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Ir vėl sulaukėm gedulo 
dienos, septynioliktos iš ei
lės, o gedulo užbaigos dar 
nesimato. Tačiau brangi ta 
diena daugeliu , atžvilgių. 
Brangiausia gal tuo, kad 
šią dieną visų lietuvių širdys 
vienodai plaka meile savo 
tėvų žemei, savo šalies sosti
nei ir galingu pasiryžimu 
atvaduoti pavergtas žemes.

Visada primenam pasau
liui, kad mes be Vilniaus ne
nurimsim, bet spalių 9-tą 
mūsų šauksmas neabejotinai 
didesnės reikšmės.
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Roosevelt Pasmerkė Karo
Siekiančius Vadus

Chicago, Ill. — Grįždamas 
iš vakarinių valstybių, prez. 
Rooseveltas sustojo Chicago- 
je ir čia pasakė svarbią kal
bą tarptautinės taikos klau
simais. Roosevelt pabrėžė, 
kad vien tik neutralumu A- 
merika neapsaugos taikos, 
nes ir Amerikai nesaugu, 
kai pasauly siaučia teroras 
ir tarptautinių teisių laužy-

Spalių 9-tosios minėjimas 
ypatingai įspūdingas Lietu
voje. Kam teko tą dieną būti mas- 
Lietuvoje, tas niekada nega
lės užmiršti spalių 9 dienos bos minčių trumpa santrau
kos valandos momento. 
Lygiai 12-tą valandą visame 
krašte visas judėjimas su
stoja. Vieną minutę viešpa
tauja mirtina tyla, kuri vi
sam pasauliui skelbia lietu
vio dvasios kilnumą. Vienos 
minutės tylėjimu lietuvis 
daugiau pasako nei būtų ga
lima išreikšti tomais raštų...

Praeis ir 17-ta gedulo die
na, kaip jau praėjo 16-ta, o 

į lietuvio troškimas sulaukti 
, teisės laimėjimo neišnyks. 

Į Lietuvio kantrybė amžiais 
f išbandyta. Atgavo lietuvis 

savo valstybės nepriklauso
mybę, atgaus ir pavergtą 
Vilnių.

Dabar diktatūrinių rėžimų 
mada, tačiau net ir patys 
stambieji diktatoriai” mėgsta 
vadintis didžiausiais demo
kratais. Stalinas pasivadino 
didžiausiu demokratu, nes 
jis paskelbė „demokratiš
kiausią konstituciją pasau
ly”. Aną dieną Mussolini 
Berlyne pareiškė, kad Hitle
rio ir jo valstybinės santvar
kos esančios demokratiš
kiausios...

Jei Stalinas, Hitleris ir 
Mussolini labai mėgsta 
skelbtis demokratais, tai ko
dėl jie savo darbais tokiais 
nepasirodo? Kodėl jie nelei
džia savo valstybių gyvento 
jams laisvai pasisakyti, ką 
jie mano apie tuos „didžiau
sius pasauly demokratus”?

Prezidento Roosevelto kai-

ka tokia:
Pasaulio politinė būklė pa

skutiniu laiku eina blogyn ir 
gresia pavojum visoms tau
toms, mėgstančioms taiką. 
Prieš 9 metus buvo gražių 
vilčių, kai pasirašyta Kellog- 
go-Briando sutartis, kuri pa
smerkė karą, kaip ginčo 
sprendimo priemonę. Bet 
prieš kelis metus prasidėjo 
dabartinis teroro ir tarptau
tinės anarchijos siautimas, 
kurs pasireiškė svetimu kiši
musi į kitų valstybių vidaus 
reikalus, įsibrovimu į sveti
mas teritorijas, laužant su
tartis.

Be jokio karo paskelbimo 
ar įspėjimo, civiliai gyvento
jai žiauriai žudomi orlaivių 
bombardavimu. Nekalti gy
ventojai ir tautos aukojamos 
plėšikiškiems tikslams.

Jei toki dalykai yra kitose 
pasaulio dalyse, tegu niekas 
nemano, kad Amerika gali 
išvengti tų pavojų. Jei nori
ma, kad taika ir laisvė čia 
viešpatautų, tai mylinčios 
taiką valstybės turi imtis 
bendrų žygių apsaugoti teisę 
ir principus, kurie sudaro

taikos ir ramybės pagrindą. •
Taiką mylinčios tautos ] 

turi sudaryti bendras pastan : 
gas prieš sutarčių laužymus • 
ir žmoniškos prigimties ig
noravimus, kurie šiandien 
sudaro tarptautinės anarchi
jos ir nepastovumo būklę, 
kuriai išvengti neužtenka tik 
izoliacijos ir neutralumo.

Reikia sugrąžinti tikėji
mas į duotą pasižadėjimą, į 
pasirašytos sutarties vertę. 
Negali būti pastovumo ir tai
kos tarp tautų, jei nebus lai
komasi teisės ir dorovės.

90 procentų pasaulio žmo
nių nori taikos, laisvės ir 
saugumo, bet jiems kliudo li
kę 10 procentų žmonių, ku
rie laužo tarptautinę tvarką 
ir teisę. Visame pasauly rei
kia sukelti mintis, kad su
tarčių šventumas būtų ger
biamas, kad kitų teisės ir 
laisvės būtų pripažintos, kad 
tarptautiniai užpuolimai bū
tų sustabdyti.

Kai siaučia ligų epidemi
ja, sveikieji įsteigia kvaran- 
tiną ligonims, kad liga nesi- 
plėstų tarp sveikųjų. Taip 
turėtų būti ir valstybių gy
venime.

Kad civilizacija išsilaiky
tų, reikia grąžinti į gyveni
mą Taikos Kunigaikščio prin 
cipus. Visų pastangos turi 
būti nukreiptos taikai išlai
kyti.

„Amerika nekenčia karo. 
Amerika trokšta taikos. To
dėl Amerika aktyviai prisi
deda siekime taikos” — to
kiais žodžiais baigė savo kal
bą prezidentas.
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Maskvai nelengva su „ben
dro fronto” idėjos vykdymu. 
Jos tarnams pasisekė Ispani
joje ir Prancūzijoje sudaryti 
„bendrą frontą” su socialis
tais ir kitomis kraštutinė
mis kairiomis grupėmis, ta
čiau šią savaitę Anglijos 
darbo partija sudarė komu
nistams skaudų smūgį.

Anglijos darbiečiai 2,116,- 
000 balsų prieš 331,000 atme
tė komunistų meškerę ir pa
sisakė prieš bet kokią sąjun
gą su komunistais. Darbiečių 
partijos kairiojo sparno va
das turėjo pastitraukti, nes 
pareikštas nepasitenkinimas 
dėl jo artimų santykių su 
komunistais. „Bendras fron
tas” Anglijoje sutiko smar
ką pralaimėjimą, kurio įta
ka, aišku, bus jaučiama ir 
kitose valstybėse.

Pasaulinėje parodoje, Pa
ryžiuje, ir lenkai turi savo 
paviljoną, kurį papuošė „sa
vo” 5 didžiųjų vyrų — Ko
perniko, Jogailos, Kosciuš
kos, Mickevičiaus ir Pilsud
skio _ statulomis. Labai

Washington. — 150 pro
testantų pastorių ir pasaulie
čių spalių 4 d. paskelbė savo 
„atvirą laišką”, kuriame ap
kaltino Ispanijos vyskupus, 
neseniai išleidusius savo lai
šką, pasisakant už sukilė
lius. Protestantai savo „laiš
ke” visai nutyli vyskupų 
nurodytus faktus, o kalba 
tik apie pritarimą sukilimui 
prieš „teisėtą” valdžią.

Katalikų tautinės gerovės 
centro generalinis sekreto
rius paskelbė platų raštą,; 
kuriame atremiami protes
tantų visiškai neparemti 
priekaištai.

LAIMĖJO RINKIMUS 
TIK 55 BALSAIS

Waterbury, Conn. — Šio 
miesto mayoras Frank Ha
yes, demokratas, vėl išrink
tas mayoru, bet jis gavo tik 
55 balsus daugiau nei jo 
priešininkas. Hayes gavo 
19,126 balsus, jo priešinin
kas Culhane — 19,071.

teisingai, rodos, Naujienų 
bendradarbis pastebėjo, kad 
tuščias lenkų pasigyrimas 
tais vyrais: Kopernikas — 
vokietis, Jogaila, Kosciuška, 
Mickevičius ir Pilsudskis — 
lietuviai. Tenka lenkams tik 
užuojautos pareikšti,’ kad jie 
nieko įžymaus sava neturi.

Roma. — čia viešai pra
nešta, kad Mussolinio antra
sis sūnus, Bruno, 20 metų, 
yra išvykęs į Ispaniją, kur 
aktyviai dalyvauja generolo 
Franco kariuomenėje. Bruno 
Mussolini yra karo lakūnas 
ir manoma, kad šiomis die
nomis jis dalyvavo bombar
davime Valencijos.

Mussolinio sūnaus buvi
mas Franco kariuomenėje 
aiškinamas kaip aiškiu Mus- 
šolinio noru padėti sukilė
liams iki pat pergalės.

JAPONIJA SIUNČIA SAVO 
AIŠKINTOJUS

Tokio. — Japonijos vyriau 
sybė išsiuntė 7 asmenis, ku
rių 4 vyks į Ameriką, o kiti 
į Angliją, Italiją ir Vokieti
ją. Visi jie siunčiami, kaip 
„geros valios” pasiuntiniai, 
kad „paaiškintų” didžio
sioms valstybėms apie „tei
sybę” dabartinio japonų kinų 
karo klausimu.

Visi šie „pasiuntiniai” 
stengsis užmegsti artimus 
ryšius su spauda ir skaityti 
viešas paskaitas.

— Krikščionių darbininkų 
sąjunga steigia mokslo kur
sus, kuriuose darbininkai 
galės pasiekti gimnazijose 
teikiamą išsilavinimą.

Palestinos teroras

Praeitą savaitę Palestino
je teroristinės grupės išžudė 
žymius anglų valdininkus, 
kelis arabų ir žydų vadus. 
Anglai ėmėsi griežtų priemo- -1 
nių teroristiniams darbams 
sustabdyti. Arabų tautinė ; 
aukštoji komisija uždaryta, 
daug arabų vadų suimta, jų 
skaičiuje ir Jeruzalės miesto 
viršininkas. Pernai kovai su 
teroru išleista apie 12 mil. 
dolerių.

Bedarbių surašymas
Kongreso nutarimu turi 

įvykti visuotinis bedarbių 
surašymas. Prezidento pa
skirtos komisijos pirm. Big
gers paskelbė, kad lapkričio 
17 ir 18 d. bus išdalinti ati
tinkami lakštai, kuriuos gy- 

■ ventoj ai laisvu noru užpil
dys ir grąžins. Patirti davi
niai bus paskelbti dar prieš 
Kalėdas.

40,000 italų Ispanijoj
Apskaičiuojama, kad Is

panijos sukilėlių kariuome
nėje yra apie 40,000 italų sa
vanorių, kurie sudaro 5. di
vizijas. Kiekvienai divizijai 
vadovauja italas generolas. 
Kiek Madrido bendrafronti- 
ninkų kariuomenėje yra 
prancūzų, rusų, anglų, ame
rikiečių ir kitokių, nežinia, 
nes neskelbiama.

Geležinkeliečiai laimėjo
Nuo spalių 1 d. geležinke

lių savininkai pakėlė tarnau
tojų atlyginimą. Apie 250,- 
000 geležinkeliečių dabar 
gaus 44 centus į dieną dau
giau nei iki šiol. Šis algų pa
didinimas sieks 40 milijonų 
dolerių per metus. Darbinin
kų ir darbdavių deryboms 
vadovavo tautinė darbo rei
kalų taryba.

Prezidentas užbaigė kelionę
Prezidentas Roosevelt už

baigė savo kelionę po vakarų 
valstybes. Spalių 6 d. jis bu
vo sustojęs Chicagoje, kur 
nepaprastai iškilmingai su
tiktas. Savo kelionėje prezi
dentas daugiausia domėjosi 
viešaisiais darbais, kurie 
vykdomi valstybės iždo pini
gais.
kruvinos riaušės

Spalių 3 d. Anglijos fašis
tai norėjo savo gyvavimo 
penkmetį paminėti iškilmin
gomis vaikštynėmis Londono 
gatvėse. Dalyvavo apie 3,000 
fašistų, kuriuos užpuolė tūk
stantinės minios antifašistų 
ir komunistų. Įvyko smarkūs 
susirėmimai su skaudžiais 
sužeidimais. Per 300 asmenų 
suimta.
Taika su karalium

Rumunijos ūkininkų parti
jos vadas Maniu pareiškė, 
kad jis su karalium Karoliu 
yra taikoje. Maniu iki šiol 
kovojo prieš Karolių, protes
tuodamas prieš karaliaus gy
venimą su žyde Lupescu.

Ųtiopai nerimsta
Italija praeitą savaitę nu

siuntusi į Etiopiją apie 3,000 
kareivių, nes padidėję etiopų 
keliami neramumai. Italai 
griežtai užginčija tuos nera
mumus, tačiau užsienio

Nauja enciklika

Spalių mėnesio išvakarėse 
Popiežius Pijus XI paskelbė 
naują encikliką, kurioje pra
šo tikinčiuosius melstis į Ma
riją, kad pašalintų komuniz
mo, pagonybės ir bedievybės 
pavojus. Encklikoje popie
žius nurodo Rožančiaus mal
dų reikšmę ir galią.

Gandhi 68 metų
Spalių 2 d. Indijos tautinio 

atgimimo vadas Mohandas 
K. Gandhi sulaukė 68 metų. 
Indų maldyklose įvyko ypa
tingos pamaldos, visur buvo 
atitinkami susirinkimai. 
Pats Gandhi, dėl silpnos svei 
katos, iškilmėse nedalyvavo. 
65,000 senmergių

Austrijos sostinėje Vieno- 
■ je yra 65.000 senmergių, ku- 
. rioms gresia pavojus likti 

netekėjusioms, nes trūksta 
vyrų, kurie galėtų jas vesti. 
Austrijoje apskritai šimtui 
vyrų yra 108 moterys, o mie
stuose moterų procentas di
desnis; Vienoje šimtui vyrų 
121 mot., Grace — 116, Salc- 
burge — 120.
Black pasiaiškino

Vyr. Teismo teisėjas Hugo 
L. Black pei radio savo kal
boje prisipažino, kad prieš 
15 metų jis buvo įstojęs į 
kukluksus, bet vėliau pasi
traukė ir nepalaikė jokių 
ryšių. Tačiau Black visai nu
tylėjo, kodėl jis to nepasa
kė, kai senate "buvo ginčija
ma, kad Black nebuvo ku- 
kluksas. Black nepasakė nei 
kodėl jis į kukluksus buvo į- 
stojęs. nei kodėl juos paliko. 
Paskelbti dokumentai rodo, 
kad Black 1925 m. grįžo į 
kukluksus, priėmė jų „auksi
nį pasą” ir ta proga pasakė 
kalbą, prižadėdamas kukluk- 
sams ištikimybę.

Hitleris dabar važiuos
Mussolini išvykus iš Vo

kietijos, dabar pranešta, kad 
netrukus į Italiją važiuos 
Hitleris, kurį užkvietęs Mus
solini. Abu diktatoriai atsi
lyginsią viens kitam už ma
lonias vaišes.

Zeeland pasilieka
Belgijos premjeras Paul 

van Zeeland buvo įteikęs at
sistatydinimo pareiškimą, 
kurio tačiau nepriėmė jo ben 
dradarbiai ministerial. Bel
gijos ministerių kabinetą su
daro katalikų, liberalų ir so
cialistų partijos. Zeelandui 
didžiosios valstybės yra pa
vedę sušaukti pasaulinę eko
nominę konferenciją.

Atvyks buvęs karalius
Buvęs Anglijos karalius, 

Windsor© kunigaikštis Pa
ryžiuje pranešė, kad netru
kus jis drauge su savo žmo
na lankysis Vokietijoje ir 
Jungt. Amerikos V-bėse, kur 
jis studijuosiąs darbininkų 
gyvenimo sąlygas. Būdamas 
karalius, Windsor© kunigaik
štis labai domėjosi darbinin
kų gyvenimu.

Karališka pora
Graikijos karaliaus Jurgio 

brolis Povilas, 36 metų, susi
žiedavo su buvusio kaizerio 
anūke Frederika, 20 metų.
Graikijos karalius Jurgis ne- spauda paduoda tokių žinių, 
vedęs, tad princas Povilas y- kurios rodo, kad italams nė
ra sosto įpėdinis. lengva Etiopijoje.

Duonos ir Šviesos!
Spalių 9 dieną sueina 17 baisiais padariniais. Nepa- 

metų, kai klasta, smurtu ir keliami dideli mokesčiai, 
ginklu atplėšta nuo Lietuvos rinkliavos ir kitos dedamos 
jos sostinė ir trečdalis Lie- okupacinės valdžios prievo- 
tuvos teritorijos. Nors daug lės galutinai yra nualinę vi- 
kas per 17 metų pasaulio ir są kraštą. Iš skurdo ir bado 
mūsų pačių gyvenime paskkyla nesveikata, plinta ligos, 
keitė, Vilniaus skriauda pali-. lietuviai miršta, 
ko neatitaisyta: Vilniaus — 
Suvalkų kraštas okupuotas okupacinė valdžia įkurdino 
ir jame biaurus smurtas ir lenkus kolonistus (osadnir 
teroras visu smarkumu siau- kus).
čia. | Ką gi laisvai gyvenantie-

Mūsų broliai lietuviai ten P pasaulio lietuviai turi da- 
neteko pačių paprasčiausių ryti?!
kultūringojo žmogaus teisių.* Mes vilniečiams turime pa

Vilniaus krašto lietuviams' 
nevalia lietuviškai mokytis, 
lietuviškai viešai kalbėti, ne
leista klausyti ir turėti ra
dio, nevalia statyti ir net re
montuoti namus, nevalia sa
vo miške uogauti, grybauti,' 
malkų pasikirsti, savo ežere' 
žuvauti ir maudytis, negali-' 
ma be leidimo pereiti iš kai-' 

. mo į kaimą svečiuosna ar gi-' 
mines aplankyti, uždrausta 
verstis prekyba ar būti ke- 

. liaujančiu amatininku, sau- 
, lei nusileidus ligi jos pate- 
. kėjimo uždrausta lietuviui 

išeiti iš pirkelės, nakties me
tu negalima žibinti languose 
šviesą, negalima statyti lie
tuviškų kryžių, uždrausta 
bažnyčioje melstis sava kal
ba...

Šitie Lenkijos paskelbti 
suvaržymai taikomi vadina
miems pasieniams. Kadangi 
okupuotos Lietuvos vadina
mas pasienis su Laisvąja 
Lietuva nusitęsia net 507 ki-J 
lometrus (daugiau 300 my
lių), tai tas pasienio įstaty
mas iš tikrųjų liečia veik vi
sus lietuvių gyvenamus plo
tus.

Negalėdami laisvai judėti 
net savam ūky, negalėdami 
telktis, bendradarbiauti ir 
organizuotis, Vilniaus krašto 
lietuviai negali ir tinkamai 
įdirbti savo laukų, negali 
tvarkyti savo ūkių ir dėl to 
skursta. Reti metai, kad ku
rioje vietoje nebūtų badas, 
tikras badas su jo visokiais

Mirusiųjų lietuvių vieton

I dėti. Po visą plačią Ameriką 
yra nemažai Vilniaus Vada
vimo Sąjungos būrių būre
lių ir jos bičiulių. Dabar, y- 

,pač spalių mėnesį, pats lai- 
I kas subrusti visiems ir teikti 
i pagalbos kenčiantiems mūsų 
broliams.

| šaukime susirinkimus ir 
imitingus Vilniaus reikalais, 
I aiškinkime visiems, kas yra 
šiuo metu okupuotoj Lietu
voj ir darykime rinkliavas 
mūsų pavergtiesiems bro
liams gelbėti. Kiekvienas 
centas, kiekvienas doleris, 
kiekviena dešimtinė turi su
stiprinti tuos, kurie labiau
siai nusilpninti, labiausiai 
pagalbos reikalingi

Ir tatai darykime visi,-be 
įsitikinimų skirtumo, atmetę 
tarpusavio nesantaikavimus 
bei politinius nesutarimus.

Mūsų pavergtieji broliai 
laukia iš mūsų duonos ir 
šviesos. Taigi, visi tieskime 
jiems pagalbos ranką, padė
kime jiems iškovoti geresnę 
ateitį.

Vilniaus Vadavimo Sąjun
ga — yra viso pasaulio lie
tuvių sąjunga, kurioje dirba 
ir veikia visi lietuviai, sįekią 
Vilniaus laisvės ir pavergtų
jų lietuvių ištvermės sustip
rinimo.

Broliai, seserys! Duokime 
pavergtiesiems šviesos ir 
duonos.
Vilniaus Vadavimo Sąjungos

Centro Komitetas. 
1937 m. rugsėjo mėn. 9 d. 
Kaunas, Laikinoji sostinė.

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

PREZIDENTAS ROOSE- 
VELTAS PAS KARDI

NOLĄ MUNDELEIN
— Laivininkystės bendro

vė savo kapitalą padidino iki 
3% mil. litų. Statomas šeš
tas laivas, 3,000 tonų svorio; 
be to, statomi 6 nauji baido
kai.

— Rūpinamasi padauginti 
plytų gamybą, nes esančios 
277 plytinės suskumba pa
tenkinti tik vieną dvyliktą 
dalį pareikalavimų.

— Lietuvos banko aukso 
fondas pasiekė 78 milijonų 
780 tūkst. litų. Lito paden
gimas auksu labai stiprus.

— Lenkai buvo perkėlę 
gaires keturiose administra-(
cijos linijose. Pagrobtas po-|mas ,,Spaudos Fondo” tar- 
licininkas tebelaikomas. inautoją K. Raudonikį nu-

• -i i i • - ' Konrla Q mnf ciinlrii,

kalėjimo ir atiteisė iš jo 32,- 
715 lt.

— Į pedagoginį institutą 
Klaipėdoje įstojo 135 stųden-

Chicago. — čia atvykusį 
prezidentą Rooseveltą sutiko 
didžiausios minios žmonių. 
Apskaičiuojama, kad gatvė
se, kuriomis važiavo prezi
dentas, buvę per 750,000 
žmonių.

Būdamas Chicagoje, Roo
sevelt aplankė . kardinolą 
Mundelein, kurs prezidentui 
suruošė arbatėlę.

vos konstitucija, nei su Klai
pėdos statutu.

— Kauno apygardos teis-

— Seimo posėdy, klaipė baudė 3 met. sunkių darbų 
diečiams atstovams paklau
sus, susisiekimo ministeris 
Stanišauskis paaiškino, kad 
nusavinant žemę Klaipėdoje 
neprasilenkta nei su Lietu- tai.
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Jei nori, kad tau moteriš
kė neįkyrėtų — nesistenk jos 
vispusiškai pažinti.

juos pasitiko 
su gausiu garbės

$2.00
$1.10
$2.75
$1.50

Nemiega šiandien 1 
oi'iieL Jeigu prisikel 

bočiai, rastų šiandi 
gją paskendusią naktį

Jei vienas ar keli žodžiai 
gali padaryti ką nors laimin
gą, — tai tik piktas žmogus 
jų neištars. — M. R.

Jei nori įtikinti kitus, — 
pats šventai tikėk savo žo
džių tiesos tikrumu.

— Aistis.

jis miega giliai...
Ma

pažvelki, Vilniaus 
piubo taip kalnu plač 
0 ji rūbais, famsais

ra išeities? Taip, išeitis yra 
tik ne kapitalizme ir ne so
cializme. (Bus daugiau)

Jonas Balkūnas.

Tikrąją didybę pažinsi iš 
jos paprastumo. Juo kas y- 
ra mažesnis, tuo jis stengia
si rodytis didesniu.

— M. K.

Subscription Rates:
U. S. A. one year .............
U. S. A. slx'Tnonths ...

Other Countries one year .
Other Countries six months

Advertising rates on application

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūte

ŽAL(

to rytą Vilniaus pilie? 
parmotos pasveikino 
tojais ordino pa-

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, Inc.

KAS PENKTADIENIS

Prenumeratos Kaina:
Jungt. Valst. metams ................ $2.00
Jungt. Valst. pusmečiui ............ $1.10
Užsienyje metams ..................... $$2.75
Užsienyje pusmečiui ..................... $1.50

Skelbimų kainos pagal susitarimą

Jonas Kmitas

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU. Inc.

BALTASIS ARAS

BaStus Ir žinias America trumpina. savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANTELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

Jėgos garbintojų ir kasdieninės šaltos tikrovės mėgėjų 
ne vienas pakraipo pečius ir patogiu šypsniu mėgsta pasi
tyčioti iš idealistų raštų ir kalbų Vilniaus atvadavimo 
klausimu. Bet tie indiferentai nėra gyvenimo tikrovės ži
novai, nes jie nesupranta gyvenimo dėsnio, kad nieko nėra 
amžina, kas nepareina iš dvasinio pasaulio.

Vilniaus neturime jau 17-ka metų. Ar tai labai daug 
metų? O kiek metų lietuviai laukė nepriklausomybės at
gavimo? Kiek metų Klaipėdos kraštas vergavo svetimam 
valdovui? Kiek metų prancūzai ruošėsi savo Elzasui ir 
Lotaringijai atgauti iš vokiečių?

Trumpai ar ilgai reikės laukti Vilniaus išlaisvinimo — 
tas ne taip svarbu. Svarbiausia, kad lietuviai neišsižadė
jo, neišsižada ir neišsižadės savo Vilniaus. Svarbu, kad 
per 17 metų priešas neišnaikino lietuvybės Vilniaus kraš
te. Svarbu, kad per 17 metų Lietuva ir lietuvių tauta ne
suklupo* savo teisėtuose reikalavimuose.

Vilniaus krašte lenkų vykdomoji priespauda, jų žiaurus 
lietuvių persekiojimas yra aiškiausis įrodymas, kad lietu
vybė Vilnijoje tebėra gaji, gyva. Lietuvybė ten ne tik gy
va, bet ir kovojanti, nesnaudžianti, štai kodėl yra gera 
priežastis iš širdies dirbti vilniečiams paremti. .

Jau septyniolika metų skelbiamas šūkis: Ei, pasauli, 
mes be Vilniaus nenurimsim! tebėra gyvas ir eina jis skro
džiai per visą pasaulį, tvirtai primindamas, kad lietuvis 
kantrus, ištvermingas, pasiryžęs ir savo švenčiausias tei
ses ginąs. Tas šūkis teisingas, nes Lietuvos teisės į Vil
nių jokiais argumentais nesugriaunamos.

Lietuvių teisės į Vilnių paremtos istorine teise. Vilnius 
niekada Lenkijai nepriklausė. Vilnius buvo Lietuvos sos
tinė iki pat nepriklausomybės praradimo momento.

Vilniuje įvyko 1905 m. didysis lietuvių seimas. Vilniuje 
susiorganizavo Lietuvos Taryba. Vilniuje paskelbta Lie
tuvos nepriklausomybė. Vilniuje spietėsi visas tautinio 
atgimimo judėjimas. *

Lietuvių teisės į Vilnių paremtos ir sutartine teise. 
1920 m. liepos 12 d. Rusijos vyriausybė, kaip buvusio Lie
tuvos suvereno atstovas, sutartimi atsisakė nuo bet kokių 
teisių į Lietuvą ir jos sostinę Vilnių. 1920 m. spalių 7 d. 
Suvalkuose pati Lenkija iškilminga sutartimi pripažino • 
Vilnių Lietuvai. I I

Taigi, įvairiausiais atžvilgiais Vilnius priklauso Lietu ■ 
vai. Jis ir bus po Lietuvos trispalve vėliava, nes lietuvis j 
niekada neatsižadės Aušros Vartų, šv. Kazimiero ir Vy- < 
tauto kapų, Gedimino pilies ir Basanavičiaus milžinkapio <

(Tęsinys)

Kuriose šalyse yra privati 
nuosavybė, valstybės darbi 
ninkai laisva valia gali išsto
ti iš tarnybos ir imtis darbo 
dirbtuvėse, ūkiuose ar šiaip 
kokioj profesijoj. Bet jei ne
būtų privačios nuosavybės 
ir jei vyriausybė viską nusa
vintų, valdytų ir visi turėtų 
jai dirbti, kas įvyktų? Kas 
būtų, kad, vietoj kelių savi
ninkų, atsirastų vienintelis 
savininkas — vyriausybė? 
Štai, vyriausybė nutaria dė 
kokių ekonominių sumetimi 
mažinti algas arba didinti 
valandas. Darbininkas nega 
Ii socialistinėj santvarkoj 
streikuoti. Jis negali mesti 
darbą, nes kitaip badaus. 
Nėra kas kitą darbą duoda. 
Vyriausybė viską valdo, vis
ką tvarko, viską kontroliuo
ja, ir darbininkas priverstas 
vergauti. Apie streiką nėra 
kalbos, keisti darbo negali
ma, daugiau uždirbti negali
ma, pasitenkink tuo, ką ir 
kiek vyriausybė paskyrė. 
Aišku, socialistinė sistema 
nėra tokia laisva, lengva ir 
darbininkui gera, kaip pa 
šaulio lygintojai kalba.

Žinoma, socialistas neigs 
socializmo vergiją ir sakys:

o ne, darbininkas nebus iš 
naudotas, jis galės protes 
tuoti, statyti savo reikalavi 
mus. Darbininkas turės tei 
sę prašyti jo skundų kiaušy 
ti. Juk jis renka vyriausybę 
vyriausybės nuosavybė — 
jo nuosavybė, jis dirba sau 
jis gauna dalį pelno. Viskas 
gražiai skamba. Kaip iš tik 
rųjų yra praktikoje?

Rusija ir Meksika yra pra
ktikos pavyzdžiai. Socialis
tai moko ir siekia diktatu 
rinio' rėžimo. Demokratija 
socializme aiškiai negalima 
Rusijoje darbininkas negali 
reikšti teisėtų reikalavimų 
vyriausybei. Ten viskas su
valstybinta. Vyriausybė vis 
ką valdo: visus viešus rū
mus, visas sales, visus teat 
rus, visus laikraščius, visas 
spaustuves, visus radijus, vi
sus geležinkelius ir k. Kaip 
gali skriaudžiamasis protes
tuoti, jei darbdavis viską 
valdo? Kas garantuos jam 
teisę protestuoti? Rusijoje 
nėra garantijos. Ten griež 
tai vykdomas Markso moks 
las, o kas protestuoja, ta 
žinome, ko sulaukia. Atrodo 
kad viskas ten tobula. Deja 
tobula tik valdžios mašineri 
ja darbininkams valdyti ii 
vergijoj juos laikyti.

Baltasis aras rodo drąsą
• Ir sužalotą Vilnių lesa.

Ir dairosi. Aplink miškai, 
Nederlūs puspliki laukai, 
Bakūžės su šiaudiniu stogu, 
Viens kits padargų pagalys, 
Vos žagrę pavelkąs arklys — 
(Nuo prasto pašaro sublogo) — 
Kur-ne-kur jis pamato žmogų 
Sena skylėta skrandute.

Bet tas žmogus, vergu patapęs, 
Nuo aro žvilgsnio bėga, slepias 
Pašiūrėj ar senam bute.

Skurdi nualinta šalis 
Erelio erzina akis ...
Pavergęs kraštą ir prislėgęs, 
Erelis jaučiasi bejėgis.

Silpnesnį gali jis nukauti' 
Ir sužeistųjų kūnus lest, 
Kreivais nagais jiems duobę kast,

Bet — jis nemok šeimininkauti.
Mantos prigriebęs, prisikrovęs, 
Pririjęs žemių svetimų, 
Kitus išvaręs iš namų, 
Pats sau nesukuria gerovės.

Ir stebisi baltasis aras, 
Ir pikta ir koktu jam daros.
Tenai žaliuoja Lietuva...
Ten linksmos dukros rūtą laisto, 
Ten pilna gyvulių ir maisto, 
O, rodos, ta pati dirva —

Ar tai ne pikta, ar ne keista? 
Iš ten jis skardų balsą girdi: 
„Mes tol be Vilniaus nenurimsim, 
Kol jį atgal neatsiimsim!”
Pagieža purto aro širdį. 
Jis, prisigėręs tuščio dūmo, 
Liga susirgęs išdidumo, 
Savaip pasaulį nor pasukt, 
Lietuviams prievarta įbrukt 
Savo drabužį', savo spalvą 
Ir savo papročius ir kalbą.
Jis mėgsta smerkti ir tyčiotis, 
Ir nepasotintos jo žiotys/

Jam trūksta oro ir erdvės, 
Kankinasi, kol nepadvės...

žo pastatyti Tautos Švento
vę — Paminklinę Prisikėli
mo bažnyčią, kuri jau, ačiū 
Dievui, įpusėta. Tai bus pa
minklų paminklas, nes kas 
gi kitas tinkamiau ir giliau 
išsemtų įvykio gilumą? Mo
kykla, muziejus ar kas kitas 
būtų tik viena dalis to, ką 
pavaizduos religinė šventovė 
— pati giliausia tautos stip
rėjimo ir augimo priežastis

Ilgų amžių kančios ir prie
šų persekiojimai nesuslopino 
lietuvių tautos dvasios: at
virkščiai — toji dvasia užsi-

Meilė yra vien lyg toji ža
lia žolė, medžiai ir gyvenimo 
muzika — tiktai pasaulio 
paviršiui. Ji eina ir šlaistosi 
lyg sapnas. Bet po ja guli 
pareiga, lyg rupioji akmenų 
krūva, lig milžiniška sunke
nybė, kurios niekas neįsten
gia pakelti.

— R. Tagorė.

Vienas didelis darbas lie
tuviams pasisekė: atgavome 
savo valstybės nepriklauso
mybę. Tai pavyko todėl, kad 
turėjome jėgų, kurios subu
ria tautą į vienybę ir daro ją 
patvarią. Tai buvo didžios 
dorybės: darbštumas, kuklu
mas, mokėjimas išsižadėti ir 
pasiaukoti, teisingumo ger
bimas, šeimos tvirtumas ir 
skaistumas — visos dorybės, 
kurios teka iš vieno šalti
nio: Dievo, tėvynės ir arti
mo meilės. Pagarba Dievui ir 
Jo šventiems įsakymams bu
vo tautos valios širdis, kuri grūdino ir tapo nenugalima, 
tyloje brendo per kelias kar
tas. Ir suliepsnojo joje galy
bė, kurios neįstengė palaužti 
nei kalėjimai, nei armotos 
nei visokį karo vargai. Tė
vynės meilė, sustiprinta Die
vo meilėje, mūsų žiedui, jau 
nimui, davė tokią stiprybę 
su kuria jis sutriuškino de
šimteriopai didesnes priešų 
eiles.

Tačiau dar nevisus žygius 
lietuvių tauta atliko. Reikia 
ruoštis naujiems laimėji
mams. Kur jų laidas, kur jų 
pagrindas? Ne kur kitur, tik 
tose pačiose tautos jėgose ir 
tame pačiame jų šaltinyje. 
Todėl visai natūralu, kad dė
kodami už pasisekimus ir 
ryždamiesi naujiems laimėji
mams, keliame savo širdis į 
Dievą, savo stiprybės didįj 
šaltinį, šitam savo nusistaty 
mui išreikšti lietuvis pasiry-

Ir monumentalinė bažnyčia 
— paminklas savo didingu
mu įkvėps Lietuvos vaikams 
nenumarinamos tautinės 
dvasios, pasikėlusios nepasi
duoti juodoms jėgoms net 
baisiausiomis gyvenimo die
nomis. Kai išmuš Lietuvai 
ryžtinga valanda, Paminkli 
nė Prisikėlimo bažnyčia bu? 
atsakingų tautinių pareigi 
priminimas, palaiminimo 
ženklas į didžius žygius. Ji 
bus niekad negęstančio kū
rybiško lietuvių genijaus 
reiškėją, įkvepianti geriau
sias Tėvynės jėgas kūrybiš
kai iškilti iki nepasiekiamo 
lygio. Ji bus lietuviškas bal
sas, kuris radio bangomis 
skelbs nepailstamą lietuvių 
tautos kūrybinį įkvėpimą 
vieningai siekti religinės 
tautinės kultūros viršūnių.

Tikrai, ilgai linksmintis 
tegali tas, kas moka ir nori 
rimtai ir tyliai žvilgterėti į 
savo širdį. Nes tiktai ap
svarstę savo geriausias min
tis į sumanymus ir pamatę, 
ar daug jų įvyksta, tegalima 
išvengti gyvenimo klaidų ir 
per vėlaus gailesčio.

— Dr. Foersteris.

Niekas kitas, tik aš pats 
esu kaltas dėl mano nupuoli
mo. Aš sau buvau didžiau
sias priešas ir priežastis ma
no nelaimingo likimo.

— Napoleonas.

h be žiburių tuksi 
k atsirėmę žvaigž 
Hvėse... paskendę m; 
hi'p našlaičiai, išlydė 
ks karstą, pabūgę 1 
m būtybės... Per 
tta metų užžėlę 
h buvo vos suk 

įaugsmo rožės... Lik 
karai, svetimų pė( 
».. Dygliai bado 
hn vargšo vergaujant 
ko ne tik kojas, bet 
į sielą, sąmonę... Ši: 

pijos lietuvis net 
kokti, už ką jo ti 
| yzdaug kryžkeliais žy

iškreiptų akių į rytų 1 
hi Kiek prailgtų žvilgi 
Iftpriklausomos Lietuv 
h vainikus!,. „O, šilai, 
iš puošmenys, kad tai 
bus amžiams po jūsų 
pinikais...” Kartoja i 
b lūpos, rasoja nev

Imkime tokio protesto pa
vyzdį. Vyriausybė nutaria 
sumažinti' atlyginimą arba 
valandas padauginti, o darbi
ninkai priešindamiesi išeina 
streikan. Nori salės, vyriau
sybės prašyk; nori spaudoje 
pasiaiškinti, vyriausybės 
prašyk; nori per radiją pra
bilti į visuomenę, vyriausy
bės prašyk; nori susitarti su 
unijomis ar su lyderiais su 
sivažiuoti konferencijoms 
vyriausybės prašyk. Vyriau 
sybės žinioje paštas, tele 
grafas, visokis susisiekimas 
Kaip gali skųstis, jei es 
darbdavio kontrolėje?

Socialistai sako, kad prieš 
tokią tiraniją galima sukilti 
Moraliai, tiesa, turi teisę, 
bet faktinai ar turėsi galimy 
bių sukilti, pasipriešinti? 
Valdančiųjų rankose armija 
laivynas, amunicija; žodžiu 
jų ginklai; imk dabar ir su 
kilk plikomis rankomis! Iš 
užsienio nesigabensi, nes nė 
ra kredito, nėra pinigų. Juk 
socializmas pinigo nepripa
žįsta. Socializmas „tvarkai” 
palaikyti užlaikys šnipų, val
dininkų ir kariuomenės pul
kus. Socializmas be despo
tizmo negali užsilaikyti. O 
jeigu visame pasaulyje įsi
galėtų komunizmas, tai tokia 
despoto kontrolė įgyvendintų 
vieną didžiulę darbininkams 
vergiją.

Socialistai sako, kad žmo
nės turės teisę despotinę vy
riausybę balsavimu versti ir 
kitą rinkti. Teorijoj viskas 
galima, bet praktikoj dažnai 
atvirkščiai vyksta. Kas už
draus gobšiai vyriausybei 
rinkimams priešintis? Val

džios galioje net pati rinki
mų tvarka bei eiga. Rusijoj 
ir dabar rinkimai vyksta 
Koki jų sąrašai? Kas balsuo
ja? Išimtinai viskas komu
nistiška ir vyriausybei prie
lanku. Ar tokius rinkimus 
galima vadinti laisvais, de 
mokratiškais? Tebando ki 
taip balsuoti. Bandyk vy
riausybę pakeisti. Arba kalė
jimas, arba sušaudymas lau
kia. Apšauks kontrrevoliuci- 
jonieriumi ir „k stienke” ar
ba „be žinios dingęs”... Prie 
socialistinio rėžimo neįmano
ma pašalinti vyriausybės. Ji 
gali priešintis atmainai, net 
ginklu gintis. Kas neduos?

Rusijos, Meksikos, Ispani 
jos pavyzdžiai įrodo, kaip 
neįgyvendinama socializmo 
gražiai skambanti teorija.

Jei ir būtų išrinkta kita 
vyriausybė, ar naujoji užtik 
rins laisvę, gerovę? Sukili
mai, revoliucijos, karai prieš 
vyriausybę neina darbininkų 
naudai, bet išnaudotojams 
politikieriams. Raketieriai 
politikai, kurių niekados ne
trūksta, darbininkus dau
giau išnaudos nei šiandieni
niai kapitalistai. Žmogaus 
gobšumo, troškimo kitus val
dyti, išnaudoti, pavergti nė 
gražiausios teorijos nepanai
kins. Net idealistams kartais 
trūksta jėgų kovoti prieš pa
gundas siekti turtų ir val
džios. Rusijoj šaudymai se
nų veikėjų, praeito amžiaus 
idealistų, rodo, kad negalima 
žmogiško elemento prigimty
je išnaikinti.

Kas darbininkams daryti
na? Kapitalizmas išnaudoja 
socializmas pavergia. Ar nė-

Šiandien beveik visi pri
pažįsta, kad lietuvybei šioje 
šaly gresia pavojus. Kalba
ma ir rašoma apie pavojų 
Lietuvoj. Susirūpino tuo rei
kalu Lietuvos valdžia. Ame
rikos lietuviai savo akimis 
mato didyn ir gilyn einan
čias amerikonizmo jūras 
Pakalbinkit bet kokį lietuvių 
vyrą, ar moterį, atvykusius 
iš Lietuvos Amerikon ir 
šiek tiek galvojančius; į 
klausimą, kas bus toliau, jie 
tau atsakys: kol mes dar gy
vi esame, lietuviai Amerikoj 
gyvuoja, mums gi išmirus 
pranyks ir lietuviai. Esama, 
tiesa, ir tokių, kurie pavo
jaus nemato, bet jų mažai 
Jie sako, kad lietuvių jauno
ji karta, nors ir 
lietuvių kalbą ar 
kytų, dvasioje ir 
palieka lietuviais, 
nuomonė yra teisinga, apie 
tai šį kartą nekalbėsim.

Taip, kalbama, aimanuo 
jama dėl pavojaus, spėlioja 
ma, kas bus toliau, o gyve, 
nimas eina savo keliu ir sler 
ka amerikonizmo prieglobs- 
tin.

Jeigu iki šiol teko mums 
sielotis dėl ištautėjimo atski
rų asmenų, tai šiandien rei 
kia susirūpinti juo labiau 
matant pavojų ne tik indivi 
dams, bet ištisoms organiza 
cijoms ir kolektyvams. Nuei 
kit į lietuvių jaunimo, vyčių 
ar kitų kokį susirinkimą; 
pamatysit gal gražią tvarką 
išgirsit puikiai kalbant ang
liškai diskusijose, bet neiš
girsi! lietuvių kalbos; patir- 
sit, kad susirinkusiųjų tarpe 
dauguma silpnai kalba lietu 
viškai, dalis nekalba, tik su
pranta.

New Yorke, neįskaitant 
Brooklyn©, yra vienintelė ir 
viena seniausių lietuvių ka
talikų bažnyčia. Tos parapi
jos lietuviams tarp savęs ne 
sutinkant ir įsigalėjus para 
pijoj suirutei, ordinariatas 
kun. klebonui šeštokui ilges 
niam laikui išvažiavus į Lie- 

' tuvą, tos parapijos klebonu 
paskyrė kun. amerikietį, ku
ris lietuviškai tiek temoka 
kiek mes čigoniškai. Tiesa 
jam pagelbon skirtas antras 
kunigas lietuvis, tačiau pa
rapijos administratorium lie
ka nelietuvis. Bene bus tai 
pirmasis Amerikoj įvykis 
kad lietuvių parapiją valdy
tų ne lietuvis. Tas įvykis dar 
garsiau skamba mūsų au
sims apie gresiantį pavojų.

Jaunimas, ypač mokslus 
einantis jaunimas, galima 
sakyti, yra idėjų ir principų 
jautriausias barometras. Ki
lo kokia idėja, pirmiausiai ją 
pagauna jaunimas; bus ta 
idėja kilni, ar žalinga, tei
singa, ar klaidinga, jis ją 
griebia ir neša į pasaulį auk 
tai iškėlęs jos vėliavą. Štai 
mūsų jaunimas, supratęs lie
tuvių ištautėjimo Amerikoj 
pavojų, pirmasis padarė žy
gių pavojų stipriau pabrėžti 
ir gelbėjimo darbą pradėti. 
Kai Lietuvos sportininkai 
atvyko į Ameriką, susitiko 
su Amerikos lietuvių sporti
ninkais ir vieni kitiems drau 
giškai, karštai paspaudė 
rankas, pripažindami ir at- 
jausdami lietuviams pavojų 
ir reikalą galbėtis, jų žygio 
reikšmę mes senesnieji su
pratom, tik gal ne visi. O 
reikėtų suprasti. Jeigu neno
rėsimi suprasti ir ramiai 
lauksim likimo lėmimo, tuo
met į klausimą, kas bus su 
mumis, reikia be baimės at
sakyti: mes greit paskęsim 
ištautėjimo jūroj.

Meškuitis.

j Vos saulelei nuslin 
karus, skubina lietuvi 
lietis užsklęsti duris, si 
purio su šeima susi; 
iauas kūnu ir siela; i 
inge kaip vergo uždr; 
iburys, išplėsta liet 
augūs vakaravimai... i

:' lietuvis, niūniuoda 
ii?, vijo vakarais i 
iii reikalingus „gra 
a"... Stovi kaip suak 
Š pasakų žirgai — r 
į kur sesės ligi gaic 
pdavo vėjo sparnais

drobių ruošėjė 
Į® niūrūs ir tylūs Vii 
™ vakarai, bet i 
p3 lietuvio budri šie 
^siekdama... Ji amžis 
1 desos balsą į purvii

P8 pasiuntinius, 
t kunigaikščio

J to jo didybė? - 

i Pasiuntinybės pir- 
i ’ Brandenburgo 
, bardas Zalc-

Didžiausi žydai
Chicagos studentų žydų 

draugija pravedė visose vals
tybėse žydų balsavimą, per 
kurį išrinkta „120 didžiausių 
gyvenančių žydų”. Išrinktų
jų skaičiuje pažymėtina šie 
žydai: Prancūzijos buvęs 
premjeras Leon Blum, Sov. 
Rusijos užsienio reikalų ko
misaras Maxim Litvinov, J.
Amerikos V-bių vyriausio | 
teismo teisėjai Brandeis ir 
Cardozo, mokslininkas Ein
stein, filosofas Bergson 
Jungt. Amerikos V-bių iždo j 
sekretorius Morgenthau ir 
kiti.
Padidėjo pajamos

Šios savaitės pradžioje pra 
nešta, kad valstybės iždas iš 
pajamų mokesčio nuo 1936 
m. liepos 1 d. iki šių metų ; 
birželio 30 d. turėjo 1 bilijo- j 
ną ir beveik 133 milijonus) 
dolerių pajamų, kas yra 321 
procentais daugiau nei per-j 
nykščiais iždo metais. Iš vi- j 
so pajamų turėta 4,653,195 
315 dol. 28 et.

Algų įstatymai
Darbo departamentas pra- 0labai sku- 

eitą savaitę pranešė, kad 
šiuo metu Amerikoje 21 val
stybė turi įstatymus, kurie 
nustato darbininkų algų mi
nimumo dydį; tokie įstaty
mai veikia ir Kolumbijos di- 
strikte (Washingtone) irPu- 
erto Rico salose. Connecti-J% JJ71* Ir J.USŲ| 0 
cut, Massachusetts, Ne< 
Himpshire, Rhode Island, Il
linois, New Jersey, Ohio 
Pennsylvanijos ir New Yor 
ko valstybių darbo įstatym 
algų dydį nurodo pagal dar 
bininkų atlikto patarnavimu 
vertę.
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minčių ships
Surinko

Eleonora Bartkt

Spalių 8 d., 1937 m.

Marija Aukštaite

Kur Pirmi Aukurai Ruseno.
Meilė yra vienlygu 

ia žolė, medžiai ir bJ 
luzika - tiktai J 
aviršiui. Ji eina ir 2 

rg sapnas. Bet pop 
areiga, lyg rupioji 
rūva, lig milžį^ J 

ybė, kurios niekas 
ia pakelti.

Antai pažvelki, Vilniaus rūmai 
Dunkso tarp kalnij. plačiai... 
Naktis jį rūbais, tamsais lyg 

dūmais
Dengia, jis miega giliai...

Maironis.

; —• j 
Tikrai, ilgai U 

egali tas, kas mojų j 
■imtai ir tyliai bjJ 

lavo širdį. Nes 
ivarstę savo geriau ■ 
is į sumanymas j 
ir daug jų įvyksta,^ 
žvengti gyvenimo j? 

oer vėlaus gailesčio

Tikrąją diiyį 
jos paprast® fo į, 
"a mažesnis, 
si rodytis didesni

'U
Jei nori įtikinti 

jats šventai tikėkim 
Ižių tiesos titanu

-M
Niekas kitas, tik 

jsu kaltas dėl 
no. Aš sau buvau į 
sias priešas ir priėasfet 
no nelaimingo likimo.

- Napoktt

Jei vienas ar M ii 
gali padaryti kąmh® 
gą, — tai tūpta ip 
jų neištars. - H

Jei nori, MM 
kė neįkyr^- ufaLįi 1 
vispusiškai pM :

Didžiausi žydai

Chicagos stote S į 
draugija pravedėtai 1 
tybėse žydų htap i 
kurį išrinkta 1 
gyvenančių žydų”. & j 
jų skaičiuje pažyu&M 
žydai: Prancūšj®W| 
premjeras Leonai 

Rusijos užsienio 
misaras Maxim lito? J 

Amerikos V-bių ^1 
teismo teisėjai Bn$!j 

Cardozo, mokslinimų 
stein, filosofas 
Jungt. Amerikos $ų 
sekretorius Morg^'l 

kiti. I
Padidėjo pajamos 

šios savaitės pm 
nešta, kad vaistyk’ 

pajamų mokesčio • 
m. liepos 1 i iki t J j 

i birželio 30 d. ttaM 
Iną ir beveik W j 
dolerių pajamiįkfiM

ta Vilnijos lietuvybei. Liūd- kiame...
Ir vėl skamba nužudytojo 

Bakanausko žodžiai: „Bro
liai, lietuviai, kurie tarnau
jate lenkų kariuomenėje, ne
liūdėkite, kad aš žūnu! Aš 
vienas nieko nereiškiu, bet 
ateis laikas, kad tūkstančiai 
tokių, kaip aš, stos į mano 
vietą... Nebus čia nelaisvės. 
Aš jos nesulaukiau, bet ma
no kapas ir ši vieta bus lais
va. Ją išvaduos tie, kuriems 
mes dirbame ir kurių laukia
me”.

„Nebus čia nelaisvės!” — 
praskambėjo Paneriuose ir 
Vilniaus padangėje.

„Nebus nelaisvės!” — ty
liai pakartojo svetimam pul
ke tarnaujantieji jo draugai.

„Nebus nelaisvės!” 
griausmingu balsu atsiliepė 
iš anapus laikinos ribos jau
nos krūtinės.

Juozas vedamas sušaudyti. 
Jis neliūsta. Džiaugiasi, kad 
savo auka gali prisidėti prie 
greitesnio išsilaisvinimo. Tik 
vieną asmenį, suskurdusia 
širdimi motiną, jam palikti 
gaila. Jis jai rašo:

„...ačiū širdingai, kad ma- 
Įne užauginai... skiriuos šian
dien su šiuo pasauliu ir Ta
vim, motinėle. Dovanokite, 
gal kada ką bloga padariau... 
pasimatysime Juozapo klo
nyje... džiaugiuos, kad mirš
tu taip, kaip reikia mirti tik
ram Lietuvos sūnui...”

Ir štai jau 5 metai, kai jo 
nėra.

Per tuos penkis metus ne 
vienas Juozą paseke, jo dva
sia sustiprėjo. Ne vienas cen 
tais jo suvargusią motiną 
sušelpė. Ne vienoje vietoje 
pamaldos už a. a. Juozo vė
lę atlaikytos buvo.

Ir šiose liūdnose metinėse 
ne vienas prisimins, ne vie
noje vietoje, manome, vėl pa
maldos už jo vėlę įvyks.

Juozo Bakanausko dvasia 
su mumis ir mumvse gyve
na. Jo jaunas, karštas krau
jas Paneriuose išlietas gai
vina pavergtą kraštą, žadina 
naujiems žygiams tūkstan
čius naujų jėgų, naujų lietu
vių.

Žuvusiems Dangų — gy
viesiems Vilnių, Duok Vieš
patie!

Paruošė Jonas Dumčius.

Liudas Gira
BUVO, YRA, BUS

Spalių 9 dienai

Tegu Paryžiai ir Ženevos 
Palaiko smurtą teisumu — 
Bet Vilnių skyrė mum pats Dievas, 
Yr Jo tiesa aukščiausia mum!
Neišsiginsim jo, mes žinom
Kuo jis mums buvo ir kuo bus — 
Mūs vėliavose Gedimino 
Ne veltui siūdinam stulpus!
Ne tuščias žodis koks mum — Vilnius, 
Nė įgeidis koks, kurs praeis — 
Įrašė amžių godos kilnios 
Jį mūs širdy aukų kraujais.
Jis buvo mūs tėvam tvirtovė;
Kur jų galia ir žygiai brendo, 
Kur ateities rytojam krovė 
Garbės vardus ir Laimės gandą.
Jis buvo mumiem Laimės vygė, 
Naujos dienos Aušra pirmoji, 
Iš jo pakilom vėl į žygį, 
Kai penktas šimtmetis pamojo.
Jis mum yra laukimas šventas,
Jis mum garbės didingas žvilgis, 
Jis mum — griausmingasai memento, 
Jo ir karys ir dainius ilgis.
Jis bus, garbės mūs arba gėdos 
Pasauliui amžinas paminklas. 
Karališka skraiste jo rėdos 
Mūs kankliai, plūgas ir mūs ginklas!

balsą į didžias tautas, kad 
vergų gadynė 20-tam amžiu
je turi žūti!

Kaip blyksintys žaibai op
timistiškos mintys kyla, bun
da, verda, kunkuliuoja lietu
vio vergo dvasioje! O kiek 
yra mūsų brolių, kurie neži
no, nesupranta, kad jie, kaip 
po jungu jaučiai lenkų bota
gais plakami... Jie palikti be 
moralės šviesos, be laikraš
čių, be knygų, be savų lietu
viškų mokyklų. Užgimę dū
minėj lūšnelėj, jos aplinku
ma ir gyvena, purvą dvasinį 
ir medžiaginį brisdami. Vil
nijoj analfabetų, beraščių 
pilni sodžiai, ir milžiniškų, 
dvarų vergai tik žagrėj įkin
kyti... Tamsa, akloji tamsa 

• Vilnijoj! Dvarų čvarakynuo- 
■ se sugrūsta tamsiausia liau

dis — ponų vergai. Dar skur 
dėsni negu valstybiniai ver
gai. Ir šiandien, Lenkijos po
nui užsigeidus, vergas gali 
būti iškeistas į šunį! Tai vis 
mūsų brolių vargai... Kurie 
ir mums savi... Ar taip ilgai 
bus?! Ar ilgai motinos lau
žys rankas?! šiandien ne
vienas slankstis lietuviškos 
gūžtos Vilnijoj garuoja nau
jai tik ką aptaškytas lietu 
vio krauju!.. Ar viena moti
na rauda apkabinus šaltą 
popieriaus lakštą, dvelkiantį 
mirtimi... Kiek sušaudoma 
mūsų brolių, kiek pūdoma 
už geležinių štangų, ir tik už 
tai, kad jie lietuviai... Kad tą 
pačią kalbą, papročius ir sie
lą įvilkę į lietuvybės rūbą!.

Spalių 9-toji — lietuvio 
sielos tragedijos šventė. Ru
duo ne tik gamtoje, ruduo 
lietuvio sieloje... Kaip vėjų 
išdraskyti darželiai, kaip be
verkiantys šilai, kaip besi- 
siūbuoją okeanai liūdni ir 
niūrūs lietuvio takai be Vil
niaus!... Be Vilniaus Sene
lio, be Tėvynės lopšio, be 
tautos širdies... Kur pirmieji 
aukurai ruseno, ten šiandien 
varva lietuvio kraujas... Kur 
Vytauto, Gedimino kaulai, 
ten šiandien svetimųjų pė
dos... Neplevėsuoja kalne

Nemiega šiandien Vilnius 
oi ne!... Jeigu prisikeltų mū
sų bočiai, rastų šiandien Vil
niją paskendusią naktų dejo
nėse... Apleistų sodžių lūšno
se be žiburių tūkstančiai 
akių atsirėmę žvaigždėtose 
erdvėse... paskendę maldoj... 
Kaip našlaičiai, išlydėję mo
tinos karstą, pabūgę liūdnos 
vargo būtybės... Per septy
niolika metų užžėlę takai, 
kur buvo vos suklestėję 
džiaugsmo rožės... Liko tik 
stagarai, svetimų pėdų nu
minti... Dygliai bado šian
dien vargšo vergaujančio lie
tuvio ne tik kojas, bet ir šir
dį, sielą, sąmonę... Šiandien 
Vilnijos lietuvis net negali 
susivokti, už ką jo takeliai 
perdaug kryžkeliais žymėti... 
Kiek pro geležines štangas 
atkreiptų akių į rytų Lietu
vą! Kiek prailgtų žvilgsnių į 
Nepriklausomos Lietuvos ši
lų vainikus!.. „O, šilai, lais
vės puošmenys, kad taip pa
bėgus amžiams po jūsų pušų 
vainikais...” Kartoja nevie
nos lūpos, rasoja nevienos 
akys, pasiilgę laisvės...

Vos saulelei nuslinkus į 
vakarus, skubina lietuvis vil
nietis užsklęsti duris, sėdi be 
žiburio su šeima susigūžęs, 
alkanas kūnu ir siela; nes jo 
lange kaip vergo uždrausta 
žiburys, išplėšta lietuviui 
brangūs vakaravimai... Stovi 
tylios apdulkėję verpstės, 
kur lietuvis, niūniuodamas 
dainą, vijo vakarais savo 
ūkiui reikalingus 
nius”... Stovi kaip 
nėję pasakų žirgai 
liai, kur sesės ligi 
čirpindavo vėjo sparnais be
sisukantį drobių ruošėjėlį... 
Dabar niūrūs ir tylūs Vilni
jos vergų vakarai, bet ne
miega lietuvio budri siela, 
laisvės siekdama... Ji amžiais
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kels tiesos balsą į purviną Gedimino trispalvė, tik lenkų jam dvasinės šviesos... 
gobšaus lenko sąžinę! Kels aras, baltoji višta, vis giliau Nauji kapai kasdien dygs-

„grandi- 
suakme- 
— rate- 

gaidžių

Juozas Sužiedėlis

ŽALGIRIS
(Tęsinys)
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suka sau lizdą jo viršūnėj!
Vilnius tūno tarp kalnų, na, gaila ir nesuprantama... 

apglėbęs savo sparnuose liū-' Kodėl žmonija tik grobiu gy- 
dinčią lietuvių vergaujančių 
bangą... Mes tai jaučiame... 
Liūdi mano siela šiandien su 
milijonais lietuviškų šir
džių... Su žibančia ašara, su 
ištiestomis rankomis link 
Vilniaus!... Aušros Vartų 
Švenčiausioji, savo seno ap
leisto altoriaus akimis, pa
žvelk į savo nuskriaustus 
vaikus... Gedimine, didžiu
liam kalne atskirtas, ar tu 
jauti, ką mes kenčiame, tavo 
palikuonys?... Šventasis Ka
zimiere, Lietuvos Globėjau, 
nejaugi užmiršai savo paval
dinius!... Pažvelk į kenčian
čią Vilniją be duonos, ir belkie žemi jo siekiai... 
moralių žiburių... Vilniau, 
tavo ąžuolynuose saugojo 
vaidilutės šventąją ugnį — 
mes lietuviai saugosime lie
tuvybės kibirkštis kiekvieno 
lietuvio krūtinėse! Tai šian
dieniniai aukurai, tai šian
dieninės lietuviškų altorių 
liepsnos!

Bet to neužtenka. Lietuvio 
siela tol nenurims, ligi Vil
nius, Lietuvos sostinė, nebus 
išvaduota! šiandien lietuvio, 
lietuvės takas turi būt pa
švęstas Vilniui, Vilniui... 
Aukso žiedai ir skanūs kąs
niai turi plaukti iš lietuvio 
rankų į Senelio Vilniaus va
davimo fondą. Negana gra
žių žodžių, negana maldų, 
negana dejonių, lementacijų, 
bet reik ir materialės para
mos... Lietuvis tą žino! Ne
kartą atsisako savo lūpoms 
geresnio kąsnio, o aukoja 
Tėvynei... Tad, broli ir sesu
te, sujunkim rankas, suriš- 
kim širdis vienybės darbe — 
dėl Vilniaus, Vilniui, Vil
niui... Beržai aprasoję šlama 
Lietuvos parubežiais, primin 
darni, kad ir jie vergai, be
laisviai... Upės tyvuliuoja 
ūksmingais pakriaušiais, o jų 
vandenys primena pavergtų
jų ašaras... Upė „Cedrono”, 
kur maldininkai gėrėjosi gai 
vinančiomis srovėmis, šian
dien apvesta spygliuotomis 
vielomis, kad Didžiosios Lie
tuvos Sūnūs neperbristų su 
lietuviška knyga pas savo 
vergaujantį brolį, neatneštų

reikalauk 
priklauso! 
svetimi iš

vena?... Kova ir kova... Ne
jaugi amžiams sąžinei taką 
neužleis grobuoniškumas ?... 
Nejaugi tik kardais ir pei
liais, tik patrankomis ir du
jomis vaišins žmogus žmo
gų?... Mieloji motina, ruošk 
naujiems sielų lopšiams gy
venimą!... Prie gražaus kūdi
kio rūbelio, tu visuomet pri
mink jam gražiausį žmoni
jos rūbą — sąžinę... Lietuve 
motina, pasibaisėk pasaulio 
grobuoniškumu... Auklėk lie
tuvį, rodydama realias žmo
nijos kraujo jūras... O, kaip 
baisus žmogus gobšas! Ko-

Išplėš-
tos tautos, išvogti rūmai, už
grobtos žemės, tai vis žmo
nių darbai... Ir liūdi lietuvio 
siela šalę tautų grobuoniško 
mišinio pati nuskriausta, 
apiplėšta... nes ji svetimais 
grobiais lig šiol dar negyve
no... Tik jos vargšės Tėvynės 
rubežiai susiaurėjo... Nevie
na lietuviška siela prisiglau
dė svečių šaly, užleisdama 
taką svetimiems šeiminin
kams, jo Tėvynės sodybų rė
žius išsidalinus...

Lietuvi, broli, 
kas tau teisėtai 
Gana tave išgujo
tavo gūžtos ir atklydai net 
už okeanų... Atklydęs nespė
jai dar palaidoti savo sielos 
lietuvybės kape! Bet ilgiesi 
tos gūžtos, tos lūšnos, tų ker 
pėtų stogų, tų samanotų ši
lų, beržynų, šimtamečių 
ąžuolų, šakotų liepų... Neuž
miršti tų pievų nemirštuok- 
lėmis, barškučiais, žibuoklė
mis puoštų... Visa taip sa
va, brangu, neužmirštama... 
Didžiausiuos teatrų palmy- 
nuos tu ieškai Tėvynės so
dų... Kad ir sena, kumpa lie
pa — ji gražesnė, brangesnė 
už Afrikos žydinčiuosius 
kaktusus... Taip, broleli.. Aš 
taip jaučiu... Verkia mano 
siela akmeniniuos kalnuos 
atskirta nuo Tėvynės, ir jos, 
Brangiosios, vargai raižo 
mano širdį... Vilnius turi bū
ti mūsų! Jis perdaug įaugęs 
lietuvio meilėj, lietuvio sie
loje... Lietuva be Vilniaus — 
tai kūnas be širdies! Lietu-

Jau 5 metai kai nėra Bakanausko
1932 metų spalių 14 die- zą Bakanauską... 
ankstų rytą Vilniaus Pa- Jau penki metai praslinkonos 

nerių kalnuose nuaidėjo aš- nuo tos dienos, 
tuonių šūvių aidas... j Pavergto lietuvio tėvynai

Iš saldaus miego pažadinti'nio kapas žolėmis apžėlęs 
pakilo nusigandę rudens bet jo dvasia budi Vilniaus 
paukščiai, nustebęs apsidai- laisvės kovotojų eilėse, 
rė vienas kitas darbininkas, 
bėgdamas į darbą ir tuo pa- džiai dainosna įpinti, skelbia 
čiu akimirksniu pasilenkė 
žemėn, kad daugiau nebepa- 
sikeltų, jauna gyvybė, jauna 
ir karšta lietuviška širdis, 
grobonių sugniaužta ir nutil
dyta...

Tą rytą Vilniaus užpuoli
kai sušaudė nekaltą lietuvį, 
susipratusį mūsų brolį, Juo-

kūdikis be tėvo glėbio! Tad 
Vilniau! Pro tavo vartus — 
prie Aušros vartų!... Pro ta
vo angą į Gedimino kalno 
angą!... Pro tavo apleistų 
pilių šešėlius su skaisčiais 
trispalvės švyturiais įkops į

Nužudytojo lietuvio žo-

pavergtam kraštui artėjan
čią laisvę.

„Ne aš vienas panašaus 
likimo susilaukiau” — kalba 
jis prieš mirdamas savo 
draugams ir priešams.

— „Aš žūnu už tėvynę, 
kurią buvau pamilęs”...

„Ir mes žuvome už tą, ku
rią buvome pamilę — prita
rė jam tūkstančiai tų, kurie 
jo ateinant laukė.

„Ir mes žūsime, jei reika
laus tėvynė, kurią mes pa
milome” — atsiliepė tūks
tančiai pavergto ir laisvojo 
Lietuvos krašto krūtinių.Lai Runas uu suarus: juiulu- biwpaiwa jnvpo m mutavus Kraštu Krūtinių,

vio siela be Vilniaus — tai tavo bokštus laisvas lietuvis! | — Tik progos ir trimito lau-

Iškilmingai 
pasiuntinius, 
kunigaikščio

jo didybė? —kur
pasiuntinybės pir- 

Brandenburgo 
Markvardas Zalc-

vojo, kad priešui tokių iškil
mingų sutiktuvių niekas ne
darytų.

Po visų vaišių pasiuntiniai 
buvo apgyvendinti atskira
me namelyje ant Neries upės 
kranto. Tas namelis labai ti
ko tokiems svečiams. Ten jie 
buvo apsaugoti nuo įtūžusios 
minios. O ir patys buvo iš
skirti iš gyvenimo, kad ne
gaudytų visokių žinių, kurių 
dabar mieste netrūko.

Trakuose Vytautas galuti
nai pabaigė derybas su Sala- 
dinu. Jam už pagelbą paža
dėjo visą karo grobį ir be
laisvius, kuriuos totoriai pa
imsią. Iš visų savo talkinin
kų gavęs reikalingus pasiža
dėjimus ir įsitikinęs, kad Jo
gaila nuo sutarties neatsi- 
mes, jis apskaičiavo savo jė
gas. Vytautui pasidarė da
bar aišku, kad jis gali be pa
vojaus susigrumti su kryžei
viais. Tad ramus išvyko į 
Vilnių ir paskelbė priimsiąs 
ordino pasiuntinius.

Minių minios žmonių sto-

nuoširdžiausiai. Tai matyda- 
Anksti rytą Vilniaus pilies mi, jie pralinksmėjo. Jie gal- 

bokštų armotos pasveikino 
savo trenksmais ordino pa
siuntinius. Prie plačiai ati
darytų vartų juos pasitiko 
Mantvydas su gausiu garbės 
sargybos būriu.
pasveikinęs 
pranešė, kad 
nėra Vilniuje.

— Tai 
paklausė 
mininkas, 
komtūras
bachas. — Mums labai sku
bu. Mes josime į jį.

— Išvyko labai svarbiais 
reikalais ir nesiteikė įgalioti 
mane pasakyti, kur išvykęs. 
Liepė tik tamstas gražiai 
priimti ir vaišinti. Apie ku
nigaikščio sugrįžimą ir jūsų 
priėmimą bus vėliau skyrium 
pasakyta. Tuo tarpu prašo
me gerbiamuosius svečius į 
pilį.

Pasiuntiniai buvo nepaten
kinti. Tačiau, pasitarę, suti
ko laukti. Nieko kita ir ne
buvo likę jiems veikti.

Visur jie buvo sutinkami į
ir sveikinami bei vaišinami-vėjo Vilniaus gatvėse ir ap-

link pilies mūrus, kai kryžei
viai iš savo gyvenamo name
lio traukė į didžiojo kuni
gaikščio pilį. Gal ir riestai 
būtų buvę išdidiems ordino 
pasiuntiniams, sidabruotais 
šarvais blizgantiems saulėje, 
baltais apsiaustais apsisiau- 
tusiems ir juodais kryžiais 
pažymėtiems, nes minios 
murmėjo ir iš paniūrų žval
gėsi į nekenčiamus svečius. 
Tačiau visur išstatyta buvo 
lietuvių kariuomenė ir Vy
tauto drausmė laikė minią 
tvarkoj.

Į atvykstančius riterius 
žiūrėjo ir sultonas Saladinas 
su savo sūnėnu Tuganu Mir
za. Šis pastarasis džiūgaute 
džiūgavo, išvydęs kryžeivius.

— Oi, koks šaunus rite
ris! Koks jo arklys! O šal
mas, tai bent šalmas! Žiū
rėk, dėde, ar tik ne didysis 
magisteris čia bus atvykęs?

— Kam tau prireikė di
džiojo magisterio? — klausė 
Saladinas.

Šį pokalbį išgirdęs, Įsikišo 
Bielskus. Jis paaiškino Sala- 
dinui, kaip jaunasis Tuganas 
pasižino su Baranauskaite, 
kaip ją įsimylėjo ir kaip pa
sižadėjo parvesti jai kilpa- 
virve didįjį magisterį, už ką 
ji sutiksianti būti Tugano

genas, liepė man įteikti tam-

vėl pasakė Markvardas ir 
žemai nusilenkdamas padavė 
Vytautui nedidelį ritinėlį 
pergamento.

— Gerai, paskaitysime ir 
pasistengsime greitai atsa
kyti, — tarė Vytautas, pa
imdamas raštą, — O tuo 
tarpu prašau tauriuosius ri
terius paragauti mano rūšių 
rūgšties.

Tos pačios dienos vakarą 
Vilniaus pilies salėse buvo 
iškelta didelė puota.

žmona.
— Šitaip?! — nustebo Sa- stos didybei štai šį raštą — 

ladinas: — Dabar man aiš
ku, kodėl senis Dželedinas 
taip ilgai marčios nesulau
kia... Na, na, turėsi man pa
rodyti savo širdies pavergė
ją!

Paraudo jaunasis Tuganas 
ir atsakė:

— Mielai parodyčiau. De
ja, aš pats nesu jos matęs 
jau daugiau, kaip trys mėne
siai.

— Guoskis ir džiaukis, 
narsusis kunigaikšti, — ta
rė Bielskus: — šiandien tu
ją pamatysi kunigaikščio [ 
puotoje.

Atvestas priešais didžiojo 
kunigaikščio sostą, Markvar
das iškilmingai nusilenkė ir 
prabilo ryškia vokiečių kal
ba:

— Didį ir garbingą Lietu
vos ir Rusijos kraštų valdo
vą nuoširdžiai sveikino didy
sis ordino magisteris ir visa 
kilnioji ordino brolija.

— Ačiū didžiajam magis- 
teriui ir kilniajai ordino bro
lijai už nuoširdų sveikinimą 
_ atsakė Vytautas, kilstelė
damas iš sosto. — Aš juos 
taip pat sveikinu...

_ Didis ir taurus magis- maičių kunigaikštis Vingėla. 
teris, Ulrichas von Jungin-

ta- 
pa-

buvo karš-

tikslus ir 
politikas

XII. Karas! Karas!
Vyriausioji valstybės 

ryba, pirmininkaujant 
čiam Vytautui, svarstė ordi
no reikalavimus. Kai kam 
ordino siūlymai atrodė geri, 
priimtini. Dėl jų 
tai ginčijamasi.

Tačiau ordino 
siekimus akylus
Vytautas tuojau įspėjo. Tad 
jis įtikinama bei karšta kal
ba išrodė, kokius sląstus 
spendžia kryžeiviai. Visas 
savo mintis išdėjęs, jis pasi
klausė tarybininkų nuomo
nės.

— Karas! — riktelėjo Že-

— Karas! Karas! — pri-

tarė visi kunigaikščiai lietu
viai.

— Tamstos valia, didysis 
valdove... — svyruojamai 
prabilo Starodubo ir Nau- 
gardo kunigaikščiai. — Mes 
pasiruošę tau tarnauti. Kaip 
liepsi, taip darysime...

— Karas! Karas! — šau
kė visi Lietuvos bajorai ir 
karo vadai.

Paskui prabilo pirmasis 
Vilniaus vyskupas, Andrius 
Vosylius:

— Maloningasis valdove, 
lengva karas paskelbti, bet 
sunku jo negandai pakelti, i 
Kas gali žinoti, kokių vaisių 
tas karas tėvynei gali duoti. 
O gal kartais pasiuntiniai y- 
ra įgalioti nusileisti? Todėl 
aš, Dievo vardu, maldauju 
tave nepradėti karo, neišmė
ginus visų taikos kelių.

— Teisingai kalbi, ganyto
jau. Pamėginsime derėtis... 
Pakvieskite pasiuntinius.

Kai pasiuntiniai atėjo, tar
nai pastatė kiekvienam krės
lą. Vytautas prabilo:

— Taurusis riteri Zalcba 
che, vyriausioji mano tary
ba ir aš apsvarstėme ordino 
raštą. Deja, radome jį esant 
visai nepriimtiną. Vis dėlto 
mes sutinkame derėtis, jei 
ordinas bent kiek nusileis.

— Galingas Lietuvos val
dove, — tarė Markvardas, 
atsistodamas: — aš pasisa
kau nesąs ordino kapitulos į 
galiotas nusileisti. Žemaičiai 
privalo ir toliau pasilikti or
dino valdžioje... Tavo didybė 
turi tuojau nutraukti visus 
sandėrius su Lenkija. Ordi
nas už tai visada paliks išti
kimas tavo sąjungininkas,..

— Daugiau nieko nebepa
sakysi, Mark varde? — pa
klausė Vytautas.

— Tai paskutinieji ordino 
žodžiai. . * -

— O jeigu mes nesutiksi
me jūsų reikalavimų paten
kinti?

— Tada mūsų reikalą iš
spręs dangiškasis Teisėjas...

— Tai karu grasinate? — 
paklausė Vytautas.

— Dievo teismu! — išsi
sukamai atsakė kryžeivis. — 
Bėda pradedantiems!

— Bėda pradedantiems ? 
Kas tad pradeda, jei ne jūs? 
Jūs gi užgrobėte mūsų kraš
tus! Jūs ugnimi naikinate 
mūsų sodybas! Jūs kraujuje 
maudote mūsų žmones! Bėda 
jums, klastingieji Dievo kry
žiaus išdavikai ir veidmai
niai! Jūs karą pradedate!..

(Tęsinys 4 psl.)
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I redakciją praeitą 

Įniankė kun. dr. Jo- 
Ks,MIC., Maria- 

pegijos rektorius. 
L svečias visą sa
lėjo pas Kunigų

kaktį T 
dyti be 
žinių g1 
veikslą 
ir Juo2 
vytis, 
pirmin 
praneš

neužsirašys, negalės 
i lapkričio 2 d.

vilties, kad rocheste- 
pagyvės! Nežiūrint, 
susirinkimą mažai 

susirinko, vienok

i metu gerb. Rekto-Į 
nenas svarbiausių rū- 
-pastatyti Mariana- 
jaujas patalpas. Pa

svajas jau įvykdytas] 
p procentų, bet dari 
fa apie 4,000 dolerių, 
Ii reikalingų, kad būtų^.* 

i pradėti statybą.

$įną su kuriuo ap- 
įpyiinkės kunigus, vi- 
įs veikėjus ir kitus 
uus. Kuu. dr. Navic- 
jhta tiek pagerėjo,

toos operos artistei 
®a Rakauskaitė gruo-i 
ridury grįžta atgal i PR 
1 Dabar daugely vie
ningai koncertuoja I 
R išgirsti galės iri Mi 
feečiai, nes susidaręs įsiems 

hs nutarė suruošti kad i 
Suskaitės koncertą, ruoši: 
fob gruodžio 12 d. kada

5 d. Lietuvos kon- šia 
pyko įvairių veikėjų ti, kac

go Mi 
rai y 

j pirmą kartą išvyko gai Ii

Mirė sesuo M. Scholastika, 
C.S.Č.

Mūsų brangią ir mylimą 
sesutę M. Scholastiką (Ievą 
Butrimavičiūtę) atskyrė 
Aukščiausias iš mūsų tarpo 
rugsėjo 29 d. 1 vai. ryto.

A. a. Seselė gimė 1890 m. 
gruodžio 25 d. Pittston, Pa.; 
jos tėvai, Andriejus Butri- 
mavičius ir Viktorija Rama
nauskaitė, jau mirę. Velionė 
išgyveno vienuolyne 28 me
tus.

Paliko nuliūdusias: šv. 
Kazimiero seselės, savo sesu
tę Eleną Puhlic ir jos šei
mą; brolį Silvestrą Butrima- 
vičių (Bertram) Chicagoj, jo 
žmoną Oną Aukštikalnytę 
jų sūnų Silvestrą; brolį Albi
ną ir jo žmoną Prancišką, 
Wilkes-Barre, Pa.; tetą, gi
mines Kingston, Pa., ir Wor
cester, Mass.

Laidotuvės įvyko spalių 4 
d., 9 vai. ryte, Šv. Kazimiero 
Seserų koplyčioj, 2601 W. 
Marquette Rd., Chicago, Hl

Nuolankiai prašo maldų 
už jos vėlę: Šv. Kazimiero 
Seserys, broliai, sesuo ir gi
minės.

Sportininkas Jurgėla išvyko 
Lietuvon

Rugsėjo 30 d. Juozas Jur- 
erėla išplaukė švedų laivu 
Gripsholm tiesiai į Klaipėdą 
Jo laukia Lietuvoj valstybi
nė krepšinio (basketball) ko
manda. Jis tęs tą darbą, ku
rį adv. K. J. Savickas pradė
jo 1935 m. Kaune. Buvo 
kviestas ir Kriaučiūnas, bet 
jis atsisakė.

Gyvenantiems Cicero spor 
tininkas Jurgėla gerai žino
mas kaipo gabus krepšinic 
žaidėjas, rimtas vaikinas 
jaunimo veikėjas. Jam teko 
žaisti su komandą 1931 — 
1932 metais, kuri laimėjo 
Chicagos vyčių krepšinio 
pirmenybes. 1936 — 1937 m 
jis žaidė su stipria teisėjo 
Zurio lietuvių komanda.

Visi draugai linki jam pa
sisekimo su sportininkais 
Lietuvoj. Sprendžiama, kad 
jis pasiliks nors iki 1939 m. 
kada Lietuva turės išlaikyti 
savo garbę Europos krepši
nio komandų žaidimuose dėl 
pirmenybės. Rep.

K&

r 
fe-' 
si I

Minėjo Spalių Devintą
Spalių 3 d. vietos Federa

cijos skyrius minėjo spalių 
devintą. Mišias atnašavo 
kun. Andriušis.

Po pietų Municipal salėje 
įvyko gausingas susirinki
mas, kurį pradėjo kleb. kun. 
P. Virmauskis. Parapijos 
choras, vedamas R. Juškos 
sugiedojo Amerikos ir Lie 
tuvos Himnus ir keletą lie
tuvišku dainelių.

Kalbėjo A. F. Kneižys 
Darbininko redaktorius, apie 
Jungt. Valst. konstitucijos 
150 metų sukaktį. Kun. K 
Jankus, neseniai grįžęs iš ke
lionės po Lietuvą ir Vilniaus 
krašta. kalbėto apie savo į 
aniWus. „Vilniaus lietuvių 
nadėč’ai nupiešti reikia la
bai tamsiu spalvų” — pa 
reiškė pradžioje savo kalbos 
Patirtais faktais nušvietė 
vain žiauriai, nežmoniškai 
lietuviai persekiojami Vilni 
joj, ir jam tiesiog esą nesu-

prantama, kaip galima ne
kaltus šalies gyventojus be 
jokio gailesčio ir priežasties 
persekioti ir jų skurdų gy
venimą naikinti. Kun. K. Ur
bonavičius įdomiai kalbėjo 
apie Lietuvos krikštą ir ka
talikybės išsiplėtojimą Lie 
tuvoje.

Programą vedė J. Kumpa. 
Pabaigoje priimta protesto 
rezoliucija prieš lenkų per
sekiojimus. Aukų surinkta 
$53.37.

Kitas minėjimas
Spalių 10 d. 2 vai. popiet 

Lietuvių salėje įvyksta ki
tas Vilniaus gedulo minėji
mas, ruošiamas vietos Vil
niui Vaduoti Sąjungos skyr. 
Kalbės prof. Pranas Galinis, 
adv. C. W. Tamulionis ir V. 
Balčius.

Karlonaites ..shower”
Spalių 2 d. par. salėje įvy 

ko „bridal shower” ištekan
čiai Vyčių kuopos pirminin
kei, F. Karlonaitei pagerbti. 
Kadangi p-lė Karlonaitė vie
tos ir apylinkės jaunimo tar
pe yra populiari, tai jos pa
gerbti susirinko apie 200 jau 
nimo. Buvo atvykęs net iš 
Brooklyn© jos pusbrolis, Da
nielius Averka, Amerikos 
administratorius. Busimieji 
jaunieji apversti įvairiomis 
dovanėlėmis. „Ceremonijų” 
vedėja buvo F. Grendelytė. 
Visi dalyviai gausiai pavai
šinti. Gražaus įspūdžio pada
rė ir busimasis vyras Karo
lis Skadauskas, savo rimta 
ir nuolatine šypsena; greit 
su visais nepažįstamais susi 
draugavo, šiuo paruošimu 
rūpinos Petrušytė ir Motu-, 
zaitė. Dabar visi laukia spa 
lių 24 d. — vestuvių dienos

Svarbi naujiena
Klemensui Steponavičiui 

pagelbstint, šv. Jurgio par. 
vargonininkas Ant. Dzikas 
sumanė lietuviams svar
bią naujieną — naują radio 
pusvalandį. Ir jau spalių 9 d. 
vakare 8 vai. tas sumanymas 
taps realiu, nes iš stoties 
WTEL jis transliuos lietu
viškas dainas, muziką. Taip 
bus kiekvieną šeštadienį 8 
vai. vak.

Visi čia tiki, kad šis radio 
pusvalandis bus įdomus ir 
labai naudingas, kadang 
Ant. Dzikas yra labai tinka 
mas asmuo tokiems reika 
lams.

Kas norėtų radijo reikah 
susirašyti, kreipkitės tokiu 
adresu: Mr. Ant. Dzikas 
3619 E. Thompson St., Phi
ladelphia, Pa.

Pranešėjas.

Spalių 9 d.
Sekmadienį, spalių 10 d, 

7 vai. vak., šv. Jurgio salėje 
Venango ir Salmon gatvių 
kampas, įvyks Vilniaus ge
dulo minėjimas. Prisiminsi
me tą dien, kad lenkai, su
mindžioję savo iškilmingą 
priesaiką, iš 'pasalų, klasta 
užpuolė lietuvius ir iš jų iš
plėšė sostinę Vilnių.

Programa bus įvairi ir 
turininga; bus, regis, ir kal
bėtojas, kuris neperseniai 
lankėsi Vilniuje ir ten viską 
stebėjo, išklausinėjo apie 
vargingą gyvenimą tenykš
čių lietuvių.

Kiekvienam lietuviui ver-

tetų atsilankyti į tą mums, 
lietuviams liūdną minėjimo 
vakarą.

Vilniaus vadavimo sąjun
gos nariai bei rėmėjai ir 
simpatizatoriai būtinai turi 
į tą parengimą atsilankyti. 
Tas parengimas ir yra ruo
šiamas, kad Vilniaus vadavi
mo darbuotei nors šiek tiek 
būtų sustiprinta kovoje dėl 
Vilniaus. Jei jau ne medžia
giniai, tai bent nors dvasi
niai, pagelbėkim, nes dvasia 
— pasiryžimas kartais ėst 
galingesniu ir už kardą ir., 
auksą. K. V.

— Spalių 1 d. įvyko kor- 
tavimo vakaras klebono kun. 
Lietuvninko globoje. Kun. 
dr. Mendelis prižiūrėjo tvar
ką. Parapijai pelno liko 150 
dol. Visiems parapijiečiams 
išsiuntinėtas auksinio jubi
liejaus lietuviškas kalendo
rius. Visi dabar žino, kas 
bus veikiama sekančiais me
tais.

— Spalių 10 d. įvyksta pa
rapijos pirmutinė vakarienė 
Šeimininkės jau pasiruošę 
Vištų bus užtektinai, 
tai po 1 dol.

— Siuvėjų darbai 
vyksta. Tik didesnės 
gerai dirba.

Jono Gudmano pagerbimas
Lietuvis Jonas Gudmanas, 

golfo čempijonas, jau sugrį
žo į savo miestą ir pradėjo 
savo darbą apdraudos ben
drovėje. Iki šiol Jonas negalė 
jo savo tiesioginių pareigų 
eiti. Jis kasdien dalyvauja 
parengimuose jo garbei.

Jau antras mėnuo, kai 
Omahos lietuviai rengiasi 
pagerbti Joną Gudmaną ban- 
kietu. Per 500 tikietų yra iš
platinta. Atsilankys daug ki
tataučių pagerbti Joną mūsų 
svetainėje.

Atspausdinta didelė pro
gramos knyga, kurioje yra 
daug sveikinimų Jonui nuo 
Omahos biznierių, profesio
nalų ir iš kitų vietų. Manau, 
kad lietuvių pasveikinimai 
padarys didelio įspūdžio į 
Joną.

Labai daug žymių vieti
nių žmonių žada dalyvauti 
Jonui pagerbt vakarienėje. 
Nebraskos gubernatorius ža
dėjo dalyvauti; Omahos val
dyba su visais komisionie- 
riais žadėjo ir atvykti. Gau
ta maloni žinia, kad atvyks 
teisėjas Jonas Zuris iš Chi- 
cagos ir pasakys prakalbą.

Omahos lietuviai tik lau 
kia tos spalių 17 dienos, ku 
rioje jie turės taip daug gar 
bingų svečių savo tarpe. Je 
kas norėtų Joną pasveikint 
telegrama, gali tai daryti to
kiu adresu 5412 So. 32nd St. 
Omaha, Neb.

Kai Jonas Gudman pabai 
gė mokyklą, dar mes neturė 
j ome savo lietuviškos mo
kyklos. Jo motinėlė mirė dar 
jam jaunam būnant. Jam ga
na sunku kalbėti lietuviškai, 
tačiau savo širdyje Jonas y- 
ra lietuvis. Jis labai intere
suojasi lietuvių veikimu, ko
lonijomis, žymiais asmeni
mis.

Ateinantį pavasarį jis va 
žiuos į Angliją žaisti golfo 
Jis žada kartu aplankyti ir 
savo tėvelių žemę, Lietuvą.

Lietuvis.

— Šeštadienį, spalių 2 d. 
įvyko šv. Onos moterų drau 
gijos šauni lietuviška „Ves 
tuvių” vakarienė. Į „vestu 
ves” susirinko šimtai sve 
čių palinkėti laimingiausių 
metų „jaunajai porelei” 
(p. M. Digimienei ir p. S. 
Baranauskui) ir tikrai lie
tuviškai pasilinksminti. Bu 
vo svočia ir piršliai, pamer
gės ir pabroliai, rūtų vaini
kėlių ir jurginų, „ašarėlių’ 
ir džiaugsmo, sūrio ir pyra 
go ir visokių kitų gėrybių 
Šokome, baliavojome iki nak 
ties vėlumos.

Daug garbės darbščiai ko
misijai — ponioms M. Kari- 
nauskienei, M. Zailckienei 
M. Vaitkienei ir jų pagelbi 
ninkėms už tokį nepaprasta 
puikų parengimą.

— Antradienį, spalių 12 d. 
minėsime Vilniaus užgrobi 
mo liūdną sukaktį. Ruošiama 
atitinkama patriotinė pro 
grama su kalbomis ir daino
mis šv. Juozapo par. salėj, 
8 vai. vak. Įžanga dykai. 
Rengimo komisija nuošir 
džiai kviečia lietuvius gau 
singai dalyvauti šiame reikš
mingame parengime.

Iš viso nuo 1913 m. iki 
1930 m. rochesteriečiai Lais
vės pask. bonais ir įvairio
mis aukomis Lietuvai sudė
jo $50,000. Taigi, rocheste
riečiai tuomet mokėjom tė
vynę mylėti. O kas dabar su 
mumis atsitiko?

Nemanykim, kad jau Lie
tuvai nėra didelių pavojų. Iš 
pietų pusės lenkų baltasis 
erelis kaskart vis aukščiau 
savo purviną snapą kelia ir 
vis skaudžiau mūsų viengen
čius kapoja Punsko, Smalė- 
nų, Seinų parapijose ir visoj 
Vilnijoj. Iš vakarų juodasis 
erelis irgi grūmoja, neva 
Klaipėdos vokiečius užtarda
mas. Ar mes tikri, kad bet 
kurią dieną japonai su ru
sais nesusikibs, o vokiečiai 
nepuls rusų per Lietuvą? 
Tad ar neverta iš anksto gy- 
nimuisi rengtis? Mes, lietu
viai, dažnai mėgstame ma
nyti, kad mes tikrai dideli 
patrijotai. Jei Amerikoje gy
veną apie milijonas lietuvių 
Lietuvai paskolino $3,000,- 
000, tai nelabai daug, juk 
kinų Amerikoje yra apie 
100,000, o savo tėvynei jie 
paaukojo į trumpą laiką 
$30,000,000. Lenkai užsienie
čiai Lenkijai nupirkę 130 
orlaivių.

Gi mes paskutiniais me-^s ^au 
tais į Vilniaus Geležinio' 
Fondo iždą pasiuntėm apie 
$500, tad palyginkim savo 
duosnumą su kitų. Tačiau 
mūsų lietuviai duosnūs alaus 
statinėms tuštinti. Įvairioms 
„parems” beveik kas savaitę 
po $1 ir $3 su malonumu iš
metama, o kai pakalbinama 
visuomeniniams reikalams 
paaukoti, tai tada kaip nuo 
danties skausmo susiraukia 
ma.

Yra 
riečiai 
kad į 
žmonių
skyriaus komitetas nutarė 
rengti prakalbas, priimti pro 
testo rezoliucijas prieš lenkų 
budelišką valdžią ir parinkti 
aukų Vilnijos vadavimo rei
kalams. Kokią dieną įvyks 
bus vėliau paskelbta.

Ant. Žiemys.

Spalių 10 d. lietuvių baž
nyčioje prasidės misijos, ku
rias ves kun. Pr. Aukštikal
nis, jėzuitas. Misijos tęsis 
visą savaitę. Spalių 10 — 12 
d. bus 40 vai. atlaidai.

Pagerbė kleboną
Spalių 3 d., šv. Pranciš

kaus dienos išvakarėse, pa- 
1 ra pijiečiai suruošė vakarienę 
klebonui kun. Pr. Garmui 
pagerbti. Tą dieną užsibaigė 
par. atlaidai, kurių iškilmin
gus mišparus atlaikė kun. J. 
Balkūnas (Kunigų Vienybės 
pirm.), asistuojamas kun. 
Ig. Zimblio (Phila. klebono) 
ir kun. dr. J. Navicko (Ma- 
rianapolio rektoriaus). Pa
mokslą sakė kun. D. Mikšys. 
Buvo dar kunigai J. Čepukai- 
tis ir M. Brundza.

Vakarienės dalyviai pri
pildė salę. Buvo dainų, muzi
kos. Klebonui įteikta dova
nų. Sveikinimo kalbas pasa
kė anksčiau minėti kunigai, 
Amerikos redaktorius ir 
draugijų atstovai. Klebonas 
kun. Pr. Garmus pasakė pa
dėkos žodį ir pasidžiaugė 
parapijos pažanga. Eastone

L. Vyčių 67 kuopa šiomis 
dienomis turėjo savo susi
rinkimą šv. Mykolo lietuvių ■ 
parapijos salėje, dalyvaujant 
dvasios vadui kun. J. Petrai
čiui. Susirinkime aptarti to
ki reikalai.

Išrinkta patariamoji fi
nansų komisija, kuri kas 3 
mėnesiai peržiūrės kuopos 
knygas ir praneš susirinki
muose. Į komisiją išrinkti 0. 
Novickaitė, O. Žemaitytė ir 
J. Mackus.

Lapkričio 6 d. nutarta tu
rėti kuopos šokius, parapijos 
salėje, 15 E. 23rd St. Kos
tiumais pasipuošę bus apdo
vanoti. Šokiams gros „Bob
by Gray & his Collegiate” 
orkestras. Pirm. Pr. Miške 
prašo grąžinti rėmėjų (boos
ters) sąrašus.

Sudarytas merginų „bow- 
lintojų” komanda, kuri susi
rinks šį penktadienį, spalių 
8 d.

Šv. Vardo draugijos pirm. 
J. Novickas pasveikino mū
sų kuopą ir užkvietė visus 
narius dalyvauti Komunijos 
pusryčiuose spalių 10 d.

Kuopa nutarė įstoti į New 
Jersey vyčių „Glee Club”. Į 
kuopos statuto komisiją iš
rinkta Ed. Mickevičius, G 
Vanagas, D. Pocius, O. No
vickaitė ir O. Žemaitytė.

O. Žemaityte.

BALTIMORE, MD.

— Spalių 3 d. mūsų baž
nyčioje pirmą sykį atlaikyta 
lietuviškai novena prie ste
buklingo Medaliko. Nors ir 
lijo, bet žmonių gausingai 
susirinko; tikrai, lietuviai 
myli Mariją. Visiems patin
ka bendros maldos ir ben
dras giedojimas.

— Spalių 3 d. įvyko fede
racijos skyriaus susirinki
mas pasitarti parapijos 50 
metų sukakties minėjimo 
reikalu. Gruodžio mėnesį į- 
vyks lietuviškų išdirbinių 
paroda. Bažnyčioje sausio 
2 — 16 d. misijos, sausio 23 
d. iškilmingos pamaldos; 
mišias atnašaus pats Balti- 
morės arkivyskupas; vakare 
bus koncertas. Be to, nutar
ta organizuoti katalikišką 
jaunimą.

Rugsėjo 28 d. par. salėj 
turėjo įvykti viešai šauktas 
vietinio Vilniui Vaduoti Są 
jungos skyriaus susirinki 
mas tikslu geriau pasiruošt 
Spalių 9-tos minėjimui. At 
vykęs į salę radau tik 5 da
lyvius. Aš buvau šeštas. Tik 
vienas J. Karalius buvo ne 
iš valdybos.

Oras tą vakarą buvo vėso
kas, o vienok man pasirodė 
karšta, kad reikėjo pasidėti 
ant kėdės ir žiponą.

Kleb. kun. J. Bakšys paša 
kojo Lietuvoje ir Europoj 
įgytus įspūdžius. Visi go 
džiai klausėsi, o aš vienas 
niūrume skendėdamas, go 
džiai prisiminiau praeities 
vaizdus, buvusius toje pat 
salėje, kai parengtoje kokio 
je Lietuvos naudai pramogo 
je tarp 350 ar 400 asmenų 
publika buvo užpildžiusi sė
dynes ir pilni laiptai stovin
čių matėsi. Prisiminiau, kaip 
L. Šimutis vieną vakarą jau
tria savo prakalba Tautos 
Fondui surinko $2,000 su 
kaupu, kaip dr. J, Bielskis 
vieną vakarą Laisvės pask. 
bonų pardavė pusę maišo, 
kaip kun. Laukaitis rytų 
pradžios mokykloms vieną 
vakarą surinko arti $2,000, 
kaip per lietuvių dieną po 
miestą nuo ankstyvo ryto iki 
vėlybo vakaro rinkėjai bė
gioję parnešė $1,400, o a. a. 
kun. J. Kasakaičim, pagau
tam džiaugsmingo ūpo, pra
kalbą sakant rinkėjai ir jų 
sutikėjai, apie 50 asmenų, 
sumetė apie $300.

— Rugsėjo 19 d. minėta 
kun. J. Amboto klebonavimo 
25 metų sukaktis. Mišias at
laikė pats jubiliatas, asistuo
jamas kunigų dr. Starkaus ir 
dr. Jagmino. Pamokslą sakė 
kun. dr. Bružas. Popiet 
Bushnell Memorial salėje į- 
vyko koncertas. Dainavo opeį 
rų artstės Rakauskaitė ir 
Katkauskaitė. Dainavo ir
par. choras, muz. Balsio ve
damas. Kalbėjo kun. Ambo- 
tas ir vietos mayoras Spella- 
cy. Vietos laikraščiai daug 
rašė apie sukaktį.

— Spalių 24 d. mokyklos mutis ir adv. K. Paulauskas, 
salėje bus šauni vakarienė Parapijos choras, p. Hodelio 
klebonui pagerbti.

— Spalių 3 d. Juozas ir dainas. 
Marcelė Laurynaičiai pagerb 
ti netikėta puota jų vedybi
nio gyvenimo 25 metų su
kakties proga. Sveikino ku
nigai Ambotas ir Kripas, 
Pugžlienė, Lebeckienė, Jan- 
kienė, Kriaučiūnas, 
K. Tamošiūnas, J. 
nas, Al. Pavilonis, 
Šeigienė, Galvienė,
pas, Karinauskienė
terbury, Mikučionienė iš Na
shua. Dainavo M. Kripas su 
savo sūneliais. Grojo Pr. Pa- 
kėno orkestras.

— Čia koncertavsi M. Ra
kauskaitė buvo pakviesta! 
pas Gižus arbatėlei. Vakaras 
praėjo gražioje nuotaikoje. ,

Artistės Jonės Žukauskaitės 
koncertas

Šį sekmadienį, spalių 10 d., 
šv. Jurgio dr. salėje, įvyksta 
koncertas ir Vilniaus užgro
bimo 17 metų minėjimas.

P. Jonė Žukauskaitė pasi
rodys savo skambančiu dai
navimu pas mus pirmą kar
tą. Galėsime smagiai pora 
valandų praleisti tame meno 
vakare. Programoj dalyvau
ja solistai iš apylinkės, p. P. 
Andreičikas iš Patersono, 
ir K. Hoffmanas iš New 
Yorko. Abu solistai yra la
bai gražiai pasiruošę. Daly
vaus ir šv. Cecilijos choras.

Vilniaus reikalais prakal- 
bėles pasakys kun. Ig. Kel
melis, radijo vedėjas J. Va
laitis ir dar vienas svečias.

Visi atsilankykime į tą 
šventę, dalyvaukime tame 
koncerte, būkime tikrais dai
nų rėmėjais ir dainos palai
kytojais! A.

Spalių 9-tosios minėjimas 
įvyks šį sekmadienį, spalių 
10 d., 7 vai. vak. šv. Vardo 
dr-jos salėje, 6 Davis Ave., 
Kearney. Ruošia Vilniaus 
vadavimo skyrius.

Kalbės vietos klebonas, 
kun. L. Vaicekauskas, gene
ralinio konsulato sekr. A. Si-

vedamas, sudainuos kelias

Visi lietuviai kviečiami at
vykti į šį minėjimą.

Rengėjų vardu:
M. Kuklis, 
J. Šil kaltis.

Mirė Lietuvoje
Amerikos skaitytojas 

Stanionis gavo liūdną žinią
M.

iš Wa-

Bareliai 
Mončiū 
Pugžlis
A. Kri-]iš Lietuvos: ten mirė jo tė

velis, kurs palaidotas Kė
dainiuose. Velionį namuose 
pasitiko dekanas ir atlydėjo 
į Kėdainių bažnyčią. Kapuo
se dekanas pasakė pamoks
lą. Velionis apylinkėje buvo 
labai mylimas, tad gausingai 
žmonės su juo ir atsisveiki- 

Jno.
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ŽALGIRIS
(Tęsinys iš 3 psl.)

Markvardas išklausė Vy
tauto kalbos ramus. Paskui 
nusimovė geležinę pirštinę ir 
sviedė ją Vytautui po kojų.

— Kryžeivių magisterio 
ir visos kilniosios jų kapitu
los įgaliotas paskelbiu tau 
karą, Lietuvos ir Rusų žemių 
valdove... — tarė jis.

Visi tarybininkai pašoko 
iš vietų, nusitvėrė už kardų 
rankenų ir ėmė ūžti:

— Karas! Karas! 
vokiečiams! Mirtis 
kamsl

Bet Vytautas visus nutildė 
ir taip prabylo:

— Vyk ir paskelbk savo 
kapitulai. Aš jos pakvietimą 
į Dievo teismą priimu. Aš 
prisiekiu ligi tol nepadėtu 
kalavijo, ligi išdraskysiu tą j 
biaurų plėšikų ir žmogžu
džių lizdą, ligi išnaikinsiu ir 
sutriuškinsiu visus nedorė
lius ir žmogėdras, pasivadi
nusius kryžiaus riteriais... 
Jūs ne riteriai, bet pikčiau- įkuriame suda-Įketurii 
sios gyvatės nuodytojos!!!z

Markvardas nebeištvėrė. I^bės pirmininkai I Jurgio 
Paraudo, kaip keptas vėžys. fBudrienė ir gen.jseįvyk 

 

Pagriebęs kardo rankeną, 
šniokštė iššniokštė:

— šlykštūs tavo žodžiai 
priesaiklauži, tikybakeiti, ne 
žeisk taurių vokiečių vienu 
lių... Juk tie žodžiai plūsta i 
paleistuvės sūnaus lūpų.

Vytautas griebė kardą ii 
būtų perskėlęs įžūliam aki- 
žagai makaulę. Bet jį sulaikė 
stipriomis savo raukomi®! 
brolis Vingėla.

— Džiaukis, kad esi pa 
siuntinys — vos sulaikom 
pykčio balsu tarė Vytautą 
— Kitaip liepčiau tau gyva 
kailį nunerti. Nešinkis i 
mano žemių, ligi ne vėlu. 
Mudu dar pasimatysime...

Netrukus kryžeivių paJ 
siuntinių nepaliko Vilniuje 
nė pėdsako.

Karo žinia, kaip žaibas, b 
matant apskrido visą šalį 
Nebeliko nė vieno kaimo, n 
vienos sodybos, kur nebūt 
aidėjęs baisus žodis:

— Karas, karas, karas!!!
(Galas I-sios dalies)

J. Budrys, pirm. I savaite 
Ulevičius, vicepirm./dai. Til 
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VIEŠĖJO KUN. DR. J. .
NAVICKAS

ATSTOVUI IŠLEISTUVES Petras Vaičiūnas

praeitą 
dr. Jo- 
Maria-

Mūsų redakciją 
savaitę aplankė kun. 
nas Navickas, M.I.C.. 
napolio kolegijos rektorius.

Garbusis svečias visą sa
vaip viešėjo pas Kunigų 
Vienybės pirmininką, kun. 
Joną Balkūną, su kuriuo ap
lankė apylinkės kunigus, vi
suomenės veikėjus ir kitus 
pažįstamus. Kun. dr. Navic
ko sveikata tiek pagerėjo, 
kad jis pirmą kartą išvyko 
iš kolegijos ilgesniam lai-

kaktį Ta proga teatruose ro
dyti bendrovės paveiksluotų 
žinių geriausių pranešėjų pa
veikslai; jų skaičiuje buvo 
ir Juozas Bulevičius, veiklus 
vytis, Romuvos klubo vice
pirmininkas, žinomas radio 
pranešėjas.

Šiuo metu gerb. Rekto
riaus vienas svarbiausių rū
pesčių — pastatyti Mariana- 
poliui naujas patalpas. Pa
skelbtas vajus jau įvykdytas 
beveik 60 procentų, bet dar 
trūksta apie 4,000 dolerių, 
būtinai reikalingų, kad būtų 
galima pradėti statybą.

UŽSIRAŠYKIT 
BALSUOTOJAIS

ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJA

Netrukus į Lietuvą iš
vyks Jungtinių Amerikos 
Valstybių įgaliotas ministe- 
ris p. Norem, kurs yra pir
masis Amerikos atstovas, 
paskirtas tik Lietuvai. Jis 
gyvens Kaune.

Amerikos atstovui pagerb
ti manoma suruošti New 
Yorke atitinkamas išleistu
ves, kuriomis rūpinasi New 
Yorko lietuvių spaudos klu
bas.

— Novena prie stebuklin
go Medaliko nepaprastai ge
rai vyksta. Žmonės gausin
gai lankosi.

— Rožančiaus pamaldos 
nuo spalių 12 d. bus 7:30 
vai. vak.

— Parapijos berniukų be- 
nas šį šeštadienį dalyvaus 
didžiuliame konteste.

SIUVĖJŲ BALIUS

VILNIAUS MES LIŪDIM

ŽALGIRIS
Tęsinys iš 3 psl)

[vardas išklausė Vy- 
raibos ramus. Paskni 
vė geležinę pirštinę ir 
ją Vytautui po koją 
ryžeivfų magisterio 
s kilniosios jy išpila, 
aliotas p&skelbiu fa 
AetuvoBiiKussąmų 
8... — tarėja 
tarybininkai pašoko 

ų, nusitvėrė už karių 
ų ir ėmė ūžti: 
aras! Karas! Gate 
ams! Mirtis plėši-

Tik dvi dienos liko New 
Yorko gyventojams įsiregis
truoti, jei jie norės dalyvau
ti lapkričio 2 d. rinkimuos. 
Tos dvi dienos — penktadie
nis ir šeštadienis. Užsirašyti 
reikia savo apylinkės balsa
vimo vietose, kurios penkta
dienį atdaros nuo 5 vai. po
piet iki 10:30 vai. vak., o 
šeštadienį nuo 7 vai. ryto iki 
10:30 vai. vak.

Užsirašant reikia: 1 būti 
piliečiu, 2. turėti 21 metus, 
3. būti išgyvenusiam New 
Yorko valstybėje pilnus vie- 
neris metus. Be to, reikia į- 

kad moki skaityti ir 
rašyti.

Kas neužsirašys, negalės 
balsuoti lapkričio 2 d.

Šį sekmadienį per 9 vai. 
mišias šv. Vardo vyrų drau
gijos bendra Komunija. Visi 
nariai prašomi susirinkti į 
parapijos salę 15 minučių 
prieš 9 vai. Bendroj Komu
nijoj dalyvaus ir jaunųjų 
skyrius. Prašoma visus pasi
ruošti.

Lietuvių siuvėjų 54 sky
rius ruošia savo antrą meti
nį balių spalių 16 d., šešta
dienį, didžiulėje Grand Pa
radise salėje.

Baliuje gros geras orkes
tras. Visi galės smagiai pa
silinksminti. Įžanga tik 25 c. 
Nepraleiskite šios progos! 
Atsilankykit pas siuvėjus, o 
sutiksit ten daug pažįstamų 
ir draugų..

Sekr. Pr. Milašauskas.

Šv. Vardo draugijos ren
giamas linksmas rudens ba
lius ir šokiai įvyks spalių 
(October) 15 d., penktadie
nį. Gros geras ir visų mėgia
mas orkestras. (Žiūrėkit šia
me puslapy skelbimą).

NUŠAUTI JAUNUOLIAI

Praeitą sekmadienį Hollis 
krūmuose atrasti automobi
ly nušauti jaunuoliai: Lewis 
Weiss, 20 m. ir Frances Ha- 
jecks, 18 m., abu iš Queens. 
Abiems jaunuoliams paleis
ta po du šūvius, o mergina 
dar ir peiliu subadyta.

M. RAKAUSKAITĖS
KONCERTAS

Gedulų vėliavos Lietuvą kloja ...
Gedulu maldos plaukia į dangų...
Vilniaus mes liūdim! Mums ilgu be jojo!
Duokit mums Vilnių, tą miestą mums brangų!

Gimstančiai Lietuvai širdį išrovė...
Mes neištversim... Mus apmauda gniaužo...
Vai, nebežaiskit mūsų šventove!
Kruvinam gaisrui nekurkite laužo!..

Vilnius lietuviui — lopšys jo ir grabas ...
Vilnius lietuviui — jo saulėtas būvis ...
Vilnius mums šventas! Be jo mums ne labas!
Amžius už Vilnių dės galvą lietuvis!..

Gedulu vėliavos Lietuvą kloja...
Gedulu maldos plaukia į dangų...
Vilniaus mes liūdim! Mums ilgu be jojo!
Vyrai, į kovą už Vilnių mums brangų!..

IŠNUOMOJAMAS
KAMBARYS

vienam asmeniui su visais sL^r<wOnyntheCpremy8e^ Kings’ t0 con’ 

patogumais ir patarnavimu. Loe south jr°d™. .MASLAUSKAS 

Gražioj sekcijoj, patogus pri
važiavimas.

Dėl sąlygų kreipkitės į

Amerika
423 Grand St., Brooklyn.

Tel. Stagg 2-2133 -

; NOTICE is hereby given that License No. 
RL5000 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 406 South 3rd St., Borough

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

No.

LIETUVIAI SIUVĖJAI UŽ rinkti iš kiekvieno nario po 
50 centų dabartinių rinki
mų fondui. Rinkimų reika
lams tvarkyti atidaryta raš
tinė (280 Union Ave„ Brook- 
lyne), kurios vedėju paskir
tas K. Kuzmiskas. Raštinė
je bus teikiamos reikalingos 
žinios rinkimų reikalu.

DARBO PARTIJA

nutarė dalyvauti 
rinkimuose ir pasi

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 43 Rockaway Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sinned on the premises.

CHARLES GARRETT
43 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

.NOTICE is hereby given that License No. 
1RLII88 has been issued to the undersigned 

. to sell beer, wine and liquor at retail undei
I Section 132A of the Alcoholic Beverage 

. Control Law at 156 Alabama Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MOE FRANKEL
156 Alabama Ave., Brooklyn, N. Y.

__________________ \ - .
NOTICE is hereby given that License No 
RL1164 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3608 Clarendon Rd., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be

I . ANTON J. WENZLER
3608 Clarendon Rd., Brooklyn, N, Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2321 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1823 Ocean Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the ■ premises. »

HARRY A. HASSELMANN 
(Hayes’ Road House)

Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3808 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section _
Control Law at 3622 Quentin Rd. & 1710 E.

Beverage 
Borough 
be con-

Vytautas visus mtildė 
prabylo: 
ryk ir paskelbk b 
lai. Aš jos pakvietimą 
j teismą priimi Ai 
iu ligi tol nepaiki 
jo, ligi išdraskysmtą 

plėšikų ir žmogių- 
zdą, ligi išnaikinsiu ir 
skinsiu visus nedori- 
žmogėdras, pasivadi- 

kryžiaus riteriai
* riteriai, bet pikete 
yvatės nuodytojos!!! 
kvardas nebetek 
io, kaip keptas 
bęs kardo rankai 
te iššniokštė: 
Šlykštūs tavo 
iklauži, tikybakA* 
taurių vokiečių via^ 
uk tie žodžiai jUtii I 

tuvės sūnaus lūpų 
autas griebė kardąs 
perskėlęs įžūliam & 
makaulę. Bet jį sulaikė 
)mis savo ranki®11 
Vingėla.

Džiaukis, kad esi H 
nys _ vos sulaiko®1 
3 balsu tarė Vytautu 
taip liepčiau tau gy^ 
nunerti. Nešini 
žemių, ligi ne & 

dar pasimatysim^ 
trukus kryžeivių f 
inių nepaliko Vi$ 

dsako.
ro žinia, kaip žaibai. 
nt apskrido visi n 
liko nė vieno kate0- 
is sodybos, kur neb® 

ęs balsus žodis: 
Karas, karas, 

[Galas I-sios dalies)

Lietuvos operos artistė 
Marijona Rakauskaitė gruo
džio vidury grįžta atgal į 
Lietuvą. Dabar daugely vie
tų ji sėkmingai koncertuoja 
Jos dainiĮ išgirsti galės ir 
brooklyniečiai, nes susidaręs 
komitetas nutarė suruošti 
M. Rakauskaitės koncertą, 
kurs įvyks gruodžio 12 d.

Spalių 5 d. Lietuvos kon
sulate įvyko įvairių veikėjų 
pasitarimas, kuriame suda
rytas koncerto rengimo ko
mitetas: garbės pirmininkai 
- p. G. Budrienė ir gen. 
konsulas J. Budrys, pirm, 
komp. J. Žilevičius, vicepirm. 
dr, A. Petriką ir p. Buivy
dienė, sekr. P. Jurgeliūtė ir 
J. Simutienė, ižd. dr. A. Šliu
raitė.

Komiteto kitas posėdis 
bus spalių 12 d. pas dr. A.

Iš sodaliečių veiklos

Angelų Karalienės par. 
sodaliečių svarbus susirinki
mas įvyks spalių 14 d. 8 vai. 
vak. par. salėje. Visos narės 
prašomos ne tik atsilankyti, 
bet paieškoti ir naujų narių, 
kurios galės būti priimtos 
per gruodžio 8 d. šventę.

Spalių 17 d. per 9 vai. mi
šias bus bendra Komunija; 
lapkričio 5 d. riešutų balius 
par. salėje; bilietai po 25 
Gros geras orkestras.

A. Vasauskaitė.

Policija suėmė Frank Lay, 
41 metų, maspethietį, kurs 
prisipažino šovęs Stelių 
Starr, 37 m., 4 vaikų moti 
ną, kam ši nenorėjusi^atsi 
skirti su savo vyru.

SPORTININKAI JUDA

Lietuvių siuvėjų 54-tas 
skyrius 
miesto 
sakė ūž Amerikos Darbo par
tijos kandidatus, ypač už 
mayorą La Guardia ir Louis 
Hollander, kandidatą į mies
to tarybą.

Lietuvių siuvėjų 54-tas 
skyrius turi 1,500 narių, ku
rie daugiausia dirba lietu
viškose siuvyklose. Brookly- 
ne yra net keliolika siuvyk
lų, kurių savininkai yra lie
tuviai. Štai tie lietuviškų 
dirbtuvių savininkai: Atko- 
čaitis, Mičiulis, Budraitis, 
Šimėnas, Karvelis, Augūnas, 
Matulis, Zaleckis su Rauba, 
Manelis su Bulakovu, Šimai
tis, Diržys, Juškevičius, La- 
pašauskas, Kasparskas, Ša- 
laviejus.

L. siuvėjų skyriaus valdy
bą sudaro šie asmenys: pirm. 
V. Zaveckas, vicepirm. K 
Kuzmiskas, sekr. K. Nasiun- 
skas, ižd. Kairys , biznio 
agentas A. Bubnys.

Skyrius yra nutaręs su-

GERTI AR VAIRUOTI?

C.

PRAMOGOS LAIKRAŠČIO 
NAUDAI

Mūsų laikraščio gerie
siems bičiuliams pranešama, 
kad šiemet bazaras nebus 
ruošiamas. Bazaras įvyks 
kada nors po Naujų Metų.

Šia proga malonu praneš
ti, kad lapkričio mėnesį visų 
keturių parapijų — Apreiš
kimo, Angelų Karalienės, šv. 
Jurgio ir Maspetho — salė
se įvyks ypatingos pramogos 
savaitraščio Amerikos nau
dai. Tikime, kad mūsų visi 
bičiuliai tas pramogas pa
rems visu nuoširdumu.

Apie šias pramogas ir ba- 
zarą tikslesnių žinių bus 
pranešta vėliau.

KOSTIUMŲ BALIUS
Koncerto skelbimų komisi

joj! pakviesti Amerikos, Tė
vynės ir Vienybės redakto
riai ir radio programų vedė
jai.

BULEVIČIUS 
PAVEIKSLUOSE

Paramount News bendro
vė šiomis dienomis mini sa
vo veiklos dešimtmečio su-

Maspetho parapijos cho
ras spalių 23 d., šeštadienį, 
par. salėje, 62 — 25 Perry 
Ave., ruošia prašmatnų kos
tiumų balių.

Baliuje gros geras orkes
tras. Gražiausių kostiumų 
savininkai gaus geras dova
nas. Visi kviečiami atsilan
kyti. Bilietai: iš anksto — 
40 c., prie durų — 50 c.

Maspethe susitvėrė Trans 
figuration C. C. (Catholic 
Club) grynai sporto reika
lams. Kun. J. Balkūnui rūpi 
jaunimo susidomėjimas spor 
tu. Čia kaip tik yra gerų 
sportininkų. Juk maspethie 
čiai supliekė Lietuvos spor 
tininkus čempijonus. Sušau 
kęs būrelį jaunuolių klebo 
nijon, sudarė darbo komisi 
ją, į kurią įėjo: kun. klebo 
nas, Jurgis ir Jonas Bliekai 
Jurgis Laukaitis, Alfonsas 
Gražulis, Juozas Pūras, Ma 
rijona Bagočiūnaitė, Suzana 
Minčiniauskaitė, Ona Jočiu 
tė. Klubas turi ir krepšinio 
(basketball) komandą iš to 
kių žymių sportininkų, kaip 
Kryger, Pankaitis, Blieka 
Augustinas, Kappen, Blie 
ckey, Vallano, Mein ir k. Vi 
si apylinkėje žinomi. Koman 
da žais visą sezoną Klas 
čiaus salėje kiekvieną trečia 
dienį. Sezonas atsidarys spa 
lių 20 d. Maspethiečiai žais 
su žymia Jewells komanda. 
Žais taipgi Brooklyn Liths 
su Blissville Jordans. Ir šie 
seniai žinomi kaip geri žai
dėjai. Abi komandos lietu
viškos. Todėl lauksime mas- 
pethiečių veiklos.

Gražu, kad gaivinamas 
sportas lietuviuose. Bravo, . 
maspethiečiai. Visi būsime 
Klasčiaus salėje spalių 20 d 
vakare. Žinoma, bus ir šo- < 
kiai prie gero orkestro.

Rep.

Galvojantis automobilio 
vairuotojas negeria. Jam ne
reikia jokio įrodymo — jo 
sąžinė sako jam, kad vaira
vimas įsigėrus yra didžiau
sias nusižengimas.

Surinktos žinios rodo, kad 
iš visų nelaimingų atsitiki
mų pernai beveik 8 proc. jų 
Įvyko dėl girtų vairuotojų. 
Dar blogiau su pėsčiaisiais: 
vienas iš devynių užmuštų 
automobilių nelaimėse buvo 
girtas ir 5 procentai visų su
žeistųjų buvo girti.

Pavojingiausias dalykas 
yra gėrimas prieš pat vaira
vimą. Vienintelė išeitis: jei 
privalai vairuoti, negerk; jei 
privalai gerti, nevairuok.

Prct. 92.VADUOKIME VILNIŲ!
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. NEATSILIKIME IR MES.

Brooklyno ir didžiojo New Yorko apylinkės lietuviai 
kviečiami

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

No. 5th ir Havemeyer 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, Manhattan©, 
Bronxo ir kitų vietų lietuviai prašomi gausingai atsilankyti

ĮĖJIMAS VISIEMS DYKAI. NĖRA JOKIŲ BILIETŲ

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

Visus kviečia
L. K. FEDERACIJOS APSKRITIS

’’...Ten, kur lietuviai gyvena, 
Džiaugias darbus baigdami, 
Gal jie mano vardą mena, 
Pabaigtuvių gerdami...”

Šie poeto žodžiai mums primena Lietuvą, kada vasaros 
, ’ ’Pabaigtuves”.i karas!’- darbams užsibaigus, žmones rengia

ANGELŲ KARALIENĖS PARAPIJOS ŠV. VARDO DRAUGIJA 
Rengia

Vasaros Pabaigtuves - Linksmą Balių
Spalių - October 15 d., 8 vai. y.

NOTICE is hereby given that License
RL 5779 has been issued to the undersigned XUU8„ „x wu„t,
to sell beer, wine and liquor at retail under consumed on the premises. 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 1 ---------- ---------
trol Law at 2243 Kimball St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV HARMS 
(Tally Ho Casino)

2243 Kimball St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6110 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5201—2nd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRIST THORLAND
5201—2nd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL3831 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 964 Coney Island Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

PATRICK J. MC GRATH
964 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1147 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 462 So. 5th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATEUSAS SIMONAVICIUS
462 So. 5th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5122 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic_ Beverage 
Control Law at 700 
Brooklyn, County of 
on the premises.

THOMAS
700 Henry St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6542 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage
Section 132A of the Alcoholic Beverage
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN HEISSENBUTTEL
148 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5024 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 44 Henry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD AYLWARD 
(Al’s Tavern)

44 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1167........................................  •
to sell 
Section 
Control __ ____ _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROBERT S. DE LIA 
d-b-a Bob’s Tavern 

256—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3803 ....................................................................
to sell 
Section 
Control 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS KENNY
767 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL976 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Control Law at Clark Henry Bldg., a-k-s 
101 Henry St. and 85 Clark St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

Henry St., Borough of 
Kings, to be consumed

PETERSON
Brooklyn, N. Y.

has been issued to the undersigned 
beer, wine and liquor at retail under 

132A of the Alcoholic Beverage 
Law at 256—4th Ave., Borough of

has been issued to the undersigned 
beer, wine and liquor at retail under 

132A of the Alcoholic Beverage 
Law at 767 Fulton St., Borough of

the premises.
SOL WHITE 

d-b-a Plymouth Cafeteria 
Clark Henry Building 

(a-k-a 101 Henry St. & 85 Clark St.) 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1244 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1465 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

1465 MYRTLE AVENUE CORP.
1465 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

1823

132A of the Alcoholic Beverage

oi37 St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to consumed on the premises. 

PATRICK DOYLE 
d-b-a Quentin Bar & Grill ' 

3622 Quention Rd. & 1710 E. 37th 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
RL2610 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5220—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANSEL DOBIN 
(d-b-a The Frolics) 

5220—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5016 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 855—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on- the premises.

FRANK KLONOWSKI-
855—3rd Ate., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1272 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A. of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 871—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIMEONE ROŠĄNELLĮ 
(d-b-a Venetian Inn) 

871—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1202 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 214—39th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN GUCWA
214—39th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2422 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 67 Jay St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN GENESKE
67 Jay St., Brooklyn; N! Y

f.' 

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4361 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 373-375 Franklin Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

EDWARD SUSSKIND
373-375 Franklin Ave., BROOKLYN, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1145 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 676 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET SWEDAS 
(d-b-a Driggs Tavern) 

676 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2541 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 217—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS WYNNE
(5th Ave. Bar & Grill)

217—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

St.

No.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir

v Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu- 

vuslp 107 Union Avenue.

-------- —_----------------- —i-- ,. —ą

JSTagg 2-5043 Notary Public!

M. P. BALLAS, Inc. 
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel. STagg 2-7177 i

ALFRED J. WENTZ : 
į (VENCIUS) :

i ADVOKATAS :
5 / ?

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

Šis Balius, bus tikrai lietuviškos ’’Pabaigtuvės”. Čia-bus £ 
skanių užkandžių ir kitų įvairumų. E

Visus kviečiame atsilankyti į t
ANGELŲ KARALIENĖS PARAPIJOS SALĘ t

So. 4th ir Roebling Sts., Brooklyn, N. Y.f
Įžanga tik 25 centai. t



BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

<1
SĄJUNGIETĖS DIRBA

Tel. EVergreen 8-7027

PADĖKA

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

25 metų jubiliejaus.

423 Grand St. Brooklyn, NY.MASPETH, N. Y.

SVARBI PASKAITA

vietos

F

RADIO VEDĖJAI 
REMIA MINĖJIMĄ

RŪPINASI LIETUVIŲ 
KALBA COLUMBIA 

UNIVERSITETE

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

pa- 
kur
pa-

5 MILIJONAI ĖMĖ 
PAŠALPĄ

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

VALANDOS:
B—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7,-9105

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

SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI VISOKĮ 
SPAUDOS DARBAI 
GREITAI, GERAI 

IR PIGIAI

VALANDOS: 
1—2 P. P.DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

Šventė
Spalių 3 d. šv. Rožančiaus 

draugija minėjo savo meti-

ALEKS. RADZEVIČIUS
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

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

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška 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)

Tel. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ

Persikėlė naujon vieton, tai yra: 1
522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

VALANDOS:
1 iki 8 Ir nuo SekmadlenJ:

7-8 vai. vakaro * 10 Iki 12 vai. ryv
FLATBUSH OFISAS randas! 2220 Avenue i.

Generalinis vajus, 
lenkai persekiojami! 
faktai nesvarbu. 
Vienintelė laisvė, 

jlažai sekasi”.

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

; 423 Metropolitan Avė., |
$ Brooklyn, N. Y. |

Spalių Devintos Vakarų Visi 
Dalyvaukime Minėjime

Visi Amerikos skaitytojai, 
visi New Yorko nuėsto ribo
se gyvenantieji lietuviai, ku
riems tik aplinkybės leidžia, 
maloniai kviečiami šį šešta
dienį, spalių 9 d., atsilankyti 
į Apreiškimo parapijos Au
ditoriumą, No. 5th ir Have- 
meyer g-vių kampas, Brook- 
lyne, kur įvyks Vilniaus už
grobimo 17 metų liūdnos su
kakties minėjimas. Progra
ma prasidės 8 vai., durys at
daros nuo 7 vai. vak.

Minėjimo programa tokia:
1. Kalbos — kalbės: a. ką 

tik iš Lietuvos atvykęs Tė
vas Bonaventūra Pauliukas, 
domininkonų provincijolas;
b. K. Federacijos apskrities kalėjimu už lietuviškų pa 
pirm. kun. N. Pakalnis; c. 
Amerikos redaktorius.

2. Dainos — dainuos: a. 
Apreiškimo par. choras, 
muz. J. Jankaus vedamas ir 
b. Angelų Karalienės par. 
vyrų choras, muz. Pr. Dulkės 
vedamas.

3. Vaidinimas — „Suval
kų Sutartis”, 2 paveikslų 
scenos vaizdas, kurs primins 
Suvalkų sutarties pasirašy
mą ir klastingą jos sulaužy
mą. Vaidinime dalyvauja 12 
asmenų.

4. Muzika — gro's Angelų 
Karalienės i£ Apreiškimo pa
rapijų berniukų benai.

5. Rezoliucijos — visi mi
nėjimo dalyviai bus prašomi 
priimti atitinkamas protesto 
rezoliucijas prieš lenkų ne
teisėtą Vilniaus valdymą ir 
jų barbarišką lietuvių perse
kiojimą.

Įžangos bilietų nėra. Vi
siems įėjimas laisvas ir dy
kai.

Jau trečia savaitė, kai pas 
kleboną kun. N. Pakalnį vie
ši kun. S. Remeika; jo svei
kata žymiai geresnė. Šią sa
vaitę vieši kun. dr. Šimkus, 
Uticos lietuvių par. klebonas. 
Spalių 7 d. iš Lietuvos atvy
ko kun. B. Pauliukas, Lietu
vos domininkonų provincijo
las; jis pas kleboną viešės 
ilgesnį laiką.

nę šventę. 9 vai. mišias at-Į gražų parengimą, kurį išpil- 
laikė ir pamokslą pasakė :dys Newarko šv. Cecilijos 
Marianapolio kolegijos rėk- choro vaidilų grupė, vado- 
torius, kun. dr. Navickas. 4 vaujant muz. A. Stanšaus- 
val. popiet įvyko metinis su
sirinkimas.

Spalių 8 d., 1937 m.

Lenkų siautimas Vilniaus 
krašte nežino ir nežiūri jo
kių padorumo ribų. Lietuvių 
laikraščiai konfiskuojami. 
Lietuviškos organizacijos 
naikinamos. Lietuvių beveik 
visos mokyklos uždarytos. 
Lietuviai kunigai baudžiami

Pusryčiai
Šv. Vardo dr-jos sekr. J. 

Butkus praneša visiems dr- 
jos nariams, kad šį sekma
dienį, spalių 10 d., per 8 vai. 
mišias įvyks bendra Komu
nija, o po pamaldų bus pus
ryčiai par. salėje. Laukiama 
gausingo dalyvavimo.

vardžių rašymą į metrikus. 
Visuomenės veikėjai pūdomi 
kalėjimuose. -

Visi šie graudūs faktai 
šaukiasi mūsii paramos. At
eikime gausingai ir tarkime 
lietuvišką teisybės žodį.

Brooklyniečiai, Maspethie- 
čiai ir visi Newyorkieciai! 
Gausingai atsilankykim 
trumpam momentui. Visi ke
liai šį šeštadienį, spalių 9-tą, 
tegu veda į Apreiškimo 
rapijos Auditoriumą, 
vieningai, nepalaužiamu 
siryžimu, pareikšime:

Ei, pasauli, mes be Vil
niaus nenurimsim!

Lietuviškų radio progra
mų vedėjai — J. Ginkus, J. 
Valaitis, Pr. Dulkė, J. Dum
čius ir J. Mačiulis — labai 
plačiai skelbia apie ruošiamą 
Spalių Devintosios minėji
mą, kurs bus šį šeštadienį, 
spalių 9 d., Apreiškimo par. 
salėje.

J. Ginkus šį šeštadienį sa
vo programą specialiai ski
ria Vilniaus gedulo dienai 
paminėti. Programoje bus 
atitinkamų dainų, muzikos 
kūrinių ir Amerikos redakto
riaus prakalba. Ši programa 
bus duodama iš radio sto
ties WMBQ šeštadienį, spa
lių 9 d., 10:30 vai. ryto. Pra
šom pasiklausyti.

Brooklyno Profesijonalų 
Draugija, Studentų ir Alum- 
nų kuopa ir Romuvos klubas 
sausio 29 d., šeštadienį, ruo
šia bendrą pramogą, kurios 
pelnas skiriamas stipendi
joms tiems lietuviams, kurie 
mokysis lietuvių kalbos Co
lumbia universitete.

Ši įdomi pramoga bus 
Granada viešbuty, Brookly- 
ne. Jos ruošėjai kviečia lie
tuvių visuomenę stipriai pa
remti šią pramogą, kuri ruo
šiama labai svarbiu tikslu.

Parengimų komitetas
Praeitą antradienį įvyko 

Apreiškimo par. parengimų 
komiteto posėdis, kuriame 
pertvarkytas šio k-to sąsta
tas,papildant naujais, nariais. 
Perrinkta valdyba, kurią su
daro: pirm. kun. N. Pakai- keti, 
nis, I vicepirm. K. Masaitis, 
II vicepirm. K. Dobrovolskis, 
ižd. A. Andrišiūnas ir sekr. 
V. Žalnieraitis.

Tarp kitų reikalų, plačiai, 
aptarta besiartinantis šios 
parapijos 25 metij (1939 m.) 
gyvavimo jubiliejus, kuriam 
atminti bus išleista specialė 
knyga, talpinanti parapijos 
istoriją, pasižymėjusių vei
kėjų paveikslus, draugijų ap
rašymus ir t.t.

Parapijos veikėjai su savoj 
klebonu kun. N. Pakalniu 
priešaky nuoširdžiai dirba 
šiandien ir nekantriai laukia 
1939 m. — garbingo gyvavi
mo

— Uršulė Bieliūnienė iš
kilmingai palaidota šv. Jono 
kapuose rugs. 27 d.

— Lietuvių kalbos kursai 
prasidėjo šį šeštadienį, spa
lių 9 d., 10 vai. ryto. Bus su
rašomi visi pirmai šv. Ko
munijai ir aukštesniems kur
sams.

— Maspethe dr. Stalkus 
atidarė savo kabinetą. Pri
ima ligonius nuo spalių 1 d. 
Sveikiname naują daktarą. 
Jo kabinetas tėvo namuose, 
6946 Grand Ave.

— Svečiavosi pas mus 
kun. dr. J. Navickas, M.I.C., 
Marianapolio kolegijos rek
torius. Kolegijon mokytis iš
vyko M. Kazlauskas ir J. Vi- 

i lutis.
— Choras ruošiasi šo- 

L kiams spalių 24 d. Pelnas 
naujai estradai salėje apmo-

— Sodalietės turės Hallo
ween party spalių 30 d. par. 
salėje.

— Pamaldos už žuvusius 
i Lietuvos kareivius kovoje 
dėl Vilniaus bus laikomos 
sekmadienį, spalių 10 d., 10 
vai. ryto. Prie bažnyčios du
rų bus rinkliava WS reika
lams.

— Serga p. Radzevičienė. 
Guli Queens General ligoni
nėje Jamaica.

AMERIKOS

Iš kitų miestų gautus 
spaudos darbus atliekame 
ir prisiunčiame laiku.

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

Kreipkitės:

LITHUANIAN UNIVERSAL 
BUREAU, Inc.

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

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.

35 kuopos susirinkimas į- 
vyko spalių 3 d. Atsilankiu- 

lfcj si viešnia, apskr. pirmininkė 
į_|s. Subatienė, kuopos pirm- 

kės M. Brangaitienės pa
kviesta, papasakojo apie są- 
jungiečių seimą Chicagoje. I 
Kuopa labai dėkinga p. Su- 
batienei, kad atsilankė. Be 
to, ji pažadėjo kitame susi
rinkime skaityti paskaitą. 
Lauksim to susirinkimo.

Visi Amerikos skaitytojai 
kviečiami šį sekmadienį atsi
lankyti į sąjungiečių ruošia
mą obuolių balių. Obuolių 
bus pilna. Visados būna link
sma sąjungiečių baliuje. Bus 
taip ir šį sykį.

Reiškiame gilios padėkos 
žodžius visiems prisidėju- 
siems palaidoti mano žmoną, 
mūsų motinėlę ir tetą a. a. 
K. Bložienę. Ačiū už mišių 
korteles, gėles ir dalyvavimą 
laidotuvėse. Ačiū kleb. kun. 
J. Aleksiūnui už gražias ap
eigas bažnyčioj. Taip pat 
ačiū graboriui J. Garšvai už 
jo malonų patarnavimą šer
menyse ir laidotuvėse.

Mykolas Bložis, sūnus, 
dukterys ir Terebeizai.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.

Tel. STagg 2-2308

SALDAINIU PALOCIUS
3 GERIAUSIOS RŪŠIES
3 Lengvi užkandėjai, kava, arbata, Hot Chocolate
| PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
3 AISKRYMAS gamintas namie 1S geriausios Smetonos. ALUS Ifi geriausių
3 bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

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

-—
jįjįričio į d. prasi 

Susivienymo gei 
naujų narių vajus, 

Ipisiii balandžio 30 d. 
(jgįSusivienymas i 
pilti daug narių, jei v 
įfeijose bus tinkamai 
įjiiiti.
b metu’ vajaus išv 

& Susivienymo sek: 
js, p. J. B. galiūnas,

50 metų sukaktį. I 
etai p. galiūną, nu 
jai linkime jam vainil 
iio sukaktį, galutinai 
sint Susivienymui 1 
$ Massachusetts ir ki 

bėse.

Lenkijoje šūkaujama, 
jetuvoje persekiojama 

Bet ką faktai s; 
įi Vilniaus krašte le 
jliįo tik vieną lietuvių 
«ijį kai jie sulikvi 
kreik' visas svarbiąsias 
riy organizacijas, tai 
Wje lenkai gyvena di( 
joje laisvėje, geriaus: 
jitogumuose, o jų mok 
it gauna stambias pas; 
s valstybės iždo, štai i 
ii Panevėžio lenkų gi 
ojai vyriausybė paskyrė 
JDOlitų.
Šaukit, lenkai, smar 

ajūsų lizdai Lietuvoj! 
iar daugiau valstybės 

gaus!

Ateinantį trečiadienį, spa
lių 13 d., 8 vai. vak., Ange
lų Karalienės parapijos sa
lėje kun. A. Milukas skai
tys paskaitą apie Baltimorės 
lietuvius.

Į paskaitą kviečiami visi, 
kuriems rūpi lietuvių išeivi
jos istorinės žinios. Įėjimas 
visiems laisvas.

Nuo 1931 m. lapkričio 1 d. 
iki šių metų birželio 30 d 
New Yorko valstybėje penki 
milijonai žmonių naudojosi 
valstybine pašalpa. Per tą 
laiką New Yorko valstybė iš
mokėjo pašalpoms vieną bi
lijoną ir 155 milijonus dole
rių. Iš šelptų penkių milijo
nų du milijonai buvo vaikų.

ŠVENTOJI NAKTIS

Tokio vardo 3 veiksmų ti
kybinė operetė bus suvaidin
ta gruodžio 18 ir 19 d.d. Ap
reiškimo par. Auditoriume. 
Apreiškimo par. choras ir 
rinktiniai solistai jau iš ank
sto ruošiasi. Pageidaujama 
kad mūsų draugijos paminė
tomis dienomis jokių pramo
gų nerengtų.

Žodis motinoms
Seniai laukėme tos dienos, 

kai sesutės pranciškonės vėl 
atvyks į mūsų parapiją mo
kyti vaikučius lietuvių kal
bos. Klebonas jau ir paskel
bė, kad lietuviška mokykla 
prasidės šį šeštadienį. Džiau
gsmas visiems tėvams, kad 
jie turės kur siųsti savo vai
kelius, kad šie būtų auklėja
mi ir mokomi lietuviškoje 
dvasioje.

Lietuviška mokykla kaip 
saulė švies mūsų vaikučiams, 
auklėdama juose gražius pa
siryžimus. Mūsų parapijie
tės motinos turėtų pasinau
doti šia gera proga ir leisti: 
savo vaikus į šią lietuvišką 
mokyklą. Jei Dievas leido 
lietuvių tautai gyventi, tad 
mes jos nežudykim! Kelkim 
jaunime lietuvišką dvasią.

O. P.

STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGEMENT, CIRCULATION. 
ETC., REQUIRED BY THE ACT OF CONGRESS OF AUGUST 24, 1912.

Of ’Amerika’ published weekly at Brooklyn, N. Y. for October 1, 1937.
State of New York County of Kings SS.

Before me, a Notary Public in and for the State and County afore
said, personally appeared D. J. Averka, who having been duly 
sworn according to law, deposes and says that he he is the Manager 
of the Lithuanian weekly AMERICA and that .the following (A 
to the best of his knowlege and belief, a true statement of the owner
ship, management (and if daily paper, the circulation), etc., of the 
aforesaid publication for the date shown in the above caption, required 
by the Act of August 24 1912, embodied in section 411, Postal Laws and 
Regulations, printed on the reverse of this form, to wit:

1. That the names and addresses of the publisher, editor, managing 
editor and business managers are: Publisher Lithuanian Universal Bu
reau, ihc., 423 Grand St., Brooklyn, N. Y. Editor Joseph B. Laucka, 423 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Managing Editor none, Business Manager 
D. J. Averka, 423 Grand St., Brooklyn, N. Y.

2. That the owners are: Lithuanian Universal Bureau, Inc., 423 Grand 
St., Brooklyn, N. Y„ its stockholders, holding not less then one per cent 
of total amount of issued stock are: Norbert Pakalnis, 259 No. 5th St., 
B’klyn, N. Y, John Balkunas, 64-25 Perry Ave., Maspeth, N. Y, Silvester 
Remeika, Smithtown, L. I., Joseph Aleksiunas, 213 So. 4th St., Brooklyn, 
N. Y; Charles Vilniškis, 383 So 4th St., Brooklyn, N. Y.; Joseph 
Zydanavičlus, 260 E. Main Street, Amsterdam, N. Y.; Joseph P. Machulls 
86-56 85th St., Woodhaven, N. Y.; Ignatius Kelmelis, 207 Adams St., 
Newark. N. J.; Joseph Simonaitis, 211 Riplev Pl. Elizabeth N. J.: Stan
ley Lukoševičius, 463 Rodney St., Brooklyn, N. Y.; Anthony Stansauskas 
370 Walnut Street, Newark, N. J.; Vytautas Zalnleraitls, 19 Chestnut 
St Brooklyn, N. Y.; George Tumasonls, 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.; 
LRKSA 134 kuopa, 213.So. 4th St., Brooklyn. N. Y, Apreiškimo parapijos 
Ražančiaus draugija, 259 No. 5th St., Brooklyn, N. Y, Apreiškimo Para
pijos šv. Vardo draugija 259 No. 5th St., Brooklyn, N, Y.: Plus Lekesls 
64-25 Perry Ave, Maspeth, N. Y.: Piter Vanagas, 337 Woodward St. Jeresy 
City, N. J.; Joseph Shestokas, 32 Dominic St., New York, N, Y,: Juozas 
Žilevičius, 166 Park Place, Elizabeth, N. J.; Anthony Kazlas, 25 Taylor 
St., Newark, N. J.

3. That the known bondholders, mortgagees, and other security 
holders owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are: None.

4. That the two paragraphs next above giving the names of the 
owners, stockholders, and security holders, if any, contain not only 
the list of stockholders and security holders as they appear upon the 
books of the company but also, in cases where the stockholder or 
security holder appears upon the books of the company as trustee or in 
any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for 
whom trustee Is acting, is giving; also that the said two paragraphs 
contain statements embracing affiant’s full knowledge and belief as 
to the circumstances and conditions under which stockholders and se
curity holders who do not appear upon the books of the company as 
trustees hold stock and securities in a capacity other than that of a 
bona fide owner: and this affiant has no reason to believe that any 
other person, association, or corporation has any Interest dire#; or Indi
rect In the said stock, bonds, or other securities than as so stated bv him.

D. J. AVERKA
Sworn to and subscribed before me this 30th dav of September, 1937 

(SEAL) Constantine R. Jurgėla
(My commission expires March 30, 1939)

j NESUSIPRATIMAS
I 2-jų Veiksmų Komedija su Dainomis 
| Rengia LIETUVIŲ RADIO DRAUGIJA
| Direktorius J. P. Ginkus. Vice-dir. V. Ubarevičius

IŠPILDYS ARTISTO JUOZO OLŠAUSKO GRUPĖ
I iš Amsterdam, N. Y.
į KONCERTAS
| DALYVAUS VIETINIAI MENININKAI IR ŽY

MIAUSI AMSTERDAMO DAINININKAI

■h.

i

SEKMADIENĮ, SPALIŲ-OCT. 17 d., 1937

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

ŠOKIAMS GROS J. AVIŽONIO ORKESTRAS e
E. Sopranaviciute, — soliste

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

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

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

ALLIANCE HALL
(SUSIVIENIJIMO SVETAINĖ)

193-197 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
Brooklyno visuomenė senai laukė tinkamos 

pasilinksminimams, susirinkimams, baliams, bankie- 
tams, vestuvėms, lošimams ir abelnai parengimams su 
užkandžiais, gėrimais, šokiais.

Dabar ALLIANCE HALL, moderniškai įrengta, tin
ka visokiems reikalavimams. Svetainės savininkai vi
suomet kooperuos su rengėjais. Kreipkitės žemiau nu
rodytu adresu.
RUIMINGA RESTAURACIJA, GERIAUSI VALGIAI, 

GERIAUSI GĖRIMAI, RAMI VIETA, 
ŽINOMI ŽMONĖS, pp.

Wm. Shedlow ir Bruno Minėt 
ALLIANCE HALL

193-197 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 7-7840

Tarptautinėje skautų 
kloję, Olandijoje, 1 
autai, kaip buvo prai 

įveržė į lietuvių stovy] 
zpiju 

ikai manė, kad jie a! 
r vieną „didvyrišką”. 
Sau tarptautinė sk 
idovybė kitaip pažiūri 
reikalą. Lenkai turėjo 

i ir užmokėti už 
ity žemėlapį. Gautuo; 
»s lietuviai skautai 

Vilniaus Geležini 
i! Lenkai grobuon 

M ir savo jaunimo di 
Įnuodija, tačiau tuo dari 

ūkia net pasaulinės g

unistams tarnaują lif 
Ji paminėjo spalių 9-t 
spaudoje. Dėl Vilniau; 
h „tavorščiai” apkal- 
anuometinius Lietuvos 

jus, kuriems, girdi, 
i atidavę Vilnių, o 
nesugebėję išlaiky

ki tie „tavorščiai” už- 
svarbią tiesą pasaky- 

iolševikų vyriausybė || 

 

liepos 12 d. pasirašė,s 

 

sutartį, o iš Vii-, p 
basto bolševikų ka-,a 

 

išsikraustė tik rug-lti

5 i Pusantro mene-1M 

 

aiškia karo aplin-,m 
si 

? iširto ir ^tavorš- 1 
būti aišku, Iste

I1 šeimininkaudami Ižim 

 

nuostolių pa-|šliu 

 

Juk ir iš Lie-/prie 
k kaustė ne ge-|bar 
.^Laisvės 

nesvarbu. jo ii 
turėt 

skelbia-/kurio 
mėnesį į- bes j; 

tA°kratiškiausi| Ma; 
iM Kad rin-lkeliu. 

 

tinka-lir ger 
k/^i ji labai Jam d 

^i menku-/koslov; 
kurie ne-isio su 

laimėsi Bažnyč


