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Iš rūpesčiu krašto.
Ir vėl Klaipėda.
Italų vokiečiai.
Vėl valdys indėnai?
Kaip supranta laisvę...

Pasaulinio šėlimo sūkuryje nerami ir Lietuvos padėtis. Kaip rašo kan. prof. F. Kemėšis, mūsų Tėvynė — tikrai didžiulių rūpesčių kraštas. Įžymusis tautos veikėjas nepamiršta iškelti svarbiuosius visos tautos reikalus ir išeivių spaudoje, todėl visu malonumu spausdiname kan. Kemėšio reikšmingą straipsnį šioje AMERIKOS laidoje, tikėdami, kad straipsny paliesti klausimai susilauks visų geros valios lietuvių reikalingo dėmesio.■ Kan. Kemėšio žiniomis, lenkai ruošia Lietuvai naujus ultimatumus. Nors gresiantis naujo pasaulio karo pavojus gali daug aplinkybių pakeisti, bet negalime laukti kokių netikėtinumų. Šiemet Spalių Devintosios minėjimas turėtų pralenkti anksčiau buvusius.New York Times dienraštis rugsėjo 14 d. išspausdino telegramą iš Kauno; ten pranešama, kad Lietuvoje dabar didelis susirūpinimas dėl Klaipėdos, nes manoma, kad vokiečiai, apsiruošę su sudėtų vokiečiais, savo žvilgsnį nukreips į Klaipėdą. Vienas Klaipėdos seimelio narys vėl pakartojo vokietininkų reikalavimus panai- ■ kinti Klaipėdos krašte karo stovį ir pašalinti saugumo policiją. Be to, reikalaujama, kad būtų sugrąžintos teisės suspenduoti} priešval- . stybinių pait^lUL riams-..1Vokietijos nacių kongrese, Nuremberge, dalyvavo ir Klaipėdos vokietininkų atstovai, kurie gavę paties Hitlerio nurodymus dėl jų veiklos ateičiai. Kaip matome, Lietuva nuolat turi budėti, nes vokiečiai ir lenkai visada pina savo pinkles.

A. LH7T. KATALIKŲ VISUO
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRAŠTIS 

EINA KAS PENKTADIENĮ.

Entered as Second - Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879

Minėkime Vilniaus Užgrobimo Dieną
Nors Lenkija praėjusį pa

vasarį grūmodama ginklu 
privertė Lietuvą su ja už- 
megsti diplomatinius ryšius, 
tačiau mūsij tauta apie Vil
niaus atvadavimo darbus ne
sudvejojo, nes jo neišsižadė
jo. Lenkų padaryta skriauda 
mūsų tautai neužgijo ir ne
užgis, kol Vilnius bus atva
duotai. Tai yra aišku. Dėl 
to, artinantis Vilniaus už
grobimo dienai (Spalių mėn. 
9-tai) žiūrėkime, kad gerai 
prisirengtume ją minėti vi-1 
sose kolonijose. Ypač šiemet 
reiktų tą minėjimą gerai pa
brėžti.

Kaip praneša spauda, Vil
niuje lietuvių padėtis yra la
bai sunki. Persekiojimai te
beina: uždarinėjartios moky
klos, uždaryta Lietuvių 
Mokslo Draugija, konfiskuo
jami laikraščiai. Atsižvel
giant į tai, mūsų parama 
broliams vilniečiams būtinai 
yra reikalinga. Tad, Spain] 
Devintą renkime paskaitas, 
prakalbas apie Vilnių, rinki
me aukas ir jas siųskime į 
Tautos Fondą, kuris jas per
siųs Vilniaus lietuvių reika
lams. Kelkime Vilniaus at
vadavimo idėją ir kitataučiij 
spaudoj.

Vilniaus Vadavimo Sąjun
ga pranešė, kad siunčia K. 
Federacijai 100 egzempliorių į Aušros Vartų Dievo Moti
nos didelių, gražių paveiks
lų. Federacijos skyriai pra
šomi užsisakyti. ’Jei juos 
gausime prieš Spalių 9 d., 
mėginsime prisiųsti laiku, 
kad turėtume Vilniaus ge
dulo dienos minėjimuose.

A.L.K. Federacijos Centras.

Italai pritaria vokiečių reikalavimams prijungti Čekoslovakijos vokiečius prie Vokietijos. Italų vyriausybės laikraščiai pirmieji pradėjo apie tai viešai kalbėti. Bet įdomu, kaip ilgai vokiečiai lauks ir nieko nesakys dėl austrų Tiroliaus ir jo gyventojų, kurie po Pasaulinio karo atiduoti Tiroliečiai griežtai vokiečių kalbos ir per 200,000.
Italijai? laikosiJŲ yra

nei pernai. Žinių nurodo, kad nuo 1936 metų Nevz pradžios mokyklų
Šiemet mokyklų suolai vėl tuštesni rinkėjai 1930 iki Yorkemokinių skaičius sumažėjo 7 nuošimčiais, o visoje šalyje 5 nuoš. Jei gimimų skaičius ir toliau mažės, kaip dabar, tai 1940 metais mokyklinio amžiaus vaikų skaičius būsiąs mažesnis 20 nuošimčių. Kai baltųjų rasės motinos vis mažiau ir mažiau vaiku gimdo, tai tuo tarpu indėnės visai kitaip pasižymi. Kasmet tūkstančiui baltųjų moterų gimdymų tenka 481, o , indėnų — 906. Taigi, Amerika gali vėl patekti į indėnų rankas...

METAI VI

NAUJI LĖKTUVAIKaunas. — šiomis dienomis Lietuva įsigijo du naujus lėktuvus vidaus susisiekimo reikalams. Lėktuvai pirkti Anglijoje. Lėktuvų „krikštynose” krikštatėviais buvo ministeris pirmininkas kun. VI. Mironas, p. Stani- šauskienė (susisiekimo mi- nisterio žmona), prof. Žemaitis ir p. Gustaitienė I (aviacijos viršininko gen.Gustaičio žmona).
PREZIDENTAS IKI GY

VOS GALVOS?Biržai. — Jaunųjų ūkininkų ratelių šventėje dalyvavo žemės ūkio ministeris Tūbelis. Šventėje pareikšta pageidavimas perrinkti prezidentą Smetoną iki gyvos galvos.
KAIP LENKAI UŽSTATO 
LIETUVIŲ TURTĄ IR PA

SKOLŲ SKIRIA SAU 
ALGOMS

septyni vienetų: skaityk-

KAUNUI PASKOLAKaunas. — Šiomis dienomis išleisti Kauno miesto paskolos pirmos serijos lakštai devynių milijonų litų sumai.
BAISOGALOS DVARININ

KĖLIS APGAVO ŪKI
NINKUSKaunas. — Lietuvos Aidas rašo apie vieną baisoga- liškį dvarininką, kuris kovo mėn., lenkų ultimatumo dienomis, klastingu būdu apgavo keletą ūkininkų. Kalbamasis dvarininkėlis, kuris save laiko „grynakraujų” lenku, kovo mėn. ėmė gąsdinto gąsdinti apylinkės ūkininkus, skolingus Vilniaus žemės bankui, kad skubiai mokėtų savo skolą, nes bankas dabar duodąs nuolaidas. Paskui būsią liūdna. Kai kurie ūkininkai ir paklausė. Pinigus nešė tam dvarininkėliui, o šis juos, greičiausiai, pralaidokavo. Patikėjo žmonės, ir dabar jau ima dejuoti, nes šis jokio pažymėjimo jiems nėra davęs.

sys labai nepatiko laisvamanių draugijai, kurios pakviesti advokatai jau iškėlė bylą prieš miesto valdybą. Laisvamaniai visur vadovaujasi tokia logika: laisvė tik tiems, kurie taip mano, kaip ir vadinamieji laisva-
New Yorko miesto vadovybė parūpino lėšų ir katalikų mokyklų vaikų pergabenimo priemonėms, kuo naudojasi viešųjų mokyklų mo- maniai, o kitiems — žiau-kiniai. Tačiau toks žmoniš- rios skriaudos ir priespau- kas miesto vadovybės elge- da.

Kaunas. — Vilniaus lietuvių laikraštis Vilniaus Žodis Nr. 39 negalėjo pasirodyti viešumoj. Kodėl? Gi todėl, kad savo vedamajame priminė viešai žinomus faktus. Vilniaus krašte uždarytos ar sulaikytos net devynios lietuvių organizacijos,. kurių žinioje buvo apie šimtai veikiančių mokyklų, darželių, lų, skyrių, ratelių.Toms draugijoms paskirti lenkų kuratoriai ar likvidatoriai, kurie sau paskyrė algas iš tų aukų, kurios toms draugijoms lietuvių visuomenės buvo siunčiamos. Kai kurie kuratoriai savo algoms net užtraukė aukštas paskolas, lietuvių turtą už- statydami bankams.Netaip seniai Labdarybės ir „Ryto” dr-jų” lenkiški „globėjai” pareikalavo rašytų garantijų, kad bus pakankamai aukų gimnazijai ir bendrabučiui išlaikyti.Tuos keistus reikalavimus V. Ž. pelnytai pavadino cinizmu. Labdarybės draugijos likvidatorius p. Szwed’as net pareikalavo iš buv. valdybos garantijų, kad jis gausiąs pinigų ne tik ben- drabučiams išlaikyti, bet ir savo' atsigabentų valdininkų algoms apmokėti. Seniau, uždarant tą draugiją, buvo motyvuota, be kitko, kad draugija gauna nelegaliai aukų, o dabar reikalauja garantijų, kad aukos bus gaunamos toliau...Taigi, tie patys pinigai seniau buvo nelegalūs, o dabar legalūs.Dar čia ne galas — paskutinėmis žiniomis iš šešių lietuviškų bendrabučių vedėjų, vaivada tik du pripažino tinkamus, kitiems leisdamas tik tris mėnesius pasilikti. Gal būt, ko gero, į jų vietą dar sugalvos atsiųsti „tinkamus”, pvz., iš Galicijos...Vilniaus lietuviai patiria šitokių neteisėtumų,- ir kaj jie, kad ir atsargioj formoj, norėjo dėl jų pasiskųsti laikrašty, tas numeris buvo konfiskuotas...

Penktadienis, rugsėjo (Sept.) 16 d, 1938 m.
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Čekai Energingai Kovoja Prieš Nacius

SAVAITĖS ĮVYKIAI Paruoštas laužas

Prezidento sūnui operacijaPraeitą sekmadienį, rugsėjo 11 d., šv. Marijos ligoninėje, Rochester, Minn., padaryta svarbi operacija prezidento vyresniajam sūnui James, 31 metų amžiaus; jam augo viduriuose auglys, kurs grėsė vėžio ligos išsivystymu. Operacija gerai pavyko ir ligonis dabar puikiai sveikstąs. Prie ligonio prieš operaciją buvo jo tėvai, žmona ir kiti artimieji. Prezidentas buvo specialiai atvykęs iš savo namų ir laikinai atsitraukęs nuo didžiųjų tarptautinių rūpesčių.
Alkanų miniaPittsburgho respublikonai rugsėjo 10 d. turėjo savo didelį politinį susirinkimą, kuriame kalbėjo jų kandidatai svarbioms valstybės vietoms. Kai susirinkimas buvo gerai įpusėjęs, į jį įžygiavo 55,000 alkanų darbininkų minia. Minia atžygiavo po to, kai buvo visur pranešta, kad bus parūpinta valgių visiems atsilankiusiems. Parke buvo paruošta daug stalų, kuriems skirti keturi kepti jaučiai, 60,000 kukurūzų galvų, daugybė pamidorų, duonos ir t.t. Minia į parką įėjo labai netvarkingai, todėl nuvertė maistą nuo stalų ir beveik viską sunaikino. Nors maisto buvę paruošta 50,000 asmenų, bet vargu ar 1000 gavo pavalgyti.
Australijoje maldosAustralijos ministeris pirmininkas Lyons praeitą sekmadienį buvo paskyręs visuotinei maldai; visų tikybų dvasininkai ir tikintieji buvo paprašyti aukoti savo maldas pasaulinės taikos intencija. Vyriausybės vadovas pareiškė, kad vargu ar kada nors valstybių vadai buvo taip reikalingi Dievo Apveizdos, kaip šiais neramumų laikais.
Tautų S. T. posėdisŠios savaitės pradžioje susirinko rudens posėdžių Tautų Sąjunga ir jos Taryba. Pirmieji posėdžiai buvo labai trumpi, šios sesijos pirmininku išrinktas Airijos ministeris pirmininkas De Valera. Visų atstovų nuotaika labai menka ryšium su didėjančiu naujo pasaulinio karo pavojumi. Posėdžiuose dalyvauja ir Lietuvos atstovas.
Baigė iškilmesPraeitą savaitę Olandijoje iškilmingai minėta karalienės Vilhelminos valdymo 40 metų sukaktis. Karalienę visose iškilmėse lydėjo jos duktė su savo vyru. Visoje valstybėje karalienei pareikšta nepaprasta pagarba.

sveikatos 3. vieša apgyven- labiausiai

JAUNALIETUVIAI PAS 
POPIEŽIŲRoma. — Čia stovyklaujančių jaunalietuvių grupę priėmė Popiežius.Vilnius. — Lenkų valdžios agentai pradėjo konfiskuoti jų uždarytos lietuvių Ūkio draugijos turtą.

Įtempta Europos padėtis šios savaitės pradžioje dar labiau pasunkėjo. Visas pasaulis laukė rugsėjo 12 d. popiečio. Vokietijos nacių kongreso užbaigoje turėjo kalbėti Hitleris. Iš jo lūpų laukta karo ar taikos žodžio, ryšium su Čekoslovakijos sudėtų vokiečių reikalavimais ir jų keliamu triukšmu Čekoslovakijoje. Bet visų apsirikta. Hitleris sprendžiamo žodžio nepasakė. Jis tik daugiau degamos medžiagos įdėjo į jau beveik paruoštą laužą.
Čekų nuolaidosČekoslovakijos vyriausybė vis dar vedė derybas su sudėtų vokiečių nacių partijos vadais ir praeitą savaitę padarė didžiausių nuolaidų. Vyriausybė pateikė tokius naujus pasiūlymus: 1. visoms tautinėms mažumoms proporcingas atstovavimas visuose valstybės darbuose bei pusiau viešose tarnybose; 2. proporcingas dalyva- mas švietimo, viešos ir gerovės ir viešosios departamentuose; paskola vokiečių toms teritorijoms,nukentėjusioms nuo depresijos; 4. viešoji tvarka palaikoma vietinės ir valstybinės policijos bendradarbiavimu; 5. visi tariamieji tautinių mažumų skriaudimai bus tolimesnėse derybose aptaria-0 mi; 6. visuose oficialiuose reikaluose vokiečių, lenkų, vengrų ir mažarusių kalbos turi lygias teises su čekų kalba; 7. sutinkama įsteigti kantoninę santvarką, kad savivaldybės turėtų daugiau teisių, apsaugant visas tautines mažumas; 8. svarbiausiuose valstybės departamentuose įsteigiami specialūs tautinių mažumų skyriai, kurie spręstų visus tautinių mažumų reikalais iškilusius nesusipratimus; 9. sumažinti spaudos propagandą; 10. susitarimas priimamas visas, kaip siūlomas ir tuojau paruošiami įstatymai jam vykdyti.Šiuos čekų vyriausybės pasiūlymus sudėtų vokiečių nacių partijos vadas Henlein tuojau perdavė Hitleriui, kurs tuo metu buvo visai netoli Čekoslovakijos pasienio, Nuremberge. Nors viešai nepaskelbta, bet aišku, kad Hitleris atmetė, tuos pasiūlymus ir įsakė savo sekėjams reikalauti dar didesnių nuolaidų.
Hitlerio kalbaSavo rugsėjo 12 d. kalboje Hitleris piktu tonu puolė Čekoslovakijos vyriausybę, net patį prezidentą Benešą. Jo kalbos svarbiausiais pareiškimais laikomi šie pasisakymai :„3,500,000 vokiečių Čekoslovakijoje nėra Dievo sutverti tam, kad būtų slegiami užsieninės pajėgos, kaip Versalio valstybių pertvarkymo rezultatas... Demokratijos atstovai gali laikytis indiferentiškai dėl šios padėties, bet aš galiu pasakyti tiems atstovams, kad mums tai nėra be svarbos reikalas

ir jeigu kankinami žmonės apie sudarymą tarptautinės negalės pasiekti teisingumo policijos, savo pačių pastangomis, jie balsavimo pravedimą. Prieš susilauks tai iš mūsų. kuri prižiūrėtųsusilauks tai iš mūsų. kelias dienas Londone Čeko- „Nei jokiose aplinkybėse (slovakijos pasiuntinys ang- aš nebūsiu pasiruošęs tęsti Jams pareiškė, kad plebisci- šaltą stebėjimą tolimesnių | tas jo vyriausybei bus visiš-persekiojimų, nukreiptų prieš mūsų patriotus vokiečius Čekoslovakijoje. Aš nenoriu leisti, kad atsirastu antra Palestina. Arabai yra bejėgiai ir apleisti, bet vokiečiai Čekoslovakijoje nėra nei bejėgiai, nei apleisti. Vokiečių tautos vardu aš skelbiu, kad mes esame pasiruošę... priimti visus padarinius, nežiūrint kokie jie būtų.„Aš tikiu, kad tarnauju taikai, nepalikdamas jokios abejones dėl šios padėties. Aš nereikalavau, kad būtų duota teisė Vokietijai prispausti 3,500,000 prancūzii ar anglų, bet aš reikalauju, kad 3,500,000 vokiečių Čekoslovakijoje persekiojimas būtų sustabdytas ir kad būtų suteikta apsisprendimo teisė”.
Nori plebiscito!Po tokios Hitlerio kalbos Čekoslovakijos vokiečiai dar labiau pakėlė savo galvas. Pasaulinėje spaudoje Hitlerio kalba įvairiai aiškinta. Italų spauda vieningai pareiškė, kad jo kalba patarnaus taikai. Kitur įvairiai aiškintas Hitlerio pareikštas reikalavimas Čekoslovakijos vokiečiams „apsisprendimo teisės”. Aiškinama, kad tai aiškus pasisakymas už plebiscitą — visuotinį Čekoslovakijos vokiečių balsavimą, kuriame sudėtų vokiečiai galėtų pasisakyti, kam jie nori priklausyti: Vokietijai ar Čekoslovakijai?

Karo stovisKeliolikoje Čekoslovakijos miestų įvyko kruvinos riaušės, kuriose daug asmenų sunkiai sužeistų, o astuoni užmušti. Ryšium su tomis riaušėmis Čekoslovakijos vyriausybė riaušių paliestose vietose paskelbė karo stovį, uždrausdama turėti bet kokius susirinkimus, demonstracijas ir pan. Vokiečių nacių partija dėl paskelbto karo stovio pasiuntė vyriausybei ultimatumą, reikalaudama per 6 valandas atšaukti karo stovį, o jei tai nebūsią padaryta, tai jų partija nebūsianti atsakinga už galimus padarinius. Vyriausybė ultimatumą atmetė ir nusiuntė dar daugiau kariuomenės į tas vietas, kur skelbtas karo stovis.
Siūlo nusileistiItalų užsienių reikalųnisterijos oficialus laikraštis paskelbė svarbų straipsnį, kurį, daugelio nuomone, parašęs pals Mussolini. Straipsnyje reiškiamas pasitenkinimas Hitlerio kalba ir viešai siūloma čekams atsisakyti nuo sudėtų vokiečių teritorijos, kad tuomi būtų išgelbėta Čekoslovakijos nepriklausomybė ir Europos taika.Patikimi šaltiniai iš Paryžiaus ir Londono praneša, kad anglai ir prancūzai jau linkę patarti čekams leisti plebiscitą. Jau net kalbama

pa-
mi-

kai nepriimtinas.
Pasiruošimai karuiNors diplomatai dar veda gausius pasitarimus, bet Prancūzijoje, Belgijoje ir kitose vokiečių pasienio valstybėse vyksta tikri pasiruošimai karui. Prancūzijos pasienyje, gynimosi tvirtovių aplinkumoje, esą sutraukta apie pusė milijono karių. Belgai, dar neužmiršę Didžiojo karo įvykių, irgi stropiai budi prie savo pasienio, nors Belgija nori visiško neutralumo. Rumunai, kaip pranešama, irgi pasiruošę įvairiausiems galimumams.

Naujausios žiniosBaigiant rašyti šiuos žodžius, gauta tokios naujausios žinios:Čekoslovakijos dviejuose miestuose buvo smarkūs susirėmimai tarp vokiečių ir čekų policininkų. Buvo atsiųsta kariuomenė į pagalbą policijai, kurią vokiečiai buvo užpuolę. Apie 15 policininkų žuvo, o kiek žuvo vokiečių, nepranešama. Riaušės buvo pačiame Vokietijos pasienyje, Habersparirk ir Schwaderbach miesteliuose. Riaušės įvyko rugsėjo 14 d. popiet. Karo stovis paskelbtas dar keliuose miestuose.

mobilizacijos
pranešama, vyriausybe

Londone ministerių kabinetas susirinko ypatingo posėdžio. Karalius iššauktas iš savo pilies pasitarti. Manoma, kad premjeras Chamberlain šauks tautos atstovų susirinkimą, kuriame būsiąs padarytas stiprus įspėjimas Vokietijai. Anglų karo taryba svarstė planus.Iš Paryžiaus kad prancūzųjau paruošusi galutinius planus skubiai mobilizacijai, kuri paliestų, apie 2 milijonus asmenų. . Kariuomenėje dabar yra du milijonai karių, įskaitant visas pajėgas ir jų kolonijose. Jei būtų į- vykdyta mobilizacija, tada prancūzų kariuomenė turėtų 4 mil. karių.Iš Berlyno pranešama, kad Hitleris sušaukęs visus savo artimuosius pagelbininkus ir kariuomenės viršininkus. Pasitarimai vedama Hitlerio vasarnamyje, Bavarijos kalnuose. Visoje Vokietijoje vokiečiai stipriai įkaitinti prieš čekus, kuriuos vokiečių spauda vadina barbarais, liejančiais „nekaltų vokiečių” kraują.Europos padėtimi domisi ir japonai, kurių oficialinės įstaigos nori surasti komunizmo įtaką ir todėl iš ten pranešama, kad japonai drauge su vokiečiais ir italais kovos prieš komunizmo pavojų.Čekoslovakijos nacių vadai pareiškė, kad ateinančios valandos nulems taiką ar karą. Tokių žinių dabar laukia visas pasaulis.
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kad ir tie kraštai galėtų ka
da iš jų įtakos išsprūsti ir 
dar, ko gera, prie nepriklau- 
mos Lietuvos ateityje prisi
dėti.

Todėl ir Vilniaus ir visų 
[Lietuvos rytų ir rytpiečių 
. užėmimas lenkams atrodė

>2.75
>1.50

— Buvęs Palangos bur
mistras Kraujelis už išeik
vojimus buvo nubaustas 3 
metams kalėjimo, bet pusė 
bausmės dovanota ir iš kalė
jimo jis jau paleistas. Už iš
eikvotus pinigus Palangos 
savivaldybei jis atiduosiąs 
savo dvarą.

— Lietuvos spauda prane
ša, kad Atlanto vandenyno 
bangose žuvo Argentinos 
lietuvis Kazys Pavilonis, sir
gęs psichine liga; Argenti
nos vyriausybė jį deportavo 
į Lietuvą ir kelyje Pavilonis 
iššoko į vandenyną ir žuvo. 
Argentinoje liko žmona ir 
dukrelė. Našlė kelianti laivų 
bendrovei bylą, kad jos vy
ro kelionėje neprižiūrėję.

— Paršežerio ežere, Tau
ragės apskr., prigėrė trys 
broliai. Jie buvo nuvedę ark
lius maudyti ir vienas brolis 
pradėjo skęsti; jo gelbėti šo
ko du kiti broliai, tačiau vi
si nuskendo.

— Rugpiūčio viduryje 
siautusi didelė audra Ute
nos apskrityje padarė daug 
nuostolių; Utenos valsčiuje 
sugriovė apie 100 trobesių. 
Keliose vietose visiškai su
ardytos telefonų linijos. 
Daug kur sunaikinti dar ne
nuimti pasėliai.

— Šiomis dienomis Lietu
voje mirė atsargos pulkinin
kas Pr. Jackevičius, buvęs 
kavalerijos viršininkas.

— Karo orlaivio nelaimė
je žuvęs lakūnas Vladas 
Sruogis buvo amerikietis, 
gimęs 1916 m. J. Amerikos 
Valstybėse; buvo lankęs Ma
rijonų ir Pavasarininkų 
gimnazijas.

— Kauno lenkai rūpinasi 
atidaryti informacijų biurą, 
kuris rūpintųsi atvykstan
čiais į Lietuvą iš Lenkijos 
lenkais, a r

— Kaune vieno fabriko 
savininkas vijosi gatve savo 
žmoną, biauriai ją plūdo ir 
gerokai apmušė neva už Pa
langoje buvusį lėbavimą.

— Darbo Rūmų Kauno 
centrinį chorą neseniai pa
kvietė į Varšuvą koncertuo
ti, o tuo pačiu metu į Kauną 
atvyktų Varšuvos miesto 
tramvajų ir autobusų tar
nautojų choras. Ar darbi
ninkų choras kvietimą pri
ims, dar nežinoma.

— Lietuvoje esančios lai
vininkystės trys bendrovės 
labai patenkintos savo veik
la ir gaunamu pelnu, todėl 
sekančiais metais manoma 
įsigyti dar 10 laivų.

— Amerikiečiai broliai 
filmininkai Motuzai nutrau
kė Pavasarininkų ir Tauti
nės Olimpiados iškilmių pa
veikslus, kurie gerai pavy
kę. Žiemą Motuzai atvažiuos 
į Ameriką ir čia rodys įvai
riose kolonijose.

— Seselių benediktinių ve
dama bažnyčia jau baigia
ma taisyti ir už dviejų mė
nesių remontavimo darbas 
bus užbaigtas; tada bus į- 
vesta amžinoji švč. Sakra
mento adoracija.

— Šiuo metu didesnieji 
Lietuvos miestai pasižymi 
naujų namų statyba; stato
ma apie 1000 naujų namų.

— Italijos universitetuose 
studijavo per 20 žydų, Lie
tuvos piliečių. Jie jau grįžo 
į Lietuvą, nes italų universi
tetuose žydams uždrausta 
studijuoti.

— Lietuvos pajūryje ato
stogavęs žymus lenkų gene
rolas Borthovsky su savo 
šeima.

— Neseniai Klaipėdoj į- 
steigti du nauji fabrikai — 
vilnų ir lako. Viename iš jų 
dalyvauja ir užsienio kapi
talas.

— Dalyvaujant valstybės 
prezidentui, vyriausybei, ka
riuomenės vadovybei ir dip
lomatiniam korpusui, rugsė
jo 8 d., tautos šventėje, arki
vyskupas Skvireckas Kauno 
aerodrome atlaikė iškilmin
gas pamaldas. Valstybės 
prezidentas, pasisveikinęs su 
kariuomene, savo kalboje 
pareiškė, kad Vytautas Di
dysis mums paliko išmėgin
tą ir tvirtą šalies laisvę, įgy
jamą ir apsaugomą bei apgi
namą kalaviju. Šiandien pa
reiškiame pagarbą lietuvių 
ginklo galiai. Didžiuliame 
kariuomenės parade dalyva
vo ir 6000 Lietuvos nepri
klausomybės karų savano
rių. Ministras pirmininkas

i kun. Mironas ir vidaus rei
kalų ministras pulk, 
dalyvavo Klaipėdoje 
Šventės iškilmėse.

— Rugsėjo 7 d. 
6000 Lietuvos nepriklauso
mybės karų savanorių suva
žiavimas. Atvykęs į suvažia
vimą valstybės prezidentas 
savo kalboje pasakė: „Kol 
gyvi savanoriai, tol vaizdin
ga ir laisvės idėja, einanti iš 
kartos į kartą”. Vakare ties 
nežinomojo kareivio kapu 
pašventinti pirmojo už Lie
tuvos laisvę žuvusio kari
ninko Juozapavičiaus ir ka
reivio Lukšio paminklai. .

Po einančio krašto apsau
gos ministro pareigas gene
rolo Raštikio kalbos per
skaitytas savanorių testa
mentinis pareiškimas būsi
moms lietuvių kartoms šven
tai išsaugoti jų iškovotą 
nepriklausomybę ir tautos 
vienybę.

— Pradedant mokslo me- 
tus Vilniuje paaiškėjo, kad n’au~da[’stamb‘ia7 pinigų" su- 
20,000 lietuvių vaikų neturi mas
lietuviškų mokyklų. .. — per pirm^ pusmetį šie-

— Rugsėjo 7 d. Italijos met Lįetuvoje ^uv0
pasiuntinys Lietuvai baro- jungtuvės, gimė 30,489 kū
nas DiGiura įteikė valsty- L^a^ mįrė ^6 263 asmenys 
bes prezidentui skiriamuo- L priaug0 14226 asmenys. 
sius raštus. Pernai per tą laiką gyvento-

— Rugsėjo 7 d. užsienių jų prieauglis buvo 15,712 as- 
reikalų ministras Lozoraitis menų.
išvyko į Ženevą dalyvauti _ Kaune lankėsi čekoslo- 
Tautų Sąjungos sesijoje. vakijos futbolo rinktinė ko-

— Pagirio valsčiaus dva- mauda ir žaidė prieš Lietu- 
rininkas Dovnaravičius no- vos rinktinę; žaidimas baig- 
rėjo gauti atlyginimą už tas čekoslovakų laimėjimu, 
savo dvarą, kuris buvo nu-[Lietuvos rinktinė pralaimė- 
savintas kaip turtas
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— Nauji kasinėjimai pa- 
Irodė, kad Kauno apylinkėse 
lietuvių gyventa 
1600 metų.

— Nuo rugsėjo 
ne pradėjo veikti
kams skiriama gimnazija. 
Mokslas tęsis vakarais. Gim
nazija susidomėjimas labai 
didelis.

— Kaune labai pamėgtas 
botanikos sodas; šiemet jį 
aplankė apie 40,000 asmenų.

— Biržų apskrities savi
valdybė Lietuvos nepriklau
somybės atsteigimo 20 me
tų sukakčiai paminėti pasta
tė ir baigė įrengti Likėnų — 
Smardonės gydomą vasar
vietę ir nutiesė Pabiržės — 

[Likėnų plentą.
— Klaipėdoje suimtas 

tarptautinis apgavikas, Len
kijos pilietis Herchorg, ku
rio ieškoma keliose valsty
bėse. Jo ypatinga „specialy
bė” buvusi vesti turtingas 
moteris ir po to pasislėpti 
su jų turtu. Save vadino in
žinierium; Klaipėdoje jis, 
apgavo tris merginas, ku
rios jau suskubo išleisti jo

istorinė būtinybė. Sykį gi 
užėmus, vienintelė jiems at
rodė nuosekli politika, tai 
galimai greičiausiu laiku už
gniaužti tautinę Vilniaus 
krašto gyvybę. Tad ir stovi
me akivaizdoje visos eilės 
tų barbariškų žygių,Jkuriais 
visi mūsų Tėvynės rytai ir 
rytpiečiai paversti vienu di
džiuliu kalėjimu, kur švais
tosi nuožmus okupantas ir 
tiesiog tyčiojasi iš žmoniš
kos pavergtųjų vertybės.

Žygiai padaryti, pozici
jos užimtos, pančiai uždėti. 
Dar dvidešimt ar trisdešimt 
metų panašios, niekeno ne
sudrumstos linijos ir lenkai 
ramiai galės atsikvėpti (taip 
jie mano!) ir tarti savo šir
dyje: Štai, dar vienu rimtu 
žingsniu priartėjome prie 
Baltijos! Marš dabar toliau!

O toliau, nors ir nepri
klausomoje Lietuva, bet, jų 
apskaičiavimais, nemažiau 
kaip 200,000 lenkų (tikrovė
je nedaugiau, kaip 10,000) ir 
nemažiau kaip pusė gyven
tojų paliestų lenkų kultūros 
ir mokančių lenkų kalbą 
(tikrovėje turintieji iki 30 
metų lenkiškai visai nieko 
nesupranta, o vyresniųjų ne
daugiau, kaip 20% tegali 
susikalbėti).

Tat, sykį koją su p. Char- 
vatu Lietuvon įkėlus ir nau
ją, kad ir tik diplomatinę 
poziciją užėmus, reikės iš
vystyti plačią ir planingą 
akciją, kad naujas sritis tin
kamai savo agresijai paruo
štų.

Nauji ultimatumai
• Lenkai tik porą mėnesių 
Kaune ramiai sėdėjo. Varšu
vos ir Vilniaus lenkų spau
da tik tris mėnesius 
Lietuvai komplimentus, 
kas jau žengti toliau.

Ir štai iš jų aukštųjų 
rų, iš pradžios privačiais ke
liais, ateina mums žinios, 
kad jie numato kol kas tik 
dvi kliūtis darniam dviejų 
tautų sugyvenimui: būtent, 
1. Lietuvos konstitucijos 
punktą, skelbiantį Vilnių 
esant Lietuvos sostine ir 2. 
Vilniaus Vadavimo Sąjunga. 
Jei, girdi, tos dvi kliūtys bū
sią pašalintos, tuomet viskas 
Dūsią gerai. Tarsi tam pa
tvirtinti p. Charvatas jau 
sykį padarė intervenciją mū
sų Užsienio Reikalų ministe
rijoje dėl Vilniaus Geležinio 
Fondo į visuomenę atsišau
kimo, kurį drauge su kitais 
laikraščiai buvo atsispaus
dinęs ir oficiozas „Lietuvos 
Aidas”. Ir kągi? Lenkams 
pasisekė. Visų lietuvių di
džiausiam pasipiktinimui, 
jau ant rytojaus „Lietuvos 
Aidas” pareiškė, kad anas 
atsišaukimas buvęs įdėtas 
per redakcijos neapsižiūrėji
mą, kad redakcija 
nesimpatizuo  j anti 
šaukimo turiniui.- 

Jau kurį laiką 
das, kad rudeniop sulauksi
me antrojo lenkų ultimatu
mo, kaip tik dėl minėtų kliū
čių: konstitucijos punkto ir 
Vilniaus Vadavimo Sąjun
gos.

Kaip tyčia, štai, neseniai, 
šiomis dienomis lenkų ofi- 
cialinė telegrafo agentūra 
„Pat” paskelbė žinią, kad 
Vilniaus Vadavimo Sąjunga 

mi, jog ir Lietuvos rytai ir.jau virstanti tik „Vilniaus 
rytpiečiai, kur lenkybė taip I Institutu” ir laikraštis „Mū- 
plačiai buvo paplitusi ir taip sų Vilnius” persikrikštyjąs 
giliai šaknis buvo įleidusi, kitokiu kažkokiu vardu, iš

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

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

Iš Didžių Rūpesčių Krašto
Didžiosios sukaktys ir jų 

minėjimas
Šie 1938 metai — Lietuvai 

didžiųjų sukakčių metai. 
Dvidešimt metų išbuvome 
nepriklausomi nuo kitų val
stybių. Taigi, artinamės prie 
politinės brandos atestato, 
kurį, tikimės, gausime ne iš 
kurios kitos valstybės ran
kų, bet patys sau jį būsime 
išrašę ir kitiems galėsime jį 
parodyti. Žinoma, tie kiti, 
nors gal ir gražiai šnekės, 
bet savo širdžių gelmėse ne
sidžiaugs kartu su mumis. 
Kiekvienas jų būtų mielai 
mūsų nepriklausomybę nu- 
gniaužęs, jeigu tik būtų pa
togi proga pasitaikius, ka
da, būtent, kiti nebūtų pro
testavę. Deja, jiems tokios 
progos nebuvo. Mūsų nepri
klausomybė tuo ir laikėsi, 
kad visiems trims didiesiems 
kaimynams Lietuva buvo la
bai skanus ir pageidaujamas 
kąsnis. Šiaip ar taip — 20 
nepriklausomo gyvenimo 
metų "Lietuvos valstybės 
būklę labai sustiprino kaip 
savo piliečių, taip ir kaimy
nų akyse. Ir todėl nenuosta
bu, jog šiemet mūsų kraš
tas suskato tą savo politiš
kos nepriklau s o m y b ė s 
(anaiptol dar ne laisvės) su
kaktį minėti. Valdančios 
srovės žmonės, prisidedant 
ir kitoms srovėms, sudarė ir 
vykdo minėjimo programą, 
kuri tęsis kone ištisus šiuos 
metus. Turėjome kat. mote
rų suvažiavimą, jaunimo są
skrydžius (ypač Pavasari
ninkų kongresas su 40,000 
dalyviiį visus džiugino ir 
stebino, o kai kam ir gilias 
raukšles įvarė); praleidome 
triukšmingai pirmąją Lietu
vos Olimpijadą; pirmąją 
darbo dienos šventę; pami-! 
nėjome dar pirmą kartą sa
vo istorijoje Jungtinių Ame
rikos Valstybių nepriklau
somybės šventę (4 liepos); 
turėjome savanorių sąskry
dį ir laukiame kitų iškilmių.

Katalikiškai Lietuvai ne
mažiau brangios yra Krikš
čionybės įvedimo 550 metų 
sukaktuvės. Jos iškilmingai 
ir rimtai buvo paminėtos 
Kaune puošnioje Karo mu
ziejaus salėje; jas mini ir 
minės ir visos atskiros mū
sų parapijos. Lietuvos vys
kupai tąja proga paskelbė 
kraštui gražių ir našių min
čių pluokštą. Katalikų vi
suomenė per savo organiza
cijas ir spaudą, per savo Ka
talikų Veikimo Cehtrą lyg ir 
atgimė su nauja energija ir 
ruošiasi naujiems ateities 
darbams^

Užnuodytas džiaugsmas
Deja! Mūsų šių metų 

džiaugsmai jau pačioje pra
džioje buvo užnuodyti. Ko
vo 17 d. lenkų ultimatumas 
mums priminė skaudžią tie
są, j°g patys mes esame dar 
labai silpni ir jog veltui bū
tų mums laukti kritiškame 
momente kitų užuojautos ir 
pagalbos, žinoma, platoniš
kos, bevertės užuojautos bū
tume gal ir nemažai susilau-

kę, jeigu lenkų legijonai bū
tų į Lietuvą įžengę. Bet juk 
ji nebūtų mus šildžiusi.

Anas dvi dienas (kovo 17 
— 19 d.) Lietuvos visuome
nė labai skaudžiai pergyve
no. Kada vyresnieji, dar ne
pamiršę seniau buvusios 
svetimųjų priespaudos, leng
viau taikėsi su užklupusia 
nauja prievarta, jaunieji, 
jau nepriklausomoje Lietu
voje užaugę, griaudžiomis 
ašaromis apraudojo tautos 
gėdą ir pažeminimą, gniaužė 
kumštis ir veržėsi į karą. 
Vis dėlto šaltas protas turė
jo imti viršų. Nebuvo kitos 
išeities. Lietuva turėjo pa
klusti. Taip gudriai buvo ul
timatumas suredaguotas (iš
minties lenkams paskolino 
Anglija ir Prancūzija savo 
įsikišimu, kurio lenkai nega
lėjo nepaklausyti), lenkai 
tiek nedaug iš mūsų terei
kalavo, kad, jeigu Lietuva 
būtų ginklu pasipriešinusi, 
pasaulio opinija būtų ne Len
kiją, o Lietuvą pasmerkusi, 
ypač jeigu iš tos kibirkšties 
būtų užsiliepsnojęs pasauli
nis karas.

Tad nusileidome, pasikei
tėme atstovais, sudarėme 
sutarčių eilę ir laukiame, 
kas bus toliau.

Kas gi toliau?
Ultimatumas, žinoma, 

dviejų tautų nesuartino. Ji
sai tik pagilino amžių nesu
sipratimus tarp lietuvių ir 
lenkų. Prie visų praeityje 
patirtų skriaudų ir pažemi
nimų prisidėjo dar viena. Iš 
kitos pusės, jau tuoj po ulti
matumo buvo aišku, kad 
lenkai anaiptol nesitenkins 
tik diplomatinių santykių 
užmezgimu. Lenkų politikos 
artimiausias tikslas yra su
daryti neva neitralių vals
tybių zoną, Norvegija — 
Švedija pradedant ir bai
giant Rumunija, bloką, kurs 
atskirtų Vakarų Europą nuo 
Rytų Europos, tikrumoje gi 
Vokietiją nuo Rusijos, (šis 
planas tikrumoje nėra lenkų 
planas, bet vokiečių len
kams primestas, kurie čia 
siekia savų tikslų). Tam 
blokui, žinoma, turėtų vado
vauti ne kas kitas, kaip Len
kija.

Tolimesnis gi lenkų tiks
las artimai rišasi su mūsų 
tautos likimu. Reikia žinoti, 
ir to niekada neprivalome 
pamiršti, jog mūsų tauta 
lenkų vis dar tebelieka pa
smerkta mirti. Jų amžių 
svajonė ir siekimas buvo ir 
tebėra prieiti per mūsų gal
vas prie Baltijos jūros. Jie 
negali mums atleisti mūsų 
tautinio prisikėlimo nuodė
mės. Jie negali suvirškinti 
galimo, jau įvykstančio fak
to, kad lietuvių tauta, jau 
nuo Liublino unijos (1569 
m.) jų pavergta ir sunaikin
ta, galėtų kada visiškai nuo 
jų būti nepriklausoma. Jie 
negali susigyventi su minti

kurio nebebūtų aiškios Lie
tuvos pretenzijos į Vilnių...

Ag po teisybei čia jau ir 
yra naujas savotiškas ulti
matumas. Kadangi Vilniaus 
Vadavimo Sąjunga yra ne 
valdiška, o privati visuome
nės organizacija, tad mūsų 
telegramų agentūrai „Eltai” 
gal ir nepatogu leistis su 
„Patu” į polemiką. Tenka 
manyti, jog netrukus, kaip 
tik susirinks po atostogų V. 
V. S. valdybos nariai, jie ati
taisys „Pato” paleistą ži
nią, paskelbdami lenkams ir 
kitiems, kad Vilniaus Insti
tutas lieka kaip ir buvęs tik 
V.V.S. sekcija, o kad pati V. 
V. S. anaiptol nemano iš
nykti nuo žemės paviršiaus.

Ateities kelias
Lietuvos visuomenės nusi

statymas ir šiuo 
tolygiais klausimais, suriš
tais su Vilniumi ir Vilniaus 
kraštu, lieka kaip ir buvęs. 
Savo Vilniaus mes siekėme 
ir sieksime visais įmanomais 
būdais. Reikia manyti, kad 
ir mūsų išeivija tuo klausi
mu eis išvien, kaip ėjo lig 
šiol, su visa tauta ir Lietu
vos valstybe.

Žinoma, rimtą ir lemiamą 
atsakymą į lenkų pretenzi
jas turės duoti Lietuvos vy
riausybė. Jau neužilgo žinosi 
me, koks tas atsakymas bus. 
Vyriausybė šiais sunkiais ir 
neramiais laikais neša ypa
tingai sunkią atsakomybę ir 
prieš Dievą ir prieš Tautą, 
prieš visą jos ateitį. Jai rėi- 
kalinga stipri tautos bei vi
suomenės parama. Jeigu, 
kartais, vyriausybė 
rinktų mažiausio pasiprieši
nimo liniją ir dar ir šiam 
ateinančiam ultimatumui pa
siduotų ir V.V.S. uždarytų
— nes juk pati V.V.S. sau 
„charakirio” nedarys — nė
ra abejonės, kad sekantis 
lenkų žingsnis būtų pastan
gas paversti Lietuvos len
kuojančius, panašius į a la 
Čekoslovakijos vokiškus su
dėtus, su reikalavimu ne tik 
kultūrinės, bet paskui ir po
litiškos autonomijos ir t.t. ir 
t.t. O kad prie to neprieitu
me, štai kodėl ir reikia, kad 
visi gyvieji lietuviai — kaip 
Lietuvos, taip ir išeivijos — 
aiškiai pasisakytų, kad jie 
Vilniaus anaiptol nemano 
atsižadėti ir kad sieks jo, 
kaip siekė lig šiol. Iškalbin
giausias tačiau žodis visos 
tautos bus tartas spalių mė
nesį, kurs ypač šiais metais
— o ir ateityje, kol Vilniaus 
kraštas grįš Lietuvai — 
bus skiriamas viešai kovai 
ir deklaracijai už mūsų Vil
nių. Ir tasai žodis nebus tuš
čias, o bus paremtas gausio
mis aukomis Vilniaus kovai 
ir vilniečių tautinės gyvybės 
reikalams.

Kan. F. Kemėšis

ir kitais1 mens, veikusio prieš Lietu
vos nepriklausomybę. Liudi
ninkai teisme ir kitose įstai
gose įrodė, kad dvarininkas 
1920 metais buvo išbėgęs 
pas lenkus, kur suorganiza
vo legijonierius ir plėšė lie
tuvius ūkininkus, bet šiomis 
dienomis jis drįso reikalauti 
atlyginimo už atimtą dvarą. 
Teismas jo skundą atmetė.

— Per pirmus 7 mėnesius 
šiemet į Rusiją išvežta 172 
tonos kietos odos padams, 
už kurią gauta veik milijo
nas litų. Pernai per tą laiką 
parduota tik už 270 tūkst. 
litų.

— Atidarius naujas mo
kytojų seminarijas Ukmer
gėje ir Marijampolėje, tuo
jau paduota daug prašymų; 
mokytojų darbo daugiausia 
siekia merginos.

— Palangoje ik 
tik progimnazija, 
šių mokslo 
atidaryta ir 
kurią turės 
komitetas.

— Valstybinės loterijos 
šiemetinio pelno 350 tūks
tančių litų vyriausybė iš
skirstė įvairioms labdarin
goms draugijoms.

— Šių metų vasarą, kaip 
apskaičiuojama, Lietuvoje 
lankėsi daugiau kaip 1000 
užsienio lietuvių, atvykusių 
ekskursijomis. Daugiausia 
buvo iš J. A. Valstybių — 
per 800.

— Klaipėdos krašto įvai
riose vasarvietėse praeitą 
vasarą vasarojo per 10,000 
vasarotojų, kurių apie 4000 
vasarojo pas žvejus.

— Rugpiūčio gale Lietu
voje įvyko kursai Pabaltijo 
studentams apie ekonominę 
būklę. Kursuose dalyvavo 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Suomijos ir Švedijos rinkti
niai studentai.

— Visuotinis Lietuvos gy
ventojų surašymas bus 1940 
metais. Lietuvos gyventojų 
tikslaus surašymo nebuvo 
jau nuo 1923 metų.

as-j jo taškų santykiu 1:2. Če
kams parodyta nepaprastai 
daug nuoširdumo.

— Dailininkas Kalpokas 
lankėsi Vilniuje, Varšuvoje, 
Prahoje .ir^Berlyne, kur rin
ko medžiagą paveikslui 
„Mindaugo karūnavimas”. 
Tas paveikslas • skiriamas 
Pasaulinės 
skyriui.

— Prie 
apskrityje, 
virto į griovį, kuriame sėdė
jo du vaikai; abu vaikai už
mušti.

— Zapyškio valsčiuje, 
Ežerėčio durpyne, darbinin
kas Vaitkūnas pastatė Vil
niaus kryžių pats vienas. 
Šiemet daug Vilniaus kryžių 
pašventinta rugsėjo 8 d. ir 
dar bus šventinama spalių 9 
dieną.

— Lietuvos atstovas So
vietų Rusijai Jurgis Baltru
šaitis išeina į pensiją. Lietu
vos diplomatinėje tarnyboje 
numatoma nemažai pakeiti
mų.

— Lenkų atstovo Latvijai 
Klopotovskio šeima atosto
gas praleidžia Lietuvoje.

— 1940 metais numatoma 
suruošti didelę Lietuvos že
mės ūkio ir pramonės paro
dą; ji būtų suruošta Šiau
liuose tuojau po pasaulinės 
olimpiados Suomijoje, kad 
grįžtantieji iš olimpiados 
vakarų europiečiai ir kitų 
valstybių ekskursininkai ga
lėtų aplankyti 
parodą.

— Lenkijos 
Kaune 
sklypo, 
metais 
namus.

Jonavos valse, rusai sta- 
rovieriai, minėdami savo 
„Spaso” šventę, perdaug iš
gėrė ir muštynių metu už
muštas kareivis Kamikovas.

— Kauno apskrities gy
ventojai šiomis dienomis la
bai nustebo, pamatę antrą 
kartą pražydusias obelis; 
tokių reiškinių pranešta ir 
iš kitų vietų.



JĮ6 d., 1938 m.

3 Palangos bur- 
fraujelis už išeik- 
)uvo nubaustas 3 
galėjimo, bet pusė 
ovanota ir iš kalė 
u paleistas. Už iš 
pinigus Palangos 
ei jis atiduosiąs 
1-
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Eleonora Bartkevičiūtė

Keliaujant Po Lietuva

70s spauda pase- 
.tlanto vandenyno 
žuvo Argent 
zys Paviloniį j, 
ine liga; Ar$į 
sybė jį deportin 
r kelyje Pavilk 
indenyną ir ®o, 
e liko žmona k 
ašie kelianti laivą 
bylą, kad jos vy. 
e neprižiūrėję.
žerio ežere, Tau- 
kr., prigėrė trys 
buvo nuvedę ark
tį ir vienas brolis 
sti; jo gelbėti že
brokai, tačiau vi- 
o.
iūčio viduryje 
lėlė audra Ute- 
tyje padarė daug 
Utenos valsčiuje 
pie 100 trobesį 
tose visiškai su- 
:elefonų linijos, 
unaikinti daine- 
iliai.
i dienomis Lietu- 
tsargos pulkinin- 
ckevičius, buvęs 
viršininkas, 
orlaivio nelaimė- 
lakūnas Vladas 
ivo amerikietis, 
m. J. Amerikos 
buvo lankęs Ma- 

Pavasarininką

lenkai rūpinas 
formacijų biurą, 
itųsi atvykstan- 
ivą iŠ Lenkijos

f 

vieno fabriko 
įjosi gatve savo 
riai ją plūdo ir 
ušė neva už Pa
lšį lėbavimą.

Rūmų Kauno 
’ą neseniai pa- 
šuvą koncertuo- 
u metu į Kauną 
ršuvos miesto 

autobusų tar
as. Ar darbi- 
i kvietimą pri- 
noma. 
je esančios lai- 
trys bendrovės 
ntos savo veik
iu pelnu, todėl 
etais manoma 
) laivų, 
iečiai broliai' 
fotuzai nutrat 
ninku ir Tauti- 
os iškilmių pa
le gerai pavy- 
>tuzai atvažiuos 
čia rodys įvai- 

)se. 
lenediktinių ve- 
a jau baigia- 
už dviejų me

lavimo darbas 
s; tada bus j- 
loji Švč. Sakra- 
cija. 
netu didesnieji 
lestai pasižymi 
statyba; stato- 

0 naujų namų. 
3 universitetuose 
jr 20 žydų, Lie- 
ių. Jie jaugto 
ės italų universi- 
iams uždrausta

os pajūryje ato
mus lenkų gene- 
ovsky su savo

ai Klaipėdoj į- 
auji fabrikai — 
). Viename iš jų 
r užsienio kapi-

Grįžtu...
Seniai jau dalinaus savo 

įspūdžiais su gerb. skaityto
jais. Tariu ačiū ir tiems, ku
rie mane ragina ir prašo ra
šyti. Tad nors dabar, ati
traukus valandėlę nuo poil
sio, vėl grįžtu prie rašymo. 
Gražus pavasaris

Kad pavasarį gražu, mes 
visi žinome, bet savotišką 
pavasario grožį Lietuvoje 
ne visiems išeiviams tenka 
pajusti, dažnai vien atsimi
nimuose jo paieškoti, šiais 
metais teko išgirsti patvir
tinimo žodį iš lūpų tų, kurie 
pirmą kartą praleido pava
sarį ir dabar leidžia vasarą 
Lietuvoje. Saulutė gaivinan
čiai sveikino žemę savo 
spinduliais, žalsvu kilimu 
puošiantys laukai viliote vi
liojo iš namų. Žydinčių aly
vų ir žydinčių sodų kvapas 
sklido plačiai po apylinkes. 
Ir Kaune, Laisvės Alėjoj, 
nežiūrint praūžiančių auto
busų, riedančių automobilių, 
jauti, kad vėjelis neša vis 
naujus gėlių kvapsnius. — 
„Tai ne mūsų didmiesčių dū
mų ir gazolino sklįstąs kva
pas, tvankumas” — kartoja 
sau ne vienas atvykėlis. Pa
prastas žemelės kvapumas, 
ir tas jaučiamas. Neveltui 
mūsų poetai apdainavo Lie
tuvos gamtos grožį.
Stipendininkij „penktukui” 
privilegija

Su gražiomis pavasario 
dienomis baigėsi ir mūsų 
mokslo metai Vytauto Di
džiojo Universitete, šį pava
sario semestrą į amerikiečių 
stipendininkų „penktuką”, 
kaip mus čia praminė, buvo 
atkreiptas dėmesys — su
teikta veik negirdėta privi
legija. Būtent, universiteto 
profesoriai, be bendrai skai
tomo kurso, dėstė mums 
penkiems specialų kursą. 
Specialiai atskiromis valan
domis skaitė: ponia Čiurlio
nienė — lietuvių kalbą; isto
rikas Jonynas — Lietuvos 
istoriją; prof. Mykolas Bir
žiška’— tautosaką; Baldau
skas — tautosakos praty
bos; Maciūnas — literatūrą.

Darbo turėjome užtekti
nai, bet visi stropiai ir su 
malonumu dirbome, naudo

jomės, kaip sugebėjome ta 
brangia proga: įgyti dau
giau žinių — susipažinti su 
mūsų tautos praeitimi, jos 
kultūra ir t.t.

Atostogos viliojo mus, 
kaip proga aplankyti dar 
nematytas Lietuvos vietas. 
Bet jau gegužės mėn. teko 
dalyvauti ekskursijoj.

Ekskursija į Dzūkiją
Lietuvos Turizmo Dr-ja 

Kaune suruošė spaudos at
stovams ekskursiją į Aly
taus kurortą. Dėka Turizmo 
s-gos pirmininko Barkausko, 
man teko joje dalyvauti. Iš 
Kauno išvykome moderniu 
autobusu, kuris buvo pripil
dytas įvairių laikraščių at
stovų, reporterių. Čia buvo 
iš Liet. Aido, Liet. Žinių, 
XX Amžiaus ir kt. Buvo ir 
žydų laikraščių atstovai. 
Kelionė į tą pusę man buvo 
labdi įdomi, nes pirmą kar
tą. Visą laiką per autobuso 
langą stebėjau besikeičian
čius vaizdus. Dangus buvo 
apsitraukęs pilkų debesėlių 
pulku ir, lyg ko gailėdamos, 
ašarojo, bet važiavusių nuo
taika buvo lietuviškai gied
ri. Lengvų pasikalbėjimų 
temas pakeisdavo sutartinai 
užtrauktos dainelės. Plentas 
iki Alytaus lygus, geras, 
gražus ir iš abiejų pusių dai
liai nusodintas medžiais. 
Laukuose bedirbančių darbi
ninkų dėmesį visad patrauk
davo mūsų didžiulis, moder
nus autobusas. Taip po nuo
taikingos kelionės pasiekė
me Alytaus miestą, dabar 
smarkiai padidėjusį, bet 
kartu turintį ir seną praei
tį. Tingiai išsitiesęs Nemu
nas dalina miestą į dvi da
lis.

Ekskursantus ties miesto 
valdyba pasitiko pats ko
mendantas ir kiti aukšti 
valdininkai. Dalyviai likome 
iš autobuso perkelti į atski
rus automobilius ir taip te
ko apvažinėti žymesnes mie
sto dalis, susipažinti su ku
rortu, kuris kasmet didėja 
ir dėl gražios gamtos pri
traukia vis daugiau vasaro
tojų.

Pats Alytaus miestas su 
kurortu turi dabar apie 10,- 
000 gyventojų. Reikia prisi

minti, kad prieš karą čia bu
vo vien mažytis nuskuręs 
miestelis su 3,000 gyvento
jų.

Pirma mūsų sustojimo 
vieta — karininko Juozapa
vičiaus gelžbetoninis tiltas, 
jungiąs dvi miesto dalis į 
vieną. Tiltas 20 metrų aukš
čio, pastatytas 1937 m., ne
toli senojo tilto, ant kurio 
žuvo pirmas karininkas dėl 
Lietuvos laisvės. Apžiūrėjus 
tiltą ir išklausius pasakoji
mų, kodėl jis taip pavadin
tas, būtent, Juozapavičiaus 
tiltu, traukėme į Alytaus 
muziejų, vadinamą Dzūkų 
muziejum. Pats namelis nė
ra naujas, bet jame sukrau
ta būdingi to krašto žmonių 
vartoti reikmenys. Dėl vie
tos stokos daug įdomių da
lykėlių bus perduota V. D. 
muziejui Kaune. Bet nežiū
rint to, muziejus talpina 
šiuos skyrius: namų ruošos; 
ūkio padargų ir įrankių; į- 
vairių iškasenų iš praeities 
laikų. Įrašę savo vardus ir 
atstovaujamas vietas bei lai
kraščius į muziejaus svečių 
knygą, keliavome atlankyti 
kar. Juozapavičiaus kapą. 
Kar. Antanas Juozapavičius 
buvo nukautas bolševikų 
1919 m. ir gyventojų slaptai 
palaidotas. Tik vėliau jo kū
nas perkeltas į Suvalkų Aly
taus parapijos kapines, 
šventoriuje. Kapas gražiai 
prižiūrimas, pastatytas įdo
mus paminklas, aplinkui pa
puošta gėlėmis. Ten pat te
ko atlankyti ir kapą moky
tojo Bloznelio, kurį nužudė 
lenkų partizanai. Tam irgi 
pastatytas gražus pamink
las. Šie kapai visuomet at
lankomi atvažiavusiųjų sve
čių.

Tęsėme savo kelionę to
liau, aplankant Alytaus ku
rortą. Gamta nepaprastai 
graži. Nemuno pakrantės 
savotiškai viliojančios, ap
linkui dideli, puikūs pušy
nai. Teko pravažiuoti ulonų 
kareivines, kurios labai pa
sakiškai slėpėsi tarp įvai
riausių medžių. Karts nuo 
karto akys susidurdavo su 
moderniškai pastatytais va
sarnamiais, kurių skaičius 
sakoma kasmet žymiai auga. 
Ir nestebėtina, matant to
kias žavingas apylinkes, se
nus, išdidžius miškus, ku
riuose slepiasi ne vienas

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Eidamas į karą sukalbėk 
maldą; plaukdamas į jūrą, 
sukalbėk dvi maldas; bet 
prieš vedybas sukalbėk tris 
maldas. — Russel.

Ko į akis nedrįsti sakyti, 
nuo to ir už akių reikia su
silaikyti. — M. Z.

Kiekviena pana turi būti
nai ištekėti, — nuo pat ma
žens kalba apie tai visi ir 
paskui ji pati. Tarsi neište
kėjus nėra ji žmogumi. O 
juk palikus senmerge ji taip 
pat gali būti naudinga žmo
nijai, gali darbuotis ir būti 
žmogum — jokios nelaimės 
tame nėra. Biauru man žiū
rėti į visas tas panas, būti
nai ieškančias vyrų.
' — Marija Pečkauskaitė.

Aš nesuprantu, kodėl mo
teris taip mėgsta pamėg
džioti vyrus. Aš geriau su
prasčiau norą būti liūtu ar 
drambliu, bet ne vyru.

— Gautier.

mūsų istorinis įvykis — dar 
ir dabar užsilikusiuose pi
liakalniuose — kalneliuose. 
Pasidžiaugę gražia gamta, 
patraukėme į savivaldybės 
2 aukštų modernišką, pilna 
to žodžio prasme, ligoninę. 
Čia vietos daktarai mus ma
loniai sutiko ir supažindino 
su pačia ligonine ir joje esa
ma tvarka. Pastatas naujas, 
didelis, bet jau perpildytas. 
Viskas įrengta pagal pasku
tinius reikalavimus ir kuo 
didesniam ligonių patogu
mui. Švara ir tvarka padarė 
nepaprastai gerą įspūdį. Ro
dos radomės staiga kur Pa
ryžiaus ąr Berlyno didžioj 
ligoninėj... Taip — visa tai 
buvo Alytaus miesto ir apy
linkių nuosavybėje — pačių 
vietos lietuvių patarnavi
mui.

Mokyklas ir kitus naujo
viškus pastatus dėl laiko 
stokos teko apžiūrėti iš lau
ko pusės. Bet kaip žymu vi
sur pažanga! šalia buvusios 
pirmosios mokyklos pakry- 
pusiame namelyje stovi, it 
pilis, pastatas aukštas, mū
rinis, pasipuošęs didžiuliais 
langais.

(Bus daugiau)

Gunnar Gunnarson furas buvo jam gerai įkalęs, 
jog reikią rūpintis, kad mir
damas bent tiek turėtum,

PADĖKITE MUMS SURASTI NEATSIIMTU
I v

PINIGU SAVININKUS
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Žemiau surašyti asmenų vardai yra mūsų rekorduose, kaipo savi
ninkų santaupų Williamsburgh Banke. Per penkioliką ar daugiau 
metų nėra buvę jokios veiklos šiose sąskaitose. Jeigu jūs žinote 
antrašus šių asmenų, malonėkite pranešti šiam bankui.
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SĄRAŠAS ASMENŲ ESANČIŲ SAVININKAIS

Neatsiimtu Indėliu
G G

Padėtu
THE WILLIAMSBURGH SAVINGS BANK

175 Broadway, Brooklyn, New York
(All addresses below are believed to be in Brooklyn unless otherwise designated.)

A
Adonskl, Frank, 56 Metropolitan Avenue.
Amodeo, Castrenze, 684 Flushing Avenue.
Aronson, Ida, 526 Cleveland Street.
Asseckls, Justlnls, 234 N. 7th Street;

B
Baer, Elizabeth M.. 367 Edison Place,

Glendale. _
Baker, Henry F., or Baker, Catherine E., 

219 Vernon Avenue.
Ballou. Willard A., 133 Hooper Street.
Bartell. Emma, 1256 Hancock Street.
Bauer, Eva. 137 St. Nicholas Avenue.
Bauman, Abraham, 368 Rodney Street.
Berger, Lizzie, 485 Metropolitan Avenue.
Berman, Benjamin, int. lor Leo Berman.

56 Moore Street.
Berry, Etta, 101 Milton Street, or Holmes, 

Edward, Hotel Bristol, W, 49th Street, 
N, Y. C.

Birch, Helen L., 612 W. 114th Street, 
N. Y. C.. or

Hankln, Martha A.. 1088 Dean Street.
Blanke, Metta. 563 Madison Avenue.
Bllnn, Mary, 1674 Gates Avenue.
Bloomer, Robert T„ 450 Van Buren Street.
Brandt, George, 521 Park Avenue.
Brenner, Est. of Abraham. Brenner, Mary,

Admx., 180 Noll Street.
Brown, George W., 135 Hewes Street.
Budzclko, Teofil, 287 Bedford Avenue.
Buschman, Clarence J., 177 Lincoln Road.
Buzas, Juozas, 292 Metropolitan Avenue.

C
Calabrese, Meri or Vincenzo, 224 Union 

Avenue.
Campbell, Louise, Int. for Rose M. Hotmer.

292 Metropolitan Avenue.
Carr, Ellen A. or James A., 58 E. 130th 

Street, N. Y. C.
Conly. Frank P., 10 Columbia Street, 

N. Y. C.
Connolly. Kate, 224 S. 5th Street.
Cooke, Emma or Charles, 406 Graham 

Avenue.
Cooke. Dalia. St. Mary’s Hospital, St.

Mark’s and Buffalo Avenues.
Corn. Max, 269 E. Broadway, N. Y. C.
Cornish, Lysle N. or Frank W., 562 Han

cock Street.
Crllly, Madge, 477 3d Street.
Crouze, Anna Herman, 93 Penn Street.
Curry, Delia, 891 Park Place.

m DDavis. Frederick Lincoln, New Bedford,
Mass.

Deutsch. William. 1346 53d Street.
Dlfranzo, Macllata. 730 Lorimer Street
Donovan, Katie, 146 Conselyea Street.
Drozd, Staney, 164 Bedford Avenue.

E
Eberhardt, Friedrich, Woodhaven, L. I.
Ellersick, Luise. Floral Park, L. I.

F
Fawkner, Emily F. or Eliz. O., 4825 Osgood 

Street, Bronx.
Feldmann. Clara P.. Int. for George P.

Feldmann, 119 95th Street.
Fenn, John H., 87 Gerry Street.
Feuersteln, Frieda. 192 Floyd Street,
Fink, Mari. 222 Stockholm Street.
Finkelstein, Gusse, 728 Driggs Avenue.
Foote. Mary E. or Annie C., 67 4th Street 

Elmhurst. L. I.
Frankonia, Matenez. Ill S. 8th Street.
Frlell, Mary P.. 286 Wellington Street. 

Richmond Hill.
G

Gallagher, Owen, 161 N. 6th Street.
Gans,.Amalia C„ 1503 Nostrand Avenue.
Gehringer. Anna or George L.. 346 S. 6th 

Street. Newark. N. J.
Gelman, Gussie, 153 Havemeyer Street.
Gilman, Gussie, 250 S. 2d Street.
Glm, Gog, 744 Fulton Street.
Ginsburg, Rebecca. 580 Metropolitan Ave

nue.
Griffen, Margaret. 53 Taylor Street.
Grlssmer, Mary, 1277 Jefferson Avenue.
Groh, Magdalena, Chestnut St., Richmond 

Hill, New York.
Grubbe, Peter Frederick. 637 DeKalb Ave

nue.
H

Hack. Katherine, 530 Macon Street. Int. 
for

William C, Bodeman, 412 McDonough 
Street.

Haff, Sarah May, 4813 Beaufort St., Mor
ris Park. Long Island.

Hanrahan. Matthew J., 2459 Linden Street.
Harper, Margaret, 468 Putnam Avenue.
Haurlln, Hilda P„ 1455 71st Street.
Heldenrelter, Joseph. 169 Suydam Street.
Herbert. John J. 242d Street and Martha 

Avenue. Yonkers, or
Jump. Marle E., 977 Forrest Avenue, W. 

New Brighton. S. I.
Heusinger, Anna or Amelia. 240 Wyona 

Street.
Hughes, Edward, 145 N. 8th Street.

I
Inslnga, Gulseppl, 198 Johnson Avenue.

J
Jablonowsky, Francisek, 172 13th Street, 

Jersey City, N. J.
Jervollno, Pasquale, 22 Havemeyer Street.
Johnson, John or Etta, 108 W. 107th 

Street N. Y. C.
Jurgens, Anna, 92 William Street, N. Y, O.

K
Kllkis, John, 194 Roebling Street.
Klein, Leopold, 519 Putnam Avenue.
Klein, Sarah, 281 S. 4th Street.
Klenk. John F.. 713 Bushwick Avenue, 

Int. for
Viola L. Smith, 100 Grand St,, Maspeth, 

L. I.
Knowles, Alan W„ 137 Macon Street.
Kornrumpf, William or Frances, 184 Rich

ardson Street.
Koster, John H„ 335 Chauncey Street.
Kredarauskas, Antony, 560 Grand Street.
Kreschauer, Jacob, 43 Liberty Avenue.
Kuntz, Clara, 279 St. Nicholas Avenue.

L
Langan, Florence, 65 S. 6th Street.
Lausch, Louise, 26 Hawthorne Street.
Leknlcks. Jonas J.. 213 S. 4th Street.__
Llncks, Elizabeth M., or John J„ 759 

Metropolitan Avenue.
Lindsay, Wm. or Euphemla, 332 Ewen 

Street.
Lomasky, Morris, 198 S. 1st Street.
Long, Catherine, 337 Van Brunt Avenue.
Ludwig, Katie. 436 E. 14th Street, N. Y, C.
Lurie, Beatrice, 106 Lee Avenue.

M
Macaleule. Elena. 231 Berry Street. _ 
Mac Leuatheu, Martha A., int. for H. W.

Mac Leuatheu, 101 Division Avenue.
Maggio, Margherta, 46 Hamburg Avenue.
Mandel, Leopold, int. for Leonard, 304 

Linden Avenue.
Mandla, Benny, 59 Cook Street.
Marciano, Erasmo, 717 Lincoln Place.
Mark. Anna J., 2522 Woodbine St., Ridge

wood
Martin. Edward or Elizabeth, 158 Linden 

Street.
Martin, Sam, 165 Rutledge Street.
Marweg, William. 42 Navy Street.
McBride, Hugh or Rosę, 135 N. 9th Street.
McCaffrey, James S., 685 Grand Street.
McCarthy, William, Hill near Broad, Mas

peth, L. I.
McDougall, Grace Winifred, Int. for Mary 

A. Rynd, 162 Putnam Avenue.
McKenzie, Rose, 222 Bergen Street.
McKeon. Thomas J. or Mary J., 342 

Pulaski Street.
McMahon, Mary E., 7 Moffat Street.
McMullen, Cathrlne. 137 Edgecomb Ave

nue.
Melners, John F„ 24 Radde Place.
Merry, Bridget, 133 Bedford Avenue.
Messana. Agostino, 85 Starr Street.
Meyer. Florence E.. int. for Dorothea A 

Meyer, 482 Bedford Avenue.
Meyer. Florence E., int. for Peter R. 

Meyer, 482 Bedford Avenue.
Michalski, Alex or Kazemera, 340 Leonard 

Street.
Mlnoff, Morris, 361 St. Nicholas Avenue.
Mintz, Solomon L.. 1001 St. Louis Street, 

New Orleans, Louisiana.
Mlnutllls, Nicholas, 291 Classon Avenue.
Montellone, Salvatore, 246 Troutman 

Street.
Morauskus, Sophie, 158 Johnson Avenue.
Morlssey, Byron, 48 S. 10th Street. 
Morse, Ida M„ 668 Herkimer Street. 
Moseman, Annie, 59 Milford Street.
Murphy, Hattie L., 156 Eckford Street.

N
Narbut. Josenh. 456 Grand Street.
Nlcolosl, Domenico, 74 Starr Street.
Nord, Gustaf E., 160 S. 8th Street.

0
O'Brien, Alice, 176 Vernon Avenue.
O’Connell, Theresa. Shellwood near 10th, 

Elmhurst, or
Sheehan, Mary, 2168 83d Street.

O’Donnel. Margaret. 540A Kosciusko 
Street.

Ogden, J. Stanley. Int. for Ogden, John 
S. Jr., 287 Woodside Avenue, Newark, 
N. J.

O’Rourke, Jennie, 1452 Myrtle Avenue.
Parisi, Joseph, 258 Skillman Avenue.
Pellegrino, Santo, 21 Bogart Street.

r
Perry, Carolyn W., Short HlHa, N. 3.
Phillips, Hannah, int. for Phillips, Eman- 

uel, 676 Sterling Place.
Plano & Organ Workers International 

Union of America No. 27, 101 Grand 
Street.

Portelroy, Catherine M., int. for Charlotte 
J. Portelroy, 68 Patchen Avenue.

Posson. Albert, or Schoolcraft, Ina, 180 
Albany Avenue.

Price, Catherine, or Price, Bernard, 1064 
Forest Avenue, Ridgewood.

Prince, Rossa, 104 Division Avenue.
Q

Quinn, Katherine L., St. Vincent’s Hospital, 
N. Y.

R
Rache, Ellen, 60 Olymer Street.
Riley, Emma M., int. for Riley, Hattie H., 

1096 Blake Avenue.
Romagnolo, Salvatore. Int. for Louie 

D’Martino, 570 E. 23d Street.
Ronan, Edward P., 65 26th Street, Elm

hurst, L. I.
Rosenberg, Joseph, Mascot Hotel, Bowery 

and Canal, N. Y.
Rubin, Lillie, Int. for Sydney, 154 Clinton 

Street, N. Y. C.
Rudolf, Emllle A., int. for George H. 

Rudolf. 72 Ralnh Street.
Ruselio, Miguel, 48 S. 10th St., int. for 

Felslano Ruselio, Baleares Menorca, 
Pueblo de Alaylo, Spain.

8
Sabini, Ottillo, 637 Lorimer Street. 
Sagotsky, Minnie, 152 8. 8th Street. 
Sakalousky, Joseph, 303 Wythe Avenue. 
Sax, John, 163 Withers Street.
Schauer, John A., int. for Schauer, Emma 

S.. 58A Sutton St.
Schneider, Joseph, 205 Lavonia Avenue.
Schneider, Louis, Int. for Schneider, Lil

lian, 368 Chester Street, N. Y. C.
Semrow, Edward, 51 S. 3d Street.
Shaughnessy, Mary, 522 W. 140th St., 

N. Y. C.
Sheffer, Mae, 110 Rogers Ave.
Sheldon, Harrlette J. R„ 97 St. Felix

Street, W. D. ,
Shields, John W. or Mary E„ 135 Alnslle 

Street.
Shirwlez, Pauline, 352 Wythe Avenue. 
Sievers, Henry C. F., 147 Hamburg Avenue. 
Simon, Fannie. 1956 Bergen Street.
Smith, Henry, 124 N. 5th Street. 
Smith, Mamie, 206 Stagg Street.
Smith, Mary E. or Jacob, 44 Montrose 

Avenue.
Spandau, Lillian R., Int. for Mary Span

dau, 66 Palmetto Street.
Spiegel, Herman or Anna, 307 Ditmas Ave

nue.
Staebler, Marv or William. 122 Suydam 

Street.
Stalling, William, 330 Clifton Place 
Stern. Hanna or Ben. 162 Mauler Street. 
Stevenson, John, 194 Hull Street.
Stez. Anna. int. for Stephen Stez. 2079 

Fulton Street.
Stoddart, Louise B., int. for George W. 

Stoddart. 140 Rodney Street.
Strassner, Marla, 452 Madison Street. 
Stromlnsky, Felix E., 143 Berry Street. 
Sullivan, Daniel, 510 Wythe Avenue. 
Szlmkus, Frank, 45 Hudson Avenue.

T
Tamke, Fred, 180 Covert Street.
Thomas. Anna T., 315 State St., Flushing, 

L. I.
Thomas, Eleanor A., Int. for Thomas, Zlp- 

porah, 5A Moffatt Street.
Tlbenko, Parfen, 97 N. 7th Street. 
Trlpel, Morris, Rockaway Beach.

U
Urgo, Rocco, 407 Bedford Avenue. 

V
Vespar, Bernhart or Augusta, 469 DeKalb 

Avenue.

Waite, Robert J. (Est. of) Mary Ann 
Waite, Admx., 263 Ewen Street

Walsh, May, 822 Eastern Parkway
Walsh, Nellie, Int. for Walsh, Angela, 121 

P&tclieii Ave
Walz, Barbara or William Walz, 197 5th 

Avenue.
Walz, Clarisse, South Norwalk, Conn. 
Wehmann, Adelheid, 1001 DeKalb Avenue. 
Weinmann, Fred, 861 Sedgwick Street. 
Weston, Carrie E„ 1569 E. 28th Street 
Wiener, Rose, 132 Vernon Avenue. 
Wllczensky, Angelika, 229 Rodney Street. 
Wlrtrelcb, Margaretha, 72 Grand Street.
Wolclchowskl, John, 174 South 3d Street 
Wolfson, Max, int. for Clara, 106 Hart 

Street.
Y

Yanchewsky, John, 213 Franklin Street.

Zaepfel, Louise, 685 DeKalb Avenue. 
Zeigler, Bridget, 10 Archer Place, Jamaica, 

L. I.
Zldar, Marla, 480 Bedford Avenue.

(Tęsinys)
Vieną ankstų rytą sniego 

lavina nuvertė trobelę ir už
nešė tėvą su sūnum sniegu. 
Jaunajam Snjolfurui pavyko 
kažkokiu stebuklingu būdu 
išsikasti iš po to sniego kal
no. Kadangi jis tuoj pama
tė, kad toj didžiulėj sniego 
masėj tėvo nėra ko nė j ieš
koti, kogreičiausiai pasišau
kė iš kaimo pagalbą. Ta pa
galba atėjo per vėlai. Senį 
Snjolfurą pavyko pagaliau 
surasti ir iškasti iš po snie
go, bet jis buvo jau užtroš
kęs. Jie paguldė lavoną ant 
vieno plokščio akmens prie 
pat didžiulės uolos.. Vėliau, 
jau dieną, buvo manyta už
dėti jį ant rogių ir nuvežti į 
kaimą.

Kai jie padėjo lavoną ant 
akmens, jaunasis Snjolfuras 
ilgai stovėjo šalia ir glostė 
senio Snjolfuro žilus, sniegu 
apšalusius plaukus. Jis tik 
šnabždėjo kažką, ko niekas 
negalėjo suprasti, tyliu, vi
sai nedrebančiu balsu, bet 
neverkė. Žmones net stebė
josi, kad tas keistasis ber
niokas neverkė, ir buvo dėl

to ant jo pikti. Visų bendra 
nuomonė buvo ta, kad tai iš 
jo, ypač kaip iš vaiko, pusės 
esą labai nedėkinga. Gal
būt ši ir buvo svarbiausia 
priežastis, kad niekas nepa
ėmė jo tuojau pas save.

Kai žmones nuėjo namo 
atsigabenti rogių ir paval
gyti pusryčių, jis pasiliko 
ant savo rėžio vienų vienas.

Trobelė buvo nuo savo 
vietos nunešta ir visiškai 
sugriauta. Tai šen, tai ten 
kyšojo iš po sniego kokia 
sija arba mėtėsi pusiau už
versti sniegu įvairūs namų 
reikmens. Jaunasis Snjolfu
ras nuėjo prie jūros kranto 
pažiūrėti laivelio. Kai jis pa
matė ant kranto tik jo ske
veldras, jis pastatė akis, bet 
nieko nepasakė. Paskum jis 
vėl grįžo atgal prie akmens 
ir atsisėdo lavono galvūga
ly-

Tai jau tikrai blogai, gal
vojo jis. Kad būtų sveikas 
bent laivelis, tai jis būtų ga
lėjęs jį parduoti. Juk paga
liau laidotuvės turėsiančios 
šį tą kaštuoti. Jis žinojo tai 
labai gerai, nes senis Snjol-

kad būtų už ką padoriai 
bent po žeme padėti, nes lei
sti save laidoti kaimo lėšo
mis, esanti tikra gėda. Ir jei 
tik gali be gėdos būti palai
dotas, tai jau gali būti pa
tenkintas — toks jau esąs 
gyvenimas. Bet juk jie abu, 
pridėdavo jis visuomet, galį 
ramiai mirti, nes to, kiek 
buvo verta jų trobelė, jų že
mė, laivelis ir kiti įrankiai, 
tikriausiai pakaksią visai 
padorioms jų laidotuvėms. 
O dabar viskas buvo sunai
kinta, išskyrus tik tą rėželį 
žemės. Ir ką dabar jam da
ryti, kad jis už jį šį tą gau
tų? Jis, rodėsi jam, nieko 
nevertas, nes jis buvo toks 
dykas ir taip nuošaliai nuo 
kaimo... O'kad jis pats visai 
neturėjo ko valgyti ir dėl to, 
galbūt, tuoj turėjo mirti ba
du, tai jam visai nė į galvą 
neatėjo. Jį tik pagavo dide
lis noras nubėgti prie kran
to ir pulti tiesiog į vandenį. 
Bet to jis negalėjo daryti. 
Juk tuomet juos abu, ir .jį ir 
senį Snjolfurą, turės laidoti 
kaimo lėšomis. Dabar jis 
jautės esąs atsakingas už 
abu, o tokios atsakomybės,

būtent, kad jie abu būtų lai
dojami su gėda jis nedrįso 
imtis.

Su tokiais kebliais daly
kais jaunajam Snjolfurui iki 
šiol dar nebuvo tekę susi
durti. Tad tik nuo vieno gal
vojimo ir svarstymo jam 
pradėjo skaudėti galvą, ir 
jis buvo beveik viską beme
tąs ir benusimenąs.

Tuomet jam atėjo į galvą, 
kad jis neturi ateinančiai 
nakčiai jokios pastogės, o 
lauke miegoti buvo dar per 
šalta. Pagalvojęs kiek laiko 
apie šią naują sunkenybę, 
jis pradėjo vilkti į krūvą 
sienojus. Jis sustatė juos 
įžambiai prie uolos sienos, 
pridengdamas lavoną, užtie
sė viršuj laivelio burę ir vis
ką užvertė sniegu, kad būtų 
viduj šilta. Vienintelė jo pa
guoda buvo ta, kad jis dar 
kelias dienas, nors vargu il
giau kaip savaitę, gali palai
kyti prie savęs senį Snjolfu
rą.

Kai viskas buvo jau su
tvarkyta, jis atsisėdo toj 
mažutėj savo pastogėj šalia 
lavono. Jis jautėsi nuvargęs, 
alkanas, ir nedaug betrūko, 
kad būtų užmigęs. Tuomet 
jam vėl grįžo mintis, iš kur 
jis paims laidotuvėms pini-

WILLIAMSBURGH
THE Tamitu, mutual SAVINGS BANK

FOUNDED 1851 TO SERVE THE FAMILIES OF BROOKLYN AND LONG ISLAND

HANSON AND ASHLAND PLACES also BROADWAY AT DRIOOS AVENUE

gų, ir tas išsklaidė jam visus 
miegus. Staiga jam atėjo 
puiki idėja, nedaug trukus ir 
kita. Tučtuojau jam išgara
vo visas nuovargis. Tą patį 
akimirksnį jis iššoko iš savo 
palapinės ir drožė į kaimą. 
Jis ėjo tiesiog į pirklio na
mus. Į kitų namus, pro ku
riuos jis ėjo, jis nė nepa
žvelgė, tad nė nepastebėjo, 
kad žmonės žiūrėjo į jį ne
visai palankiai. „Štai, tas 
beširdis vaikėzas”, kalbėjo 
jie, „kuris neturėjo savo tė
vui nė vienos atliekamos 
ašaros”. Atėjęs prie pirklio 
namų, jis tuoj įėjo į krautu
vę ir paklausė pardavėjo to
kiu tonu, tarytum jis būtų 
atėjęs kokiais prekybos rei
kalais, ar jis negalįs pama
tyti patį pirklį. Pardavėjas

pažvelgė į jį, lyg ne visai pa
sitikėdamas, bet paklausė ir 
nuėjęs pabeldė į kontoros 
duris. Duryse tuoj pasirodė 
pirklys. Jis atidžiai pasižiū
rėjo į jaunąjį Snjolfurą ir 
paprašė įeiti.

Jaunasis Snjolfuras padė
jo savo kepurę ant krautu
vės stalo ir įėjo.

— Na, mano vaikine? — 
paklausė pirklys.

Jaunasis Snjolfuras jau 
buvo benustojęs drąsos, bet 
tuoj susivaldė ir atsakė- rim
tai, kaip subrendęs:

— Tu žinai, kad mūsų 
prieplauka tavo keturirk- 
liams laivams yra daug ge
resnė, negu tavo.

Pirklys pamatęs tokį jau
nojo Snjolfuro protingą rim
tumą ir griežtą toną norom 
nenorom turėjo nusišypsoti.

1 — Taip, esu apie tai gir
dėjęs, — atsakė jis, neju
čiom pereidamas prie rimto 
tono.

— Tad pasakyk man, — 
kalbėjo toliau jaunasis 

i Snjolfuras, — kiek tu man 
i užmokėtum, jei šią vasarą 
leisčiau tavo laivams naudo
tis savo prieplauka?

— Ar nebūtų geriau, kad 
aš tą rėžį nuo tavęs visai 
nupirkčiau? — paklausė pir
klys, stengdamasis paslėpti 
savo šypseną.

— Ne, — atsakė jaunasis 
Snjolfuras. — Tada aš neži
nočiau, kur man pačiam dė- 

: tis.
' — Bet juk tu ir taip jokiu 
būdu negali ten pasilikti. 
Tau net neleis ten likti.

(Bus daugiau)
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• ELIZABETH, N. J.

Neseniai buvo skaityto
jams pranešta, kad viename 
sekmadienių įvyksta Kazio 
ir Monikos Pavalkių sidabri
nės vestuvės ir kad tos iškil
mės bus tikrai įspūdingos. 

. Dabar pranešu, kad šios iš
kilmės tikrai buvo retos. 
Daugelis žiūrovų, kurių bu
vo pilnutėlė bažnyčia, kalbė
jo ir stebėjosi, kad savo gy
venime matą pirmą kartą 
tokias iškilmes. Iškilmingai 
įmaršuojant bažnyčion su 
svečiais ir palydovais visi 
buvusieji bažnyčioje sustojo, 
pareikšdami pagarbą, o var
gonai iškilmingai grojo mar
šą. Prieš 25 metus pirmą 
kartą pareikšto iškilmingo 
pasižadėjimo pakartojimo 
metu, choras ir solistai gie
dojo pritaikintas giesmes. 
Po iškilmingos sumos, kuri 
aukota kaip padėka Aukš
čiausiam už suteiktas gery
bes ir malones, iškilmingos 
vaišės buvo parapijos sve
tainėje. Svečių tarpe buvo 
daug iš tolimų kolonijų: 
Vaitkų ir Aleksiejų šeimos 
iš Dayton, Ohio; Ulinskų, 
Deikų ir Pulmonų šeimos iš 
Conn, valst.; Gavėnų šeima 
iš Nutly, N. J. Taip pat buvo 
iš Brooklyno, Harrisono, 
Bayway, Lindeno, Jersey Ci
ty ir kt., neskaitant vietinių.

Svotas buvo p. Barčys, 
svočia — p. Goštautienė. 
Klebonui kun. J. Simonai
čiui pradėjus iškilmingus 
pietus malda, iškilmių vedė
ju pakviestas kun. M. Keme
žis, kuris sumaniai ir gabiai, 
iškilmingą valandą sujung
damas su juokais, nenuobo
džiai vedė tvarką. Kalbėtojų 
tarpe linkėjimus pareiškė: 
kun. J. Simonaitis, komp. J. 
Žilevičius, Baleika, Demb- 
skienė, duktė ir sūnus ir vi
sa eilė artimųjų giminių, pa
žįstamų ir šiaip draugų. Bu
vo sveikinimų telegramomis 
ir laiškais (kun. Stonio, kun. 
Paškausko ir kt.) ir šiaip 
draugų. Paskutinę kalbą pa
sakė pati p. Pavalkienė, pa
reikšdama džiaugsmą ir pa
dėką visiems atsilankiu
siems. Svečiai buvo vaišina
mi visą dieną įvairiausiais 
valgiais ir gėrimais. Svečiai 
šeimininkams įteikė daug 
gražių dovanų, šeimininkių 
tarpe valgių prirengime pa
stebėjau p.p. Bunienę, Vai- 
tulionienę ir visą eilę kitų, 
kurių pavardžių neteko su
žinoti. Tokias iškilmes ilgai 
minės visi, kuriems teko jas 
matyti. Neveltui Pavalkiai 
daug metų darbavosi para
pijos naudai; parapijiečiai 
jų neapvylė, ypatingai kle
bonas padarė visas iškilmes 
bažnyčioje gražiausiai, o 
choras tą nuotaiką dar dau
giau papuošė.

Kor.

latui J. Miliauskui ir ki
tiems apylinkės klebonams, 
kurie skelbė ir ragino savo 
parapijiečius praleisti dieną 
Vilos sode.

Daug, daug pasidarbavo 
Philadelphijos draugijų dar
bininkai. Jų didis uolumas ir 
gera širdis paliks neišdildo
mą dėkingumą mūsų širdy
se. Širdingiausiai dėkui, mū-

minta vadovaujant seniai 
ekskursijoms tą sriubą ga
minančiai Norbutienei. Dau
gelis laižėsi grynai lietuviš
ku lašinėčiu. Sunku pasaky
ti, ko ten nebuvo: visi val
gė, gėrė ir linksminosi. Visųjsų brangūs bičiuliai!
minėtų parapijų kunigai 
drauge važiavo ir stebėjosi 
nepaprasta tvarka. Visi link
smai, dienelę praleidę, grįžo 
namo, pareikšdami norą dar 
kartą važiuoti, nors jau iš 
eilės šiais metais antra to
kia ekskursija. Kai laivas 
pradėjo leisti paskirtose vie
tose grįžtančius namo, neno
riai visi skirstėsi. Gaila bu
vo su besilinksminančiu jau
nimu, dainomis, šokiais, už
kandžiais ir kt. skirtis. Iš 
ekskursijos mūsų parapijai 
gryno pelno liko $1,000. Lai 
gyvuoja mūsų parapijos va
das, kun. J. Simonaitis! Tik 
dėka jo sugebėjimo 
gražios pasekmės 
įvykti!

tokios 
galėjo

Praeitą sekmadienį šv. 
Rožančiaus moterų draugija 
minėjo 35 metų gyvavimo 
jubiliejų. Žmonių buvo pil
nintelė „Laisvės” salė. Sun
ku buvo kalbėti ir programą 
pildyti dėl per didelio prisi- 
kimšimo. Kalbėjo kun. J. Si
monaitis, kun. Kemežis, klie
rikas Dambrauskas ir eilė 
vietinių veikėjų. Visi linkėjo 
sulaukti auksinio jubilie
jaus. Narės gražiai buvo pri
rengusios įvairių valgių, kad 
patenkinti svečius.

Sekmadienį Apaštalystės 
Draugija turėjo parapijos 
naudai balių. Žmonių buvo 
visiškai nedaug. Buvo gra
žus oras, išsivažinėjo į pajū
rius, parkus, o salės dar ne
mėgstama lankyti, norisi 
dar gražiu oru naudotis.

Svečias iš Lietuvos
Lietuvių kolonijose lanko

si stambus Kauno verslinin
kas (biznierius) Jurgis Leo
nas. Atvažiavo pasisvečiuoti 
pas gimines; ta proga lanko
si lietuviškose įstaigose, ar
čiau susipažįsta su lietuvių 
veikimu. Jis yra vienas 
stambiausių Lietuvos filate
listų (pašto ženklelių kolek
cionierius) ir ypatingai no
rėtų užmegsti artimus san
tykius su pašto ženklelių 
rinkėjais. Jis yra atsivežęs 
pilnus rinkinius Lietuvoje 
išleistų pašto ženklelių ir 
mielai suteiktų apie Lietu
vos filatelistus įvairių žinių. 
Norintieji gali kreiptis: 215 
Muffat St., Brooklyn, N. Y.

Rep.

PHILADELPHIA, PA.

Buvo labai malonu skai
tyt Juozapo Pavėsio įvairius 
aprašymus šio pikniko. Dė-! 
ko j ame jam už gražias min
tis, daug žmonių sukvietimą.

Laikraščiai? Draugas, Dar
bininkas, Garsas ir Amerika 
daug prisidėjo prie pikniko 
pasisekimo. Dėkui už dažnus 
pagarsinimus.

Labai, labai ačiū visiems 
atsilankiusiems!

Šiemet laimėjo dovanas: 
$50 — sesuo M. Ignata; $10 
— Mrs. C. Seibert, 1812 
Flatbush Ave., Brooklyn, N. 
Y.; po 5 dol. — F. Bagdonas, 
1641 Ashburton St., Balti
more, Md.; sesuo M. Cyrilė; 
Mrs. Zigmund, Lost Creek, 
Pa.; J. Stengvilla, Windsor 
House, Athol, Mass.; J. 
Cooper, 1214 Panama St., 
Philadelphia; V. Belskis, 
214 Morris St., Philadelphia; 
Miss J. Zigmont, 7 Mott St., 
Worcester, Mass.; W. Žemai
tis, 1116 Mt. Vernon St., 
Philadelphia.

Širdingiausiai dėkui vi
siems, kurie palankumu, 
darbais, aukomis bei atsilan
kymu prisidėjo prie šio pik
niko Vilos akademijos nau
dai. Karštai melsimės, pra
šydamos Jums palengvinimo 
kasdieniniuose kryželiuose 
ir Visagalio palaimos Jūsų 
reikaluose.

Jums dėkingos,
Šv. Kazimiero Seserys

(Viloje).

Visų dėmesiui
Visi, kas tik galės, malo

nėkite sekmadienį, spalių 2 
d. 6 vai. vak. būti šv. Jurgio 
par. salėje, prie Salmon ir 
Venango gatvių. Tą vakarą 
įvyks toks dalykas, kurs dar 
pirmą kartą bus toje para
pijoje.

Kas įvyks, dabar dar ne
galima viešai sakyti. Bet tai 
bus labai gražus įvykis. At
silankę tikrai džiaugsis ir 
gėrėsis tuo. Tad sugurmėki- 
me visi, kaip vienas, tą va
karą, spalių 2 d., į šv. Jur
gio par. salę! K. V.

v

Kazys ir Monika Pavalkiai, neseniai minėję savo ve
dybinio gyvenimo 25 metų sukaktį. Apie juos plačiau 
rašoma korespondencijoje iš Elizabeth, N. J.

užimti dėl gubernatoriaus 
tarybos didžiumos priešin
gumo. Gi į tos tarybos na
rius tam tikros grupės iš 
respublikonų pusės daro di
delį spaudimą, kad jo ne
tvirtintų. Laikraščiai, kaip 
Transcript ir Boston He
rald, net redakciniais straip
sniais išėjo prieš, nors Bos
ton Post, įtakingas ir rimtas 
konservatyvis laikraštis, 
apie dr. Jakimavičiaus pa
skyrimą yra pasakęs, kad 
tai „fine choice”. Dabar šis 
reikalas atidėtas iki po no- 
minacinių balsavimų. Gal ta
da papūs kiti vėjai. ’

CLEVELAND, OHIO

SKA1TI

Šv. Pranciškaus vienuoly
no rėmėjai rengiasi septin
tam seimui, kuris bus rug
sėjo 25 d. Pittsburghe, vie
nuolyno auditoriume. Jie 
rengiasi su nepaprastu uo
lumu, kurį pareiškia savo 
nenuilstančiais darbais. Ne
žiūrint, ar gyvena arti prie 
vienuolyno, ar toli nuo jo, 
bet jų (rėmėjų) aukštas 
idealas yra pareiškiamas 
pastangose remti savo lie
tuvišką ir katalikišką įstai
gą, iš kurios plaukia į visas 
pasaulio puses Tikėjimas, 
Mokslas ir Lietuvybė.

Šv. Pranciškaus rėmėjai, 
užsibrėžę aukštą idealą: 
platinti tikėjimą, skleisti 
teisingą ir katalikišką mok
slą; gaivinti tautos ir Tėvy
nės meilę, užsimoja vykdyti 
idealą, suprasdami gerai, 
kad idealas be pasiaukojimo 
ir uolumo neatneš vaisių. 
Šiame seime bus visi planai 
vykdomi į tikrą darbą.

Visi kunigai, kaip klebo
nai, taip ir asistentai, kaip 
rėmėjai, taip ir visos kitos 
draugijos, klubai ir atskiri 
asmenys, yra nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti į tą 
svarbų ir gausingą seimą.

Kun. J. V. Skripkus.

Vasara 
ėjus, vii 
numeral 
minti ir 
neišlygi 
AMERI 
lonu, 1 
netektų 
atsilygio 
tas. Tiki 
nimo ui 
skaitytoj 
reikia a 
tos atnai 

Admini 
dėkinga 
liams, ku 
numerate 
vieną kit 
suras.

Iškilmės Darželyje
Dr. Vinco Kudirkos pa

minklas bus atidengtas sek
madienį, spalių 2 d., Lietu
vių Darželyje. Nuo Lietuvių 
salės į Darželį su vainikais 
iškilmių dalyviai važiuos pa
puoštais automobiliais.

Paminklo atidengimę ir 
padovanojimo apeigas atliks 
Lietuvos kariuomenės majo
ras S. Narušis, kuris tą pa
minklą atveža, kaip dovaną 
nuo Lietuvos Karininkų Ra
movės.

Šį paminklą Darželyje sta
to Dr. Vinco Kudirkos Drau
gija, gyvuojanti Cleveland© 
arti 30 metų.

Iškilmėse dalyvaus miesto 
mayoras ir kiti žymūs val
dininkai, kartu kitų lietuviš
kų kolonijų veikėjai, dr. 
Vinco Kudirkos giminės ir 
draugai.

Mūsų organizacijos prašo
mos prisiųsti iškilmėms sa
vo dovaną — vainiką.

Vainikai pageidaujami 
nuo muzikų organizacijos, 
daktarų draugijos, profesi- 
jo.nalių organizacijų, chorų 
ir t.t.

Viskas privalo būti pri
siųsta arba pačių atvežta į 
Clevelandą iki šeštadienio, 
spalių 1 d.

Veikėjai ir svečiai iš kitų 
kolonijų, norėdami iškilmėse 
dalyvauti, prašomi pranešti 
šiuo adresu:

Dr. Vinco Kudirkos Pa
minklo Komisija, 6820 Su
perior Ave., Cleveland, Ohio.

Banketas
Po iškilmių Darželyje, tą 

patį vakarą Lietuvių salėje 
bus mjr. S. Narušiui pagerb
ti banketas.

Norintieji dalyvauti ban
kete kitų kolonijų svečiai 
prašomi pranešti komisijai 
minėtu adresu.

Kurie negalėtų į iškilmes 
atvykti, prašomi pridėti sa
vo auką ir prisiųsti Darželio 
įrengimo skolų mokėjimui 
išbaigti.

Paminklo Komisija.

PITTSBURGH, PA.

LIET

Amerikoi 
po 1 dol 
Jakupčio; 
nas, pare 
Įėję prii 
Dienos i 
dabar sa1 
raščiui, 1

Padėka
Rugpiūčio 28 d. įvyko la

bai gausingas išvažiavimas 
sesučių pranciškiečių ūkyje. 
Rengė Pittsburgho rėmėjų 
šeštas skyrius. Ponų Sikor- 
skių buvo gražus užmany
mas ir sėkmingai praėjo. J. 
Tamkevičius, kuopos pirmi
ninkas, aktyviai darbavosi. 
Taipgi ir visi Pittsburgho ir 
apylinkės rėmėjai gausiai 
pasidarbavo.

Lai Gerasis Dievas gau
siai užmoka už tokį uolų ir 
gražų pasidarbavimą, nes 
šiuo laiku, kada naują mo
kyklą pradedame statyti, to
kia didelė parama yra gau
siai vertinama.

Didžiai Dėkingos Seserys.

daug aprašė, gerų ir malo
nių žinių. Bet radau ir neti
kėtų naujienų.

Rašo draugas: „Pavardžių 
neminėsiu, tik prieš kelis 
metus buvo geri žmonės, gy
venę Philadelphijoje. Sugrį
žę į Lietuvą (dar prie Rusi
jos valdžios), paliko laisvi 
ir... viskas laisvai einasi. 
Vyras uliavodamas nežino
jęs, kad namuose jo žmona 
serga, nes neparėjęs kelias 
dienas į namus. Kaimynai, 
katalikės moterys pradėjo 
tą moterį ligonę prižiūrėti, 
buvo silpna, tad buvo pa
šauktas kunigas, kurį ji pri
ėmė; už poros dienų moteris 
mirė kaip katalikė. Išgirdęs 
vyras, kad jo žmona mirė, 
parėjo namo ir išvijo tas 
katalikes moteris, kurios li
gonę prižiūrėjo. Išgintos 
moterys sugalvojo ir pada
rė; pasiūlė tam vyrui porą 
šimtų litų, kad pasišalintų, 
kol jos nabašninkę katalikiš
kai palaidos. Vyras sutiko; 
paėmęs tuos 200 litų nuėjo 
pas kitą gyventoją ir pasi
sakęs, kaip gavęs du šimtus 
litų. Jo draugas pamokė ne
duoti nabašninkės moters 
kūno. Vyras paklausė savo 
draugo patarimo ir parėjęs 
į namus vėl išgainiojo mote
ris, kurios buvo davusios 
tuos pinigus ir budėtojus. 
Pasišaukęs žmogų, kurs da
vęs patarimą, ir laidojo kū
ną, pašaukęs ugniagesių ve
žimą. Mirusios moters kūną 
įdėjo į automobilių ir nuve
žė net į Šiaulius, į laisvama
nių kapus. O tos moterys ir 
visi kiti, kurie sudėjo tuos 
du šimtus litų, ir budėtojai 
liko apgauti”.

Kas galėjo tikėtis, kad 
Joniškio parapijoj tokių 
trumpaminčių lietuvių atsi
rastų, kurie save juokams 
išsistatytų? Tai ženklas 
„laisvų” minčių auklėjimo. 
Ar gali būt tamsuolių „kit- 
resnių”, kaip tie, kurie ti
kinčios moters kūną per 
prievartą palaidojo laisva
manių kapinėse?

ditorijoj perstatyti operetę 
„Mikado”, šiuo užsimojimu 
mūsų choras, be abejonės, 
įrodo savo pajėgingumą. 
Šią Gilberto ir Sullivano 
operetę paprastai tik profe- 
sijonalinės grupės stato. 
Tik gaila, kad mūsų choras 
savo jėgų demonstravimui 
pasirinko operetę taip sveti
mą ir tolimą lietuvių dva
siai — vaizdą iš japonų im
peratorių bei didžiūnų gyve
nimo. Bet tiek to, vis dėlto 
visi lietuviai turėtų įvertin
ti ir paremti šias choro pa
stangas. Išbandęs savo jė
gas, choras, be abejonės, 
patieks mums ir lietuviškų 
operų.

Lankėsi redaktorius
Prieš darbo dienos šventę 

Bostone keletą dienų viešė
jo Amerikos redaktorius su 
savo iš Lietuvos atvykusiu 
broliu Boleslavu. Kadangi 
jis yra gyvenęs Bostone 
(dirbęs Darbininko redakci
joje), tai turi daug pažįsta
mų ir draugų bostoniečių 
tarpe, kuriems buvo malonu 
susitikti su juo.

Janusas pagelbininku
Bostono Kolegija, tėvų 

Jėzuitų vedama, pakvietė 
lietuvį Joną Janušą futbolo 
komandos vedėjo — moky
tojo Gil Dobie pagelbininku. 
Janušas per paskutinius 3 
metus minėtoje kolegijoje 
žaidė futbolą ir buvo tos ko
mandos žvaigždė. Jo brolis 
yra žymus golfininkas. Jie 
gyvena Lexington, Mass.

Lietuvis su lenkiškomis 
afiliacijomis

Tarp įvairių kandidatų į 
valstybės legislatūrą, kandi
datuoja ir Petras J. Povilai
tis. Nors jo pavardė aiškiai 
lietuviška, bet jis save susi
jungęs tik su lenkais, nes 
skelbiasi esąs Polish Bar 
Association ir Polish Citi
zens Club narys. Tuo tarpu 
jis nepriklauso jokiai lietu
viškai organizacijai.
garbė lietuviams iš tokių 
kandidatų.

Dr. Jakimavičius sutiko 
kliūtis

Pasirodo, kad lietuviui ne 
taip lengva prasiskverbti į 
aukštesnę vietą. Nors dr. 
Jakimavičius du sykius gu
bernatoriaus paskirtas Svei
katos komisijonieriaus vie
tai, bet lig šiol negalėjo jos

BALTIMORE, MD.
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— Trečiadienį, rugsėjo 7 
d., įvyko koncertas ir sutik
tuvės klebono kun. J. Lie
tuvninko, sugrįžusio iš Lie
tuvos. Choras sudainavo ke
letą dainelių. Mokyklos ma
žos mergaitės, seserų kazi- 
mieriečių išmokytos, orga
nizuotai pasveikino, įteikda- 
mos didelę pintinę gėlių. 
Choras baigė koncertą Lie
tuvos himnu. Kun. J. Lie
tuvninkas, paprašytas kun. 
A. Dubinsko, papasakojo 
įspūdžius iš kelionės. Dėl 
trūkumo laiko, Ryme nega
lėjęs pamatyti šventojo Tė
vo. Tuo laiku šv. Petro at
laiduose, audijencijų nebu
vo, bet suspėjo žymesnes 
bažnyčias, vietas aplankyti. 
Lietuvoje aplankė Kauną, 
Marijampolę, arkivyskupo 
Matulevičiaus grabą, kun. V. 
Senkaus, paskutinio baltojo 
vienuolio Marijampolėje ka
pą ir t.t. Vilkaviškyje il
giausiai buvęs,

Tą vakarą gausus lietus 
pylė, nesitikėjom, kad kas 
ateis, bet vis susirinko arti 
dviejų šimtų parapijiečių. 
Buvo ir orkestras šokiams. 
Kun. dr. L. J. Mendelis ne
galėjo būti, nes dalyvavo re
kolekcijose. Jo brolis kun. J. 
Mendelis atsilankė.

— Rugsėjo 11 d. buvo šv. 
Vardo draugijos Komunija; 
po pietų įvyko parapijos 
paskutinis piknikas; diena 
buvo apsiniaukus, tarpais 
lino jo, bet buvo per 300 
žmonių.

— Marcelė Masandukaitė 
išvažiavo į vienuolyną, Dal
ias, Pa. J. K.

Sutiktuvių puota
Mūsų atletams, sugrįžu- 

siems iš Lietuvos, sutiktuvių 
puota jau ruošiama, bilietai 
pardavinėjami; kadangi iš 
anksto reikia žinoti, kokiam 
skaičiui asmenų reikės pa
ruošti vakarienę, tad pra
šom bilietus dabar įsigyti. 
Juos dabar galima gauti pas 
Praną Pūką (609 N. 12th 
St.), pas adv. K. Čelediną 
(1313 North American Buil
ding) ir pas A. Kaniušį, J. 
Gudzisą, A. Zavatskį, K. 
Dalbuką, P.'Biliūną, P. Gel- 
žinį, S. Buividą ir kitus, ši 
atletams sutiktuvių puota 
įvyks Lietuvių Muzikalėje 
salėje, Kolumbo Dienoje, 
spalių 12 d. Programa bus 
labai graži. K. V.

Seimas
Kaip gamtos ' augalams 

būtinai reikalinga šviesa, 
šiluma ir drėgnumas, taip 
žmonijos tobulybei yra būti
nas idealas, uolumas ir pasi
aukojimas. Be tų trijų do
rybių žmonija glūdės ant 
vietos. O glūdėjimas vietoje 
reiškia gedimą.

Kiekvieno didelio bei ma
žo darbo pradžia yra tiktai 
žmogaus mintyje, kuri gim
sta prote ir reikalauja uolu
mo, bet tą proto užmanymui 
užbaigti reik tikro pasiau
kojimo (darbo).

Kadangi žmonijos pažan
ga ir visokios tobulybės 
pradžia ir pabaiga yra mo
kyklos, tad nenuostabu, kad 
yra tiek daug žmonių, kurie 
aukščiausioj vietoj stato ka
talikiškas mokyklas, vienuo
lynus su jų įstaigomis.

!

Padėka
Praeitą sekmadienį, rug

sėjo 4 d. visi keliai vedė 
Philadelphijos ir apylinkės
lietuvius į gražų Juozapo 
Marijos Vilos sodą. Kaitri 
saulutė užtikrino gražų orą 
ir daug džiaugsmo atsilan
kiusiems.

f Reiškiame gilią padėką 
klebonams 

kunigams J. čepukaičiui, 
Ig. Valančiūnui ir Ig. Zim- 
bliui už puikiai surengtą 
pikniką. Esame dėkingos 
Jums už palankumą, didelį 
pasidarbavimą ir atsilanky
mą. Nuoširdžiai dėkui kun. 
V. Martusevičiui ir kun. J. 
Bagdonui už atsilankymą ir 
pasiaukojimą žaidimų pri
žiūrėjime. Džiaugiamės ku
nigų parama.

Nuoširdžiai dėkojame pre-

Turėjome gražią rudeninę 
parapijos ekskursiją, kurio
je dalyvavo penkios parapi
jos (Newarko, Jersey City, 
Bayonne, New Yorko ir Eli
zabeth©) su 1,500 dalyvių, j philadelphijos
Laivas didelis, gražus, mu
zika gera, oras puikus — 
žodžiu, važiuok ir norėk! 
Kun. J. Simonaitis, mūšų 
klebonas, gabiai tvarkė eks
kursijos eigą. Visas aptar
navimas laive buvo elizabe- 
thiečių rankose. Svečiai gra
žiai buvo vaišinami. Ypatin
gai visi gėrėjosi gardžiu 
„klam čauderiu”, kurio, ro
dos, bene 4 bušelius suvalgė. 
Gardžioji sriuba buvo paga-

Kokių joniškiečių yra 
žmonių

Niekados nesitikėjau, kad 
Joniškio parapijoje būtų 
„išdygę” tokie žmonės, ku
rie pasidarytų tikrais juok
dariais.

Neseniai gavau laišką iš 
Lietuvos, skaitau su dėme
siu, pasididžiuodamas, kad 
rašė draugas, su kuriuo per 
20 metų nesusirašėm. Tiesa,

D. K.

SO. BOSTON, MASS.

Ruošia „Mikado” operetę
Šv. Petro lietuvių par. 

choras su savo energingu ir 
sumaniu vadu, muziku R. 
Juška, uoliai ruošiasi spalių 
26 d. S. B. High School au-

Maža
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n-a nuoširdžiai 
tsįlankyti į t| 
ausingą seimą.
n, J. V. Skripkus.

VIETOS ŽINIOS
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

atsi-

Vasaros karščiams pra
ėjus, visi AMERIKOS pre
numeratoriai prašomi 
minti ir savo kai kurias, dar
neišlygintas, sąskaitas už 
AMERIKĄ. Būtų labai ma
lonu, kad administracijai 
netektų rašyti paraginimų 
atsilyginti už prenumera
tas. Tikime, kad šio primi
nimo užteks tiems mūsų 
skaitytojams, kuriems jau 
reikia atsiųsti prenumera
tos atnaujinimo mokestį.

Administracija bus labai 
dėkinga tiems mūsų Bičiu
liams, kurie ne tik savo pre
numeratą apmokės, bet ir 
vieną kitą naują skaitytoją 
suras.

Administratorius.

LIETUVIŲ DIENOS
RĖMĖJAI

vyks spalių 17 — 20 d. New 
Orleans. Ruošiamos ekskur
sijos laivais, traukiniais, 
autobusais ir automobiliais. 
Ekskursijų ruošimu rūpina
si kun. Reagan.

LANKĖSI

Šios 
mūsų 
lankėsi kun. Vaclovas Sa
dauskas, Donora, Pa., lietu
vių parapijos klebonas. Sve
čias praleisiąs kurį laiką 
Brooklyno ir Hartfordo apy
linkėse pas savo giminai
čius.

savaitės pradžioje
laikraščio įstaigoje

Padėka
io 28 d. įvyko la- 
gas išvažiavimas 
wiškiečių ūkyje, 
ittsburgho rėmėjų 
yrius. Ponų Sikor- 
i gražus užmany- 
ikmingai praėjo. J. 
iiiiB, kuopos pirmi- 
iktyviai darbavosi. 
■ visi Pittsburgho ir 
s rėmėjai gausiai 
avo.
erasia Dievas gan- 
loka už uolų ir 
pasidarbavę, nes 
:u, kada nsąąmo- 
adedame stačia- 
lė parama yra gau
sinama.
i Dėkingos Seserys.

Šiomis dienomis pridavė 
Amerikos administracijai 
po 1 dol. N. Pučkorienė, T. 
Jakupčionienė ir J. Dailydė- 
nas, pareikšdami, kad nega
lėję prisidėti prie Lietuvių 
Dienos anksčiau, tad nors 
dabar savo auką teikia laik
raščiui, linkėdami geriausių) 
pasekmių. v

Už tokį nuoširdumą savo 
rėmėjams tariame nuoširdų 
ačiū. Administracija.

Praėjusią savaitę lankėsi 
kun. K. Krušnauskas, Wor- 
cesterio, Mass., šv. Kazimie
ro par. vikaras. Kelias die
nas jis viešėjo Newarke pas 
kun. dr. J. Starkų, dabar 
pavaduojantį Lietuvoje vie
šintį kun. Ig. Kelmelį.

Šiomis dienomis mus ap
lankė žurnalistas Vincas 
Uždavinys, šiuo metu laiki
nai apsistojęs New Yorke.

Praeitą savaitę lankėsi 
p-lės Fel. Grendelytė ir Pal- 
tanavičiūtė, bostonietės; ke
lias, dienas jos praleido New 
Yorke, pasinaudodamos ato
stogomis.

MORE, MD.

ečiadienį, rugsėjo 1
i koncertas ir sutik- 
ebono kun. J. Lie- 
i, sugrįžusio iš Lie- 
boras sudainavo ke
lelių. Mokyklos ma- 
gaitės, seserų kaži- 
į išmokytos, orga- 
pasveikino, įteikda- 
lelę pintinę gėlių 
baigė koncertą Lie- 
įimnu. Kun. J. Lie- 
is, paprašytas kim 
linsko, papasakoji 
s iš kelionės. K 
o laiko, Ryme nega- 
matyti Šventojo Tė 
> laiku šv. Petro at- 
e, audijencijų nebu- 
;t suspėjo žymesnes 
ias, vietas aplankyti, 
oje aplankė Kauną, 
npolę, arkivyskupo 
vičiaus grabą, kun. V. 
is, paskutinio baltojo 
lio Marijampolėje ka
ti. Vilkaviškyje ii-
ii buvęs,
zakarą gausus lietus 
nesitikėjom, kad kas 
bet vis susirinko arti

šimtų parapijieSl 
ir orkestras šokiai 
ir. L. J. Mendelisfr 
būti, nes dalyvavo re- 
ijose. Jo brolis kun. J- 
lis atsilankė, 
tugsėjo 11 d. buvo šv. 
draugijos KodW-' 

etų įvyko pfflpti05 
inis piknike 
apsiniaukus,
bet buvo F

darcelė Masandukaitė 
į vienuolyną, Dal- 

J.K.
ivo

PAGELBĖS IR KATALIKŲ 
MOKYKLOMS

Miesto mayoro La Guar
dia pageidavimu, miesto vie
šosios gerovės skyrius parū
pins 200,000 dolerių susisie
kimo priemonėms, kurios 
tarnaus nugabenti vaikus į 
katalikų mokyklas. Iš to pa
ties fondo autobusų patar
navimas skiriamas ir invali
dams vaikams, gyvenan
tiems toli nuo mokyklų. Dėl 
šio nutarimo labai nervinasi 
New Yorko laisvamanių

Rugsėjo 14 d. mūsų įstai
gą aplankė muz. J. Čižaus- 
kas drauge su savo žmona, 
žymia dainininke p. M. Či- 
žauskiene; juodu lydėjo muz. 
Brundza. P.p. Čižauskai bu
vo atvykę į New Yorką pasi
tikti kun. K. Vasio, Worces- 
terio Aušros Vartų par. kle
bono, kurs Normandie laivu 
grįžo iš Lietuvos. P.p. či
žauskai dabar gyvena Wor
cester, Mass.

MAŽIAU MOKINIŲ

Šios savaitės pradžioje
draugija, kurios advokatai pradėjo savo mokslo nau- 
kelia bylą teisme, reikalau- jus 
darni uždrausti minėtos pa
galbos teikimą katalikų mo
kykloms.

RUOŠIASI KONGRESUI

metus New Yorko 
pradžios ir vidurinės (high 
schools) mokyklos, kurias 
šiemet lankys apie 1,200,000 
mokinių. Tūkstantyje moky
klų mokys apie 40,000 mo
kytojų. Šiemet pradžios mo
kyklose mokinių bus pen
kiais tūkstančiais mažiau 
nei pernai. Į pirmą skyrių

Brooklyno vyskupijos ti
kintieji stropiai ruošiasi 
šios šalies Tautiniam Eucha
ristiniam Kongresui, kurs į- įstojo apie 40,000 mokinių.

Lietuviu Kalbos

GRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

Parašė
Kun. Dr. Jonas Starkus, 

Marianapolio Kolegijos Profesorius.

Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau at
spausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir, kas svarbiausia, gražia tvarka. Viskas vadovė
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės ženklai, kad kirčiavimu ir balsių ilgumu bū
tų pažymėtas ištarimas, žodžiu, tai tinkamiausias 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą, 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietaisz patva
riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).

UŽSISAKANT DIDESNĮ KIEKĮ, DUODAMA 
NUOLAIDA

Kreipkitės:
AMERIKOS ADMINISTRACIJA

423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Elena Kundrotaitė — Bull, brooklynie- 
. tė, kuri ateinančio antradienio, rugsėjo 20 

d., rinkimuose yra 14-tame A. Distrikte 
kandidatė į valstybės moterų komitetą. 
Tai labai svarbi vieta ir lietuviai pirmą 
kartą turi progą balsuoti sau tinkamą 
kandidatę. Visi šio distrikto balsuotojai 
kviečiami balsavimuose padėti ženklą 
prie Mrs. Bull vardo. Drauge su ja kan
didatuoja M. J. Callandrillo ir A. F. Grif- 
fone.

rėsime „šokikų vakarą”. 
Tarp mūsų yra daugel jau
nuolių, kurie nemoka šokti. 
Jei jie ateitų į mūsų kamba
rius kiekvieną pirmadienį, 
tai mes greitai išmokysim.

Kadangi mūsų kambariai 
jau užbaigti ir labai gražiai 
atrodo, mūsų kuopa rengia 
„atidarymo vakarą” ir kvie
čiam visus ateiti ir pamaty
ti mūsų gražų ir įdomų dar
bą. Bus valgių ir gėrimų. 
Viskas dykai. Šis vakaras 
buvo ketvirtadienį, rugs. 15 
dieną.

Kuopa paskyrė 10 dol. do
vaną Great Necko parapijos 
naudai.

Jeigu kas turi dovaną mū
sų kambariams, prašyčiau 
pranešti bet kuriam kuopos 
nariui, už ką širdingai padė
kosime.

Vietinis Vytis. •

LINDEN, N. J.

Art. J. Žukauskaitės 
koncertas

ĮSIDĖMĖKIT NUMERIUS

14-tame distrikte kandi
datai į demokratų komitetą 
sužymėti atskirais nume
riais ir labai svarbu balsavi
mų lakštuose pažymėti ati
tinkamą numerį. Prie lietu
vaitės EI. Kundrotaitės — 
Bull pavardės lakšte reikia 
parašyti numeris 21, o prie 
jos sąrašo dalyvių: Giffone 
— 9, Calandrillo — 18.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Visi automobilistai, kurie 
neturi išsiėmę automobiliais 
važinėti, leidimų ateinan
tiems metams, raginami pa
siskubinti juos gauti, nes jų 
galiojimas baigiasi ir rugsė
jo 30 d. bus paskutinė.

ra nutarimu, nutraukta. By
lą vedė prokuroras Dewey, 
kurs stengėsi įrodyti, kad 
Hines per kelius metus glo
bojo ir rėmė numerių lote
rijos vedėjus, apgavikus, vi
suomenės išnaudotojus ir 
t.t. Grand Jury buvo pri
ėmusi kaltinamąjį aktą iš 12 
punktų. Byla tęsėsi per 4 
savaites, apklausta per 50 
liudininkų, bet rugsėjo 10 d. 
bylos eigą sutrukdė pats 
prokuroras neatsargiu savo 
vienu paklausimu. Dewey 
paklausė vieno Hines liudi
ninko, ar jis negirdėjęs apie 
Hines ryšius su kitos rūšies 
raketų, o ne tik apie loteri
jas. Dėl šio klausimo pakėlė 
protestą 
teisėjas, 
rugsėjo 
traukti
kingai vestą. Teisėjas rėmė
si įstatymu, kurs draudžia 
bylos vedimo metu kalbėti 
apie kitokius kaltinimus, 
kaip tik apie tai, kas nuro
dyta kaltinimo rašte.

Prokuroras pareiškė, kad 
artimiausiu laiku jis kreip
sis į teismą pradėti bylą 
prieš Hines visai iš naujo.

Spalių 16 d. Likrosa klu
be, 800 Roselle, įvyksta art. 
J. Žukauskaitės koncertas. 
Koncertui ruošti yra susida
ręs komitetas su žinomu 
Lindene visuomenės veikėju 
p. Liudvinaičiu priešakyje. 
Labai pagirtinas lindeniečių 
žygis pakviesti tokią žymią 
dainininkę, kaip art. J. Žu
kauskaitė. Bus didelis malo
numas pasigėrėti lietuviška 
daina. Svarbu, kad kilnūs 
rengėjai kuo daugiausiai su
trauktų jaunimo.

Žinius.

HARRISON, N. J.

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

Veikla atgaivinama
Nors mūsų veikla turi ei

ti per ištisus metus, niekuo
met nesustodama, tačiau, 
kad ir nenorint, vasaros 
karščių metu ji susilpnėja. 
Per porą praėjusios vasaros 
mėnesių mažiau veikė ir A. 
L.R.K. Federacijos skyriai. 
Mažai veikė ir pats Centras. 
Šį mėnesį prasidėjo didysis 
veikimo sezonas. Ką veiksi
me ir kaip veiksime, apie tai 
kalbėti mūsų veikėjams ne
reikia. Jie žino, kaip plati 
yra veikimo dirva ir kaip 
geriau ir . sėkmingiau savo 
kolonijose varyti išganingą
ją katalikišką ir tautišką 
akciją.

Organizuokimės
Šį rudenį daugiau kreipki

me dėmesio į tinkamą ir 
stiprų susiorganizavimą. 
Būtinai pasistenkime į Fe
deracijos skyrius sutraukti 
visas katalikiškas draugijas. 
Federacijos apskričių veikė
jų yra pareiga suorganizuoti 
Federacijos skyrius ten, kur 
jų dar nėra. Turėdami Fe
deracijos skyrius su visomis 
katalikų draugijomis visose 
kolonijose, sudarysime stip
rią jėgą ir tokį veikimo apa
ratą, kuris dideliu pasiseki- , 
mu dirbs tuos darbus, prie

kurių šaukia Popiežius Pi
jus XI ir kurie yra būtini 
mūsų tautai. Tada ir orga
nizacijoms bei draugijoms 
galėsime pagelbėti, stipriau 
paremsime katalikiškąją 
spaudą. Neužmirškime, kad 
dabar eina Lietuvių R. K. 
Susivienijimo Amerikoje ir 
A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
vajai. Paremkime ir jauni
mą: L. Vyčius ir Studentų- 
Profesionalų Sąjungą. Ra- < 
ginkime tėvus, kad leistų 
savo vaikus į lietuviškas ka
talikiškas mokyklas, šiame 
veikimo sezone suruoškime 
paskaitų ciklą socialiniais ir 
kitais aktualiais šių dienų 
klausimais.

Studijų rateliai
Federacijos centras ragi

na skyrius steigti studijų 
ratelius. Pasinaudodami A- 
merikos Katalikų Veikimo 
Centro (N.C.W.C.) nurody
mais, siūlome tuose rateliuo
se ar kursuose diskusuoti 
šiuos klausimus: spalių mė
nesį — „Katalikų akcija”; 
lapkričio mėn. — „Švietimo 
ir auklėjimo reikalai”; gruo
džio — 
„Šeima”;

Hines gynėjas ir 
po ilgo galvojimo, 
12 d. nutarė nu- 
bylą, kaip netvar-

New Yorko arkivyskupija 
laikinai valdyti pavesta 
vyskupui Stephen Donahue, 
New Yorko vyskupui — pa- 
gelbininkui.

Praeitą pirmadienį Anta
nas Tumasonis išvyko į Tė
vų Pranciškonų kolegiją 
siekti aukštesnio mokslo.

Šią savaitę pradėjo staty
ti naują neturtingoms šei
moms namą Quensbridge, 
Long Island City. Namas 
kaštuosiąs $16,677,000.

Sekmadienį, rugsėjo 11 d., 
J Tumasonių namuose buvo 
suruoštos išleistuvės Anta
nui Tumasoniui, kuris išvy
ko į kolegiją mokytis. Jo 
draugai, Angelų Karalienės 
par. jaunuoliai (altoriaus ir 
beno) su kun. J. Laurynai- 
čiu priešaky susirinko ir 
praleido smagiai laiką įvai
riais žaidimais ir dainomis.

New Yorko policija per- 
sergsti automobilistus, kad 
jie visada atsimintų vaikus 
miesto gatvėse ir būtų at
sargūs.

Ateinančią savaitę Los 
Angeles, Calif., įvyksta A- 
merikos Legijono seimas. 
Prasidės sekmadienį, rugsė
jo 18 d. Spėjama, kad suva
žiuos daugau nei 150,000 le- 
gijonierių.

HINES BYLA 
NUTRAUKTA

Daug susidomėjimo 
lusi Tammany Hall žymaus 
vado Jimmy Hines byla, vy
riausio teismo teisėjo Peco-

sukė-

Tariamasi del koncerto
I

Harrison ir Kearny visuo
menės veikėjai tariasi su 
art. J. Žukauskaite dėl su
rengimo jai koncerto. Gali
ma tikėtis, kad greitai bus 
susitarta, tuo labiau, kad 
kleb. kun. L. Vaicekauskas, 
pats būdamas muzikos bei 
dainos žinovas, tam pritaria, 
o muz. Hodelis irgi tą min
tį labai remia. Sveikintinas 
žygis. Žinius.

CHICAGO, ILL.

100,000 VAIKŲ GAUS 
DRABUŽIŲ

mo- 
yra 
pa- 
pa-

Miesto viešosios gerovės 
! skyrius šiais mokslo metais 
aprūpins apie 100,000 
kyklos vaikučių, kurie 
neturtingi ir reikalingi 
ramos. Tuos drabužius
gamino WPA siuvimo sky
riai. Apie 100,000 drabuži
nių daiktų jau išdalinta ir 
iki rugsėjo 19 d. bus išdalin
ta dar apie 125 tūkst. daik
tų. Ruošiamasi taip pat ap
rūpinti vaikučius batais. 
Reikalingiems drabužiams 
pagaminti rugpiūčio ir lie
pos mėnesiuose pašalpos 
skyrius paskyrė 200,000 do
lerių.

Naujas giesmynėlis
Jau įduotas spaudon 

trumpoj ateityje pasaulį iš
vys „Naujas giesmynėlis”, 
skirtas mūsų chorams ir pa-' 
rapijų mokykloms. Giesmy- 
nėlį su gaidomis vienam ir 
dviem balsams leidžia Chi- 
cagos Varg. Provincija. Ja
me bus per šimtas rinkti- 
niausios visų metų šven
tėms lietuvių ir lotynų kal
boje giesmės. Liaudies gies
mes, originalius kūrinius ir 
įvairių kompozitorių melodi
jas surinko ir balsus patvar
kė komp. A. S. Pocius. Gies- 
mynėlio tekstą patikrinti ir 
peržiūrėti pavesta prelatui 
M. L. Krušui. Kad muzika

ir

GREAT NECK, L. I.

HAVEMEYER 8-O259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

'MASPETH, N. Y.

Visi vyčiai dalyvavo mū
sų vietinės kuopos susirinki
me. Seni ir nauji nariai 
dirbs iš vieno pakelti vyčių 
vardą aukščiausiai. Kuopa 
turės didelę pusmetinę pra
mogą, kuri bus spalių 15 d. 
Community salėje. Kviečia
me visus atsilankyti ir daly
vauti. Tie, kurie atvyks iš 
Brooklyno ar New Jersey, 
parūpinsime nakvynes. Bus 
du laimėjimai.

Kiekvieną pirmadienį tu-

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

„Taika”; sausio — 
vasario — „Kata

likiškoji spauda”; kovo — 
! „Religija”; balandžio — 
1 „Kultūra ir reakcija”; gegu
žės — „Socialinės encikli
kos” („Rerum Novarum”, 

pagal „Matu Proprio” ati- ■ „ Quadrage s imo Anno”, „Di- 
tiktų bažnyčios dvasiai, Chi- vini Redemptoris”). Studijų 
cagos arkivyskupijos kancle- rateliai turės darbo per sep- 
riui reikalaujant, giesmių 
melodijas patikrino De Paul 
Universiteto konservatorijos 
bažnytinės muzikos žinovas 
dr. Arthur Becker. Leidėjų 
troškimu yra, kad giesmy
nėlis ko plačiausiai pasklis
tų po mūsų kolonijas, nes 
tai yra pirmutinė toje srity
je giesmių knyga. Giesmy
nėlis bus pardavinėjamas 
visai žema kaina. Tuo reika
lu kreipkitės: A. S. Pocius, 
3252 South Halsted St., Chi
cago, m.

tynius mėnesius. Rateliams 
vadovauti kvieskite gerb. 
kunigus ir pasauliečius inte
ligentus, t

ALRK. F. Sekretorius.

Gal būt, Mozė, Sulla, Liud
vikas dešimtas, Richelieu, 
Robespierr ir Napoleonas 
buvo tie patys vyrai, kurie 
peržengė mūsų civilizaciją 
dabar ir pirmiau, kaip ko
meta padangėje.

— Balzakas.

■b—.

LIETUVOS-AMERIKOS IMPORTO 
IR EKSPORTO BENDROVĖ

Importuoja ir parduoda Lietuviškus Maisto B-vės 
Konservuotus kumpius ir Picnic hams didelėse ir 
mažose skardinėse, raugintus agurkus ir kepeninį 
paštetą (Liver Paste).

Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams 
kaip 5 dėžės.

LITHUANIAN-AMERICAN 
IMPORT & EXPORT CORPORATION

157 Chambers Street, • New York.
Tel. REctor 2-2786

—■*

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKĮS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms.

krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas .Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pametnytas numeris bu

vusio 107 Union • Avenue.
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PASIKLAUSYKIT RADIJO 
PROGRAMOS

Šį šeštadienį, rugsėjo 
d., 6 vai. vak., tuojau po 
Valaitienės nuolatinės radi
jo programos, iš WCNW ra
dijo stoties bus įdomi pus
valandžio kultūrinė progra
ma. Kun. Jonas Balkūnas 
skaitys paskaitą apie savo 
įspūdžius iš Lietuvos, o Mas
petho par. choro grupė pasi
rodys su dainomis ir kito
kiomis įvairybėmis.

Prašom nepamiršti: šį 
šeštadienį, 6 vai. vakare, už
sisukite savo radijo priim
tuvą ant 1500 klc. Iš WCNW 
radijo stoties lietuviškos 
programos perduodamos 
antradieniais, ketvirtadie
niais ir šeštadieniais 5:30 
vai. vak.
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SĖKMINGAS APREIŠKI
MO PAR. PIKNIKAS

Praeitą sekmadienį Klas- 
čiaus parke įvyko Apreiški
mo par. metinis piknikas, 
kurs praėjo gražiausiu pasi
sekimu. Dalyvavo apie 2000 
asmenų, kuriuos linksmino 
parapijos mokyklos berniu
kų ir mergaičių benai, cho
ras ir kiti įvairumai. Benai 
energingai žygiavo po parką 
ir salėje, grodami smagius 
maršus. Par. choras, muz. 
Jankaus vedamas, padaina
vo atskirai ir drauge su visa 
publika. .

Parapijas „karališkos šei
mos” nariais sekantiems 
metams išrinkti: karaliene 
— Petronėlė Draugelienė, 
karalium — p. šalinskas, 
karalaite — Matilda Petrai
tytė ir karalaičiu — Justas 
Jankus. Jų paveikslą maty- 
sime Amerikos puslapiuose, 
kitame numeryje. Pelno, 
kaip teko patirti, parapijai 
liko 747 dol. 30 centų.

i

SĄJUNGIETĖMS

kuo-Moterų Sąjungos 29 
pos mėnesinis susirinkimas 
Įvyks trečiadienį, rugsėjo 21 
d., 7:30 vai. vak. Apreiški
mo par. salėje. Malonės vi
sos dalyvauti, nes yra labai 
svarbus susirinkimas.

Rast.

MASPETHO ŽINUTĖS

— Rugsėjo 25 d. Altoriaus 
draugija ruošiasi savo sma
giai pramogai.

— Lietuviški judamieji 
paveikslai bus rodomi para
pijos salėje spalių 2 d. vaka
re.

— Choristai dainuos šio 
šeštadienio vakarą 6’vai. per 
WCNW radijo stotį. Kalbės 
kun. Jonas Balkūnas apie 
įspūdžius iš Lietuvos.

— Rugs. 9 d. mirė Gabrie
lius Bakšys ir palaidotas šv. 
Jono kapuose rugs. 11 d.

— Pranciškonės seselės 
vėl pradės mokyti lietuvių 
kalbos kursuose rugsėjo mė
nesio pabaigoje.

— Vyčiai ruošiasi prie ru

Brooklyno žvėryne nušau
tas dramblys, patelė, kuriai 
buvo suparaližuotos kojos. 
Veterinarijos gydytojai ne- 

deninių šokių spalių 15 d. įgalėjo pagelbėti, todėl pats
— Pas Kručus lankėsi žvėryno virš, paleido kul- 

Lietuvos svečias, majoras ką visų lankytojų mėgtam 
Narušis su žmona. gyvuliui į galvą. Dabar no

rima gauti naują dramblį. 
Vienas medžiotojas pasiūlė 

i žvėrynui savo užaugintą 
Vedyboms ruošiasi Elena Į dramblį, kurs dabar yra Af- 

Sabaliauskaitė, brooklynietė,, rikoje ir jo atgabenimas 
Apreiškimo par. choro veik- kaštuotų apie du tūkstan- 
li narė su Vincentu Paulaus-, čius dolerių.
ku, Maspetho par. choristu1 - ------------
ir veikėju. Šliūbas įvyks lap- SIUVĖJAMS BŪSIANČIOS 
kričio 27 d. Apreiškimo par.

. bažnyčioje.

RUOŠIASI VEDYBOMS

GERESNĖS DIENOS

--------  Drabužių siuvyklų savi-
Marytė Tvaskaitė, veikli ( ninkai šiam rudeniui ir atei- 

Angelų Karalienės par. na- nančiam rudeniui pramato 
re, susituoks su Albinu Lep-1 daug geresnius laikus. Užsa-

siu rugsėjo 25 d. Šliūbas bus 
Angelų Karalienės par. baž
nyčioje.

Jaunoms porelėms linkėti
na sukurti gražius šeimos 
židinius.

Tenka pastebėti, kad abi 
poros, kaip susipratę jau
nuoliai, vestuvių pakvieti
mus užsakė Amerikos spau
stuvėje. R. J.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Sodalietėms
Šį sekmadienį, rugsėjo 

d., per 9 vai. mišias įvyks 
bendra Komunija. Visos na
rės prašomos dalyvauti.

Įdomi pramoga
Angelų Karalienės par. 

šv. Vardo dr-ja savo susi
rinkime rugsėjo 11 d. tarėsi 
ką nors netolimoj ateity su
rengti. Tam reikalui išrink
ta komisija, kuri stengsis 
surasti naujybių.

Kurie seks Amerikos laik
raščio skiltis tuo klausimu, 
neapsigaus, nes yra planuo
jamas nepaprastas įvykis. 
Kas bus, tai pranešime kiek 
vėliau, tuo tarpu prašome 
rengtis. Kom. narys.
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ŠV. JURGIO PARAPIJA

Šv. Vardo vyrų dr-ja yra 
nutarusi rengti šaunų balių 
šeštadienį, spalių 1 d., para
pijos salėje. Gros Nakties 
Pelėdų orkestras. Visi kvie
čiami atsilankyti. Pelnas pu
siau su parapija. Vald.

SUGRĮŽO GARŠVOS 
ŠEIMA

Rugsėjo 12 d. Aquitania 
laivu iš Lietuvos sugrįžo 
Juozo Garšvos šeima: žmo
na, duktė Anita ir sūnus i 
Juozas. Drauge su jais grįžo 8 d. atsilankyti į Apreiš-

porį kimo par. salę, kurioje įvyks 
platus ir turiningas minėji
mas.

ir G. Spurgaitė, gyv. 
Jefferson, L. I. Visi jie pa
tenkinti kelione ir viešėjimu 
Lietuvoje.

Tą dieną, vakare, Garšvų 
namuose suruoštos grįžu- 
siems sutiktuvės, kuriose 
dalyvavo gausus būrys sve
čių; dalyvių skaičiuje buvo 
ir kunigai Aleksiūnas ir 
Kartavičius. Stud. Garšvai- 
tė pareiškė savo nepaprastą 
džiaugsmą turėjusi laimės 
praleisti vasarą Lietuvoje ir 
lauksianti artimiausios pro
gos, kada vėl galėsianti ap
lankyti gražiąją savo tėvų

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Šį penktadienį, rugsėjo 16 
d. Įvyksta Maspetho piliečių 
klubo svarbus susirinkimas. 
Visų narių pareiga būtinai 
dalyvauti, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarti.

Valdyba.

NUŠOVĖ DRAMBLĮ 

kymai jau plaukia iš Įvairių 
valstybės vietų. Ypatingai 
diegelis drabužių pareikala
vimas esąs vidurinėse vaka
rų valstybėse.

LAUKIAMA KONCERTO

Spalių 23 d., sekmadienį, 
Apreiškimo parapijos salėje 
Įvyksta art. J. Žukauskaitės 
koncertas. Be pačios Žukau
skaitės, dar dainuos Alek
sandras Vasiliauskas. Teko 
nugirsti, kad programa ruo
šiama plati ir įdomi, kas su
kelia visuomenės susidomė
jimą. Tat sveikintinos yra 
mūsų naujų artistų pastan
gos vis labiau sudominti mū
sų lietuvių išeiviją, o kartu 
ir jaunajai kartai duoti gra
žesnių dalykų.

VILNIAUS GEDULO DIE
NOS MINĖJIMAS

Vilniaus gedulo dienos, 
spalių 9-tosios, minėjimas 
mūsų apylinkėje bus spalių 
8 d., šeštadienį, Apreiškimo 
par. salėje. Minėjimo pa
grindiniais kalbėtojais bus 
inž. Ant. Mažeika ir Kazys 
Vilniškis. Abu jie yra lankę
si Vilniuje, tad visiems ga
lės papasakoti labai Įdomių 
žinių iš Vilniaus krašto lie
tuvių gyvenimo ir iš viso 
apie Vilniaus dabartinę pa
dėtį, lietuvių vilniečių gyve
nimą, jų skriaudas ir t.t.

Minėjimą ruošia K. Fede
racijos New Yorko apskri
tis. Minėjimui diena jau ga
lutinai paskirta. Visi prašo
mi nepamiršti, kad spalių 8 
d. minėsime Vilniaus pagro
bimo liūdnas sukaktuves, 
ryžtingai atnaujinsime savo 
pasižadėjimus dirbti Vil
niaus išvadavimo siekiams. 
Visi lietuviai kviečiami spa-

DARBO PARTIJOS 
PRAKALBOS

Penktadienio vakare, rug
sėjo 16 d. piliečių klubo sa
lėje Įvyks prakalbos, kurias 
ruošia Amerikos Darbo Par
tijos 14 A. D. Lietuvių Klu
bas. Kalbas sakys keli kal
bėtojai, kurių tarpe bus ir 
Amerikos redaktorius.

Iš kitataučių kalbės teisė
jas Lous Waldman, Bernard 
Beuvick, Irving Vilson, Au
gust Claessons ir 14 A. D. 
miesto tarybos narys Louis 
Hollander.

Pradžia lygiai 8 vai. vak. 
Įžanga dykai.

Darbo Partijos Koresp.

GIMTADIENIO PUOTA
.Rugsėjo 11 d. A. Kazlaus

kienė, šv. Jurgio par. narė, 
savo sūnaus gimtadienio 
proga suruošė puotą, kurion 
pakvietė savo drauges, dau
giausia sąjungietes. Vaišių 
stalas buvo apkrautas ska
niais valgiais. Vakaro pro
gramai vadovavo M. Bran- 
gaitienė. Linkėjimų pareiš
kė A. Jakupčionienė, B. Mie
želienė, A. Samolienė, A. I 
Kralikas, D. Varnienė, Raš- 
kevičius, Adomaitis. Įteikta 
dovanų, už kurias dėkojo 
motina ir A. Kazlauskas.

Sąjungietė.

VILNIŠKIS KELIAUJA
ORLAIVIU

Kazys Vilniškis neseniai 
lankėsi Vilniuje, kur atvyko 
orlaiviu drauge su lakūnu 
Paulium Šalteniu. Pabuvę 
Vilniuje kelias dienas, jie iš
lėkė orlaiviu į Varšuvą. Į 
New Yorką Vilniškis grįši 
spalių mėnesio pradžioje,

AMERIKA

NAUJAS MOTORLAIVIS „STOCKHOLM”
Modernus laivas „Stock

holm”, 28,000 tonų, nauja 
Švedų Amerikos Linijos pa
žiba, nuleistas į jūrą gegu
žės 29 d. Cantieri Riuniti 
laivų statybos • bendrovės 
uoste, Monfalcone, netoli 
Triesto, Italijoj.

Laivą krikštijo Švedijos 
princesė Ingeborg, dalyvau
jant įžymiems asmenims.

„Stockholmas” bus dides
nis ir greitesnis už dabartinį 
linijos pažibą „Kungsholm”; 
pradės plaukioti 1939 m. ba
landžio mėn., lenktyniuoda- 
mas su kitais „Baltojo šve
dų laivyno” laivais, tarp 
New Yorko ir Gothenburgo. 
Atitinkamai prirengtas pa
sivažinėjimams ir bus daž
nai naudojamas iš New Yor
ko į Vakarų Indiją, Pietų 
Ameriką, Skandinaviją ir 
Pabaltijo valstybes.

Laivas „Stockholm” yra 
625 pėdų ilgio, 82 pėdų plo
čio ir „gross tonage” 28,000, 
vandeny bus 28 pėdos. Išori
nė išvaizda labai didinga, 
nuolaidžios (streamlined) 
konstrukcijos, su dviem že
mais kaminais. Trys atski
rai veikią Diesel motorai 
Sultzer’io rūšies galės nu
plaukti apytikriai 19 jūrų 
mylių į valandą. Regulia
riam keliavimui turės vietų 
1,300 keleivių pirmoje, turi
stų ir trečia klase. Laivo 
įgula 600. Laive yra dešimt 
denių. Įvairios salės, viešie
ji kambariai apšviečiami ne
tiesiogine šviesa. De luxe 
kajutės turės privačias ve
randas ir beveik visi kiti 
kambariai yra išoriniai su 
viena ir dviem lovom. Ele
gantiški baldai, rūkymo sa- 
lionai, bibliotekos, rašymui 
kambariai, koktelių barai ir 
t.t. Kirpyklos, grožio salio- 
nai, krautuvės, keltuvai, vie
tiniam naudojimui ir radijo 
telefonai, maudymosi basei
nai, turkiškos ir elektrinės 
pirtys, gimnastika ir t.t. Du 
maudymosi baseinai kelei
viams ir vienas laivo įgulai, 
šeši keleiviniai keltai. Ketu
ri įrengimai kalbantiems pa
veikslams rodyti; keleiviai 
galės radijo telefonu susi
kalbėti. Apsauga nuo gaisro, 
pagal vėliausią madą ir išra
dimus.

Švedų Amerikos Linija 
palaiko nuolatinį susisieki
mą tarp New Yorko ir Klai
pėdos per Gothenburgą; ke
lionė prasideda ir baigiasi 
linijos laivais. Nuo Kalmaro 
ar Stockholmo keleiviai į 
Klaipėdą vyksta moderniu 
S. S. „Marieholm”. Ir lietu
viams teks naudotis naujuo
ju Švedų Amerikos Linijos 
laivu „Stockholmu”, pritai
kintu z šių modernių laikų 
keliavimui.

VI. Mučinskas.

DARBININKŲ MOKYKLA

Spalių 4 d. pradės veikti 
katalikų darbininkų mokyk
la. Norinčių kursus lankyti 
surašymas bus rugsėjo 23, 
24 ir 30 ir spalių 1 d. vaka
rais. Mokyklą gali lankyti 
tik tie darbininkai, kurie 
priklauso unijoms. Darbinin

kų tikybos nežiūrima. Mo
kyklai vadovauja kun. W. 
J. Smith, S. J. Mokyklos ad
resas: Brooklyn Prep School 
Building, Carrol St. ir No
strand Ave.

PERMAINOS LIETUVOS 
KONSULATE

Lietuvos generalinio kon
sulato sekretorius Anicetas 
Simutis nuo rugsėjo 1 d. pa
skirtas konsulato atašė 
(attache).

KAZYS BALTRAMAITIS 
IŠVYKO Į LIETUVĄ

Buvęs Lietuvos Gen. Kon
sulato tarnautojas Kazys 
Baltramaitis su žmona rug
sėjo 14 d. laivu Kungsholm 
išvyko 2 metam Lietuvon, 
kur studijuos Vyt. Didž. 
Universitete, kaip Švietimo 
M-jos stipendininkas. Išva
žiuojančius išlydėjo pats 
gen. konsulas Jonas Budrys 
su ponia, inž. Šalkauskas, 
Ig. Budreckis, Baltramaitie- 
nė, V. Krizonytė, V. Užda
vinys ir kiti. R.

KUZMISKAS PASKIRTAS 
INSPEKTORIUM

Lietuvių siuvėjų lokalo vi
cepirmininkas Kazys Kuz- 
miskas, mūsų laikraščio 
skaitytojas, šiomis dienomis 
paskirtas kariuomenės dra
bužių skyriaus jaun. inspek
torium. Jis dirba Philadel- 
phijoje. Linkime jam geriau
sio pasisekimo.

MAŽAI IŠLAIKO 
EGZAMINUS

Praeitų metų gale New 
Yorko valstybės pašalpos 
skyriuje norėjo gauti darbo 
42,803 asmenys, kurie mėgi
no savo laimę egzaminuose 
stenografų ir sekretorių vie
toms. Iš visų tų asmenų iš
laikė egzaminus tik 11,738. 
Vadinasi, tik ketvirtadalis 
buvo laimingi.

LANKĖSI TORONTO 
KONSULAS

Rugsėjo 5 d. buvo atvykęs 
kelioms dienoms Lietuvos 
generalinis konsulas Toron
te, Kanadoje, Grant-Suttie, 
kuris lankė generalinį kon
sulą Budrį, susipažino su 
konsulato darbu. Ta proga 
svečias matėsi ir išsikalbėjo 
kai kuriais reikalais su už
sienių reikalų ministerijos 
spaudos biuro viršininke p. 
M. Avietėnaite.

JAU PRIE DARBO

Adv. J. Andziulaitis-An- 
sell drauge su savo žmona 
Marija jau sugrįžo iš poves
tuvinės kelionės ir pradėjo 
advokatūros praktiką. Pir
mas jo žygis sugrįžus buvo 
— įsigyti kun. dr. J. Star
kaus parašytą lietuvių kal
bos gramatiką, kurią per
žiūrėjęs pareiškė, kad labai 
tinkama lietuviams ameri
kiečiams.

Rugsėjo 16 d., 1938 m.

BR00KLYN0 LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

šventadieniais aualtarua
Tel,: EVergreen 8-9229

1

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

1 
VALANDOS:

1—2 P. P. 1
6—8 vak.
Ir pagal sutartį

Tel.: MAnsfleld 6-8787 I

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS’ 1
9—12 ryte 
1— 8 vak. L

Penktadieniais uždaryta i
i! 

Tel : EVergreen 7-9105

Tel. STagg 2-7177 |I 
ALFRED J. WENTZ j

(VENCIUS) Į
ADVOKATAS ’

B

219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y. j
(Williamsburgh Bridge Plazą)

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

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

Tel. EVergreen 4-7142
SALDAINIU PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

495 Grand Street.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC-

A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER and EMBALMER

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

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
84-0? Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie FOREST PARKWAY)

♦

Res. Tel. Elizabeth 2-8537

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apclraudos ir 

bondsų reikaluose

Tel. Elizabeth 2-8661

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

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

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS

WHOLESALE AND RETAIL

NEBĖRA BIZNIERIŲ 
PROGRAMOS

Nuo birželio 30 d. veikusi 
biznierių organizacijos radi
jo programa užbaigta rugsė
jo 10 d. Kaip girdėti, ji su
stabdyta dėl lėšų stokos. 
Šiai organizacijai priklausė 
ir vietiniai laikraščiai Vie
nybė, Laisvė ir Naujoji Ga
dynė. Veikusios programos 
laiką dabar perėmė V. Ma- 

■ tusevičiaus suorganizuota 
I „radijo valandos klausytojų 
draugija”.

APDOVANOTA
BARTKEVIČIŪTĖ

Stud. Eleonora Bartkevi
čiūtė, mūsų laikraščio ben
dradarbė, šiomis dienomis 
apdovanota Šaulių sąjungos 
žvaigžde. E. Bartkevičiūtė 
studijuos dar vieneris metus 
Kaune.

Praeitą savaitę New Yor
ko miesto mokyklas lankyti 
užsiregistravo 1,200,000 mo
kinių.

Praeitą pirmadienį didžio
sios keptuvės pranešė, kad 
visokia jų kepama duona nu 
piginama 1 centu kepalui.

Brooklyn, N. Y.ą

NOTICE is hereby given that License 
No. GB10851 has been issued to the un
dersigned to sell beer at retail under Sec
tion 75 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 181 Patchen Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

CHARLES E. H. LAUBER 
181 Patchen Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2818 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 968 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AFENTULIS GEORGIODES 
d-b-a New Brighton Garden Rest.

968 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4875 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 29 
Lincoln Road, Borough of Brooklyn, County 
of kings, to be consumed off the premises.

JACOB ALEXANDER & JOSEPH 
ALEXANDER 

d-b-a Sun lite Dairy
29 Lincoln Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SL 190 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at Boardwalk at 35th St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

CONNELL BOYLE
(Bell Buoy Baths, at Coney Island) 

Boardwalk at 35th St., Brooklyn, N. Y.

1 NOTICE is hereby given that License No. 
SL 170 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2617 Emmons Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THE TAPPEN HOUSE, INC.
2617 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 77 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 100-31— 
•1th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MARY BERRY LAMBROS
d-b-a Ft. Hamilton Rest. & Beer Garden 

100-31—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
1 GB 10744 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 127 
Patchen Ave., Borough of Brooklyn, County 

, of Kings, to be consumed off the premises.
1 CHARLES COLLETT

127 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.


