIETUVOJE

jos apskr., Mikalojus Vidžiū
nas ir Mykolas Lašinskas iš 
Vilniaus — Trakų ap. Len
kijoje jiems bus suteiktas 
darbas grynai lenkiškose pr. 
mokyklose. Jų darbas gimta
me krašte pripažintas negei
stinas.

Lenkų švietimo ministeris 
prof. Svientoslavskis lankė 
Vilniaus apygardos lenkiš
kas mokyklas. Ta proga dau
gely vietų lietuviai tėvai į- 
teikė jam skundus dėl Šven
čionių gimnazijos uždarymo, 
o taip pat prašė palikti lie
tuvius dėstyti mokytojus, 
kurie geriau sugeba dėstyti 
lietuvių kalbą kaip lenkai at
ėjūnai iš kitur.

Lenkų policininkai išvežė 
iš Marijampolės sodžiaus M. 
Uždavinytę ir Norkūnus: 
Stasį ir Petronėlę. Jiems pri
teista po 2 — 3 mėnesius ka
lėti už tariamą pasipriešini
mą valdžiai, darant šv. Kazi
miero draugijos skyriaus re
viziją. Kad tai būta „menko 
pasipriešinimo” matyti iš 
skirtos bausmės menkumo. 
Vis dėlto nubaustieji „smur
tininkai” priversti kalėti šv. 
Stepono kalėjime ■> Vilniuje. 
Norkūnai su savimi pasiėmė 
dviejų savaičių dukrytę, o 
ketvertą vaikų paliko namie.

Kaunas. — Netoli Vilkijos 
įvyko skaudi autobuso nelai
mė: autobusas, kuris vežė 
maldininkus į Šiluvą, apvir
to. Juo važiavo 60 moterų. 
Dvi moterys, Ona Grubelytė 
ir Ona Liepinaitė, užmuštos, 
dvi sunkiai sužeistos, o 40 
lengvai sužeistų.

Autobusą vairavęs šoferis 
areštuotas. Teismo organai buvo ekskursijų iš provinci- 
veda stropų tardymą.

— Per pirmą šių metų pu
smetį karo muziejų aplankė 
33,784 žmonės. Labai daug

h-
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TAUTŲ SĄJUNGA KRYŽKELĖJE

darbininkai turi pilniausią 
laisvę. Darbininkai turi pil
niausią teisę organizuotis ir 
derėtis. Tą garantuoja kon
stitucinė demokratija.

Wagner Act papildo kon
stitucijos garantuotas teises, 
jas aiškina. Jungt. Valstybių 
konstitucija yra darbininkų 
teisių „magna charta” — di
dysis raštas.

Bet kokias teises turi vy
riausybės tarnyboje darbinin 
kai? Wagner Labor Rela
tions Act. kaip sako Roose
velt, neliečia vyriausybės 
800,000 samdinių! Preziden
tas aiškiai yra apibrėžęs, 
kad valdininkai — o toki y- 
ra visi vyriausybės samdi 
niai — neturi teisės strei 
kuoti. Jis perspėjo Amerikos 
Darbo Federaciją ir Indus
trijos Organizacinį Komite
tą (CIO), kad jisai netole
ruos'valstybės samdytų dar
bininkų streikų ir, kad jie 
negali organizuotis į unijas, 
kaip tarimosi agentūras fe 
deraliams darbininkams.

Dėlko prez. Roosevelt taip 
elgiasi? Dėlto, kad jis vy
riausybės galva. Vyriausybė 
žmonių rinkta, atstovauja 
liaudžiai. Įstatymai jį varžo 
ir varžo kiekvieną valdinin
ką 

jnį. Vyriauybė negali tartis

Tūkstančiai Gyvybių Kasdien Ten Užgęsta ĮVAIRIOS PASTABOS

„Jei Tautų Sąjunga negali apginti teisės akivaizdoje jė
gos, ji gali nors nurodyti pasauliui blogai darantį. Jei ji 
negali vykdyti tarptautinės teisės ir Sandoros principų, ji 
gali nors pasakyti, kad ji nuo jų neatsisakė. Jei ji negali 
sulaikyti žiauraus žudymo vyrų, moterų ir vaikų ir nepa
prasto naikinimo nuosavybės iš oro bombardavimais, to
mis neteisėtomis ir nežmoniškomis priemonėmis, ji gali 
nors pareikšti, kur jos jausmai yra, kad civilizuotas pa
saulis įvykdytų visuotinį reikalavimą tuojau uždrausti to
kius darbus”.

Tai žodžiai, kuriuos šios savaitės pradžioje pasakė Ki
nijos atstovas pasaulio valstybių atstovams, susirinku
siems Ženevoje į Tautų Sąjungos posėdžius. Tie žodžiai 
draskė ne vieno civilizuoto žmogaus nesuterštus jausmus, 
tačiau vargu ar jie sujaudino tuos žmones, nuo kurių pri
klauso pasaulinė taika ir žmonijos gerovė.

Tautų Sąjunga nepaprastai gražiais norais pagrįsta in
stitucija, kurios pagrindas, deja, nėra realus. Ir ne to
dėl jos pagrindas netvirtas, kad Tautų Sąjunga įkurta po
karinių svajonių užuovėjoje, bet todėl, kad didžiųjų vals
tybių militaristai nepripažįsta silpnesniam teisės gy- su darbininkais ir negali lei-

ar vyriausybes samdi-

venti.
Tautų Sąjunga suklupo kelis sykius ir tais suklupimais 

yra atsakinga ir dėl dabartinės Kinijos tragedijos. Dėl 
pirmo Tautų Sąjungos suklupimo skaudžiai nukentėjo Lie
tuva, kuriai plėšraus ir didesnio kaimyno padaryta skriau
da ir šiandie visu savo nuogumu liudija, kad Tautų Sąjun
ga nusilenkė jėgai ir apgaulei.

Antras T. S. stambus suklupimas — nepadarymas ap
čiuopiamų žygų ryšium su japonų įsiveržimu anais me
tais į Kiniją, kur jie plėšikiškai užgrobė Mandžūriją. Tas 
japonų žygis buvo japonų imperialistinės programos vyk
dymo pradžia ir jis labai gerai pavyko.

Tas žygis'tUvjas;,susilaukė puikiausio pamėgdžiojimo, 
pasireiškusio nemažesniu žiaurumu. Dėmesy turimas Ita
lijos įsibrovimas į Etiopiją, kuri liko visiškai sutrempta, 
nesulaukusi jokios pagalbos iš Tautų Sąjungos, turėjusios 
ginti savo užpultą narį1. Tiesa, T. Sąjunga paskelbė eko
nomines represijas, bet tik tada, kai etiopams nebebuvo 
vilties atsilaikyti prieš grobuonį.

O dabar japonai antrą sykį klupdo Tautų Sąjungą, kuri 
dar net neišdrįso pasisakyti, kad Japonija neteisėtai elgia
si, užpuolusi Tautų Sąjungos narį, kurs jokiu būdu nėra 
išprovokavęs dabartinių įvykių. Jei ir dabar Tautų Sąjun
ga nesuras apčiuopiamos išeities, aišku, kad dings pasku
tinės viltys sugriauti tikrumą seniai pasakyto ir išmėginto 
posakio: „žmogus žmogui yra vilkas”, žmonijai kilnųjį 
idealą rodo krikščionybė, bet jos principai visai svetimi 
garbės, turtų ir galios ištroškusiems imperialistams.

streikų, nes tai būtų

Socializmas - Darbininku Vergija
Jau dvidešimts metų su

kaks, kai Sovietų Rusijoje taps laisvas. Darbininkų ro 
bandoma Markso teorija. 
Socializmas sovietuose dau
giau ir daugiau aiškėja. So
cializmo kvotimai tenai taip 
jį kompromituoja, kad dvi
dešimtasis amžius gali būti 
darbininkų išsilaisvinimo 
amžiumi — tikroje žodžio 
prasmėje. Darbininkas lais
vėja iš kapitalistinės vergi
jos, bet kartu patiria, kaip 
jam pavojingas ir antrasis 
kraštutinumas — socialisti
nis komunizmas. Rusijos ban 
dymas patvirtins Markso 
teorijos klaidingumą, kartu 
ir socializmo pavojų. Socia
lizmas tiek pat darbinin
kams vergija, kiek ir kapi
talizmas. Koks skirtumas 
tarp savininko kapitalisto ir 
savininko vyriausybės? Vie
nas ir kitas darbininką iš
naudoja.

Socialistai su komunistais 
tvirtina, kad privati gamyba 
išnaudoja darbininką. Prie 
kapitalizmo, sako jie, darbi
ninkų teisės paneigtos ir tik 
vyriausybei nusavinus visus

turtus darbininkas visiškai

sti 
prieš įstatymus prieš žmo
nių valią. Streikai paraly 

(žiuotų vyriausybę. Streikai 
i prieš vyriausybę yra revo 
liucija, anarchija. Jokia vy 
riausybė negali pakęsti pasi 
priešinimo jos autoritetui 
Kas teisinga mažam laipsny, 
teisinga ir aukštam laipsny. 
Tokiu pat būdu vyriausybė 
būtų priversta elgtis nusa 
vintoje gamyboje, žemė; 
ūky ir kitur.

Kad šis principas užlaiko 
mas dabartinėj Sovietų Ru 
sijoj, aišku iš darbininki 
padėties. Jų vargingas ii 
sunkus gyvenimas, vergiškas 
darbas, labai menkas atlygi 
nimas ir neturėjimas teisei 
streikuoti parodo, kaip vy 
riausybė pavergė darbinin
kus. Nieko nereiškia jų pro 
fesinės sąjungos. Jei bolše 
vikų vyriausybė nepripažin
tų sąjungos, ji negalėtų eg
zistuoti. Bet ji leidžia neva 
sąjungas, kad pažabotų dar 
bininką. Jei bolševikai neleis 
kuriam darbininkui priklau
syti prie sąjungos, kur ji 
dėsis? Nėra kortelės, nėra 
duonelės, mirk badu! Tai vy 
riausybės kilpa kontroliuoti 
bet ne darbininkų teises gin 
ti ar būvį gerinti. Ne, tikra 
vergija darbininkams So vie 
tų Rusijoje!

(Bus daugiau)
Jonas Balkonas.

jus tegalįs būti tik pilnumo 
j e įgyvendinus socializmą.

Šiame straipsnyje noriu į- 
rodyti, kad socializmas yra 
tiek pat darbininkams vergi
ja, kiek ir kapitalizmas.

Kaip pavyzdį imsiu darbi
ninkų padėtį Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse: vienų— 
vyriausybės tarnyboje, kitų 
— privačiose industrijose 
J. V. konstitucija garantuo
ja privačių industrijų darbi
ninkams teisę organizuotis 
unijas, tartis su darbdaviais, 
kelti streikus, šalia konsti
tucijos veikia leidžiami įsta
tymai darbininkui apsaugoti. 
Wagner Labor Relations, Įg-QlOs bažnyčioje įvestos ry- 
Act verčia darbdavį tartis,įų apeigų pamaldos, po ku- 
su darbininkų daugumos su-'rių pamokslus rusams sako

— Švedijos jaunimo ama
tų ir kalbų mokykla paskyrė 
2 lietuviams stipendijas.

— Raudonasis Kryžius 
dar šiemet pradės naujos li
goninės statybą Šiauliuose 
sklypą ir atitinkamą pašalpą 
davė Šiaulių miesto savival
dybė.

— Nuo rugp. 15 d. Kaune

daryta organizacija. Kon
traktų laisvė konstitucijos 
apsaugota. Darbdaviai nei 
darbininkai nėra verčiami 
pasirašyti sutartį. Priversti
na arbitraeija nelegali. Vy
riausybei nevalia katrą nors 
pusę versti tartis ar susitai
kinti. Tiek darbdaviai, tiek

kun. Helwe- 
atvykęs iš

• pastatyti

vysk. Būčys ir 
gen, neseniai 
Olandijos.

— Galvojama
po modernišką viešbutį Kau
ne, Palangoje, Birštone, Klai
pėdoje ir kitur. Kaune nori
ma atidaryti labai gerą ka
vinę.

Prieš daug šimtmečių ne-vos, 
išbrendamų pelkių, kuriuose 
buvo milijardai maliarijos 
uodų ir visokių šliužų, pa
krašty apsigyveno kelios 
žvejų ir jūrininkų. šeimos. 
Karštis čia buvo nepakenčia
mas. Nemenkesnė ir drėgmė.

O dabar toje vietoje stovi 
ketvirtas savo didumu pa 
šaulio miestas, kuriame gy 
vena puspenkto milijono gy 
ventojų. Šanchajus turi ii 
giausioje vietoje net 42 kilo 
metrus, tuo tarpu Paryžius 
— tik 16. Dangoraižių jame 
taip pat netrūksta. Didžiau
sios jo gatvės, kaip Bundas 
arba Naking Roadas yra vie
nos iš prabangingiausių gat
vių pasauly, šiose gatvėse 
susikoncentravęs visas Toli
mųjų Rytų finansinis gyve
nimas. Du trečdaliai Kinijos 
prekybos sukoncentruota 
Šanchajuje.

Atvykę į Kiniją ir gavę 
koncesijas Europos pirkliai 
tuojau suprato, kokios ver
tingos yra šitos buvusios 
pelkės ekonominiu atžvilgiu. 
Šanchajus stovi Vang-Pu ir 
Jang-Cė upių santakoje. Pa
staroji upė yra taip pat vie
na iš didžiausiųjų pasauly 
Jos 2,500 kilometrų tinka 
net didiesiems laivams plau 
kioti. Be to, ji įriguoja be
veik visą Šiaurės Kiniją. J 
taip pat svarbi, kaip vienin 
telė gysla, kuria galima pa- \ 
tekti į pačią Kinijos širdį.

Atsiminkime, kad pasauly : 
yra per 400,000,000 kinų. At
seit kas ketvirtas ar penk
tas pasaulio gyven
tojas yra kinas. Kadangi 
Šanchajuje koncentruojasi vi 
sas finansinis ir ekonominis 
Kinijos gyvenimas, tai tas 
kas valdo Šanchajų, yra Ki 
nijos rinkos neribotas vieš 
pats.

Šanchajuje yra trys mies
tai: prancūzų koncesija, tarp 
tautinė koncesija ir kinų 
kvartalas, vadinasi Puton- 
gas. Pirmieji du miestai sto 
vi kairiajame Vang-Pu upės 
krante, o trečiasis — deši 
niajame. Praktiškai, trečia 
sis miestas yra anglų valdo 
mas. Ir šituose trijuose 
miestuose gyvena, draugau 
jasi, nekenčia vienas kito 
žudosi, šnipinėja, parsiduoda 
keršija 30,000 europiečių 
30,000 japonų ir daugiau 
kaip 4 milijonai kinų. Pran
cūzų koncesijoje gyvena apie 
300,000 žmonių, iš kurių tik 
2,000 yra pačių prancūzų. 
Prancūzai čia laiko Vang-Pu 
upėje savo karo laivų eskad
rą ir 2,000 kariuomenės, ku
rią sudaro anamitai, kinai ir 
rusai. Jiems vadovauja 180 
prancūzų karininkų ir pus
karininkių. Kariuomenė gin
kluota tankais, kulkosvai
džiais, patrankomis, lėktų 
vais ir dujomis.

Be kavos, arbatos, šilko, 
medvilnės, čia yra dar opiu
mo ir kitokių narkotikų pre
kybos centrai. „Karo viešpa
čiai” Kinijoje visą laiką siau 
tėjo ir dabar tebesiautėja. 
Tai pusiau generolai, pusiau 
plėšikai, kuriems reikalingi 
ginklai, todėl Šanchajus yra 
didžiausias ginklų kontraban 
dos centras. Net ligi paties 
paskutinio Kinijos Japonijos 
konflikto nebuvo nė vieno 
mėnesio, kad Šanchajuje ne
būtų buvę didesnio ar ma
žesnio maišto Europiečiai ir 
japonai čia pina savo intry- 
gų tinklus, kam jie pavarto
ja visas neleistiniausias prie 
mones, o miesto šeimininkai 
kinai... miršta iš bado. Ko-

žinoma, visada būna 
: „politinės”. Policijai darbo 
i čia visada užtenka. Suirutei 
kilus, strateginiuose punk
tuose pastatomi kulkosvai

džiai, padaromos barikados, 
kelios gatvės užtveriamos 
spygliuotų vielų tvoromis, 
o po to prasideda šaudymas 
nežinia nei kodėl, nei už ką, 
nei į ką. Rezultate nušauja
ma kelios dešimtys kinų ir 
vėl grįžta tvarka ligi kito 
karto.

Kiekvienas iš minėtų tri
jų Šanchajaus miestų tur 
savo atskirą teismą. Joks 
europietis negali būti suim
tas be jo valstybės konsulo 
leidimo. Europiečiai privile
gijomis naudojasi visuose 
kvartaluose, gi patys 
čiai jokių privilegijų 
ir savajame.

Šanchajus knibždėte 
da šnipų. Jei Europos žval- 
gyvos karininkai ir slaptoji 
policija turi daug vargo su 
vadinamais „dvilypiais šni
pais”, tai Šanchajuje daug 
blogiau: čia šnipai yra pen- 
kialypiai, t. y. vienas šnipas 
penkioms valstybėms tarnau 
ja kartu.

Šanchajuje yra speciali 
„žudikų” profesija. Tai savo
tiškas tam tikrų žmonių 
verslas. Už vieno žmogaus 
nužudymą profesionalas žu 
dikas ima paprastai 100 ki 
nų dolerių. Pusę reikia mo 
kėti duodant „užsakymą”, o 
kitą pusę „užsakymą” atli
kus. Labai dažnai žmonės čia 
nužudomi ir nieks neįstengia 
išaiškinti, kodėl ir kas juos 
nužudė. Prieš kurį laiką ki
nų kvartale buvo rastas su 
perpjauta gerkle turtingas 
Nankino pirklys kinas. Kvo
ta išaiškino, kad jokių prieši 
Šanchajuje jis neturėjo. Nu 
žudymas su apiplėšimu taip 
pat nieko bendro neturėjo 
nes visi pinigai buvo pas jį 
rasti. Pagaliau vis dėlto at
sirado kažkoks Li, kuris vi 
sai šaltakraujiškai pareiškė 
policijai:

— Nankino pirklys. Gai
la... baisi klaida atsitiko. Aš 
buvau gavęs 50 dolerių, kad 
nužudyčiau kažkokį Pao- 
Tseną. Iš visko Nankino pir
klys buvo labai panašus į 
Pao-Tseną, aš jį ir nudobiau 
per klaidą... Štai ir viskas.

— Na, o paimtus pinigus 
anam grąžinai?

— Ne. Po trijų dienų su
radau Pao-Tseną ir nudo
biau...

O dabar...
Dabar ten upėmis liejasi 

kraujas... Tūkstančiai gyvy
bių gęsta beveik kasdien.. 
Visos provizorinės ir kito 
kios „sutartys” sulindo į še 
šėlį, o jų vietoje išlindo tan
kai, kulkosvaidžiai, lėktuvai 
patrankos, durtuvai...

Ar bus japonai šito milži
no miesto valdovai? Jei ja
me gyventų tiktai kinai, gal 
būt. Tačiau europiečiai jokiu 
būdu nesutiks į „saulės sū
nų” rankas atiduoti raktą 
nuo vartų į Tolimuosius Ry
tus. Tokiu atveju kam teks 
veikti: kreiseriams ar slap
toms sutartims? Tai ryto
jaus dienos paslaptis. Viena 
tėra tikra: milžiniškos Kini
jos su jos sava kultūra, civi
lizacija, papročiais, praban
ga, krauju ir ašaromis, ku
rios čia liejasi gausiau, negu 
kur nors kitur, kolonizuoti 
negalima, nes ji praris savo 
pavergėjus, Praeis keliasde
šimt ar daugiau metų ir oku
pantai suvirs „dangaus sū
nų” milžiniškame masės ka

kinie- 
neturi

knibž

Labai nuostabu, kad čia, 
laisvės šalyje, kur nėra vi
daus pasų, bausminių sto
vyklų ir įvairios laisvės su
varžymų, atsiranda asmenų, 
kurie įsivaizduoja čia di
džiausią nelaisvę ir vergiją, 
kad čia esąs tik vienas pra
garas, kokio niekur kitur nė
ra, ir ilgisi raudono (su
prask, kruvino) rojaus, giria 
kitos šalies tvarką ir nori ją 
čia įvesti. Ką jie svajoja ar 
sapnuoja, niekam nesvarbu, 
bet kada jie tas savo nesą
mones pradeda prievarta ir 
„gvoltu” per spaudą kitiems 
brukti ir viešai šio krašto 
valdžią, jos sutvarkymo bū
dus ir šios šalies laisvę peik
ti, yra nepakenčiama ir rei
kalinga tokius svajotojus 
tvarkos ardytojus, „raudono 
rojaus” steigėjus, pasaulinio 
sukilimo pageidauto jus, ku
rių tarpe yra keli ir lietu
viai, sutvarkyti, kad jie žmo
nių tarpe ramybės nedrums
tų ir krašto tvarkos neardy
tų.

Jungtinėse Valstybėse yra 
per 18,000 katalikų bažnyčių 
bet katalikiškų mokyklų yra 
tik apie 8,000. Todėl nestebė
tina, kad apie du milijonai 
katalikų vaikų negali, dėl 
vietos jose trūkumo, jų lan
kyti ir yra priversti eiti į 
viešas mokyklas, kur vaikai 
nėra tinkamai išauklėjami.

Kitataučiai katalikai sten
giasi savo vaikus vien tik j 
katalikiškas mokyklas leisti, 
o lietuviai katalikai savo mo
kyklų baidosi. Tas reiškia, 
kad dauguma mūsų lietuvių 
nesupranta gero vaikų iš
auklėjimo reikšmės, jei ati
duoda savo vaikus nekatali- 
kams ar žydams mokyti ir 
auklėti. Tad nėra dyvo, kad 
daugybė, baigusių mokslus, 
lietuvių vaikų neturi supra
timo apie savo tikėjimą ir 
tautybę.

Žydai gudresni. Jie turi 
savo vakarines mokyklas, ku 
rios yra sausakimšai pripil
dytos žydų vaikų. Jie ten 
mokosi savo kalbos ir tikėji
mo dalykų. Dienos metu žy
dų vaikai lanko miesto mo
kyklas, o vakarais savo žy
diškas mokyklas. Jei žydo 
vaikas nenori į savo mokyk
las eiti, tai tėvas ar motina 
prievarta atveda į mokyklas 
ir dar net liepia mokytojui 
jį bausti, jeigu jis neklausy
tų ar nesimokytų.

Todėl nereikia stebėtis, 
kad žydų maldnamiai pilni 
žmonių, jų šventėse visos jų 
įstaigos ir net miesto moky
klos uždarytos, kad kiekvie
nas žydas savo kalbą puikiai 
vartoja ir nesigėdi žydu va
dintis ar žydiškai kalbėti.

Didžiausi tautos išgamos 
yra tie, kurie niekina savo 
šalį, jos papročius, kalbą, 
būdą, tikėjimą ir, parsidavę 
kitiems, dirba savo tautai ir 
valstybei pražūtingą darbą. 
Tokių išgamų nė viena tauta 
nepakenčia, juos įvairiai bau 
džia ir net žudo.
r
Mūsų lietuvių tarpe tokių 

išgamų, o ypač čia Jungti
nėse Valstybėse, yra gan 
daug. Daugumoje jie yra Ru
sijai parsidavę ir garbina

tile. Įsiveržimai kinams ne
baisūs, nes jie — visa Kini
jos istorija.

(Iš XX Amžiaus)

Maskvos „viešpatį” Staliną 
ir dirba visomis savo jėgo
mis ir mintimis jo gerovei. 
Nors jų gyslose ir teka lietu
viškas kraujas ii' jie vien tik 
lietuviškai gali kalbėti, bet 
jų dvasia yra svetimu drabu
žių apvilkta ir save jie tik 
komunistais vadina ir savo 
dvasią vien tik supuvosiomis 
komunistų idėjomis maitina.

Nors jie lietuviškai kalba, 
bet savo tautai pragaištingą 
darbą dirba ir net sveti
miems iš lietuvių aukas ran
kioja.

Susipratę katalikai lietu
viai prieš tuos tamsuolius 
privalo kovoti ir neduoti 
jiems nė vieno cento, nelan
kyti jų parengimų ir neskai
tyti jų leidžiamų lietuvių kai 
ba komunistinių laikraščių. 
Jeigu jie Rusijos gerovei 
veikia, tegu iš Rusijos ir at
lyginimą gauna ir pas mas
kviečius eina aukų rinkti.

S. Lukas.

SEIMO ATSTOVŲ
PADĖKA

Belankydami Amerikos lie
tuvius, vienų giriami, kitų 
barami, vis dėlto iš visų A- 
merikos lietuvių patyrėme la
bai daug širdingumo, svetin
gumo ir palankumo. Mes ge
rai suprantame, kad palan
kumas, kurį mes būdami A- 
merikoj visur jautėme, skir
tas ne tiek mums, kiek mūsų 
Tėvynei Lietuvai, kurios 
mums teko didelė garbė bū
ti atstovais.

Laimingai pagrįžę į mūsų 
Tėvynę Lietuvą, kupini gra
žiausių įspūdžių iš Amerikos 
ir negalėdami skyrium kiek
vienam padėkoti, mes siun
čiame mūsų širdingą padėką 
rėmusiai Amerikos lietuvių 
spaudai, suteikusiems progos 
su Amerikos lietuviais ben
drauti organizaijoms, radio 
valandėlių vadovams, komi
tetams, paskiriems asme
nims ir visiems Amerikos 
geros valios lietuviams.

Taip pat mes labai dėkin
gi J. Amerikos Valstybių 
oficialiems atstovams mums 
savo dėmesį teikusiems ir 
Lietuvos išeiviams žydams 
surengusiems mums atski
rus priėmimus.

Patirtas širdingumas įpa
reigoja mus rūpintis, kad 
tarp Lietuvos lietuvių ir A- 
merikos lietuvių skirtumų 
Atlantas kas kartą siaurėtų.’ 
kad viso pasaulio lietuviai, 
kad ir kartais skirtingais ke
liais eidami, susieitų į vieną 
bendrą lietuvišką kelią.

Lietuvos Seimo Atstovai: 
y A. Gilvydis,

M. Kviklys.
Kaunas, rugsėjo 2 d.
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„Niekados!” 
Koks čia žt 

išgirsti miške 
saros rytą, pin 
gveržė per rūk 
rasos apleido g 
visa Gamta ėjo 
mainas, kurios 
nuo dienos, pr 
švelniai prie va 
lavimų!
„Niekados!”
Koks čia žodi 

ii iš jaunos 1 
vargu ar žinojo 
tai, kas jau bu 
ii, kas vėliau 
todėl negalėjo 
ištarti jokio j 
Bet visuomet 
neprityrę, kuri 
jslibūti tikri 
savo nuomonėse 
lės medis, nema 
apie pamokas, k 
moko, nei apie i 
Duotas sprendin 
nes, išskėtė sav( 
sur aplink bady< 
po dešine ir po 
ir sakė: 
„Niekados! ” 
Tas taip nugą 

litę, kuri tūpė; 
radyje, linksma 
iį, kad ji paleič 
avo gardumyn 
a nuo šakos ar 
po taip aukštai 
jo, ir ten neč 
įklausė: — Ka 
į medžiais?” 
lieko nebuvo i 
fe, iš tikrųjų 
,iho istorija I 
Eglės drauge si 

žais augo graži: 
aro ąžuolų, ir 1 
ta, ir maumedi 
i rūšių pušų; še 
lašėsi baltažievii 
puvo ten ypatinj 
hžievis Beržas, 
jo egles visą tą 
(ėdamas, kaip g 
jo, manė, kad e 
^įprotį: lysti

— Šią vasarą daugely vie
tų buvo suruošti ypatingi ■ 
kursai, kuriuose 2,360 ūki
ninkų išmoko durpių gamy
bos. Pasunkėjus miško me 
džiagos gauti, ūkininkai dau
giau pradėjo kurui vartoti 
durpes.

— Iki šiol žemės ūkio dar
bininkai nebuvo apdraudžia
mi nuo nelaimingų atsitiki
mų, bet dabar jau ruošiamas 
įstatymas, kurs numato, kad, 
žemės ūkio darbininkus drau 
džiant, dalį mokesčių mokės 
darbininkai, dalį ūkininkai ir 
dalį valstybė.

— Kaune šiuo metu yra 
apie 40 senų drabužių ir 
daiktų supirkinėtojų, vadi
namų bandeliais. Tai dau
giausia žydai.

Vža
į

(Tęsinys) 
0 Galutinas nata

Mžioklė truko 
są Kiekvieną 
t sumedžiota dai 

prieš ir paukšt 
[stebėdavosi valde 
pu. Visą sum< 
h mėsą tuojaus 
plyti, krauti į si 
Mur siųsdavo, nie 
pui medžiotojams 
jtaojo, kad-toki 
po pradėta ruošti 
jhriuomenei...
R gražią dieną J 
Įsčiomis patyrė, 
Pjaut vienas stun 
hi subadė tris vai 
fcyuis pavojingai s 
P begalo nusigž 
Rusmingai dusau 
h šnabždėti. Su 
h padalijo auks 
juosius liepė savo 
P surašyti ir d 
f tyčioms aukų, 
p amžinai būtų m 

ps sužeistuosius 
R8, Jogaila visiš 
plis įnėrė akis 
r Patraukė murmėt
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STABOS ’ Prilyginimai Iš Gamtos Lietuvai Parinkau Ąžuolą
■vos „viešpatį” St^ 
•ba visomis savo jė^ 
r mintimis jo gerovį i 
jų gyslose ir teka H 
3 kraujas ir jie vientį 
iškai gali kalbėti, fe 
įsia yra svetimu dnfe 
pvilkta ir save jie fe 
ristais vadina ir 
i vien tik supuvosicuį 
dstų idėjomis maitia, 
s jie lietuviškai bfe 
vd tautai pragaišę 
dirba ir net Mį

(Parašė ponia Gatty; iš anglų kalbos vertė A. K. Tauragis)

(Tęsinys)

MIŠKO ĮSTATYMAS

pratę katalikai M- 
)rieš tuos tamsuolius 
» kovoti ir neduoti 
aė vieno cento, neh 
į parengimų ir neskai

raunistinių laikraščių 
jie Rusijos gerovė 
tegu iš Rusijos ir at- 
ą gauna ir pas mas< 
s eina aukų rinkti

S. Lukas.

1M0 ATSTOVI 
PADĖKA

gdami Amerikos lie- 
vienų giriami, kitų 
vis dėlto iš visų A- 
lietuvių patyrėme lt 

širdingumo, svetit 
palankumo. Mes ge- 
•antame, kad palu* 
:urį mes būdami A* 
zisur jautėme, skir- 
k mums, kiek mūsų 
Lietuvai, kurios 

to didelė garbė bu
ris.
;ai pagrįžę į mūsų 
ietuvą, kupini gra
ndžių iš Amerikos 
darni skyrium kiek- - 
padėkoti, mes m- 

ūsų širdingą padėką 
Amerikos lietuvių 

suteikusiems progos ? 
kos lietuviais ben* 
>r ganizaijoms, radio 
ų vadovams, komi- 
paskiriems šerne- 
visiems Amerikos 

rios lietuviams, 
at mes labai dėkiu- 
merikos Valstybių 
s atstovams mums 
nesį teikusiems ii 

išeiviams žydams 
ems mums atski- | 
rimus.
3 širdingumas [pa
nūs rūpintis, kad 
uvos lietuvių ir A- 
lietuvių skirtumų 
kas kartą siaurėtų, 
pasaulio lietuviai, 

"tais skirtingais kė
ni, susieitų į vieną 
ituvišką kelią, 
s Seimo Atstovai:

A Gilvydls, 
M. Kviklys, 

ugsėjo 2 d.

„Niekados!” i
Koks čia žodis, kurį gali 

išgirsti miške ankstybą va
saros rytą, pirm nei saulė iš
siveržė per rūkus ir pirm nei 
rasos apleido gėles; ir kada 
visa Gamta ėjo per visas per 
mainas, kurios skiria naktį 
nuo dienos, prisitaikindama 
švelniai prie valandos reika 
lavinau!

„Niekados! ”
Koks čia žodis, jei gali kil

ti iš jaunos būtybės, kuri 
vargu ar žinojo daugiau apie 
tai, kas jau buvo, kaip apie 
tai, kas vėliau bus, ir kuri 
todėl negalėjo turėti teisės : 
ištarti jokio nuosprendžio. 
Bet visuomet yra jauni ir 
neprityrę, kurie labiausiai 
gali būti tikri ir sauvalingi 
savo nuomonėse. Ir štai, Eg
lės medis, nemanydamas nei 
apie pamokas, kokias Gamta 
moko, nei apie savo aprube- 
žiuotas sprendimui priemo
nes, išskėtė savo šakas, vi
sur aplink badydamas kitus 
po dešine ir po kaire puse 
ir sakė:

„Niekados! ”
Tas taip nugąsdino Vove

raitę, kuri tupėjo artimame 
Į medyje, linksmai lukštenan

čią, kad ji paleido ant žemės 
savo gardumyną ir, šokda
ma nuo šakos ant šakos, įsi
lipo taip aukštai,/kaip ji ga
lėjo, ir ten nedrąsiai savęs 
paklausė: — Kas yra su Eg
lių medžiais?”

Nieko nebuvo su Eglių me
džiais, iš tikrųjų; bet jų su
judimo istorija buvo tokia:

Eglės drauge su kitais me
džiais augo gražiame miške. 
Buvo ąžuolų, ir vinkšnų, ir 
buknų, ir maumedžių, ir įvai
rių rūšių pušų; šen ir ten 
maišėsi baltažievis Beržas. 
Ir buvo ten ypatingai vienas 
baltažievis Beržas, kurs tė- 
mijo egles visą tą pavasarį; 
stebėdamas, kaip greitai jos 
augo, manė, kad eglės turi 
kvailą įprotį: lysti visiems

vasarą daugely vie- U 
suruošti ypatingi

iriuose 2,360 ūki- 
loko durpių garny- 
akėjus miško me 
luti, ūkininkai dau- 
Įėjo kurui vartoti

iol žemės ūkio dar- 
iebuvo apdraudžia* 
lelaimingų atsitiki- 
abar jau ruošiami 
, kurs numato^ 
o darbininkus drau 
riį mokesčių niokėa 
ai, dalį ūkininkai ir 
ybė.
ae šiuo metu yra 
senų drabužių ir 

įpirkinėtojų, vadi* 
deliais, Tai dau* 
dai.

ir skaidriomis akimis žiūrė
jom į svetimą sielą, užmir
šom tai, kas negera ir tema- 
tėm tai, kas gera. Mes bu
vom mažutės liepsnelės, ku
rios sudarė didelę meilės j 
liepsną. j

Stovyklą bagiant, draugiš
kumo ženklan kiekviena pa
sodino medelį savo tautos 
vardu. Aš Lietuvai parinkau 
ąžuolą. Prieš sodindama pa
aiškinau, dėl ko būtent tą 
medį sodinu. Ąžuolas — lie
tuviško tvirtumo ženklas. 
Lietuvis, būdamas pavergtas 
ilgus, ilgus amžius svetimų
jų, neužmiršo savo kalbos, 
savo tradicijų ir atgavo ne
priklausomybę. Argi jis ne
tvirtas? Tebūna toks pat 
tvirtas ir draugiškumas tarp 
Lietuvos ir Amerikos ir šis

1 žaliuojantis ąžuolas teprime
na mano ramų žalių miškų, 

( pasakų ir švelnių dainų kra
štą — Lietuvą.

Buvo pasodinti 28 mede
liai — visa alėja. Ilgai, ilgai 
augs ir tvirtės medžiai, bet 
dar ilgiau tvers ir dar tvir
tesnis bus mūsų draugišku
mas. «• ’

Kitą rytą išvažiavom į 
Plymi&thą, Mass., į Pine 
Tree stovyklą. Tai labai gra
ži vieta. Aplink mus buvo 
dar kelios Amerikos skaučių 
stovyklos. Vakarais susitik
davom prie laužo. Klausėm 
dainų, mokėm dainuoti sa
vas dainas, šokti tautiškus 
šokius, pasakojom apie savo 
tėvynę. Laužą baigdavom 
bendra malda, kurioje prašy
davom To, Kuris visa valdo 
padėti mums suprasti ir pa
milti viena kitą kaskart la
biau.

Koks skirtumas tarp Ame
rikos ir Lietuvos skaučių, 
gal paklausit. Bet principe 
jo visai nėra. Tik gyvenimo 
aplinkybės sudaro truputį 
skirtumo metode. Amerikie
tės yra turtingos, jos į skau- 
tiškumą žiūri daugiau kaip į 
bendravimą tarp mergaičių, 
kaip savęs auklėjimą (tru
putį). Lietuvoj mes turim 
daugiau socialinių pareigų. 
Mes turim galvoti apie tuos, 
kurie neturi kuo apsivilkti ir 
pavalgyti, nes mes esam ar
čiau jų, daugiau matom ir Amerikoj, 
pažįstam neturtinguosius. Paryžius, rugsėjo 14 d.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS 
Surinko 

Eleonora Bartkevičiūtė

KELIONEI Į LIETUVĄ

LAIVYNAS
Nuolatinis

InEW YORK—KLAIPEDA
, (Per Gothenhurgą, Švediją)

Jau buvo Amerikos pusią- palikti. Aš taip džiaugiuos, 
piuose šiek tiek rašyta apie ] 
tarptautinę skaučių stovyk- ; 
lą, įvykusią rugpiūčio mene- ; 
sį New Yorko ir Massachu
setts valstybėse. Toje stovy
kloje dalyvavo 25 valstybių, 
jų skaičiuje ir Lietuvos, 
skaučių atstovės. Lietuvos 
skaučių seserijai atstovavo 
stud. Jadvyga Pavilanaite 
kuri atrašė Amerikos redak
cijai laišką apie savo įspū 
džius, įsigytus beviešint tarp 
amerikiečių. Manome, kad 
skaitytojams bus įdomu pa
siskaityti stud. Pavilanaitės 
nuoširdžiai pasakytus žo
džius. Štai jie:

Aš nežinau, kas gali būti 
idomu amerikiečiui, bet mė
ginsiu parašyti. Aš matau 
dideli skirtumą tarp lietuvio 
ir amerikiečio, bet tikrai ii 
pažinti turėjau nėr mažai 
laiko ir progos. Bet vis tik 
Amerika man labai natinka 
ir man buvo labai liūdna ią

ant kelio ir niekuomet neuž
sileisti kitų patogumui.

Jis būtų matęs tą patį da
lyką per kelis metus anks
čiau, jei jis būtų žiūrėjęs; 
bet iš prigimties jis nebuvo 
smalsaus būdo, nesirūpino 
kitų reikalais. Jis pastebėjo 
tik, kai Eglė greta jo priėjo 
taip arti, kad jos šakos su
žalodavo jo švelnią, it popie
rius, žievę, kai vėjas pakil
davo.

Žmonės paprastai pasida
ro pastabūs, kai jų pačių 
smagumui pakenkta. Taip 
buvo ir su Beržu. Nežiūrint, 
kaip mažai Beržas būtų pai
sęs apie Eglės pasielgimą 
apskritai, 
abejonės, kad buvo labai ne
malonu būti apdraskomu.

Pradžioje jis mėgino pasi
kreipti į šalį ir pasitraukti 
iš Eglės kelio, būdamas nuo
laidaus, gero būdo, bet jo 
bandymas nuėjo niekais. Jis 
negalėjo pasijundti nė šim- 
tos dalelės — taip greit Eg- tumėte savo šakų taip sta
les šakos augo ir erzino jį čiai į visas puses, aš manau, 
per ištisą diena. kad jums patiems būtų daug

tuojau nebuvo

Nenuostabu, kad vargšas 
Beržas pradėjo dairytis ap
link ir nagrinėti teisingumą 
tokio Eglės pasielgimo. Iš 
vadoje jis palaikė jų elgesį 
visai netinkamu.

— Nes, — sakė jis (pa
stebėdamas, kad jų mažas 
gojelis augo sykiu arti ten), 
— jei visi taip elgsis, taip iš- 
skėsdami' savo šakas, kaip 
karšti ir troškūs jie paliks! 
Neužilgo nė vėjo kvapas ne
galės pereiti per juos, o 'tas 
bus labai kenksminga jų 
sveikatai; dar prie to, jie y- 
ra tikrai draugystei sloga su 
savo neprisitaikinamais bū
dais. Iš tikrųjų, aš turiu jų 
pačių ir savo gerovei gerai 
patarti.

Ir vieną rytą, labai anks
tybą vasaros, anksčiau mi
nėtą, rytą, Beržas, kurio si
dabrinė žievė buvo kiek dau
giau, 
žyta, 
savo

nei paprastai apibrai- 
išreiškė savo nuomonę 
draugams.
Jei jūs tik nors trupu

tėlį užsileistumėte ir nekiš-

Juozas Sužiedėlis

ŽALGIRIS
mas:

— Nežmoniška... baisu, 
užmušti.

savaičių. Kiekvieną dieną 
buvo sumedžiota daug miš
ko žvėries ir paukščių. Til 
visi stebėdavosi valdovų šy
kštumu. Visą sumedžiotų 
žvėrių mėsą tuojaus liepda
vo sūdyti, krauti į statines 
ir kažkur siųsdavo, nieko ne
bodami medžiotojams. Nie
kas nežinojo, kad tokiu bū
du buvo pradėta ruošti mais
tas kariuomenei...

Vieną gražią dieną Jogai
la" netyčiomis patyrė, kad 
medžiojant vienas stumbras 
negyvai subadė tris varikus, 
o septynis pavojingai sužei
dė. Jis begalo nusigando,

Į j ėmė skausmingai dūsauti ir 
J poterius šnabždėti. Sužeis

tiesiems padalijo aukso, o 
įmuštuosius liepė savo pa
lydovui surašyti ir duoti 
trims bažnyčioms aukų, kad 
jų vėlės amžinai būtų mini
mos.

Pamatęs sužeistuosius ir 
negyvėlius, Jogaila visiškai 
paniuro. Jis įnėrė akis že
mėn ir pasitraukė murmeda- žiasi skaudi rauda! Nebega-

(Tęsinys)
XI Galutinas nutarimas
Medžioklė truko dvejetą'kraujas... negyvi 

lūū!..
Vytautas žinojo, kad Jo

gaila visai pasikeitęs. Kiek 
jaunatvėje, prieš krikštą, jis 
pasižymėjo griežtumu ir 
žiaurumu, tiek dabar, būda
mas krikščioniu, paliko nuo
laidus ir gailestingas. Ir da
bar Jogailoje kovojo du jau
smai: noras atkeršyti už tė
vynės negandus ir baimė lie
ti kraują. Nežinia, kuo visa 
būtų pasibaigę, jei nebūtų 
pasipainiojęs senis lietuvis 
kanklininkas Maigys. Jis sa
vo dainomis apie garsią Lie
tuvos praeitį, apie skaudžias 
nelaimes, kurias ilgus am
žius kentėjo nelaimingoji 
Lietuva, apie didžiausius 
karžygius, apie Vytauto sū
nų mirtį — atgaivino lietu
višką Jogailos dvasią. Mai- 
giui padainavus Jogaila su
šuko : \

— Ne, gana abejoti! Alš 
esu lietuvis. Negaliu ramiai 
klausyti, kaip dainos žo
džiais iš tautos krūtinės ver

M

kad turėjau progą pabūti ’ 
amerikiečių ir kartu viso pa- 1 
šaulio mergaičių tarpe, jas 
pažinti ir kartu supažindinti 
su Lietuvos gyvenimu, apie ■ 
kurį daugelis labai mažai ar
ba nieko nežinojo. Mes pra
leidom vieną mėnesį kartu — 
27 atstovės iš skirtingų val
stybių pasauly ir 76 ameri 
kietės ir susidraugavom taip, 
kad joks įvykis, jokia jėga 
negalės padaryti mus prie
šais.

Tokiu būdu įvykdyta Ame
rikos skaučių įsteigėjos Ju
liette Low svajonė. Ji visą 
savo gyvenimą praleido dirb
dama su skautėmis, nes jos 

išsvajotu keliu į taiką, 
kelias nėra nei sunkus 

neįmanomas — reikia 
išeiti iš siauro egoizmo, 

reikia išmokt pažint ir su
prast kitą, nejučiomis pra
dėsi gerbti ir mylėti. Nuo to 
laiko Juliette Low stengėsi 
padėti visoms visų tautų 
mergaitėms pažinti vieną ki
tą. Buvo įsteigtas fondas, 
kuris įgalino mums tą ste
buklingą kelionę į Ameriką, 
kur, stovyklaudamos 2 sa
vaites Andree stovykloje, vi
sos pažinom kitų tautų ypa
tybes, pamatėm tai, kas jose 
yra gražu ir gera ir pačios 
supažindinom nežinančias su 
savo tauta.

Kada jų tėvynės padanges 
temdo kruvino gaisrų pa
švaistės, kinų ir japonų duk
ros Andree stovykloje verkė 
tų, kurie nemokėdami mylė
ti, žudo kitus ir žūva patys. 
Didžioji Britanija mokėsi 
dainuoti lietuviškų liaudies 
dainų, o sese amerikiete su
sidomėjusi klausė pasakoji
mų apie tą tyliai ošiančių 
pušų, žaliuojančių pievų ir 
auksinio gintaro kraštą. Mes 
pamilom viena kitą.

Gal būt, klausit, kaip 
galėjo įvykti. Juk mes 
vom iš visų pasaulio šalių, 
daugelis net labai sunkiai 
susikalbėjo. Bet tai buvo la
bai nesunku: mes kalbėjom 
viena bendra skaučių kalba

ėjo 
Tas 
nei 
tik

smagiau, gi jūsų kaimynams 
tai tikrai labai patiktų. Pa
mėginkite !

— Tu esi stebėtinai sku
bus teikti neprašytą patari
mą! — pastebėjo labai begė
diškai drąsiai jaunas Eglės 
medis arti Beržo. — Mes 
esame patenkinti tuo, kuo 
mes dabar esame; pagaliau, 
pasakyki, kam mes turėtume 
užsileisti?

— Man ir visiems jūsų 
kaimynams, — šaukė Ber
žas, truputį įkaitęs nuo gin
čo.

Eglės medis tuojau sušu
ko: — Niekados! — ir tada 
visi Eglių medžiai vienu bal
su rėkė: — Niekados! Nie
kados! Niekados! — ir be
veik mirtinai išgąsdino varg
šę voveraitę. Kiekvienas plau 
kas ant jos gražios uodegai
tės drebėjo iš baimės, jai be
žiūrint žemyn nuo medžio 
viršūnės, besistebint, kas ga
lėjo atsitikti su Eglių me
džiais !

(Bus daugiau)

liu tylėti, kada matau lietu
vių krauju ir ašaromis pas
ruvusią visą žemelę... Nenu
simink, brolau, ateis kerštas. 
Baisus ir paskutinis.

Vytautas tvirtai suspaudė 
Jogailos ranką.

Paskui Jogaila paklausė 
kanklininką, kur jis buvęs, 
ką kur girdėjęs ir kaip čia 
atsidūręs.

— Toli esu buvęs. Daugelį 
kraštų esu apkeliavęs... To
limoji Maksva, Kijevas, niau 
rusis Marijenburgas... Visur 
mano būta, visur mano take
liai minta. Žemaičiuose, vieš
patie, baisi audra siaučia... 
Nelabieji vokiečiai ugnimi ir 
kalaviju naikina kraštą. Su 
gyvuliais kitur geriau elgia
masi, kaip jie kad elgiasi su 
žemaičiais... Neapsakysi, ne
aprašysi... Akmenėje kali 
gražioji Skirmutė, kunigaik
ščio Vingėlos vienturtė duk
relė,..

— Ką sakai, kaip ji ten 
pateko? Kodėl jos dar ne
atėmė, neišvadavo ? Kodėl 
man niekas nieko nesakė? 
— kalbėjo Jogaila.

— Esu sakęs, tik gal ne
užgirdai — įsikišo Vytautas. 
_  Aš net esu girdėjęs, kad 
ji jau nebegyva. Brolis sakė.

— Gyva, gyva! — sušuko

tai
bu-

kanklininkas, — štai turiu ir 
įrodymą.
Čia jis padavė Jogailai ma
žytį skuduriuką, kuriame 
buvo krauju parašyti šie žo
džiai :

’’Gelbėkite, žūvu. Skirmu- 
te.”

— Kokiu būdu šis keistas 
raštas pateko į tavo rankas? 
— paklausė karalius, kai 
Vytautas jį perskaitė.

— Kai nuvykau į Štein- 
hauzeną, kur žinojau sėdint 
mano mylimą nuo mažų die
nų kunigaikštytę, norėjau 
nueiti į pilį ir ten apie ją pa
siteirauti. Prakeikti kryžei
viai šį kartą manęs neįsilei
do. Tada aš nuėjau su savo 
vadovu, mažu, bet gudriu 
vaiku. Atsisėdęs netoli bok- 
šo sienos, pradėjau kankles 
barškinti. Ūmai mano vaiku
tis sušuko, kad aukštai atsi
daręs vienas bokšto langelis 
ir pro jį' iškritęs kažkos bal
tas skudurėlis. Aš jam lie
piau jį atnešti. Kai jis atne
šė šį skudurėlį, pasakė, kad 
jis lyg krauju išrašytas. Aš 
supratau, kad čia svarbus 
koks kunigaikštytės prane
šimas. Tada tuojaus jį pas
lėpiau ir atvykau čia mal
dauti jus, kilnūs valdovai, 
kad neleistumėte žūti nekal

Už materiališką meilę dar 
nė vienas pasaulio raitelis 
nėjo su priešininkais muštis

— Vaižgantas.

Didžiausia laisvė reikalau 
ja didžiausio pasiaukojimo 
drausmės ir pareigų vykdy 
mo. — M. K.

Nėra dalyko, kuris galima 
būtų aukščiau branginti, ne
gu dienos vertę. — Goetehe.

Dar nežinia kas svarbiau 
teatrui, ar geras veikalas, ar 
geras aktorius.

— V. Kačolova.

Geru žmonių kuklumas pa
sireiškia užsimiršime: jis 
tiek esti paskendęs tame, ką 
tuo metu dirba, kad nemato 
tai, ką yra nuveikęs.

—. S. K.

Jaunystė, lyg pavasaris,

KUNGSHOLM------------- spalių

GRIPSHOLM — — _ spalių

DROTTNINGHOLM — lapkrčlo
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Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivakortę ten ir atgal 

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

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

yra laikas, kada reikia pri
rengti išteklių ilgam ir lai
mingam gyvenimui.

— Beleign.

Taip pat truputį daugiau y- 
ra ir savęs, savo būdo ir va
lios auklėjimo, tėvynės mei
lės. Iš viso, Amerikos skau
tės yra labai patogiai įsitai
siusios, turi patogias stovyk
las, tuo tarpu mes pasiten- 
kinam daug papratesniu gy
venimu.

Aš daug ko išmokau per 
tą trumpą laiką. Daugiau
siai — mylėti ir gerbti ki
tus, neužmiršdama savo kra
što vertės. Aš pamačiau, kad 
ir Lietuva, nors ir būdama 
tokia maža, gali būti lygi ki
tam dideliam kraštui ir net 
kartais jį pralenkti. Aš iš
mokau dar labiau gerbti, kas 
yra sava, kartu žavedamosi 
tuo, kas svetima. Aš išmo
kau vertinti svetimus įsitiki
nimus, nepamesdama savųjų, 
aš taip labai didžiuojuos bū
dama lietuve, kartu mylėda
ma ir kitas šalis. Aš džiau
giuos, kad sutikau lietuvių, 
kurie man buvo tokie geri. 
Nors aš buvau pirmą sykį 
viena ir dar taip toli nuo sa
vųjų, aš to nejutau, aš bu
vau savoj, lietuviškoj šeimoj

tai piktų kryžeivių aukai.
— Gerai, mes jos neužmir

šime, — tarė Vytautas. — 
Tik neprasitark apie tą raš
tą Vingėlai, o kuo greičiau
siai dumk į Smolenską ir vi
sa papasakok kunigaikščiui 
Dovydui...

Paskui kreipėsi į Jogailą:
— O ką dabar manai, mie

lasis broli? Ar verta su vo
kiečiais kariauti?

Jogaila atsikėlė ir iškil
mingai tarė:

— Prisiekiu, kad nenulei- 
siu kardo, iki vokiečių krau
ju visiškai bus išpirktos ir 

[numazgotos visos tavo ir vi
sos mūsų tautos skriaudos!

Tai taręs padavė Vytautui 
ranką. Kanklininkui gi pa
davė žiedą ir taip pasakė:

— Imk šį žiedą. Tebūnie 
jis amžinas atminimas, kad 
aš, net Lenkų karalių soste 
sėdėdamas, visada palikau 
lietuvis ir savo tautos dainų 
mylėtojas.

Netrukus iš Krokuvos at
vyko pasiuntinys, kuris at
nešė kažkokius raštus. Ka
ralius buvo tų raštų kviečia
mas tuojaus grįžti namo, 
nes kryžeiviai įsiveržė į Len
kijos žemes. Karalius dar 
dvejetą dienų pamedžiojo, 
nieko neatsakydamas į raš

Jokioj kitoj srity nėra tiek 
piktai naudojamas žodis, 
kaip meno kūrinio įvertini
me. - —M. Z.

Teisingo, ištikimo gyveni
mo paveikslas nedilsta ir ne
žūna niekada; kad ir nežino
mas, kad ir bevardis — tas 
paveikslas vis keliauja ir 
keliauja per tėvainių kartas.

— Dr. Foersteris.

Žmonai praradus kantry 
bę, nerasi jos, jei pamesi sa
vo. — M. K.

—• Kaune nusinuodijo vie
na penktos klasės gimnazis
tė todėl, kad neperėjo į auk
štesnę klasę.

Kaune įsisteigė moterų 
ugniagesių komanda; tai 
pirmutinė tokia komanda 
Lietuvoje. Ją suorganizavo 
studentė K. Mažuolytė.

— Dail. A. Žmuidzinavi
čiui Kazlų Rūdos miškuose 
varinė gyvatė buvo skau
džiai įgėlusi; gydytojų stro
pi priežiūra išgelbėjo daili
ninko gyvybę.

tus, lyg visai juos pamiršęs. 
Paskui ūmai pasišaukė Vy
tautą ir pareiškė tuojaus iš- 
vykstąs į1 Krokuvą. Vytau
tas taip pat parvyko į Vil
nių.

Nuo to laiko Vytautas 
ėmė uoliai ruoštis karui. Jis 
pats visur viską tvarkė, ri
kiavo pulkus, rūpinosi gink
lais. Nuo ryto iki vakaro ra
šinėjo laiškus. Siuntinėjo 
siųslius į visokius kunigaikš
čius ir sričių valdovus. Ka
raliui Jogailai kasdien raši
nėjo po laišką ir kasdien 
gaudavo iš jo pranešimus,, 
kuriais buvo tvirtinama, kad 
slaptoji Brastos sutartis ga
liojanti, kad jis labai atsidė
jęs ruošiasi karui, kad kry
žeiviai užgrobę kaikuriuos 
karalystės kraštus, bet su 
jais padaryta devynių mėne
sių taikos sutartis... Vytau
tas dabar gerai suprato, kad 
Jogaila neišsižadės sąjungos 
su Lietuva. Jeigu ir negali
ma buvo pasitikėti Jogailos 
priesaika ir žodžiu, tai gali
ma buvo pasitikėti ta aplin
kybe, kad kryžeiviai jau val
dė Lenkijos žemių dalį, ku
rių Jogaila niekada neišsi
žadės, o ordinas geruoju 
niekada neatiduos.

Visi rusų kunigaikščiai

pažadėjo padėti Vytautui 
kovoti su vokiečiais. Sulto
nas Saladinas pažadėjo tris
dešimt tūkstančių totorių 
raitelių ir pats atvyko į Vy
tautą susitarti dėl visokių 
smulkmenų, žemaičiai bruz
dėjo, kaip niekada nebruzdė
ję. Jie spietėsi aplink savo 
kunigaikštį Vingėlą. Tokiu 
būdu greitai pasklido gandas 
po visus kraštus, kad ruošia
masi didžiam karui. Šitą 
gandą išgirdo ir ordino va
dai. Jie buvo nusiminę, nes 
iš vakarų Europos riteriai 
traukė labai lėtai, o pagelba 
buvo skubiai reikalinga. Nie
ko neveikdami, jie sugalvo
jo dar vieną kartą pabandyti 
įtraukti Vytautą į savo pin
kles. Tam reikalui jie išsiun
tė iškilmingus pasiuntinius į 
didįjį Lietuvos kunigaikštį. 
Jiems buvo pavesta gudriai 
suardyti Vytauto sutartį su 
Lenkija.

Vytautas tuo metu vaiši
no savo pilyse sultoną Sala- 
diną. Išgirdęs apie ordino 
pasiuntinius liepė vežti juos 
į Vilnių, kuo ilgiausiai pake
liui užtrunkant. Jų atvykimo 
dieną Vytautas priimti ir 
vaišinti svečius pavedė savo 
bajorui Mantvydui. Pats gi 
išvažiavo į Trakus. (B. d.)
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MARIAN APOLIS

Futbolas

Kiekvienoje mokslo įstai
goj visi ruošiasi futbolo žai
dimo laikotarpiui. Kandida
tai uoliai praktikuoja, kad 
galėtų būti mokyklos rately
je. Jiems didelė garbė žaisti 
kolegijos vardui pakelti. Jei
gu kam iš mūsų teko matyt 
futbolininkus žaidžiant, su
žavėti sekėme įvairius jų žy
gius. Tik tada tikrai supra
tome, ką šis sportas reiškia 
moksleiviams. Visur matosi 
žaidžiančių kolegijų vėliavos,- 
girdisi klykiančios gaujos 
šūkis. Sportininkams pasi
traukus, pasirodo aikštėje 
gausi komanda muzikantų. 
Čia vyksta karštas lenkty
niavimas !

Švilpukui pasigirdus, žai
dėjai, atgavę energiją, greiti 
susitelkę žaidimą toliau vyk
do. Visų akys nukreiptos į 
vartus. Žaidimui pasibaigus, 
minia apsupa nugalėtojus ir 
iškilmingai išlydi. Supranta
mas dalykas, kad žaidėjai 
maloniai jaučiasi, linksma 
jiems būti kitų pagirtiems, 
bet jie turėjo sunkiai dirbti. 
Ne kartą reikėjo daug pra
kaituoti.

Marianapolio kolegijos stu 
dentai artimai susirišę su 
futbolu. Šiuo metu ratelis 
daug žada ir tikėtina, kad 
turėsime gerus metus. Pir
mutinis žaidimas bus La 
Salle Academy, Providence, 
R. I. Nors šie esą stipresni ir 
daugiau pagarsėję, vis tik 
Marianapolio nepasiduodanti 
dvasia galų gale turės laimė
ti. Linkime rateliui ko ge
riausios pasekmės.

Petras J. Venslauskas,

I Mūsų lietuvių šeimynė
lėms palinksminti, komp. A. 
Aleksis, remiamas gerašir
džių patriotų biznierių ir pro 
fesionalų, su savo radio gru
pe vėl pradės radio progra
mą šį sekmadien, spalių 3 d. 
3:30 iki 4 vai. popiet, šį kar
tą iš naujosios WATR (1190 
kc.) radio stoties, šios lietu
viškos radio programos bus 
spalių ir lapkričio sekmadie
niais 3:30—4 vai. popiet.

Tad, brangioji lietuvių vi
suomenė, naudokimės šia 
gražia proga tikrai lietuviš
kai pasilinksminti ir visi 
remkime šį visuomenei nau
dingą darbą.
„Skambėki, o lietuviškoji 

dainele,
Priminki lietuviui gimtinę 

šalelę!” 
Lyra.

Įvyks ir iškilmingas šv. Var
do vėliavos pašventinimas.

— Spalių 10 d. šv. Onos 
lietuvių parapija pirmą kar
tą savo istorijoje dalyvaus 
šv. Vardo parade.

— Spalių 2 d. 8 vai. vak., 
šį šeštadienį, sodalietės tu
rės savo šokius. Pelnas alto
riui įrengti.

BALTIMORE, MD.

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ \ 
SEIMAS

Marianapolio Kolegijos 
Rėmėjų seimas įvyks kolegi
jos rūmuose spalių mėnesio 
31 dieną — Rėmėjų metinėje 
šventėje — Kristaus Kara
liaus dieną, paskutinį spalių 
mėnesio sekmadienį.

"Šeimas prasidės 10 vai. 
rytą iškilmingomis šv. mi- 
šiomis ir pamokslu. Posė
džiai įvyks kolegijos audito
rijoje 2 vai. po pietų. Seimas 
baigsis Švenčiausio palaimi
nimu.

Nuoširdžiai kviečiu visus 
kilniuosius Kolegijos Rėmė
jus, kuriems rūpi mūsų tau
tos švietimo reikalai, ku
riems rūpi mūsų lietuvių ka
talikų jaunimas ir jo ateitis, 
gausingai dalyvauti šiame 
seime. Rėmėjų skyriai iš 
anksto privalo padaryti 
priešseiminius susirinkimus 
išrinkti seimui atstovus ir 
nuskirti, pagal savo išgales, 
finansinę kolegijai paramą.

Seime gali dalyvauti kiek
vienas, kuriam Marianapolio 
Kolegijos darbas yra arti 
širdies..

Kun. Jonas Vaitekūnas, 
Kolegijos Rėmėjų Pirm.

WATERBURY, CONN.

Ruduo ir radio
Rudens bei žiemos metas 

tikrai linksmas šeimų laikas. 
Kaitri saulutė j’au nebevilio
ja į vandenynus, į kalnų pa
vėsį. Šilta, malonu būti jau 
savo nameliuose. Koks ma
lonus poilsis paklausyti 
skambių radio dainelių, gra
žios muzikos!

ROCHESTER, N. Y.

Naujas profesionalas
— Jonas Čelkys Morkū

nas, buvęs Am. Liet. Kat. 
Studentų ir Profešijonalų są
jungos centro pirmininkas, 
šiomis dienomis atidarė mo
dernišką laidotuvių įstaigą, 
720 Hudson Ave. Naujas lai
dotuvių direktorius yra stu
dijavęs balzamavimą Roches 
terio universitete ir taipgi 
dirbęs prie geriausių laidotu
vių direktorių šiame mieste, 
gavęs laidotuvių direkto
riaus ir balzamuotojo leidi
mą 1934 metais, turi gerą 
patyrimą ir yra pasirengęs 
sąžiningai ir nebrangiai pa 
tarnauti visiems. Sveikiname 
naują profesijonalą.

Dovanos bažnyčiai
Ieva Pikūnienė savo vyro 

a. a. Petro Pikūno atmini
mui paaukojo labai brangų
ir gražų juodos spalvos ar
notą, o altoriaus draugija 
paaukojo kitą arnotą, tinka
mą advento ir gavėnios lai
kotarpiui. Klebonas labai dė
kingas aukotojoms, nes tie 
bažnytiniai rūbai buvo rei
kalingi.

ro
se-

Pamaldų tvarka
Per visą spalių mėnesį 

žančinės pamaldos įvyks 
kančia tvarka: sekmadie
niais kalbamas rožančius ir 
duodamas Palaiminimas 3 
vai. popiet. Trečiadieniais ir 
penktadieniais 7:30 vai. va
kare. Klebonas nuoširdžiai 
prašo visų gausingai daly
vauti tose pamaldose.

Palieka
Muz. K. Bazys, kuris čia 

vargoninkavo jau nuo 1924 
metų, rugsėjo 28 d. paliko 
Rochester! ir vyksta į šv. 
Kazimiero parapiją, Pitts
burgh, Pa. Linkime gero pa
sisekimo naujoje vietoje.

Vyturys.

JERSEY CITY, N. J.

— Rugsėjo 20 d. klebonas 
kun. St. Stonis buvo sunkiai 
susirgęs. Turėjo net atsigul
ti į ligoninę. Dabartiniu lai
šku daug geriau jaučiasi ir 
šiomis dienomis išeina iš li
goninės. Išėjęs iš ligoninės 
ketina važiuoti porai savai
čių pailsėti. (Redakcija linki 
klebonui ko veikiausiai iš- 
sveikti).

— Kun. J. Vosylius, M.I.C. 
pavaduoja sergantį kleboną 
kun. S. Stonį ir veda noveną 
prie šv. Teresėlės. Novena 
užsibaigs šį sekmadienį, spa
lių 3 d., 7:30 vai. vak.; tada

— Jau prasidėjo žieminė 
tvarka bažnyčioj. Suma 11 
vai. dieną, o mišparai 4 vai. 
popiet, bet jau kitą sekma
dienį neturėsim mišparų. 
Baltimoriečiams bus kas to
kio nauja.

— Šv. Alfonso lietuvių 
bažnyčioj būna visais pirma
dieniais anglų kalboje no ve
nos prie Švč. Panelės Ste
buklingo medalikėlio; keli 
tūkstančiai žmonių kasdien 
atlieka tas novenas ir kas
kart didinasi maldininkų mi
nios. Kun. dr. L. J. Mendelis 
pareiškė viltį, kad į šešis 
tūkstančius sutrauks maldi
ninkų kitataučių. Kai kurie 
asmens pradėjo reikšti nepa
sitenkinimo, kodėl lietuviš
kai nėra tų novenų. Lietuvių 
norams patenkinti vietoj 
mišparų bus Stebuklingo Me
dalikėlio novena; čia reikės 
visiems giesmeles giedoti, 
tad lietuviams bus proga sa
vo balsus išdrąsinti viešam 
giedojimui. Lauksim lietuviš 
kų giesmių, kad neatsiliktu 
mėm nuo kitataučių.

— Spalių pirmą penktadie 
nį einam į kortavimo vakarą 
įvyksiantį kleb. kun. J. Lie
tuvninko globoje. Vėliau bus 
šio sezono susipažinimo viš
tų vakarienė parapijos nau
dai; bilietai po dolerį.

— Spalių 17 d. prasidės 
40 valandų atlaidai.

— Pranešta, kad lietuvai
tė Izabelė Juknelytė užėmė 
vargonininko vietą airių 
bažnyčioje.

— Sekmadienį po mišparų 
buvo Balt. Miliausko su Čes- 
niūte šliūbas. Labai prastas 
paprotis einant į bažnyčią 
jaunuosius ryžių kruopom 
apiberti tebevartojamas vis 
dar. J. K.

Muz. J.
Worcester:©
Vartų par. vargoninin
kas, kuris drauge su sa
vo žmona, žnoma daini
ninke, p. M. Čižauskiene, 
ruošia Worcestery spa
lių 3 d. nepaprastai įdo
mų muzikos vakarą.

Čižauskas, 
Aušros

CHICAGO, ILL.

Pasiuntinio piknikas
Rugs. 19 d. Birutės darže 

rengtas statistikos žinių žur
nalo Pasiuntinio naudai pik
nikas pavyko. Nors oras bu
vo šaltokas ir diena vėjuota, 
bet žmonių prisirinko apie 
700.

Didžiausias šio išvažiavi
mo patraukimas — kepimas 
viso jaučio, kas atkreipė at
silankiusių dėmesį. Visi žiū
rėjo, kaip ant didelės ugnies 
keptas visas jautis.

Kai kepsnys buvo užbaig
tas, šeimininkės pradėjo jį 
pjaustyti ir, pridėjus prie
skonių, nešė į stalus. Progra
mą su malda atidarė pats 
Pasiuntinio leidėjas ir re
daktorius, kun. S. J. Drauge
lis. Programą vedė 2-ras re
daktorius J. P. Poška. Kalbė
jo kun. Ig. Albavičius, kun. 
Al. Skripka, kun. P. Vaitu
kaitis, dr. Ant. Rakauskas, 
Budrike radio valandos pra
nešėjas St. Valančius, Br. 
Jakaitis ir kiti. Visi prakal
bose pažymėjo kun. Drauge
lio svarbų, sunkų statistinių 
žinių rinkimo darbą ir ragi
no remti Pasiuntinį ir rinkti 
statistines žinias. Rinktinės 
publikos tarpe buvo kunigų, 
biznierių
Programą pamargino šu- 
rum-Burum choras iš Rose-

ir profesionalų.

ir Tautai.
, Dabar turėsim naujų na
rių vajų, kuris tęsis iki Nau
jų Metų. Įstojimo mokesčio 
nėra nuo 12 — 25 metų, nuo 
25 — 40 m. — pusiau. Prašo
me visas merginas ir moteris 
įstoti į šią naudingą draugi
ją.

Visus į šventę kviečia 
draugijos komitetas, kurį su 
daro M. Svetikienė, O. Dauk
šienė ir S. Drazdauskienė. (

Nepaprastas koncertas
Jr

Jau artinasi spalių 10 d. 
Tada čia įvyks artistės Jo
nės Žukauskaitės iškilmin
gas meniškas koncertas. Vi
suomenė laukia jo su pasiil
gimu.

Kadangi p. Žukauskaitė il
gai studijavo dainavimą ir 
koncertavo užsieny su pasi
sekimu, tai tikrai galima ti
kėtis tikro malonumo, kad

Spaliui

Kunigų Vien] 
vincija savo m’

lando ir Liet. Aero Klubo bus kas tai iabaį nepaprasto. 
choras.

Prie stalų keptą jautį val-'myjį meną, turėtų atsilanky- 
gė 189 žmonės. Pelno Pa- ti tą vakarą į Newarką ir 
siuntiniui bus $172.000. Buvo įkartu švęsti dainos dieną, 
laimėjimas dovanų, kurias Artistė tik atvykus iš Lietu- 
aukojo lietuviška Roosevelt vos. jį ne tik gražiai dainuo-

Visos apylinkės lietuviai

rakandų bendrovė.
Alb. P—ne.

WORCESTER, MASS.

Spalių 3 d. 7:20 vai. vak. 
Aušros Vartų par. naujoj 
erdvioje salėje įvyks pirmas 
(po 20 metų) muzikų Jono ir 
Marijonos Čižauskų koncer
tas. . .

Kadangi Čižauskai prieš 
20 metų gyveno Worcestery, 
jie čia turi daug draugų ir 
pažįstamų, tad tikimasi, kad 
visi parems jų pirmą paren
gimą.

Be muz. Čižauskų, kurie 
žada išpildyti daug dar čia 
negirdėtų dainų, solo bei 
duetų, bus ir juokų.

Dalyvaus vietiniai juokda
riai, muz. Čižausko išlavinti 
„Dzimdziai’’. Minėti „dzim- 
dziai” taip mikliai ir tinka
mai savo šposus krečia, kad 
net iš rimčiausio veido šyp
seną ištraukia ir daugelį pri
verčia net iki ašarų pasijuok 
ti.

Spalių 3 d. trauksim visi į 
Čižauskų „Senų pažinčių at
naujinimo pramogą”.

Po programos bus pasi
linksminimas. Eisiu

NEWARK, N. J.

Aš

Didelė šventė
Moterų šv. Rožančiaus pa- 

šalpinė draugija mini savo 
metinę šventę šį sekmadienį, 
spalių 3 d. Per 8 vai. mišias 
visos narės bendrai eis prie 
Komunijos, o vakare, 7 vai., 
šv. Jurgio salėje, 180 New 
York Avė., turės teatrą, va
karienę ir šokius.

Bus suvaidinta juokin-

Art. Jonė Žukauskaitė, neseniai at
vykusi iš Lietuvos, 7 metus studija
vusi dainavimą Italijoje. Jos pirmas 
šioje šalyje koncertas įvyksta spalių 
10 d. Newarke, N. J.

ja, bet ir yra gilaus išsilavi
nimo inteligentė lietuvaitė, 
kuri tikrai verta gražios pa
ramos. 11- 7 i?35

Įdomu, kad pirmoj pro
gramos daly p. Žukauskaitė 
bus pasipuošusi lietuviškais 
tautiniais drabužiais, kuriais 
ji labai didžiuojasi. Matysi
me viešnią ir girdėsime jos 
gražų soprano balsą, ištobu
lintą aukštam muzikos meno 
laipsny.

Bus ir kitų dainininkų: K. 
Hofmanas iš New Yorko ir 
P. Andreičikas iš Patersono,

vo gražaus papročio — ruoš 
spalių 9-tos minėjimą. Mi
nėjimas įvyks spalių 3 d. 
Prasidės bažnyčioje šv. mi- 
šiomis 11 vai. Po pietų 2 
vai., Municipal Building sa
lėje įvyks viešas susirinki
mas. Kalbės kun. K. Urbo
navičius, kun. K. Jankus ir 
dr. P. Jakimavičius. Bažnyti
nis choras, vadovaujant R. 
Juškai, išpildys dainų pro
gramą. Visi lietuviai daly
vaukime.

Laukia kun. Vengro

Čia laukiama Lietuvoje į- 
šventinto southbostoniečio

Tą patį vakarą paminėsi
me ir Vilniaus užgrobimo 17 
metų sukaktį su atitinkamo
mis kalbomis ir dainomis.

Iš vyčių veiklos
Vietinė vyčių kuopa savo 

paskutiniame susirinkime 
nutarė kitų metų sausio 15 
d. ruošti šokius. Spalių 11 d. 
susirinkime bus išrinkta ko
misija ir aptarti kiti svarbus 
reikalai.

Kuopa rugsėjo 23 d. turėjo 
savo smagią pramogą RCA 
maudymosi vietoje Harriso- 
ne. Visi nariai smagiai pra
leido laiką.

Kuopos nariams džiugu 
kad Elizabethe ir Bayonnėje 
atgaivintos vyčių kuopos 
Newarkieciai siunčia save 
geriausius linkėjimus ir pa 
žadus 
biauti.

artimai bendradar 
Narys.

SO. BOSTON, MASS.

Lietuvių kalbos ir katekiza- 
cijos mokykla

Rugsėjo 18 d. šv. Petro 
giausia komedija „Vienas iš lietuvių parapijos salėje pra-
mūsų turi apsivesti”. Juokų sidėjo lietuvių vaikams kate- 
visi pasiilgę, tad gerai su- 
tvarkykit diržus, kad ne
trūktų — nuo juoko!

Veikalą vaidins vietos ir 
apylinkės gabūs vaidintojai: 
S. Agentas — Kristopas, J. 
Gvaizdaitis — Ferdinandas, 
O. Daukšienė — Tetulė ir R. 
Jurkaitienė — Onytė.

Po vaidinimo bus vakarie
nė, kurioje bus pilna skanu
mynų, grybų, kalakutų ir 
kitokių valgių. Muzikantai iš 
Raseinių — galėsit smagiai 
šokti. Už tas visas gerybes 
reikės mokėti tik vieną dole
rį-

Ši draugija Newarke yra 
vienintelė moterų pašalpinė 
draugija; ji gyvuoja jau 23 
metus. Daug dirba Bažnyčiai

kizacijos ir lietuvių kalbos 
pamokos. Veda Jėzaus Nu
kryžiuoto seserys iš Cam
bridge, Mass, kun. K. Jan
kaus priežiūroje. Pamokos 
būna šeštadieniais prieš pie
tus. Nors nemažai vaikų lan
ko, bet galėtų būti daugiau. 
Pavyzdžiu tiems tėvams, ku
rie vaikų neleidžia į šias pa
mokas, galėtų būti kitatautis 
advokatas J. Kyes, kurs sa
vo sūnelį atvedė į šią moky
klą, kad pramoktų lietuvių 
kalbos ir poterių lietuviškai. 
(Jis yra vedęs lietuvaitę, Vo- 
lungevičiūtę).

Mines Spalių Devintą
Vietos Federacijos 3-čias 

skyrius ir šiemet laikysis sa-

kai jai pranešė, kad federa
linė valdžia sutinka iškeisti 
tuos pelenus į pinigus, t. y.; 
grąžinti jai $360, arba de
vynias dešimtdales sudegu
sių pinigų. Moteris ne tik 
nudžiugo, bet ir nustebo, 
kaip chemikai galėjo iš pele
nų sužinoti, kiek ir kokių po
pierinių pinigų ji turėjo.

CAMBRIDGE, MASS.

Pagerbė kleboną

Rugsėjo 19 d. cambridžie- 
čiams buvo iškilminga diena 
— jie pagerbė savo darbštų- 
jį kleboną kun. Praną Jus-

kun. Kaz. Vengro sugrįžtant. | kaitL jQ 2(>metų kunj 
Tikėtasi sulaukti rugsėjo 26Jsukakties proga Bažnyc-ioje 

buvo iškilmingos pamaldos, 
o vakare parapijos salėje 
šaunus bankietas, kurio ve
dėju buvo kun. Pr. Strakaus- 
kas iš Lowell, Mass. Jubilia
tą sveikino kaimynai kuni
gai, apibūdindami jo nuo
pelnus, o parapijiečiai ne tik 
sveikino, bet ir apdovanojo. 
Kun. Juškaitis yra gabus ad
ministratorius, jis sugebėjo 
ne tik parapijos visas skolas 
apmokėti, bet yra vienintelis 
šioj diecezijoj lietuvis klebo
nas, įsteigęs lietuvišką para
pijinę mokyklą, vedamą se
selių lietuvaičių. Todėl vietos • 
lietuviai nuoširdžiai jį ger
bia. Kep. i

d. Komisija jau buvo ir salę 
užėmusi ir nemažai bankieto 
bilietų išplatinusi. Dabar ti
kisi jo sulaukti spalių 17 d. 
Būtų primicijų iškilmės ir 
sutiktuvių bankietas. Kun. 
K. Vengras yra marijonas ir 
per kelis metus mokėsi Lie
tuvoje. A.

BROCKTON, MASS.

Už pinigų pelenus gavo 
pinigus

Sofija Berenaf, gyvenanti 
Upland Road, užkūrė pečių, 
kuriame buvo paslėpusi savo 
ilgų metų taupmenas — 
$400. Po kelių valandų atsi
minė apie savo paslėptus pi
nigus, bet jau buvo per vėlu 
— skardinėj, kur popieriniai 
pinigai buvo sudėti, buvo be
likę tik vieni pelenai. Labai 
nusiminė, nes ji ruošėsi pasi
duoti operacijai ir toms išlai 
doms manė vartoti sutaupy
tuosius pinigus. Jos gydy
tojas, dr. A. F. Budrckis pa
tarė jai tuos pinigų pelenus 
pasiųsti iždo departamentui. 
Tą ji ir padarė. Už kiek lai
ko iždo departamento chemi-

— Kaune bedarbių beveik 
visai nėra. Vien prie staty
bos darbų dirba apie 6,000 
darbininkų. Labai daug dar
bininkų gauna darbo vaiH 
dens kelių rajone prie Nemu
no krantų sutvarkymo. . j

— Plytinių namų statybai 
didėjant, visos plytinės buvo 
užverstos darbais; numatoj 
ma statyti daugiau plytinių 
kad nesitrukdytų statyboj 
darbas.

AMERIKOS LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS
„GARSAS” duoda literatūros, mokslo ir politikos v • •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- .į 
tams 2 doleriu, pusei metų — 1 dolerį.

Reikale kreipkitės šiuo adresu: J

P. O. Box 32, ’’GARSAS” Wilkes-Barre, Pa.
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itė, neseniai at-1 
metus studija-
>je. Jos pirmas j 

i įvyksta spaliu

VIETOS ŽINIOS
KUN. J. ALEKSIŪNAS 

PERRINKTAS
Kaip žinome, Vilniaus ge- 

dienos minėjimas įvyk- 
šeštadienį, spalių 9 d., 

vai. vak. Apreiškimo 
salėje. Įėjimas visiems

—o—

i jai pranešė, įd 
b valdžia suM 
>s pelenus į pinM 
įžinti jai 
lias dešimtdales j 

pinigų. Motai 
ižiugo, bet į.

Kunigų Vienybės rytų pro
vincija savo metiniame susi
rinkime Elizabethe pas kun. 
J. Simonaitį rinko kitiems 
metams valdybą. Provincijos' 
pirmininku vėl perrinktas! 

[kun. Juozas Aleksiūnas, An- 
Fgelų Karalienės parapijos 
[klebonas. Kiti valdybos na
triai yra: kun. M. Kemežis — 
[sekretorius, kun. A. Petraus- 
I kas — iždininkas.

Susirinkime tartasi įvai- gijos anglų kalbos profeso- 
l riais reikalais. Spalių 9-tai rium.
j paminėti visose bažnyčiose 

spalių 9 arba 10 d. įvyks ati
tinkamos pamaldos. Kunigai 
nuoširdžiai užgyrė Kat. Fe-[ 
deracijos New Yorko apskri-Į 

[ties rengiamą Vilniaus Ge- 
[ dulo minėjimą, įvyksiantį 
Į spalių 9 d„ šeštadienį, Ap- 
' reiškimo par. salėje.

dulo 
sta 
7:30 
par.
laisvas. Jokių bilietų nėra.

LIETUVIS PASKIRTAS
KOLEGIJOS PROFE

SORIUM

Brooklynietis Tamas Jo
naitis, šiemet baigęs Colum
bia universitetą, pakviestas 
New Rochelle (N. Y.) kole-

T. Jonaitis baigė Colum
bia universitetą Magistro 
laipsniu ir aukščiausiu pa
žymėjimu. Anglų kalbos kur
se jis buvo pirmasis studen
tas.

LIETUVIŲ KALBOS 
KURSAI

DALYVAUS BENAI

sužinoti, kiek irta, 
rinių pinigų ji

CAMBBIDGE, B

Pagerbė kleboių 

-ugsėjo 19 d. catag

lie pagerbė saro dartgI 
leboną toiPraqJi 
į, jo 2(Mpietų kunigai 
ikties proga. Bažnyčią 
o iškilmiDgra pamakfca 
ikare parapijos salėje 
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. buvo Inta
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velkino kampai tai' 
apibūdindani jo > 
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Oratorius, jis 
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Įsteigęs lietuvišką?9, 
j mokyklą, vetos 
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iai nuoširdžiai ji F

Spalių 9-tosios minėjimo 
programa bus nepaprastai į- 
vairi: kalbos, dainos, vaidi
nimas ir muzika.

Dainų atitinkamą progra
mą išpildys Apreiškimo par. 
choras, muz. J. Jankaus ve
damas ir Angelų Karalienės 
choro vyrų grupė, muz. Pr. 
Dulkės vedama.

i Malonu pranešti, kad An
gelų Karalienės ir Apreiški
mo parapijų berniukų benai, 
kunigų Laurynaičio ir Kar- 
tavičiaus vedami, taip, pat 
pasirodys, tad minėjimo pro
grama tikrai bus reikšmin-

Lietuvių kalbos ir istori
jos kursai Columbia univer
sitete prasidėjo 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 
lietuvių kalbos išmokti, bet 
ir už išklausytą kursą ati
tinkamą universiteto pripa
žinimą (kreditą) gauti.

Gausingai Dalyvaukime Vilniaus 
Gedulo Dienos Minėjime

Komedijos „Vie 
iš mūsų turi apsivei 
vaidintojai, kurie 
sekmadienį, spalių 
d., linksmins visus 
silankiusius į Newa: 
N. J., Rožančaus m 
rų 
jos 
šv.

pašalpinės di 
vakarą, įvyk 

Jurgio salėje.

Trumpos Žinutės

Kaime bedarbių 
nėra. Vien prie 
arbų dirba apie 
rinkų. Labai M 
:ų gauna darbo H* 
želių rajone prieM 

mtų sutvarkyt 
’lytinių namij^ 

nt, visos plytinės 
tos darbais; 
ityti daugiau^ 

lesitrukdytų

LVAITBAŠHS 

mokslo ir poli®8

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- 

pasakys Federacijos ap-
pirm. kun. N. Pakai- ir Lietuvių Tauta be Vil- 

ir Amerikos redaktorius.
aulio. Daugrašo- 
imą bei veikto 
ivių organizacija 

organas.
valdžios priž'^ 

nalė organizacija 
tį iš keturių 
s skyrių iš dw 
i iš 4-rių laipsA 

jašalpos.

ims kainuoja m6*

Vilkes-Barre, ft-

IŠ TĖVU ŽEMĖS

pasus galėtų
Gele-

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 
atstovų 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

pro-

— Prof. dr. Pr. Dovydai
tis, vasaros metu lankęs įvai 
rius katalikų jaunimo ir dar
bininkų suvažiavimus, susir
go*

— Ruošiamas naujos kon
stitucijos projektas, kurs 
bus įteiktas seimui svarsty
ti.

— Vysk. T. Matulionis 
Kaune suteikė Sutvirtinimo 
Sakramentą iš liuteronų ti
kėjimo atsivertusiai šeimai: 
motinai 64 metų, dviem duk
terim — 29 ir 23 m. ir sūnui; 
26 metų.

— Nuo Naujų Metų Kau
ne buvo 111 gaisrų.

— Joniškio valsčiuje išžu
dytos Briedžių šeimos bylo
je žudikas Auksutis nubaus
tas mirties bausme jau antrą 
sykį.

— Kaune įvykiuose futbo
lo rungtynėse Lietuvos ko
manda pralaimėjo Latvijai 
ir Estijai.

— Prof. St. Kolupaila su 
būreliu mėgėjų keliauti lai
veliais perplaukė 35 aukštai
čių ežerus.

— Lietuvos spauda praei
tą mėnesį atitinkamai pami-

niaus niekada nenurims!

SIS MENUO- VILNIAUS MENUO
Kad Vilniaus vadavimo Vilniaus gedulo dienų minė- 

darbas būtų labiau sustip- jimus su tai dienai pritai- 
rintas didesniu pasiryžimu kintais 
ir energija ateičiai, Vilniui! 
Vaduoti Sąjungos pageidavi
mu spalių mėnuo skelbiamas 
Amerikai Vilniaus mėnesiu.
Tą mėnesį visi Vilniui Va
duoti Sąjungos skyriai turė
tų vienaip ar kitaip paremti 
Vilniaus vadavimo darbą. 
Kat. Federacijos skyriai tu-

> koncertais, vaidini
mais, prakalbomis ir įvesti 
Vilniaus Geležinio Fondo rė
mėjų registraciją Spalių mė
nesį — Vilniaus mėnesį turi 
būti suregistruoti visi Vil
niaus pasai, kuriuose yra į- 
klijuota ženklelių ne mažiau 
kaip už 55 amerikoniškus 
centus. Pasai turi būti sure- 

rėtų ypatingai padirbėti. Vi-' gistruoti ant popieriaus tak
sų lietuvių pareiga suruošti | štų, kuriuose būtų pažymė-

tas: eilės numeris (kas anks- 
čau paduos pasą registruo
ti), Vilniaus paso numeris, 
savininko vardas ir pavardė 
ir pase įlipintų ženklelių su
ma. Toks registracijos lapas 
turi būti patvirtintas atitin
kamų asmenų.

Pasibaigus registracijai, 
ne vėliau kaip iki š. m. lap 
kričio 15 d. visi lapai kartu 
su surinktais pinigais reikė
tų persiųsti K. Federacijos 
centrui, kad šis išsiųstų Vil
niui Vaduoti Sąjungos Cen
trui Kaune, kad visi įregis
travusieji
dalyvauti Vilniaus 
žinio Fondo dovanų paskir
styme ir, gal būt, laimėti 3,- 
000 litų ar mažiau.

Prieš išsiunčiant, visi la 
pai bus patikrinti ir nustaty
ta, kuris VVS skyrius, komi
tetas ar organizacija dau
giau suregistravo pasų ir at
siuntė pinigų per spalių mė
nesį, ir kuris iš jų Vilniaus 
vadavimo darbe yra pirmas, 
antras, trečias ir t.t. Visos 
tos žinios su veikėjų pavar
dėmis bus paskelbtos Ame
rikos lietuvių spaudoje ir 
Lietuvoje Mūsų Vilniuje. 
Veikliausieji skyriai suregis 
travusieji ne mažiau kaip 
100 Vilniaus pasų, bus reko I nėjo Latvijos prezidento Ul- 
menduoti įrašyti į VGF Auk manio 60 metų sukaktį.
so Knygas ir gaus dar ati- — ą Panemunės parke 
tinkamą veiklumo pažymėji nusišovė veterinarijos profe- 

sorius Gogelis, šią vasarą 
grįžęs iš Rusijos. Žudymosi 

RUOŠIASI RINKIMAMS priežastis neaiški.
--------  — Marijampolės marijonų 

Demokratai ir respubliko- gimnazijos direktorius kun. 
nai praeitą savaitę išrinko dr. J. Totoraitis pasitraukė; 
savo kandidatus New Yorko j0 vieton paskirtas kun. J. 
miesto mayoro rinkimams. Grigaitis.
Respublikonų kandidatu bus _ Baltijos teniso rungty- 
dabartinis mayoras Fiorello nėse pirmą vietą laimėjo Es- 
H. LaGuardia, o demokratų ti j a, antrą — Lietuva.
— teisėjas Jeremiah T. Ma-| _ Privatinių miškų Lie- 
hOney.

Mayorą LaGuardia 
ne tik respublikonai, 
socialistai, komunistai 
ti. Už jį pasisakė ir 
ninku įvairios 
Prieš pirminius balsavimus 
LaGuardia buvo pareiškęs, 
kad jis visai nesiekia komu
nistų paramos.

Rinkimai įvyks lapkričio 
mėnesio pradžioje. Abiejų 
kandidatų šalininkai jau 
smarkiai ruošiasi rinkimų ūkio surašymas bus 1940 m 
agitacijai. | — Latviai pradėjo paren

giamuosius darbus Baltijos 
jūros gilumai išmatuoti. Į 
darbą kviečiama ir Lietuva. 
Lietuvos pajūry pastebėtas 

Rapid City, S. D. — Moks-[dugno kilimas į šiaurę nuo 
lininkas prof. Paul D. Emer- Juodkrantės, o grimzdimas 
son atrastas negyvas miške, — į pietus.
miręs nuo nuodingos gyva- — Žydų laikraščio Idiše 
tės įkandimo. 1 štime pranešimu, Kauno žy-

tuvoje yra apie 164,000 hek
tarų.

— Prienuose nusišovė urė
dijos buhalteris R. Bendaras. 
Į raštinę atėjęs sutvarkė į- 

sąjungos.įvairius raštus ir algų mokė
jimo lapą, o po to nusišovė

— Miškininko dr. Kripo 
žmona Punioje įsigijo sma
los varymo dirbtuvę, kurioje 
bus gaminama smala, degu
tas, tarpentinas.

— Antras visuotinis žemės

remia 
bet ir 
ir ki- 
darbi- i

PROFESORIUS MIRE 
GYVATEI ĮKANDUS

dai esą smarkiai Palestino 
bendrovės apgauti. Grupė žy 
dų buvo nusiuntusi pinigus į 
Palestiną žemei užpirkti, bet 
dabar negauna jokios žinios 
net apie pinigų gavimą.

— Pilviškių dekanas kun. 
Švilpa sulaukė savo 75 me
tų amžiaus ir kunigavimo 50 
metų sukakties. Jubiliato pa
sveikinti buvo atvykę vysku
pai Karosas ir Staugaitis.

— Surviliškio pavasari
ninkų kuopa minėjo 25 metų 
sukaktį, kurios iškilmėse gra 
žiai prisimintas a. a. Povilas 
Lukšys, kuopos narys, pir
masis žuvęs karys nepriklau 
somybės kovose.

— Tilžėje vokiečiai išleido 
laikraštį vardu „Klaipėdos 
Sargyba”. Laikraštis skiria
mas grynai nacių reikalams.

— „Lietūkio” bendrovė 
praeitais metais pastatė 11 
sandėlių, o šiemet baigia sta
tyti 8 naujus sandėlius: 
Klaipėdoje, Linkuvoje, Žei
mely, Jonišky, Kėdainiuose, 
.Marijampolėje, Joniškėly ir 
Šiauliuose.

— Kaune lankėsi prancūzų 
istorikas prof. J. Neuvertas, 
žymus mokslininkas.

— Ulonų pulko nauju va- 
jdu paskirtas pulk. Itn. Povi
las Žilys.

— Vilniaus krašte lietu
viai mokytojai keliami Len
kijos gilumos. Paskutinės au 
kos: M. Vidžiūnas ir M. La- 
šinskas iš Trakų apskr.

— Tautos šventės proga 
prof. A. Voldemaras buvęs 
padavęs Resp. Prezidentui 
malonės prašymą.

— Ponią Urbšienę Pran
cūzijos vyriausybė apdova
nojo Garbės Legiono kavalie
riaus kryžiumi.

— Petrašiūnuose, prie 
Kauno, įsteigtas šunų insti
tutas, kuriame kol kas pri
imami tik ypatingai gabūs 
šunes, tinkami policijos rei
kalams.

— Aukštadvario valsčiaus 
ribose neseniai rasta per 15

atstovai ir

Lietuvoje 
bendroves

štukų įvairių senovinių pini
gų, kurie yra Vytauto, Zig
manto Augusto, o kiti Kazi
miero laikų.

— Per šių metų pirmą 
pusmetį Lietuvos autobusai 
pervežė 709,900 keleivių ir 
nuvažiavo 24 mil. kilometrų; 
už parduotus bilietus iš ke
leivių gauta 1,698,800 litų, o 
pernai tuo laiku — 1,440,100 
litų.

— Rugsėjo 4 d. verslinin
kai turėjo didelį suvažiavi
mą Klaipėdoje.

— Siesikuose per šv< Bal
tramiejaus atlaidus paminė
ta Siesikų bažnyčios 400 me
tų sukaktis; iškilmėse daly
vavo Respublikos Preziden
tas, kiti valdžios 
daug svečių.

— Į įvairias 
esančias akcines
šiemet užsienio kapitalo bu
vo įdėta apie 48V2 mil. litų, 
daugiausia įdėta į elektros 
gamybą — 16 milijonų, po
pieriaus — 15 mil. ir t.t.

— Kitais metais numato
ma nusausinti ir sukultūrin
ti apie 3,500 hektarų pelkių 
ir pievų. Šiemet pelkėms nu
sausinti išleista 95,000 litų, 
o gamyboms įrengti — 28,- 
000 litų.

— 1902 m. įvykusio Steig- 
vilių kaime, Šiaulių apskr., 
slapto vaidinimo „Iš tamsos 
į šviesą” sukaktis atitinka
mai paminėta.

— Skirsnemunės parapija 
minėjo savo 300 metų sukak
tį, į kurios iškilmes buvo at
silankęs vysk. Matulionis.

— Iš cukraus akcizo (mo
kesčio) valstybės iždas per 
metus gauna apie 3 ir 4 mi
lijonus litų.

Japonai atsisako
Tautų Sąjunga sudarė pa

tariamą komisiją dabarti
niam Japonijos Kinijos kon
fliktui spręsti. Į pasitarimus 
buvo kviesta ir Japonija, bet 
šios vyriausybė atsisakė da
lyvauti. Japonai pasakė, kad 
dabartinių ginčų kaltininke 
esanti Kinijos vyriausybė, 
kuri veda nepalankią propa
gandą prieš Japoniją. Ginčą 
galinčios spręsti tik Japoni
ja ir Kinija..
Lankosi Mussolini sūnus

Praeitą savaitę iš Italijos 
atvyko Mussolinio vyresny
sis sūnus Vitorrio, kurs yra 
italų judomų paveikslų ga
mybos bendrovės pirminin
kas. Holyvude jis mokysis 
paveikslų gamybos techni
kos.
Naujas prezidentas

Rugsėjo 5 d. Argentinos 
piliečiai rinko naują prezi
dentą, bet rinkimų daviniai 
tik dabar paaiškėjo. Nauju 
prezidentu bus dr. Roberto 
M. Ortiz, vyriausybės kandi
datas. Nors balsų jis gavo ma 
žiau nei jo konkurentas, ta
čiau jis laimėjo daugiau rin
kikų kolegijos narių.
Lenkams rūpi Palestina

Tautų Sąjungai dabar 
svarstant Palestinos padali
nimo klausimą, Lenkijos už
sienio ministeris Beck labai 
tuo domisi ir akylai seka Žer 
nevoje tų svarstymų eigą. 
Lenkijai labai svarbu, kad 
ko daugiausia jos žydų išva
žiuotų. Įvairios riaušės prieš 
žydus visoje Lenkijoje padi
dėjo ir praeitą savaitę vy
riausybė išleido griežtus įsa
kymus žydų užpuolikų ne
naudai. .
Prieš 6 metus

Praeitą savaitę sukako ly
giai 6 metai, kai japonai įsi
veržė į Mandžūriją ir per 17 
mėnesių užėmė kinams pri
klausiusį žemės plotą, suda
rantį pusę milijono kv. my
lių su daugiau kaip 30 mili
jonų gyventojų. Užgrobtoje 
žemėje japonai „įsteigė” 
Mandžūrijos valstybę, kuri 
yra tik paprasta Japonijos 
provincija.
Rumunai prieš žydus

Rumunijos vyriausybė už
draudė žydų organizacijoms 
rinkti aukas Palestinos at- 
steigimo fondui Jr įsakė su
imti žydų sionistų organiza
cijos vadus. Be to, vyriausy
bė atėmė surinktas aukas. 
Rumunijoje yra beveik mili
jonas žydų. Prieš juos daug 
veikia geležinio fronto orga
nizacija, kuri nori fašistinės 
Rumunijos.

Phone Night
STagg 2-0783’ JUniper 5-4915

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile STagg 2-5043 Notary Public Tel. STagg 2-7177

NOTICE is
RL 8284 has 
to sell beer, 
Section 132 
Control Law _______  ____ ___
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises,

DOROTHY V. BRESTLIN 
(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
Į 340 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

1-------------------—-------------------------- --------------

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverage 
at 1894—96 Flatbush Ave., Bo- 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.5 
(Williamsburgh Bridge Plaza j
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GAVO LAUKTUVIŲ

ĮDOMŪS PAVEIKSLAI

GERA DUONA

ĮĖJIMAS VISIEMS DYKAI. NĖRA JOKIŲ BILIETŲ

72nd Street,RIEŠUTŲ BALIUS

MASPETHO ŽINIOS

Sąjungietė

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

Balius

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

AMERIKOS
Pakeleivis

NESUSIPRATIMAS
įvyks

SEKMADIENĮ, SPALIŲ-OCT. 17 d. 1937

fraborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

Susivienijimo
J. Januškevi-

NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖS

Iš kitų miestų gautus 
spaudos darbus atliekame 
ir prisiunčiame laiku.

VALANDOS 
■2 P. P.

Brooklyno ir didžiojo New Yorko apylinkės lietuviai 
kviečiami

ATEINANTĮ ŠEŠTADIENĮ, SPALIŲ 9 DIENĄ SU 
KANKA LYGIAI 17 METŲ KAI LENKAI APGAULIN
GAI UŽGROBĖ LIETUVOS SOSTINĘ VILNIŲ IR VIL 
NIAUS KRAŠTĄ. ŠI LIŪDNA SUKAKTIS MINIMA VI 
SAME PASAULY. NEATSELIKIME IR MES.

423 Metropolitan Avė 
Brooklyn, N. Y.

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

g, pasauli., 
fjjp, nenurimsim! 
jie demokratai... 
Smūgis „bendram f J 
Didieji Jenkai”

Praeis ir 17-ta gedi 
i, kaip jau praėjo: 
tuvio troškimas s 
isės laimėjimo m 
ietuvio kantrybė 
landyta. Atgavo 
ra valstybės nepri 
ybę, atgaus ir p

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

Ir pagal sutartį 
Tel.: MAnsfield 6-8787

Mokyklos vaikai gražiai 
mokosi ir lietuvių kalbos.

Reikia pasidžiaugti, kad 
nei vieno mokinio neatsira
do, kurs būtų atsisakęs nuo 
lietuvių kalbos pamokų. Visi 
mokiniai lygiai stropiai lan
ko ir lietuvių pamokas, kaip 
kad ir visas kitas pamokas. 
Padėka priklauso seselėms 
domininkonėms, kurios vai
kučius gražiai paskatina my 
lėti tėvynę Lietuvą ir lietu
vių kalbą...

Angelų Karalienės par. so- 
dalietės daug dirba, kad jų 
ruošiamas lapkričio 5 d. rie
šutų balius geriausiai pasi
sektų. Bilietai po 25 c. Pel
nas pusiau su parapija.

Visi kviečiami dalyvauti.
A. Vasauskaitė.

Ginkluota taika
Atvykęs pas Hitlerį Itali

jos diktatorius Mussolini vo
kiečių spaudai pareiškė, kad 
Italija ir Vokietija ateity 
žygiuos sujungtomis ranko 
mis ir šautuvais ant pečių, 
kad būtų užtikrinta pasauli 
nė taika.

Spalų 9 diena
Parapijiečiai ruošiasi 

singai dalyvauti Vilniaus už
grobimo dienos paminėjimo 
iškilmėse, kurios įvyks Ap
reiškimo mokyklos Audito- 
riume spalių 9 dieną, 8 vai. 
vakaro.

į vėl sulaukėm 
septynioliktos 

į o gedulo užbaigs 
l^oato. Tačiau bra 
La daugeliu , at: 

bjngiausia gal tuc 
E dieną visų lietuvių 
Lodai plaka meile 
L žemei, savo šaliej 
L ir galingu pasi 

Moti pavergtas ž< 
Ifisada primenam 

j kad mes be Vilnų 
imsim, bet spalii 
^šauksmas neabe 
lesnės reikšmės.

VALANDOS:
0—12 ryte
1— 8 vak 

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-0100

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

metu įspūdingai. leidžia. Nurodytas greitis 
parapijos choras, tinka tik geram vairuotojui, 

J. Jankaus vedamas, gerai sutvarkytam automo- 
Vakare įvyko pokylis para-(biliui ir gerose oro aplinky- 
pijos saulėje — auditoriume.1 bėse. Tas nurodytas greitis 

-- | bus visai nesaugus sniegui 
lietui siaučiant, ar tamsoje.

Prct. 92.

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-

Blieka. Žaidimai prasidės 
spalių mėn. vidury Klasčiaus 
salėje. Žaidimai vyks per vi
są žiemą trečiadienių . vaka 
rais.

Praeitą sekmadienį
26 d., Apreiškimo par. baž
nyčioje sušliūbuoti Leonas 
Cikonas su Viktorija Petke
vičiūte ir Antanas Lukaševi- 
čius su Emilija Medižiūte. bu mokėti saugiu greitumu

L. Cikonas ir V. Petkevi-[ važiuoti. Neužtenka važiuoti 
čiūtė buvo veiklūs choristai; tokiu greičiu, kokį įstatymas 
jų .šliūbo 
giedojo
muz

Bazaras ir karnavalas
Nuo lapkričio (November) 

mėn. 20 d. iki 28 d. Apreiš
kimo parapija turės labai iš
kilmingą laiką. Tai bus gal 
didžiausias bazaras ir kartu 
karnavalas, koks tik kada 
buvęs. Daromi planai šioms 
didelėms iškilmėms sujungti 
auditorumą, mokyklcte salę ir 
mokyklos kiemą. Bazarui ir 
karnavalui aukos arba dova
nos pinigais bei daiktais su 
dideliu dėkingumu jau dabar 
priimamos.

Vyrų dėmesiui
Šv. Vardo vyrų draugijos 

svarbus susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, spalių 3 d., 
tuojau po sumos, naujoje pa
rapijos salėje. Ne tik nariai, 
bet ir visi vyrai kviečiami 
atvykti.

Praeitą savaitę New Yor
ko ribose automobilių nelai
mių įvyko 572, kuriose 686 
žmonės sužeisti, 18 užmušti. 
Manoma, kad toks didelis 
nelaimių skaičius buvo ry
šium su legijonierių suvažia
vimu, kai buvo nepaprastas 
judėjimas.

Vairuotojams vis trūksta 
atsargumo. Ypatingai svar
bu mokėti

^parodoje, Pa- Iti 

lenkai turi savoj ta 

papuošė „sa-jvc 
vyrų - Ko- Mi 

'Mos, Kosciuš- lie 
'^čiaus ir Pifsud- ūži 

Stulomis. Labai »nie

v7/ 7/-. h

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Choro parengimas 
šeštadienį, spalių 16 d. 7 

vai. vak. parapijos salėje, 
207 York St., choras turės 
gražų parengimą, kurį išpil
dys Newarko šv. Cecilijos 
choro vaidilų grupė, vado
vaujant muz. A. Stanšaus- 
kui. Bus perstatyta „Stepa- 
nijos vestuvės”, trijų veiks
mų juokinga komedija. Po 
vaidinimo ir koncerto šokiai. 
Laukiama į šį pirmą choro 
parengimą atsilankant daug 
publikos.

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th STREET

•■Aid 
f' Y'-.-. iŠ i

Spalių 9-tosios miu 
stogai įspūdingas 
£Kam teko tą diei 
(tavoje, tas niekads 
t užmiršti spalių 9 
Etos valandos mc 

mi 12-tą valandą 
Lįste visas judėjin 
k Vieną minutę 

»a mirtina tyla, k 
k pasauliui skelbia 
k dvasios kilnumą. 

įĖutės tylėjimu 
Ilgiau pasako nei b 
b išreikšti tomais

Šios savaitės penktadien 
ir šeštadienį, spalių 1 ir 2 
d.d., 7 vai. vak., Angelų Ka
ralienės par. salėje bus ro
domi įdomūs judomi paveik
iai „Jaunoji Lietuva”. Ruo
šia 134 L. Kat. 
kuopa. Rodys 
čius.

Bilietai tik 
kams 15 c.

lių mėn. yra Panos šven
čiausios mėnuo, tad ir tinka
mas šiai novenai. Apylinkės 
lietuviai kviečiami novena 
naudotis.

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai

Mot. S-gos 29 kp. šio mėn. 
sus-mas, nors nebuvo gau
singas narėmis, bet įdomus 
įvairiais pranešimais.

M. šertvytienė pranešė iš j 
M. S. seimo; ne tik vaizdžiai’ 
papasakojo viso seimo eigą, 
bet dar ir savo įspūdžius. 
Atsilankė ir kp. vicepirm. V J 
Grigalienė, tik ką grįžusi iš 
Lietuvos. Ji plačiai papasa
kojo apie Lietuvą ir pavaiši
no visas sąjungietes Lie
tuvos sūrių pyragaičiais ir 
saldainiais. Dalyvavusios 
sus-me sąjungietes, gavusios 
lauktuvių iš Lietuvos, buvo 
labai patenkintos, o neatė
jusios į susirinkimą galės 
gailėtis.

Kitą sekmądienį, spalių 
10 d., per 8 vai. mišias drau
gijos nariai eis prie Komuni
jos. Visi nariai kviečiami 
gausingai dalyvauti.

J. Butkus, sekr.

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

Didžiojo New Yorko lietu- 
vų namų savininkų organi
zacijos labai svarbus susirin
kimas įvyks šį penktadienį, 
spalių 1 d., 7:30 vai. vakare, 
Barry P. Shalins-Šalinsko 
salėje,: 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y. (Forest 
Parkway stotis).

Šiame susirinkime labai 
svarbių ir visiems namų sa
vininkams žinotinų praneši
mų patieks adv. Kl. Voketai- 
tis, architektas F. J. Wassel- 
le ir kiti. Bus renkama ko
misija pirmadienį kreiptis 
pas majorą sumažinimo van
dens taksų reikalu.

Namų savininkai, būtinai 
dalyvaukite šiame susirinki
me ! Valdyba.

Šv. Vardo draugija šio 
mėnesio 15 dieną parapijos 
salėj rengia linksmą baliuką, 
kurio dalyviai galės tikrai 
linksmai ir naudingai laiką 
praleisti. Naudingai todėl, 
kad šv. Vardo draugijos pra
mogų pelno dalis visuomet 
eina parapijos naudai. Ir šį 
kartą, be abejonės, bus ski
riama bažnyčiai, jos vidaus 
atnaujinimui ar kitiems nau
dingiems reikalams. Visi pa
rapijiečiai prašomi atsilan
kyti, o atsilankę būsit pilnai 
patenkinti.

J. Mykolaitis.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINBKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos
84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie FOREST PARKWAY)

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

Šiame minėjimo susirinkime dar sykį priminkime pa
sauliui, kad LIETUVIAI BE VILNIAUS NENURIMS!

Visus kviečia
’ L. K. FEDERACIJOS APSKRITIS

— Šį sekmadienį, spalių 3 
d., šv. Vincento draugija 
ruošia šokius par. salėje. 
Pradžia 7 vai. vakare.

— Rožančiaus atlaidai 
švenčiami šį sekmadienį. Ro
žančiaus draugija priims 
bendrai Komuniją per savo 
metines mišios 9 vai. Metinis 
susisirinkimas 4:30 vai. p.p.

— Vilniaus gedulo pamal
dos Maspethe bus spalių 10 
d. 9 vai. ryto. WS skyrius 
turėjo savo pusmetinį susi
rinkimą rugs. 29 d. Nutarė 
dalyvauti Federacijos paren
gime Apreiškimo par. salėje 
spalių 9 d. vakare.

— Parapijos draugijos 
ruošis Amerikos naudai pra
mogai lapkričio mėn. pra
džioje.

— Maspethe organizuoja
ma krepšinio (basketbalo) 
komanda. Vedėju yra Jurgis

Obuolių balius
35 kuopos obuolių balius į- 

vyks kitą sekmadienį, spalių 
10 d., 7:30 vai. vak. par. sa
lėje. Bilietas suaugusiems 
40 et. Gros geras orkestras. 
Bus nepaprastai daug obuo
lių. Daug juoko, daug sma
gumo. Rengėjos kviečia vi 
sus gausiai atsilankyti.

IRU'EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Sidabrinis jubiliejus
Tik vieni metai ir keletas 

mėnesių beliko iki parapijos 
25 metų gražaus gyvavimo 
jubiliejaus, kurio proga bus 
išleista parapijos istorija. 
Joje bus draugijų, parapi
jos veikėjų, biznierių bijo- 
grafijos ir atvaizdai. Dėl to 
jau dabar maloniai visi pra
šomi suteikti medžiagą mi
nėtai knygai. Draugijos pra
šomos pagaminti savo gyva
vimo trumpus aprašymus. 
Asmenys, kurie dalyvavo pa
rapijos organizavime, prašo
mi aprašyti savo įspūdžius. 
Šios parapijos jubiliejaus 
knyga bus labai įdomi ne tik 
parapijiečiams, bet lygiai ir 
Lietuvai, nes bus nušviestas 
katalikų lietuvių gyvenimas 
Amerikoje, susispietusiu Ap
reiškimo parapijoje per 
šimtmečio ketvirtadalį.

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

Tel. Elizabeth 2-8661
MICHAEL

Real Estate — Insurance

Jkvai nelengva su „bf 
ranto” idėjos vykdyn 
imams pasisekė Ispai 
’Prancūzijoje sudary 

frontą” su sociali: 
j kitomis kraštutini 
airiomis grupėmis, tž 

savaitę Anglijo 
sudarė komu 

idų smūgį, 
arbiečiai 2,116,- 
jš 331,000 atme- 
meškerę ir pa- 

>et kokią sąjun- 
stais. Darbiečių 
ojo sparno va- 
istitraukti, nes 
pasitenkinimas 

santykių su
.Bendras fron-L 

Mijoje sutiko smar- - 
įėjimą, kurio įta-r

SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI VISOKĮ 
SPAUDOS DARBAI 

GREITAI, GERAI 
IR PIGIAI

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

Persikėlė naujon vieton, tai yra:
3522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y<
5 VALANDOS:
% 1 iki 8 ir nuo Sekmadieni:
< 7-8 vai. vakaro 10 Iki 12 vai. ryV
į: FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Tel. EVergreen 8-702?
GARSAS BAKERY, Ine.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

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

Pamaldos
Rožančiaus pamados šią 

savaitę bus 7:15 vai. vak., o 
po to novena.

Res. Tel. Elizabeth 2-8537
SALIKUS

Notary Public
120 Broad St., Elizabeth, N. J.

Pilnas patarnavimas
Visokios apdraudos ir

bondsų reikaluose

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

Sąjungietėms
35 kuopos susirinkimas į- 

vyks šį sekmadienį, spalių 3 
d., 4 vai. popiet bažnytinėje 
salėje. Visos narės prašomos 
atsilankyti ir naujų narių 
pakviesti.

Pirmininkė.

M 2-jų Veiksmų Komedija su Dainomis
I Rengia LIETUVIŲ RADIO DRAUGIJA
jį Direktorius J. P. Ginkus. Vice-dir. V. UbarevičiusI
| IŠPILDYS ARTISTO JUOZO OLŠAUSKO GRUPĖ
| is Amsterdam, N. Y.
I KONCERTAS
| DALYVAUS VIETINIAI MENININKAI IR ŽY-
I MIAUSI AMSTERDAMO DAINININKAI

Paskaitos
Rugsėjo 26 d. įvyko šv. 

Vardo draugijos mėnesinis 
susirinkimas. Linksma pra
nešti, kad sekančiuose susi
rinkimuose mūsų kunigai 
prižadėjo skaityti trumpas 
paskaitėles iš Bažnyčios is
torijos ir kitais klausimais.

Bazaras>

Parapijos bazaras 
lapkričio mėnesio paskutinę 
savaitę. Jau smarkiai ruo
šiamasi. >

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

Šeštadienį, Spalių - Oct. 9 d.
7:30 vai. vale, atsilankyti į 
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĘ

No. 5th ir Havemeyėr gatvių kampas, Brooklyn, N. Y.

KUR ĮVYKS DIDŽIULĖ

GEDULO MINĖJIMO PROGRAMA
\

BUS SVARBIŲ KALBŲ, DAINŲ IR VAIDINIMAS
SCENOJE PAMATYSIME LIETUVIAMS SVARBŲ VAI
DINIMĄ ’’SUVALKŲ SUTARTIS”, KURIOJE BUS AT
VAIZDUOTA KAIP IŠKILMINGAI LENKAI PASIRAŠĖ 
SU LIETUVIAIS SUTARTĮ IR KAIP APGAULINGAI 
UŽGROBĖ VILNIŲ, SULAUŽYDAMI SAVO PRIESAIKĄ.

Į šį didžiulį ir reikšmingą Vilniaus užgrobimo minėjimą 
visi iš visur kviečiami. Brooklyno, Maspetho, Manhattano, 
Bronxo ir kitų vietų lietuviai prašomi gausingai atsilankyti

ii Stalinas, Hitlerį 
solini labai mė 
itis demokratais, tai 
jie savo darbais tol 
Erodo? Kodėl jie nt 
savo valstybių gyve 
laisvai pasisakyti, 

ano apie tuos „didži 
pasauly demokratus”

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER 

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
Maspeth, N. Y.

GRAND PARADISE SALĖJE, 
318 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

ŠOKIAMS GROS J. AVIŽONIO ORKESTRAS „ e
K. Sopranaviciūtė, — solistė

Pradžia 4:15 vai. p.p. Bilietai: $1.00, 75c., 50c. dalyvauja programoje.

I
Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS 
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš geriausių : 
bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: >

J. GINKUS495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.į
------------ labar diktatūrinių 

ia, tačiau net ir 
bieji diktatoriai i 
utis didžiausiais 
jais.- Stalinas pasi 
Sausiu demokratu 
paskelbė „demol 

toą konstituciją į 
, Aną dieną Mus 
dyne pareiškė, kad . 
ir jo valstybinės sau 

i esančios demok


