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Šią savaitę Europoje įra
šyti naujos tragedijos kru
vini puslapiai. Kultūringoji 
žmonija dar kartą turėjo įsi
tikinti, kad valstybių gyve
nime viešpatauja smurto ir 
jėgos pergalė. Anglijos ir 
Prancūzijos vyriausybės pa
sirašė didžiausios gėdos do
kumentą, nusilenkdamos 
Hitleriui, pamindamos savo 
pažadus.

Čekoslovakija per 20 me
tų gynė ne tiek savo intere
sus, kiek Prancūzijos ir cen- 
tralinės Europos. Jos sie
nos buvo užtvara vokiečių 
veržimuisi į rytus ir pietus. 
Jei jos vadai nebūtų tikėję 
Prancūzijos ir Anglijos daž
nai kartotiems pažadams, 
Čekoslovakija šiandie gal 
būtų visai kitoje būklėje — 
ji galėjo seniai susitarti su 
Vokietija ir už garbingas 
nuolaidas gauti sau užtikri
nimą saugiam likimui. Bet 
čekai gynė Vakarų kultūrą, 
kurios dabartiniai apgaulin
gi sargai’ juos išdavė Hitle
rio užmačioms.

Paskutinės dienos pilnos 
nuogų liudijimų apie visišką 
valstybių dorovinį bankrotą. 
Anglijos ir Prancūzijos va
dinamos demokratijos taip 
žemai puolė, kad trūksta žo
džių šių dienų įvykiams api
būdinti.
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Lietuviai ypatingai atjau
čia skaudų likimą čekų tau
tos, kuri mums visą laiką 
buvo nepaprastai draugiška. 
Su čekais mūsų tautą jungia 
seni istoriniai ryšiai. jl5-ta- 
me amžiuje čekai, gelbėda
miesi nuo į jų sostą kėsi
nusio vokiško imperato
riaus Zigmanto, pakvietė 
Vytautą Didįjį savo kara
liumi. Vytautas pakvietimą 
priėmė, sutikdamas būti če
kų karaliumi. Kadangi pats 
negalėjo vykti, nusiuntė ten 
su kariuomene savo vieti
ninką Zigmantą, savo pus
brolio Kaributo sūnų, kurs 
Vytauto vardu valdė Čekiją 
per keleris metus. Čekų is
torija apie Vytauto karalia
vimo laikus puikiai pasisa
ko.
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Neseniai The New York 
Times dienraščio puslapiuo
se buvo palankus lenkams 
straipsnis, kuriame pasaky
ta, kad lenkai 1920 m. spa
lių mėn. užėmę Vilnių ne iš 
lietuvių, bet iš bolševikų. 
Šis neteisingas pranešimas 
buvo paimtas iš lenkų in
formacijų biuro Washingto
ne.

Malonu pažymėti, kad į 
šią lenkų propagandą grei
tai ir tiksliai atsakė Lietu
vos Pasiuntinys, P. Žadei- 
kis, kurio išsamus laiškas 
atspausdintas minėto laikra7 
čio rugs, 18 d. laidoje. Sa
vo laišką p. žadeikis baigė 
ištraukomis iš „Encyclopae
dia Brittanica”, kurioje aiš
kiai parašytas istorinis fak
tas, kad lenkai užėmė Vilnių 
„sulaužydami Suvalkuose 
prieš dvi dienas pasirašytą 
susitarimą, dalyvaujant
Tautų Sąjungos militarinei 
kontrolės komisijai”.

P. Žadeikis savo laiške 
įspūdingai nurodo, kad Vil
nius buvo ne tik senovės 
Lietuvos imperijos sostinė, 
bet ir lietuvių tautinio ir po
litinio atgimimo lopšys.

Lietuvių katalikų visuo
menė šiemet gali pasidžiaug-

SAVAITES ĮVYKIAI
' : . t. k • )

Čekai Atiduoti Hitlerio ^Worams
Gudmonas pralaimėjo

Praeitą savaitę Oakmont, 
Pa., laukuose vyko golfo 
žaidėjų rungtynės dėl pir
menybių. Iki šiol čempijonu 
buvo Omahos, Neb., lietuvis 
Jonas Gudmonas, bet jam 
nepavyko savo titulą apgin
ti. Nauju čempijonu dabar 
yra Willie Turnesa, 23 me
tų, gyvenąs New Yorko apy
linkėje. Nors Gudmonas ir 
pralaimėjo, bet visa spauda 
laiko jį vienu geriausių gol- 
fininkų pasaulyje.

ti, kad daugely mūsiškių 
mokyklų mokinių skaičius 
ne tik nesumaėjo, bet padi
dėjo. štai, Marianapolio ko
legija šiemet turi tiek auklė
tinių, kiek dar neturėjo ank
sčiau. Brooklyno Apreiški
mo par. mokykla irgi padi
dėjo mokinių skaičiumi. 
Linksmiausia tačiau žinia iš 
Providence, R. I., kur ener
gingas ir sumanus klebonas 
kun. J. Vaitekūnas atidarė 
šv. Kazimiero lietuvių par. 
pradžios mokyklą. Tai nau
jas lietuvių katalikų laimė
jimas, tai naujas šviesos ži
dinys ir lietuviško atsparu
mo liudijimas.

Providence lietuviai kata
likai rodo, kad dar ne laikas 
dejuoti dėl lietuvybės tam
saus likimo šioje šalyje, kad 
dar ne laikas pritarti veikė
jams, siekiantiems „lietuvy
bės be lietuvių kalbos”.

Ypatingu jautrumu skai
tėme žinią apie vilniečio lie
tuvio Barausko kelionę pės
čiomis į Varšuvą, kur jis rū
pinosi gauti leidimą savo sū
nui lankyti lietuvių gimna
ziją Vilniuje. Dabar gauta 
daugiau žinių apie šį taurų 
lietuvį. Jam kelionė pavyko 
— jis gavo reikiamą leidi
mą ir jo mylimas sūnus lan
ko lietuvišką gimnaziją. 
Įdomiausia, kad lenkai šiam 
sąmoningam lietuviui siūlė 
po 50 zlotų mėnesiui, kad 
tik jo sūnus lankytų lenkiš
ką gimnaziją. Judošiški gra
šiai nesugundė vilniečio lie
tuvio — jis pasirinko vargo 
kelią, bet jo elgesys liks vi
siems lietuviams kelrodžiu, 
kaip reikia išlaikyti ištiki
mybę savo tautai. Tai dar 
vienas pilkasis didvyris, 
kurs puoš mūsų tautos isto
riją.

Iš Lietuvos atėjo labai 
džiugi žinia: šiomis dieno
mis išleistas įstatymas, ku
ris panaikino buvusią Vy
tauto Didžiojo universiteto 
katalikišką filosofijos sky
rių baigusiems auklėtiniains 
skriaudą — jiems dabar pri
pažintos valstybinės aukštą
jį mokslą baigusių asmenų 
teisės. Amerikiečiai katali
kai, kaip visi žinome, daug 
rūpinosi dėl minėto univer
siteto skyriaus ir tie rūpes
čiai nebuvo veltui. Įdomu, 
ar Brooklyno Vienybė vėl 
šauksis savo ir Lietuvos Ai
do korespondentų pagalbos 
įrodinėti, kad Lietuvoje ka
talikai per paskutinį dešimt
metį nebuvo ir nėra skriau
džiami, kad jokios jiems 
priklausančios teisės nebuvo 
pažeistos? Gal ir vėl jie tuš
čiai puls kun. Balkūną, kad 
jis „maišąs Katalikų Baž
nyčios ir krikščionių demo-

Pašalino mayorą
Los Angeles miesto bal

suotojai 235,395 balsais 
prieš 128,727 nutarė paša
linti mayorą Frank L. Shaw, 
kurs vadovavo miestui nuo 
1933 metų. Tuo pat metu 
balsuotojai 198,507 balsais 
prieš 152,065 priėmė naują 
piketavimo įstatymą, kuris 
piketuoti leidžia tik tiems 
darbininkams, kurie dirba 
streikuojančioje įstaigoje.
Valstybės skola

Rugsėjo 15 d. valstybės 
skola pasiekė naujos aukštu
mos — 38 bil. 407 mil. 12 
tūkst. 443 dol. Pernai tuo 
pat laiku valstybės skola 
buvo vienu bilijonu 203 mil. 
dolerių mažesnė. Šių metų 
valstybės iždo deficitas sie
kė 716 milijonų dolerių, va
dinasi, tokiuo dydžiu valsty
bės išlaidos pralenkė paja
mas.
Gydytojų suvažiavimas

Gydytojų sąjungos cen- 
tr alinis komitetas turėjo 
Chicagoje savo nepaprastą 
posėdį, kuriame dalyvavo 
175 gydytojai. Posėdyje pla
čiai svarstytas vyriausybės 
planas įvesti privalomą svei
katos draudimą (insurance). 
Gydytojų s-gos ' vadovybė 
griežtai pasisakė prieš tą 
planą, kaip biurokratinį, 
sunkiai įvykdomą ir neprak
tišką. Vietoj to gydytojai 
siūlo įvesti ligoninių apdrau
dimą ir užtikrinti gydymo 
pagalbą neturtingiesiems 
prieinamomis sąlygomis. Be 
to, gydytojai pasisakė 
už įsteigimą atskiro sveika
tos departamento, kurio ve
dėjas — sekretorius būtų 
prezidento kabineto pilna
teisis narys.

Naujas kinų atstovas
Kinijos atstovas Washing

tone dr. C. T. Wang atsi
statydino ir į jo vietą pa
skirtas dr. Hu Shih. Nauja
sis atstovas yra baigęs Cor
nell universitetą 1914 m.; 
šiuo metu jis yra Ženevoje, 
kur Tautų Sąjungos posė
džiuose atstovauja Kinijai.

Padaugėjo darbai
Darbo sekretorė Perkins 

pranešė, kad rugpiūčio mė
nesį įvairios įstaigos priėmė 
265,975 naujus darbininkus, 
kurių du trečdaliai gavo 
darbą privatinėse įstaigose. 
Rugpiūčio gale darbo ieško
ję 8,121,140 asmenų.

kratų sąvokas”?

Elizabetho vytis J. Pečiu
kaitis buvo atvykęs į mūsų 
laikraščio redakciją ir labai 
apgailestavo, kad AMERI
KOJE pasinaudota jo pasi
kalbėjimo su angliško laik
raščio bendradarbiu aprašy
mu, kuris neatitinkąs jo 
pareikštas mintis; jis mums 
pareiškė, kad išsivežęs iš 
Lietuvos gražiausius įspū
džius, kad Lietuvoje ameri
kiečiai buvo priimti, kaip 
princai, kad Lietuvos žmo
nės jiems labai patikę, kad 
jis nuoširdaus lietuviško nu
sistatymo.

Pečiukaičio pareiškimą 
mielai čia pažymime, tikė
dami, kad ir kiti laikraščiai 
tai padarys. Vis dėlto jau
nuoliai turėtų būti atsarges
ni su angliškų laikraščių 
bendradarbiais.

ATSUKITE LAIKRODŽIUS
Šį sekmadienį, rugsėjo 25 

dieną, baigiasi dienos švie
sos taupymo laikas, todėl 
šeštadienį vakare prašom 
atsukti laikrodžius viena va
landa atgal.

GRESIA POTVYNIS
Dėl kelių dienų nuolatinio 

lietaus gresia potvynio pa
vojus Connecticut ir New 
Hampshire valstybėse. Ke
liuose miestuose ten reikėjo 
jau gelbėti gyventojus.

Massachusetts valstybėje 
daugelyje vietų išplauti ke
liai. Į Bostoną jau negalima 
įvažiuoti visais keliais.

Geresnė duona
Šios savaitės pradžioje 

Vokietijoje gyventojai pra
dėjo gauti geresnę duoną. 
Tai padaryta maisto vyriau
sio komisaro, gen. Goeringo, 
įsakymu.

Gubernatoriai kas bulves
Idaho ir Maine gubernato

riai Clark ir Barrows rugsė
jo 28 d. Fort Fairfield lau
kuose turės įdomias lenkty
nes bulvių kasime. Praeitą 
savaitę gub. Barrows išrink
tas gubernatorium antram 
terminui ir ta proga jis ga
vo gub. Clark tokią telegra
mą: „Nuoširdus sveikinimas 
rinkimų pergalėje. Tavo lai
mėjimas bus blogu ženklu 
man, jei žirfcūi apie bulves 
tiek, kiek apie politiką”.
Mirė baltųjįj nekentėjas

Praeitos savaitės gale Ok- 
lahomoje mirė indėnas 
John Stink, 80 metų. Jis ne
paprastai neapkentė baltųjų 
po to, kai miestelio polici
ninkas nušovė jo kelis šunis, 
kuriuos jis mėgdavo atsi
vesti į miestelio centrą ir sė
dėti prie vienos krautuvės 
laiptų. Tada jis prisiekė nie
ko bendra neturėti su baltai
siais, nuėjo į kalną ir ten iš
gyveno per 30 metų tikru 
atsiskyrėliu.

Vokiečių prekyba
Rugpiūčio mėnesį Vokieti

jos prekyba nebuvo pelnin
ga vokiečiams. Užsieniui vo
kiečiai pardavė prekių už 
445 mil. markių, o pirko už 
509 mil. 500 tūkst. markių. 
Betliejus arabų rankose

Rugsėjo 17 d. Palestinos 
vyriausybė turėjo atiduoti 
Betliejų, Kristaus gimtinę, į 
arabų teroristų rankas. Su
kilėliams arabams pavyko 
užimti policijos stotį; jie 
padegė visus valdžios na
mus ir policija turėjo pasi
traukti. Anglų kareivių bu
vo visai mažai, o miestą 
saugojo arabų policija. Ma
noma, kad anglai visur per
ims policijos pareigas, nes 
arabų policininkai neatsilai
ko prieš arabus sukilėlius.
Bombardavimo aukos

Tautų Sąjungos komisijai 
Ženevoje Ispanijos „vyriau
sybininkų” atstovas prane
šė, kad nuo 1936 m. liepos 
18 d. iki šiol gen. Franco 
orlaiviai numetė 24,000 bom
bų, kurios užmušė 7,000 ci
vilių asmenų, sužeidė apie 
11,000 vyrų, moterų ir vai
kų ir sunaikino 10,000 na
mų. Kiek aukų padarė „vy
riausybininkų” orlaiviai, ko
misijai nepranešta.

Taika per prievartą
Rašant šiuos žodžius Če

koslovakijos padėtis jau bu
vo beveik aiški. Jos vyriau
sybė turėjo priimti savo są
jungininkės Prancūzijos rei
kalavimą nusileisti Hitlerio 
ultimatumui — atiduoti Vo
kietijai savo teritoriją, ku
rią turi apgyvenę Sudetų 
vokiečiai. Gavęs čekų sutiki
mą pasiduoti smurtui ir jė
gai, Anglijos premjeras 
Chamberlain rugsėjo 22 d. 
turėjo vėl lėkti orlaiviu į 
Vokietiją ir ten oficialiai 
pasakyti Hitleriui, kad Če- 
koslovąkija sutinka be ko
vos atiduoti Vokietijai savo 
teritorijos dalį su apie pus
ketvirto milijono gyventojų.

Derybos Londone
Rugsėjo 18 d. Londone 

įvyko svarbus Anglijos ir 
Prancūzijos premjerų ir jų 
artimiausių ministerių pasi
tarimai, kuriuose po kelioli
kos valandų svarstymų, nu
tarta patenkinti Hitlerio rei
kalavimus, kuriuos vokiečių 
diktatorius pareiškė Angli
jos premjerui, kai šis rugsė
jo 15 d. buvo nulėkęs orlai
viu pas Hitlerį. Nors Angli
jos ir Prancūzijos „planas” 
priimtas oficialiai, rašant 
šiuos žodžius dar nebuvo 
paskelbtas, bet žinomas kai
po toks:

Londono sąlygos
1. Čekoslovakija atiduoda 

Vokietijai Sudetų kraštą, 
kurio apylinkės bus pripažį
stamos Vokietijai pagal pa
skutinių rinkimų davinius: 
kur naciai surinko 70 nuo
šimčių balsų, tie miestai ir 
apylinkės atiduodama vo
kiečiams ;

2. Už atidavimą Sudetų 
krašto, Čekoslovakijai ga
rantuojama neutralumas ir 
likusios teritorijos neliečia
mumas; šį garantavimą pa
sirašo Vokietija, Anglija, 
Prancūzija, Italija, Rumuni
ja ir gal kitos valstybės. Be 
to, Čekoslovakija turi atsi
sakyti nuo savo sąjunginių 
sutarčių su Prancūzija ir 
Sovietų Rusija.

Tokiam planui vieningai 
pritarė Anglijos ir Prancū
zijos ministerių kabinetai. 
Apie šį jų nutarimą tuojau 
pranešta Čekoslovakijos vy
riausybei, reikalaujant jos 
sutikimo, čekų vyriausybė 
buvo nustebinta ypač savo 
sąjungininkės Prancūzijos 
elgesiu. Prahoje, čekų sosti
nėje, žmonių miniose kilo 
didžiausias nepasitenkini
mas prancūzais ir anglais, 
bet išlaikyta visiška rimtis. 
Tauta pasitikėjo savo vy
riausybe ir laukė jos veiks
mų.

Čekų siūlymai
Čekų vyriausybė daug 

svarstė, daug tarėsi su už
sienio valstybių atstovais ir 
rugsėjo 20 d. nusiuntė savo 
pranešimą į Londoną ir Pa
ryžių, nurodydama, kad Če
koslovakija yra pasiryžusi 
tartis veikiančių sutarčių 
ribose; ji nurodė, kad čekai 
tūri arbitražo sutartį su Vo
kietija, tad esamą ginčą 
spręsti derybų keliu; čekai 
pasiūlė visą reikalą perduo
ti Tarptautiniam Tribuno
lui.

Rusų žodis
Prancūzijos ir Anglijos 

vyriausybės Čekoslovakijos 
pareiškimą ir siūlymą grie
žtai atmetė, pareikalauda- 
mos aiškaus atsakymo: taip 
ar ne. Čekams liko aiški iš
vada : nusilenkti jėgai ir 
smurtui ar kovoti vienai 
prieš Vokietiją. Rugsėjo 21 
d. čekai pranešė Prancūzijai 
ir Anglijai, kad jie priima 
reikalavimus per prievartą.

Čekai tarėsi su Sov. Rusi
jos atstovais, nes jie turėjo 
apsaugos ir gynimosi sutar
tį ir su Sovietų Rusija. Mi
nėtoje sutartyje Rusija bu
vo pasižadėjusi ginti Čeko
slovakiją nuo užpuoliko, jei 
ją gins ir Prancūzija. Rusi
jai dabar buvo lengva atsi
sakyti nuo pagalbos, kadan
gi Prancūzija nesutiko pir
mutinė stoti į pagalbą. Ru
sijos užsienio reikalų komi
saras Litvinovas Ženevoje 
pasakė dramatinę kalbą, ku
rioje pasmerkė Prancūziją 
už nusilenkimą Hitleriui. 
Litvinovas pareiškė, kad 
Sov. Rusijos kariuomenės 
štabas buvo pasiruošęs tar
tis su čekų ir prancūzų karo 
vadais ir duoti visą pagal
bą, kokia tik galima kovoje 
prieš užpuoliką. Laikraščiai, 
tiesa, primena Litvinovui 
jo garsų pareiškimą kovo 
mėnesį, kai jis pasakė, kad 
Rusija pasiruošus ginti Če
koslovakiją Kai jam tadą 
nurodytos kliūtys, nes rusai 
gali pasiekti čekus tik per 
Lenkiją ar Rumuniją, Litvi
novas tada atsakė: kai yra 
noras, tada yra ir kelias. 
Bet ir Sovietai šiuo momen
tu neparodė net tikro noro 
ginti, nei kelio ieškojo.

Lenkų ir vengrų siekiai
j Čekoslovakijos teritorijos 
padalinimas dar nei visai 
aiškus. Padėtimi naudojasi 
Lenkija ir Vengrija, kurios 
reikalauja atiduoti joms tas 
čekų teritorijas, kurias yra 
apgyvenę vengrai ir lenkai. 
Lenkų siekiai, tiesa maži — 
jie reikalauja Tešino, kur 
esą apie 80,000 lenkų, o ven
grų norai kur kas didesni; 
jie nori teritorijos, kurioje 
gyvena apie 800,000 vengrų. 
Lenkijai ir Vengrijai prita
ria Mussolini, kurs jau ke
liose kalbose pareiškė, kad 
turi būti atsižvelgta ir į 
Lenkijos ir Vengrijos reika
lavimus. Šios savaitės pra
džioje pas Hitlerį buvo at
vykę lenkų ir vengrų vy
riausybių atstovai, kurie 
prašė Hitlerio, kad jis ir jų 
valstybių nepamirštų, todėl 
galima laukti naujo ultima
tumo su grasinimu.

Nepasitenkinimas
Anglijos ir Prancūzijos 

vyriausybių nutarimai pla
čiose masėse nesulaukė vi
suotinio pritarimo. Nors ir 
reikštas pasitenkinimas, 
kad išvengiama karo, tačiau 
murmamą, kad kaina labai 
didelė. Anglijos buvęs užsie
nio reikalų ministeris Eden 
rugsėjo 21 d. pasakė kalbą 
per radiją; jo kalboje skam
bėjo aiškus nepritarimas 
premjero pasirinktam ke
liui; jis pasakė, kad dabarti
nis anglų ir prancūzų žygis 
visai neapsaugojo taikos; jo 
pareiškimu, pasaulinė taika 

dabar blogesnėje būklėje nei 
prieš 6 mėnesius.

Prancūzijos dešiniųjų ir 
kraštutinių kairiųjų spauda 
griežtai priešinga vyriausy
bės atsisakymui nuo savo 
duoto pažado. Paryžiaus 
darbininkų unijos paskelbė 
streikus, šalyj jaučiamas 
didelis neramumas.

Anglijos premjeras Cham
berlain, užbaigęs Čekoslova
kijos padalinimą, manoma, 
paleis tautos atstovų rūmus 
ir paskelbs visuotinius rin
kimus, kuriuose piliečiai tu
rės progos pritarti jo vestai 
politikai arba ją atmesti. 
Bet tie rinkimai įvyks tada, 
kai Čekoslovakija bus nete
kusi savo teritorijos dalies.

DRAUDŽIA LIETUVIŠKAS 
PAMALDAS

Vilnius. — Lenkai, sulik- 
vidavę Vilniaus lietuvių or
ganizacijas, pradėjo stipriau 
varžyti lietuvių teises net ir 
bažnyčiose, trukdydami lie
tuviškas pamaldas. Neseniai 
lenkai uždraudė nešti į baž
nyčias lietuviškas vėliavas.

PAKEISTAS KLAIPĖDOS
RINKIMŲ ĮSTATYMAS

Klaipėda. — Šiomis dieno
mis pakeistas Klaipėdos sei
melio rinkimų įstatymas ta 
prasme, kad patys rinkimai 
labiau suprastinti. Pakeista 
įstatymą vykdant, rinki
kams bus daug lengviau at
likti savo pilietinę pareigą.

NAUJI ĮSTATYMAI

Kaunas. — šiomis dieno
mis Lietuvos vyriausybė pa
teikė seimui Lituanistikos 
instituto ir darbininkams 
nuo nelaimingų atsitikimų 
apdrausti įstatymų projek
tus.

PREZIDENTAS TARPI
NINKAUJA GINČE

Washington, D. C. — Ge
ležinkelių bendrovių ir jų 
tarnautojų atstovai tarėsi 
su prezidentu dėl susidariu
sios padėties ryšium su ge- 
žinkelių bendrovių pasiryži
mų nuo spalių 1 dienos su
mažinti geležinkeliečiams al
gas 15 nuošimčių. Preziden
tas sudarė komitetą iš 6 as
menų, po 3 iš darbininkų ir 
darbdavių. Komitetui paves
ta paruošti planą, kurs būtų 
medžiaga naujam įstatymui 
geležinkeliams tvarkyti, bet 
šis komitetas netarpinin
kaus darbininkų reikalavi
me nemažinti algų. Tikima
si, kad prezidento tarpinin
kavimas apsaugos nuo gele
žinkeliečių streiko.

ATSISVEIKIO PER 
RADIJĄ

Kaunas. — Valstybės ra- 
dijofonas buvo surengęs spe- 
cialę programą, per kurią 
atitinkamai atsisveikinta su 
išvyksiančiais lietuviais 
amerikiečiais.

Berlynas. — Vokiečiai iki 
šiol turėjo kepti duoną iš 
rugių pusiau su bulvėmis. 
Šiomis dienomis Hitleris lei
do kepti duoną iš ruginių 
miltų, paliekant tą pačią 
kainą.
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Klaipėdos Krašto Politikos 
Užkulisiai

(Mūsų korespondento Klaipėdoje)

žinios, 
palei- 
kalėti 
buvo

Šiandien, kai Hitleris Ver
salio sutarties pažemintą ir 
apkarpytą Vokietiją paruošė 
karui ir visą tautą uždegė 
kovos ir keršto troškimu, 
kai jam gražiai pavyko pri
sijungti Austriją ir baigia 
vykdyti savo planą Čekoslo
vakijos teritorijos užgrobi
me, viso pasaulio lietuvių 
akys krypsta į Klaipėdos 
kraštą. Paskutinės 
kad Lietuvos valdžia 
džia visus nuteistus 
vokietininkus, kurie
prisidėję prie 1934 m. ruo
šiamo perversmo Klaipėdos 
krašte, kad jau viešuose sei
melio posėdžiuose einheits- 
listininkų atstovai drįsta 
reikalauti saugumo policijos 
panaikinimo, karo stovio 
atšaukimo ir kariuomenės 
iškėlimo iš Klaipėdos krašto, 
yra labai charakteringos 
šiuo metu. Visiems kyla abe
jingas klausimas, už ko 
čiups vokiečiai pirmiausia, 
laimėję diplomatiniu keliu 
ar kruvina kova sudėtų sri
tį ; ar jie norės iš lenkų atsi
imti daug kartų didesnę už 
Klaipėdos teritoriją — Dan
cigo , koridorių, ar stengsis 
pasigrobti Klaipėdos kraš
tą? Tas pareis nuo to, kokia 
kaina Vokietijai teks paimti 
sudėtų sritį.

Tur būt, visiems gerai ži
nomas Hitlerio planas at
gauti visas aukščiau valdy
tas žemes, užgrobti Pabalti
jo valstybes, įsigalėti vidu
rio Europoje, net paimti 
derlingus Ukrainos plotus. 
Tai jo napoleoniškos svajo
nės, kurios, reikia manyti, 
taip pat susilauks napoleo
niško galo. Bet jis neišsiža
da savo svajonių, joms vyk
dyti pakinkė visą vokiečių 
tautą, milžiniškas sumas, 
kasmet išleidžia krašto ap
ginklavimui ir užsienio pro
pagandai, ypatingai daug 
skiriama suvokietinimui 
Klaipėdos krašto, Dancigo, 
sudėto sričių gyventojų.

Pažiūrėkime, kokia vokie
čių politika Klaipėdos kraš
te. Svarbiausias vokiečių 
tikslas yra nutautinti visus 

/ Klaipėdos krašto gyvento
jus, ypatingai ūkininkus ir 
žvejus. Tą savo darbą pra
dėjo iš pagrindų, vadinasi, 
nuo švietimo srities. Seime
lyje ir direktorijoje turėda
mi daugumą vokiškai nusi
stačiusių asmenų (jie dar 
tebėra iš „Freištato” laiko
tarpio, prieš 1923 m., mat, 
jie labai gražiai apsidraudė, 
išleisdami įstatymą, kuris 
valdininką įstaigoje patvir
tina iki jo mirties, gali pa
šalinti tik teismo keliu), vi
są švietimo programą suda
rė vokišką, pradžios mokyk
lų mokytojais skyrė tik vo
kiškai nusistačiusius asme
nis, kurie visai nemokėjo 
lietuvių kalbos, šitie moky
tojai hitlerininkų vadų buvo 
skatinami organizuoti slap
tas politines grupes.

Už šitą darbą jiems buvo

primokami algų priedai, ži
noma, iš specijalios tam rei
kalui kasos. Mokytojai pasi
darė vokiškos dvasios ugdy
tojai, save laikė „kultūrtre
geriais” — kultūros nešė
jais. Jie patys turėjo moky
ti ir numatytą statute lietu
vių kalbą, bet, galite supras
ti, koks galėjo būti moky
mas kalbos, kurios ne tik 
kad nemoka, bet dar yra jos 
priešai. Jau nuo šešių metų 
vaikai buvo išmokomi, kad 
Klaipėdos krašto sostinė ne 
Kaunas, bet Berlynas, jie 
esą garbingos germanų kil
mės, kad vokiečiai labai kul
tūringi, o „žemaičiai” nekul
tūringi, kad jų vadas esąs 
Hitleris arba buvo Hinden- 
burgas. Vaikas išmoksta 
vaikščioti, kartu jau jį iš
moko ir braižyti nacių ženk
lą „hackenkreuzą” ir šaukti 
„Heil Hitler”. Vadovėlius 
parsisiųsdavo iš Vokietijos, 
jie specijaliai spausdinti su 
naciška propaganda. Pra
džioje pasireiškė didelis pa
sipriešinimas šitai akcijai iš 
senųjų krašto lietuvninkų, 
bet tas vis labiau ir labiau 
silpnėjo. Taip nutautėjimas 
per paskutinius 30 m. yra 
labai žymus. •

Klaipėdiečio charakteris 
yra labai materijalistinis, 
todėl jis labai lengvai paper
kamas. Todėl prieš kiekvie
nus rinkimus Vokietijos ski
riami apie du milijonai litų 
duoda jiems puikių rezulta
tų. Už tuos pinigus vietiniai, 
net ir „ateiviai” iš Žemaiti
jos darbininkai parduoda 
savo įsitikinimus, savo sąži
nę, tautybę. Inteligentija ge
rai apmokama už „tą kultū
rinę misiją”. Prisimenu dar 
faktą iš 1934 m. seimelio 
rinkimų, kai hitlerininkų 
pasamdyti asmens (keletas 
buvo ir lietuviai) vidurnak
tį lipdė provokacinius vokiš
kus atsišaukimus ir kaip 
apie antrą valandą Preky
bos Instituto studentai lipdė 
lietuviškus. Tuomet jiems 
teko net susišaudyti su sam
dytais vokiečių agentais. Už 
pinigus juk buvo nužudytas 
ne vienas Klaipėdos krašte 
susipratęs lietuvis, ypač 
daugiau žinąs apie vokiečių 
judošiškus papirkinėjimus.

Atsimenu, kaip vienais 
metais Rusnės kaimo seniū
nas, smarkus vokietininkas, 
laimėjo rinkimus. Jis, besi
baigiant jo seniūnąvimo lai
kui, aplanko kiekvieną kai
mo gyventoją, su juo pasi
kalba, išklauso jų dejavimą, 
vargą, juos paguodžia ir iš
eidamas kaip „dovaną” jam 
įspraudžia į delną 10 — 50 
litų, o jei mato, kad jam 
naudingas bus asmuo, net ir 
100 litų. O šis vargšas, nors 
namuose kalba visą laiką 
hetuviškai, meldžiasi iš lie
tuviškų biblijų, visai silpnai, 
laužytai temoka vokiškai, 
visa savo siela ir kūnu atsi-1 
duoda tam „gerajam” seniū
nui. Jis vėl buvo išrinktas

Kunigas Karžygys
■ vaidinimus, ruošti viešus
• vakarus. Jo rūpesčiu buvo 

siunčiamos delegacijos pas
• Vilniaus vyskupijos valdyto

ją Mikalkevičių lietuviškų 
pamaldų reikalu Giedraičių 
bažnyčioje.

Kun. Jono Budrio veiki
mo kelias buvo ne rožėmis 
klotas. Gyveno labai sunkio
se sąlygose Pabaiske, Onuš
kyje, Obeliuose ir nuo 1912 
metų — Aknistoje. Sunkia 
savo dalimi jis niekuomet 
nesiskundė. Jis mylėjo savo 
žmones, savo parapijiečius, 
ir už tą meilę gyvybės kai
ną turėjo sumokėti.

Didžiojo Karo siaubą pra
leido Aknistoje gyvendamas. 
Čia kiek galėdamas stengėsi 
padėti savo žmonėms, juos 
užtarti prieš vokiečių išnau
dojimus. Kai Didžiojo Karo 
griaustinio dundėjimas nu
slinko į šalį, jis atvirai ėmė 
skelbti laisvės idėją.

1918 metų rudenį brolis' 
agr. Ignas, grįžęs iš užsie
nių, aplankė jį Aknistoje. 
Agr. Ignas Budrys jam pa
pasakojo apie galimą bolše
vikų įsiveržimą į Lietuvą ir 
patarė savo broliui kunigui 
bėgti. Kun. J. Budrys brolio 
patarimais nepasinaudojo, 
priešingai, ėmė organizuoti 
savanorius prieš bolševikus. 
Netrukus, 1919 m. sausio 27 
d., kun. Budrys bolševikų 
buvo suimtas ir pasodintas į 
kalėjimą Jekobs pilyje (Lat
vijoje). Kunigo Jono gimi
nės ir draugai buvo paruošę 
planą jį gelbėti, bet jis bėgti 
atsisakė. Jis buvo tvirtai įsi
tikinęs savo nekaltumu. Ma
nė, kad jam ir šiaip nieko 
blogo nedarys: pakalinę 
paleis. Bet dalykai visai ki
taip virto. 1919 m. vasario 
26 d. teismas paskelbė jam 
mirties bausmę. Kun. Jonui 
Budriui sprendimas buvo vi
sai nelauktas ir netikėtas. 
Taip jis norėjo dar gyventi 
ir dirbti nuoširdžiai pamiltai 
ir laisvai savo Tėvynei. Vie
ną dieną į pasmerktųjų ka
merą kartu su kun. Budriu 
patalpino ir vieną to paties 
likimo sulaukusį liuteroną, 
kurį kun. Budrys priėmė į 
katalikų tikėjimą ir išklausė 
išpažinties. Rytojaus dieną, 
t. y. 1919 m. vasario 27, 
saulėtekyje buvo įvykdytas 
mirties sprendimas ir kun. 
Budrys buvo sušaudytas.

Ir taip karštas patrijotas, 
entuziastas ir pasiryžėlis 
krito už Tėvynės laisvę, ne
įvykdęs tiek daug siekimų ir 
norų, kiek daug dar žadėjo 
padaryti.

Kun. J. Budrys laisvu lai
ku mėgęs literatūrą ir studi- ; 
jas. Visą laiką dar svajojo ; 
pagilinti savo teologines ži
nias dvasinėje Akademijoje, 
bet taip jo svajonėms ir ne
beteko realizuotis.

Jekobs pilyje sušaudę, bol- ; 
ševikai, be grabo užkasė į ' 
duobę. Tų pačių metų rude- i 
nį antrasis kunigo Jono bro- ' 
lis, kapitonas Antanas Bud
rys, gavo leidimą perkelti jo 1 
kūną iš Jekobs pilies į Ro- 
kiškio kapines, kur, kariš
kam orkestrui griežiant ge
dulingą maršą ir lydint rai
telių žvalgų rinktinei, velio- ■ 
nis buvo palaidotas kaip ka
rys.

Rokiškyje jo giminių, bro
lių ir seserų pastangomis, 
neseniai pastatytas pamink
las, kurį puošia kun. Jono ( 
atvaizdas ir žodžiai, parašy
ti dar Tumo — Vaižganto:

„Pirmas atspėjęs Lietuvos 
laisvę.

Pirmas pasakęs ginkime 
šalį!

Ir kritęs bolševikų auka: ;

IŠ TĖVŲ ŽEMES
Šių metų liepos 22 d. Ro

kiškyje pastatytas pamink
las kilniam lietuviui patrio
tui, vienam pirmųjų savano- 

i rių, kurio vardas buvo kaž
kaip pamirštas. Tas užmirš
tas karžygys — kun. Jonas 
Budrys, apie kurį neseniai 
daug rašė Lietuvos dienraš
čiai XX Amžius ir Lietuvos 
Aidas. Tikime, kad visiems 
skaitytojams bus įdomu ži
noti, ką rašė Lietuvos Aidas 
apie kilnųjį lietuvį, kun. Jo
ną Budrį:

Ant Lietuvos nepriklauso
mybės aukuro buvo pralieta 
daug kraujo, daug tėvynei 
pasiaukojusių vyrų žuvo. 
Mirti už Tėvynę gali pasi
ryžti tik kilnios, idealios 
dvasios vyrai ir tokių hero
jų daug krito kovose už Tė
vynės nepriklausomybę. Vie
nas iš tų riterių buvo ir čia 
minimas kun. Jonas Budrys.

Kun. Jonas Budrys gimė 
1881 m. Raseinių apskr., 
Ariogalos vlsč. pasiturinčio
je dvarininkų šeimoje. Pra
džios ir gimnazijos mokslus 
ėjo Raseiniuose. Tuo metu 
Budrių šeima suėjo į pažin
tį su kun. Tumu. Kun. Tu
mas vyriausį Budrių šeimos 
sūnų, gimnazistą Joną, už
krečia pasišvęsti ir dirbti 
idėjai, kuri viršija patį gy
venimą. Ir švelnaus būdo, 
kilnios sielos Jonukas pasi
ryžta likti kunigu ir dirbti 
savojoj Tėvynėj, savo kraš
to naudai. Jis mėgina stoti į 
Žemaičių Kunigų Seminari
ją, bet čia atsiranda kliūčių. 
Bet gi jam pasiseka įstoti į 
Peterburgo kunigų semina
riją. 1905 metais baigė Pe
terburgo d v. seminariją ir 
gavo kunigystės šventimus. 
Jaunas kunigas J. Budrys 
paskiriamas į Samarą dirbti 
vokiškose katalikų kolonijo
se. Toli atskirtas nuo savo 
šalies, nuo savųjų, jis uoliai 
ėjo savo pareigas, bet jo 
dvasia nerimo. Jis troško 
gyventi savųjų tarpe ir dirb
ti saviesiems. Dėjo visas pa
stangas persikelti į Žemaičių 
dieceziją. Pagaliau 1909 m. 
jo karšti norai buvo paten
kinti.

Giedraičiuose jis ėmė or
ganizuoti lietuvių bažnytinį : 
chorą, rengti lietuvių kalba

seniūnu. Manau, visi supran
tate, keno pinigus jis dalino. 
Tik jau ne savuosius!

Kiekvieną gyventojų silp
nybę savo agitacijai vokie
čiai panaudoja. Žino, kad 
žvejai nepaprastai mėgsta 
girtauti. „Visuomenės veikė
jas” nori, kad jį išrinktų 
kandidatu į tarybą ar sei
melį. Jis sukviečia visus 
žvejus į kaimo smuklę, pa
informuoja juos už ką turė
tų balsuoti ir, žinodamas, 
kad „sauso niekas neklau
so”, jiems gerai užfundina. 
Jiems net atidaro pas smuk
lininką einamąją sąskaitą, 
kurion gali gerti keletą va
karų prieš rinkimus tiek, 
kiek jie pakelia. Na, ir ge
riama!

Taip yra demoralizuojami 
mūsų prūsų prosenolių li- 
kuonys klaipėdiečiai, taip jie 
kasdien nuodijami, persun
kiami simpatijomis Vokieti
jai. Jei Lietuva parodytų 
tiek inicijatyvos privatinių 
mokykhj steigime, pavyzdin
game organizacijų vedime, 
tinkamoje kultūrinėje pro
pagandoje ir dar skirtų to
kias pinigų sumas, tai -per 
30 — 50 metų pavyktų tau
tiniai įsąmoninti daugumą 
klaipėdiečių. O dabar vis 
didėja vokiečių naciška 
propaganda.

! — Rugpjūčio 28 d. į Klai- 627), o nekilnojamo turto
• pėdos uostą įplaukė pirmas 
i lenkų prekybinis laivas; uo

ste laivas iškėlė Lietuvos 
. tautinę vėliavą, įsikrovė ke

lias dešimtis arklių ir iš
plaukė į Stockholmą.

— Finansų ministerijos 
tarnautojai yra nutarę 
steigti akcinę bendrovę, ku
rios tikslas bus aprūpinti 
savo narius gyvenamais na
mais; bendrovės pastatytus 
namus akcininkai per eilę 
metų galėtų išmokėti savo 
nuosavybėn.

— Ilgametis Palangos kle
bonas, prel. Šniukšta pasi
traukė ir į jo vietą paskir
tas Telšių kunigų seminari
jos prof. Galdikas.

— Rugsėjo 16 — 18 dieno
mis Kaune įvyko pirmasis 
Lietuvos geografų kongre
sas, kurio metu suruošta 
ekskursija į pietinę Lietuvą.

— Pandėlio valsčiuje pa- 
' sikorė 78 metu amžiaus ūki
ninkas Šaučiūnas Ignotas; 
prieš metus jis 
šeima pradėjo 
kęsti; šeimos 
privedęs senelį 
dystės.

— Rugp. 31 
polėje po didelės perkūnijos 
kilo gaisras medžių džiovyk
loje; ugnis pastebėta labai 
vėlai, todėl liepsnos greit 
apėmė visą džiovyklą; lieps
nose žuvo darbininkas Dam- 
boravičius, kurs miegojo 
džiovyklos patalpose. Nuo
stolių esą apie 40 tūkst. li
tų.

— Panevėžyje pastatytas 
paminklas spaudos uždrau
dimo darbuotojui kun. Kar
bauskui, mirusiam 1929 m.

— Per pirmuosius 7 mė
nesius Lietuva savo prekių 
užsieniui pardavė už 137 mi
lijonus 460 tūkst. litų, o per 
tą laiką pirko užsienyje už 
128 mil. litų. Šiemet užsie
niui parduota daugiau javų, 
gyvulių ir jų maisto gami
nių, kiaušinių ir pieno gami
nių. Javų parduota už 13 
mil. litų, mėsos už 19 mik, 
sviesto už beveik 25 mil. Už
sienyje daugiausia pirkta 
statybinių medžiagų, mašinų 
ir motorams degamos me
džiagos.

— Per pirmą pusmetį Lie
tuvos valstybės iždas turėjo 
pajamų 167 mil. 860 tūkst. 
litų, o išlaidų — 162 mil. 
680 tūkst. litų.

— Rašytoja S. Čiurlionie
nė pasitraukė iš universite
to, kur ji skaitė lietuvių kal
bos bendrą kursą; jai pa
skirta pensija (600 litų mė
nesiui). Ji dabar atsiduo- 
sianti daugiau literatūri
niam darbui.

— Praeitą vasarą Lietu
voje penki lietuviai ameri
kiečiai susituokė, kurių da
lis palieka Lietuvoje apsi
gyventi; sužinota, kad tuo 
pat laiku į Lietuvą atvyku
sios ištekėjo keturios ameri
kietės lietuvaitės.

— Pernai Klaipėdos uos
tas davė pusantro milijono 
litų pajamų; tai pirmi me
tai, kai uostas davė daugiau 
nei jo reikalams išleista. 
Nuo 1923 metų iki šių metų 
sausio 1 d. Lietuvos vyriau
sybė Klaipėdos uosto tobuli
nimo reikalams išleido veik 
39 milijonus litų.

— Šiais metais pastebėtas 
mažesnis varžytynių skai
čius; per pirmus 7 mėnesius 
šiemet kilnojamo turto var
žytynių buvo 508 (pernai

apako ir jo 
labai neap- 
šiurkštumas 
prie saužu-

d. Marijam-

Buvo jų sušaudytas Ja
kobs pilyje 1919. II. 27.

Lietuva ilgai minės gerąjį 
savo sūnų”.

varžytynių skaičius siekė 
485 (pernai 699).

— Per pirmą pusmetį šie- 
• met Lietuvoje įsisteigė 30 

naujų pramonės įmonių ir į 
jas įdėta apie 2 mil. 130 
tūkst. litų kapitalo. Dau- 

: giausia kapitalo įdėta į dur
pių, plytų ir čerpių įmones.

— Šv. Antano bažnyčioje, 
Kaune, įrengti modernūs 
elektriniai vargonai, kurių 
garsai išgaunami elektros 
pagalba. Šv. Antano bažny
čia neseniai pastatyta; nau
jos parapijos klebonas yra 
kun. Želvys, vienas pirmųjų 
Lietuvos kariuomenės sava
norių.

— Pernai Lietuvoje paga
minta apie 142 tūkst. tonų 
durpių, kurios sunaudotos 
kurui; apskaičiuojama, kad 
toks durpių kiekis apsaugo
jo 1200 hektarų miškų nuo 
iškirtimo. Durpes vartoja 
ne tik atskiri ūkiai, bet ke
letas elektros stočių.

— Naujasis Panevėžio — 
Joniškėlio geležinkelis visai 
baigiamas statyti; didžiausi 
statybos darbai vykdomi 
Panevėžy. Naujos geležinke
lio linijos atidarymas įvyks 
spalių viduryje.

— Specialius kaminkrė
čiams kursus Kaune lankė 
55 asmenys, bet egzaminus 
išlaikė tik 45; tai pirma 
„diplomuotų” kaminkrėčių 
laida.

— Buvęs Dancigo vysku
pas O’Rourkas, turėjęs dėl 
nacių intrygų pasitraukti iš 
Dancigo, apsigyveno Pagirio 
dvare, Ukmergės apskr., pas 
savo giminaičius; jis nese
niai pakeltas arkivyskupu.

— Šiemet Vokietija turėjo 
labai blogą obuolių derlių, 
todėl Lietuvoje jie pirks 
obuolių už apie pusę milijo
no litų.

— Ramygalos kapinėse 
pastatytas paminklas kun. 
Rankelei, daug veikusiam 
tarp darbininkų. Yra 
organizavęs komitetas 
statyti paminklą kun. 
kelei ir Kaune, kur jis 
labai populiarus tarp darbi
ninkų.

— Šiemet Latvijoje veikia 
viena lietuvių gimnazija 
(Rygoje) ir 10 lietuviškų 
pradžios mokyklų.

— Žaliakalno (Kaune) po
licija sulaikė vieną čigonę, 
kuri apgaudinėjo merginas; 
ji pardavindėdavusi ypatin
gas žoleles, kurios buvo ski
riamos „libčikui” virti. Sa
vo čigoniškomis gudrybėmis 
ji buvo apgavusį 10 mergi
nų, išviliodama iš jų gražias 
sumas pinigų.

— Lietuvos kalėjimuose 
yra apie 3,750 kalinių, kurių 
100 nuteisti kalėti iki gyvos 
galvos. Mirti nuteistų šiuo 
metu yra trys, bet jų bylos 
dar laukia aukštesnių teis
mų sprendimų.

— Nuo nelaimingų atsiti
kimų Lietuvoje yra apsi- 
draudę ape 96,000 darbinin
kų.

—. Buvęs amerikietis kun. 
P. Lapelis, Švėkšnos gimna
zijos kapelionas, praeitą va
sarą sulaukė kunigavimo 25 
metų sukakties. Sukaktuvi
ninkas aktyviai dalyvauja 
tikybinėje spaudoje.

— Dabartiniai prezidento 
rūmai būsią sugriauti ir to
je vietoje įrengta didelė pre
kių stotis; nauji prezidento 
rūmai bus pastatyti netoli 
Parodos aikštės, prie Žalio
jo kalno.

— Šiomis dienomis Lietu
voje viešėjo tarptautinės 
Raudonojo Kryžiaus lygos 
generalinis sekretorius Gel-

Gat 
mos, j 
vestos 
deliais 
sto pi 
koše,

gudas, kuris savo laiku už
tarė Lietuvą prieš lenkų in- 
trygas. Taip pat viešėjo pa
saulinės Rotary klubų są
jungos pirmininkas Hage- 
ris.

— Apskaičiuojama, kad 
Kaune benamių gatvės vai
kų esą apie 2000, kuriems 
numatoma steigti bendrabu
tį su amatų mokykla.

— Vykstančiuose Tauty 
Sąjungos posėdžiuose Lietu- 
vos užsienių reikalų minis
tras Lozoraitis išrinktas 
Tautų Sąjungos darbotvar
kės komisijos pirmininku ir 
taip pat išrinktas pilnaties 
prezidiuman.

— Šiomis dienomis Varšu
voje užsibaigė tarpparla
mentinė ekonominė konfe
rencija, iš kurios Lietuvos 
seimo atstovai Barkauskas 
ir Viliušis jau grįžo.

— Rugsėjo 15 d. pasibaigė 
didieji Lieu vos kariuomenės 
manevrai, kuriuos rugsėjo 
14 d. lankė valstybės prezi
dentas A. Smetona ir minis
tras pirmininkas kun. Miro
nas.

— Rugsėjo 15 d. ministras 
pirmininkas kun. Mironas 
atidarė Seimo rudens sesiją. 
Rugsėjo 16 d. išrinkta peti
cijų komisija, kurios pirmi
ninku išrinktas atstovas 
Merkys-, Kauno miesto bur
mistras.

Ukmergė. — Rugsėjo 11 
d. čia įvyko rajoninė dainų 
šventė, kurioje dalyvavo per 
1700 dainininkų.

VOLDEMARAS PRANCŪ
ZIJOJ GYVENĄS LABAI 

RAMIAI

susi-
pa- 

Ran- 
buvo

Kaunas. — Laikraščių 
pranešimu, prof. Aug. Vol
demaras, išėjęs iš kalėjimo, 
kuriame praleido apie tris 
su ęuse metų, trumpai pa
viešėjęs Fpas gimines pro
vincijoj, išvyko iš Lietuvos. 
Voldemaras gyvena nedide
liame prancūzų pajūrio ku
rorte
dijoje. Čia gyvena daugu
moje nemėgstanti triukšmo 

pasilinksminimų publi
ka. Kartu su prof Voldema- 

čia gyvenanti ir jo žmo-

pas gimines pro-

Coirssellef, Norman-

□ei

poilsiui, 
skaitęs 

Tačiau ir
prof. A.

Jis visai .
Lietuvos 

pasauline 
Voldema-

ru 
na.

Pats prof. Voldemaras 
Coirssellefe yra visiškai at
sidavęs 
liovėsi 
spaudą, 
politika
ras mažai tesidomi. Dau
giausia laiko skiria ilgiems 
pasivaikščiojimams ir ra
miam poilsiui ties jūros 
krantais.

Laikas nuo laiko prof. A. 
Voldemaras parašo keliems 
Kauno profesoriams, su ku
riais visada palaikęs drau
giškus santykius. Šiaip prof. 
A. Voldemaras niekam ne
rašo. Net jo buvę vienmin
čiai negauna iš jo laiškų ir 
jie jam nerašo.

Rugsėjo mėn. antroj pusė
je prof. A. Voldemaras žada 
išvykti iš Coirssellef ir ap
sigyventi Caen mieste. Tai 
yra nedidelis universiteto 
miestas Normandijoje. Caen 
universitetas turi gerą kny
gyną, kuriuo prof. A. Volde
maras nori pasinaudoti sa
vo moksliniams darbams.

Prof. A. Voldemaras tu
rįs paruošęs kelių religinių, 
istorinių ir filosofijos vei
kalų projektus. Jis yra pasi
ryžęs per žiemą parašyti 
vieną didesnį veikalą.

Žurnalistų prof. A. Volde
maras nė iš tolo neprisilei
džia. Pagaliau Prancūzijoj 
juo dabar nedaug ir domisi, 
nes jis gyvena ramiai, nuo
šaliai nuo kasdieninio triuk
šmo.
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Eleonora Bartkevičiūtė
Keliaujant Po Lietuva
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Birštonas yra ir istorinė 
vieta, nes ten ne kartą pats 
Vytautas su šeima apsigy
vendavo ir daug kitų kuni
gaikščių atsilankydavo, ką 
rodo anų laikų užsilikę do
kumentai. Pats Birštonas 
nuolatinių gyventojų turi 
apie 700. Gražiose apylinkė
se, pačiame Nemuno vingy
je, kurio krantai pasižymi 
savo įdomiu statumu. Aplin
kui seni, didingi miškai. 
Kurorto namai parke. Kai
po kurortas Birštonas žino
mas nuo seniai, nes gydymo 
šaltiniai atrasti jau 1846 m. 
Mineralinių šaltinių yra ke
letas. Birutės ir Vytauto šal
tinių vanduo vartojamas gė
rimui. Iš kitų šaltinių gami
namos vonios nuo šių ligų: 
reumatizmo, širdies ir krau
jo ligų, nervų, mažakraujy
stės, vaikų ligų ir t.t. Pats 
gydymas ir pragyvenimas, 
palyginamai, gana pigus. 
Apsigyventi įrengti, su vi
sais patogumais, viešbučiai, 
sanatorijos. Pragyvenimas 
kaštuoja nuo 5 iki 8 lt. pa
rai. Susisiekimas su Kaunu 
patogus, autobusais ir ilgai 
netrunkąs. Ten apsistoju
siems rengiama įvairios eks
kursijos po gražias apylin
kes, pasilinksminimai, pra
mogos.

Mes tą vakarą patekome į 
kurorto atidarymą. Pasišo
kimo salėje griežė orkestras. 
Man krito į ausį puikios lie
tuviškos meliodijos, šokių 
numerių protarpiais, kas da
rė tikrai malonų ir brangų 
įspūdį.

Sudiev, Lietuva!
Birželio 15 d. atsisveikino

me su knygomis, nors laiki
nai, ir tarėme sudiev Lietu
vai net 5 dienoms. Kartu su 
studentų ekskursija išvyko
me į Latvijos, mūsų kaimy
ninės valstybės, sostinę Ry
gą. Tuo laiku ten vyko Pa
baltės valstybių kongresas 
ir latvių dainų šventė. Įdo
mu mums buvo pamatyti 
Rygą ir dėl jos senos istori
nės reikšmės mūsų istorijoj.

Iš Kauno stoties išvykę 
vakare, Rygą pasiekėme vi
durnaktyje. Apsistojom stu
dentų bendrabutyje. Džiau
gėmės, kad iš anksto buvo 
vietos užsakytos, nes dėl di-

(Tęsinys)
Alytuje

Gatvės dar visur taiso
mos, platinamos. Alėjos už
vestos plačios ir jaunais me- : 
deliais nusodintos. Pati mie- 
sto prekyba buvo žydų ran
kose, bet dabar lietuviai 
gražiu būdu perima į savo 
rankas. O tai daroma per 
lietuviškas bendroves. Apsu
kę miestą skersai, išilgai, 
sustojome ties Nepriklauso
mybės paminklu, Dariaus ir 
Girėno g-j e. Paminklas pa
statytas aikštėje, grįstoje 
medžio plytelėmis. Paminklą 
statė amerikietis skulptorius 
Aleksandravičius. Dabarti
nis paminklas atnaujintas, 
nes prieš kiek laiko griaus
tinis buvo trenkęs į jį ir 
smarkiai apdaužęs stovylą. 
Nuo paminklo traukėme 
Kipro Petrausko parku į 
Juozapavičiaus šaulių na
mus. Parkas gražiai išva
džiotas takais, tvarkingas, 
švarus, papuoštas gėlių 
kombomis. Nepaprastą įspū
dį man padarė tas parkas, 
nes visas yra vien pušų me
džių, kas sudaro savotišką 
vaizdą ir teikia tyrą pušų 
kvapą. Vasaros metu parke 
groja ulonų karo orkestras.

Šaulių namai parke pada
rė labai gražaus įspūdžio. 
Pastatas didelis, erdvus — 
dar ne pilnai užbaigtas dėl 
lėšų stokos, bet jau teikiąs 
atsilankiusiems ir vieti
niams daug naudos, čia yra 
ir didžiulis restoranas, kur 
turima savas stygų orkes
tras atsilankiusiems palinks
minti. Čia yra ir atskiri 
kambariai posėdžiams, susi
rinkimams; bilijardas ir kt. 
Labai jaukų vaizdelį teikia 
kambarys, pavadintas „mo
terų seklyčia”, kur šaulės 
moterys susirenka pailsėti, 
pasitarti savais reikalais. 
Viskas įrengta tautišku mo
tyvu. Kadangi Alytaus mie
sto herbas yra 3 lelijos, tai 
daugiausia tas dominuoja. 
Be to, yra didžiulė salė ir 
scena, kuria naudojasi vie
tinis šaulių ir mėgėjų teat
ras. Salėje kėdės iš lengvo 
medžio, šviesios spalvos, 
puikiai nudailintos, poliruo
tos, scena didelė, patogi vai
dinimams. Pats apšvietimas 
salės, žinoma, elektra, bet į- 
rengtas labai moderniai, pa
našiai kaip New Yorko Ra
dio City teatre.

Gretimoje, mažesnėje sa
lėje, mums buvo paruošta 
vakarienė, dalyvaujant apie 
30 spaudos atstovų ir nema
žai vietinių aukštų svečių. 
Pasakyta kalbų, pabrėžiant, 
kad reikia kelti Alytaus ku
rorto vertę ir. reikšmę lietu
vių tarpe. Po labai gyvai ir 
linksmai prabėgusio laiko 
sekė nuoširdus atsisveikini
mas, padėkos. Vietiniai at
stovai palydėjo mus vėl į 
savo autobusą.

Grįžtant į Kauną nutarta 
pakeliui sustoti ir nors kiek 
apžiūrėti Birštono kurortą.

Birštono kurortas
Artėjančios nakties tam

sumas ir dainų bei linksmos 
nuotaikos lydimi pasiekėme 
Birštoną. Pirmiausia ėjome 
ties šaltiniais, kur teko ger
ti natūraliai tekantis van
duo: Vytauto ir Birutės. Po 
to, apvaikščioję parką, su
ėjome į gydyklas, kurorto 
restoraną, čia vietos dakta
ras mus supažindino su pa
čiu Birštono kurorto veiki
mu. Yra vistik, jis sakė, 
daug Lietuvos gyventojų, in
teligentų, kurie nežino apie 
Birštono gydymo reikšmę, 
nekalbant apie atvykusius.

mos 
ravo

man 
tavo 
gera

senis 
prie- 
kaip

nuo-nori
— pasitei-

kiek
seniui Snjolfurui karstą ir jį 
palaidoti, kad nereikėtų už 
tai mokėti kaimui.

A. L. K. Studentų ir 
Profesijonalų sąjungos 
metinio seimo dalyviai. 
Seimas įvyko šių metų 
liepos 2 — 3 d.d. Maria- 
napolio kole gijoje, 
Thompson, Conn. Są
junga veikia nuo 1932 
m. spalių 12 d. Nuo 
1933 m. leidžia savo mė
nesinį žurnalą, Studen
tų Žodį. Jau išėjo rug
sėjo mėnesio numeris, 
labai įvairus, įdomus, 
daugiausia pačių stu
dentų raštais užpildy
tas. Studentų Žodis me
tams kaštuoja tik 2 do
lerius.

delio suplūdimo žmonių sun
ku buvo gauti nakvynes. Čia 
tuojau dingtelėjo mintis: 
kaip gera būtų, kad Lietu
vos studentija turėtų savo 
atskirus, patogius bendra
bučius, nereiktų kas sezonas mo teko maršuoti prie lais- 
rūpintis kambariais ar amži-; vės paminklo, kur iškilmės 
nai keisti šeimininkus. Bet 
jau projektai daromi ir rei
kia tikėtis, kad ateinančios 
kartos studentija tuo galės 
džiaugtis.

Kaunas pralenkia Rygą
Ryto metą susipažinome 

su svarbiausiomis gatvėmis 
bei Rygos centru. Jau čia 
tuojau junti didmiestį. Bet 
tokių naujų ir patogių auto
busų, kaip Kaune, Rygoj 
veik nėra.

Rygos miestas buvo įkur
tas 1201 m., geriau sakant 
pilis, o vėliau išaugo į dide
snį miestą, prekybos centrą. 
Tad daug, labai daug senų 
mūro pastatų yra užsiliku
sių iš senovės. Pačių nau
jausių labai mažai matyti. 
Kaunas naujos statybos at
žvilgiu smarkiai tą miestu 
pralenkęs. Ryga tenkinasi 
ir naudojasi senesniais pa
statais.

Gunnar Gunnarson

(Pabaiga)
— Vasarą aš galėsiu sau 

pasistatyti ten trobelę. Iki 
to laiko aš turiu kur pasidė
ti, nes aš jau pasistačiau pa
lapinę. Tik aš netekau senio 
Snjolfuro ir laivelio, tad šią 
vasarą dar negaliu užsiimti 
žvejyba. Todėl aš galėčiau 
savo prieplauką išnuomoti 
tavo laivams, žinoma, jei 
tu kiek nors man už tai už
mokėtum. Iš ten jie galėtų 
išplaukti betkokiam orui 
esant. Tik pagalvok apie pa
skutinę vasarą ir prisimink, 
kaip dažnai tavo laivai turė
jo likti namie, o mes tuo 
tarpu visuomet galėdavom 
išplaukti. Ir tai būdavo dėl 
to, sakydavo 
Snjolfuras, kad 
plauka ne tokia 
mūsų. 

I

— Tai kiek tu 
už vasarą? 
pirklys.
O, nedaug, tik tiek, už 
būtų galima parūpinti

Pirklys atsistojo ir pada
vė jam ranką.

— Sutarta. Aš jau pasirū
pinsiu karstu ir visais kitais 
dalykais. Dėl to gali būti ra
mus.

Pirklys pasinešino eiti 
prie durų, tartum jis būtų 
norėjęs jį jau išleisti, bet 
jaunasis Snjolfuras stovėjo 
vietoje, nors pirklio norą jis 
gerai suprato. Mat, jis buvo 
dar neatlikęs visų savo rei
kalų.

— Kada atplaukia tau su 
prekėmis pirmasis pavasa
rio laivas? — paklausė rim
tai ir susimąstęs kaip ir pir
ma.

— Manau, kad poryt arba 
artimiausiu laiku, — atsakė 
pirklys ir pagalvojo:1,,Ką 
jis nori tuo pasakyti?” Jis 
pasižiūrėjo į tą dvylikos me
tų bernioką tokiu žvilgsniu, 
tarytum jis norėtų tą mįslę 
tuoj atspėti.

— Ar nereikia tau kartais 
krautuvėj berniuko pasiun
tinio, kaip praėjusią vasa
rą? — paklausė jaunasis 
Snjolfuras ir ramiai pažvel
gė į pirklį.

IMI—'CHsafes;

Apie Pabaltės valstybių, 
tai yra lietuvių, latvių ir es
tų, kongresą daug neminė
siu, nes jau visoje sapaudo- 
je tas buvo aprašyta anks
čiau. Po kongreso atidary- 

buvo gana kuklios, ne to
kios įspūdingos kaip Kaune, 
prie karo muziejaus.

Kongreso dalyviams su
ruošta keletas rautų — ba
lių. Vieną didelį balių rengė 
Rygos miesto burmistras. 
Vaišės buvo tikrai ištaigin
gos. Krito į akį kuklus ir 
paprastas latvių moterų pa
sipuošimas. Nemažas skai
čius visų trijų valstybių mo
terų, buvo pasipuošusios sa
vo tautiniais rūbais. Vistik 
mūsų lietuvaičių tautiniai 
papuošalai yra gražiausi, 
skoningiausi. Amerikos lie
tuvaitės turėtų įvairiomis 
progomis nešioti tautiškus 
rūbus ir skaityti sau garbe, 
kad tai gali padaryti.

(Bus daugiau)

Turime dviejų rūšių nai
kintojus: laiką ir patį žmo
gų. — Šatobrijanas.

— Kur nereikės, bet jis 
turėtų būti jau įžegnotas, — 
atsakė pirklys ir turėjo nu
sišypsoti.

— Ar nenorėtum su ma
nim truputį išeiti? — pa
klausė jaunasis Snjolfuras. 
Rodės, kad jis tokio pirklio 
atsakymo beveik jau buvo 
laukęs.

Pirklys pakraipė galvą, 
bet išėjo su juo pro krautu
vę į jūros pakrantę.

Jaunasis Snjolfuras ėjo 
tylėdamas tiesiog prie vieno 
akmens, ten jis pasilenkė, 
nusimetė savo kumštines 
pirštines, pakėlė akmenį 
aukštyn ir vėl numetė jį į 
šalį. Paskum jis atsigrįžo į 
pirklį ir tarė: —

— Tavo praėjusių metų 
pasiuntinys negalėjo to pa
daryti. Aš pats daugelį kar
tų mačiau, kaip jis vis mė
gino tą akmenį pakelti.

Pirklys nusišypsojo.
— Jeigu esi toks stiprus, 

tai tikrai man tiksi, nors 
dar ir nesi įžegnotas, — ta
rė jis.

— Ir tuomet tikrai gausiu 
prie tavęs išlaikymą ir tokią 
pačią algą kaip ir anas? — 
paklausė jaunasis Snjolfu
ras.

— Taip, gausi, — atsakė

APIE KOKLIUŠU

Limpamų ligų skaičiuje, 
nuo kurių yra pakankamas 
apsaugojimas, reikia įskai
tyti kokliušą. Kokliušo ap- 
apdraudimas nėra toje pa
čioje kategorijoj tikrumo 
nei reikalingumo, kaip raup
lių arba difterito skiepiji
mas, bet vis dėlto yra sau
gus.

Kokliušas nėra menka li
ga, nors ir daugelis ją taip 
skaito. Pirma, vaikai ja ser
ga sunkiai ir ilgai ir neten
ka svorio; antra, liga susilp
nina taip, kad lengva yra 
kitomis ligomis, kaip plaučių 
uždegimu susirgti ir, trečia 
gana daug miršta.

Iki 1934 m. nebuvo prak
tiško ir pakankamo apsau
gojimo nuo kokliušo. Bet 
tais metais dr. Saur išrado 
naują būdą priruošti skiepi
jimo medžiagą ir pasekmės 
tuojau pagerėjo. Štai, nuo 
1930 m. iki 1935 m., pagal 
valdišką pranešimą, kasmet 
buvo 196,000 kokliušu ser
gančių, o 1936 m. buvo tik 
147,000. Vieno gydytojo pri
tyrimas buvo toks: įskiepi- 

pirklys.
— Gerai. Tuomet man ne

reikės būti našta visam kai
mui, — pasakė jaunasis 
Snjolfuras palengvėjusia 
širdimi. — Jei tik gali pats 
pasirūpinti maistu ir drabu
žiu, tai jau nereikia kitų pa
galbos, — pridėjo jis paaiš
kindamas.

Paskum jis nusiėmė kepu
rę, padavė pirkliui ranką, 
kaip matydavo darant senį 
Snjolfurą ir tarė:

— Sudie! Tai, vadinasi, 
poryt aš jau ateinu.

— Užeik dar valandėlę į 
vidų, — paprašė jį pirklys.

Pirklys ėjo pirmas. Pri
ėjęs prie virtuvės, atidarė 
duris, įleido jaunąjį Snjolfu
rą į vidų ir pasakė tarnaitei, 
kuri tuo tarpu virė valgyti:

— Ar negalėtum duoti ką 
nors tam jaunam berniukui 
užkąsti?

Jaunasis Snjolfuras ener
gingai papurtė galvą.

— Tai tu nealkanas? — 
paklausė pirklys.

— Kurgi ne! — atsakė 
Snjolfuras. Jo balsas užsi
kirto, o skanus valgių kva
pas jo alkį dar padidino. Bet 
jis paėmė save į nagą. — 
Bet juk tai išmalda — aš 
jos nepriimsiu. 

jo 3,000 vaikų, o iš tų 219 
buvo išstatyti užkrėtimo pa
vojui, o 517 pagavo ligą. 
Spėjama, kad 90 procentų 
skiepytų yra apsaugojami.

Skiepijimo būdas lengvas. 
Medžiagą įleidžia po oda tris 
kartus, tiktai reikia palauk
ti vieną savaitę tarp įleidi
mų. Kaip ilgai apsauga 
(imunitetas) pasilieka, dar 
negalima sakyti, nes ga
na laiko nepraėjo.

Nors ir pasekmės šioj li
goj neprilyginamos toms, 
atsiektoms apdraudime nuo 
difterito ir nuo rauplių, šis 
naujas būdas apsaugoti nuo 
kokliušo yra labai vertas 
naudojimo. J. D.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Nieko nėra žiauresnio, 
kaip mylėti dėl kontrakto.

— Rabutinas.

Kokia vargšė yra ta ma
šina — žmogus! Nei viena 
raukšlė nepanaši kitai, nei 
vieno vidaus pasaulio, kuris 
nesiskirtų nuo kito, ir tik

Pirklys staiga surimtėjo, 
ir net labai surimtėjo. Jis 
priėjo prie berniuko, pa
glostė jo galvą, mirktelėjo 
tarnaitei, kad ji vis tiek at
neštų valgyti, ir išsivedė 
berniuką į savo kambarį.

— Tu tikriausiai esi ma
tęs, kad tavo tėvas, sulaukęs 
svečių, pasiūlydavo savo pa
žįstamiems stikliuką arba 
puodelį kavos, ar ne tiesa? 
— paklausė jis.

— Tiesa, — atsakė Snjol
furas.

— Na, matai. Visuomet 
reikia savo svečius pavaišin
ti. Ir jei svečiai nenori tų 
vaišių priimti, tai nebegali
ma toliau būti su jais geru 
draugu. Tad tu turi su ma
nim valgyti, supranti? Juk 
tu atėjai pas mane į svečius, 
mudu aptarėme svarbius 
reikalus, kurie negali būti 
visai sutvarkyti, jei nenorė
si būti mano svečias.

— Na, gerai, ką jau pada
ryti, — atsiduso Snjolfuras. 
Valandėlę jis pasėdėjo užsi
mąstęs, paskui rimtai pasa
kė: — Reikia visuomet rū
pintis atiduoti kiekvienam, 
kas jam priklauso, niekam 
nelikti skolingu, o visa kita 
palikti Dievo valiai.

Pas mus dažnai taip būna, 
kad, begerbdami mirusius, 
numarinam gyvus. Ir numa
rinę arus, graudinamės, kad 
daugel pas mus varnų — ir 
per tai dabiname, jų sparnus 
aro plunksnomis, ir kaip 
vaikai džiaugiamės, plodami 
delnais ir šūkaudami, kad 
arai padangėje lekioja...

— Vincas Krėvė.

Yra žmonių, kurie svar
bius dalykus sutinka pavir
šutiniškai ir mažiau svar
bius dalykus labai rūpestin
gai. — Diane.

Kuklumas — gražus daik
tas, bet jei per didelis, išro
do, lyg būtų ieškojimas pa
gyrimo.

— Marija Pečkauskaitė.

Kas atsidėjęs klauso, pro
tingai klausia, ramiai atsa
ko ir nustoja kalbėti, kai 
nebeturi ką sakyti, tas turi 
reikalingiausias gyvenimo 
ypatybes. — Lafayet.

Yra didelis tarpas tarp 
vieno žmogaus ir kito, bet 
kartais daug mažesnis tarp 
žmogaus ir gyvulio.

— Montaigne.

— Taip, tai aukso žodžiai,
— tarė pirklys, bet jis dabar 
turėjo išsiimti nosinę, nes 
jis drauge ir verkė ir juokė
si. „Tai tikras tėvas!” tarė 
jis pats sau, o paskum jau 
garsiai pridėjo: — Telaimi
na tave Dievas, mano vaike
li! — ir paglostė jaunojo 
Snjolfuro galvą.

Šis nustebęs pastebėjo 
pirklio susijaudinimą. Va
landėlę jis žiūrėjo į pirklį, 
nesakydamas nė žodžio. Pas
kum prabilo.

— Senasis Snjolfuras nie
kuomet neverkė, — ir po 
trumpos pertraukos pridėjo:
— Aš taip pat nuo to laiko, 
kai buvau mažas, niekuomet 
nesu verkęs... Tiesa, aš tu
rėjau norą išsiverkti, kai 
pamačiau, kad senis Snjol
furas jau miręs, bet aš pabi
jojau, kad galiu jam nepa
tikti. Tad nutariau geriau 
apsieiti be ašarų.

Netrukus jaunasis Snjol
furas buvo pirklio glėby ir 
verkė net pasikukčiodamas.

Išvertė A. Masionis.
(Iš Naujosios Romuvos)

Rodos, švelni moteriškė, 
bet vyriška per tikėjimą.

— Šv. Augustinas.
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
MARIAN APOLIS

Ryžtingai nusiteikę dirbti
' Sugrįžę po linksmų vasa- 

\ ros atostogų, studentai pra
dėjo mokytis, šiais metais 
jų skaičius žymiai padidėjo. 
Nors dar tebegyvena vasa
ros nuotaika, bet jau prade
da įsitraukti į mokslą ir or
ganizacinį veikimą.

Rugsėjo 17 d. ALK. Stu
dentų ir Profesijonalų Są
jungos Marianapolio kuopa 
pirmuoju plenumo susirin
kimu pradėjo šių metų or
ganizacinį darbą. Visi susi
rinko pilni vilties ir entuzi- 
jazmo.

Susirinkimą pradėjo pra
eitų metų kp. pirm. Pranas 
Skeivis, protokolą perskaitė 
sekr. Povilas Sabulis. Nau- 
jon valdybon išrinko: pirm. 
Antaną Dranginį, A. A., 
Cumbola, Pa., buvusį ALK. 
Stud, ir Prof. S-gos sekreto
rių; vicepirm. Antaną Kas
parą, Newark, N. J., sekr. 
Balį Laučką, šiais metais 
atvykusį iš Lietuvos.

Išrinkta valdyba nuošir
džiai padėkojo už pasitikėji
mą ir pažadėjo dirbti, kiek 
jėgos leis. Įvairių sekcijų 
pirmininkais išrinkti: spor
to — Pranas Nevulis, Wor
cester, Mass.; meno — Pra
nas Bulovas, Brooklyn, N. 
Y.; spaudos — Antanas Ski- 
riųs, jau dirbęs šį darbą Lie
tuvoje.

Numatoma gražiai pami
nėti Vilniaus užgrobimo su
kaktį, suruošti sporto dieną 
ir susipažinimo vakarą. 
Šiems reikalams tvarkyti iš
rinktos komisijos. Sportą 
praves studentai Pranas Ne
vulis, Jonas Valantiejus ir 
Jonas Mikelionis, vakaro 
reikalais rūpinsis Bronius 
Rusteika, Pranas Bulovas ir 
Juozas Remeika, paminėti 
Vilniaus dienai programą 
paruoš P. Bulovas, Petras 
Venslauskas ir Ant. Kaspa
ras.

Susirinkimas praėjo gyvai 
ir entuzijastiškai. Kiekvie
nas galėtų pasidžiaugti dis
kusinėmis A. Kasparo, P. 
Skeivio, B. Laučkos, Br. Ru
steikos, J. Petrausko ir P. 
Venslausko kalbomis. Jie 
kalba tyru, gražiu lietuvišku 
akcentu ir su retoriniais ga
bumais
Kolegijos platus visuomeni
nis auklėjimas. Yra jau stu
dentų subrendusių, ir politi
niam darbui.

Futbolas
Futbolo ratelis jau stro

piai ruošiasi šiam sezonui, 
kad jis būtų ko sėkmingiau
sias. Ateinantį sekmadienį 
jau žais su Norvich-Free 
Academy. Šį sezoną gana 
daug rungtynių teks sužai
sti su 
Mūsų 
progos 
mus.

tą jiems įkvėpė

kitomis kolegijomis, 
sportininkai turės 
parodyti savo gabu-

Antanas Dranginis.

SO. WORCESTER, MASS.

Mini kun. Vasio jubiliejų

lis grįžo iš rekolekcijų ir 
pradėjo atlikti savo parei
gas. Vasarinė tvarka dar 
nesibaigė; bažnyčios valy
mas nebaigtas, darbininkai 
dirba. 40 vai. atlaidams bus 
užbaigta ir turėsime bažny
čios vidų atnaujintą. Bus 
malonu svečiams kunigams

Tikimasi, kad ruošiamas 
bankietas praeis didžiausiu 
pasisekimu. Atvyks daug 
kunigų ir iš tolimesnių ko
lonijų. Choras dainuos ga- ir visi baltimoriečiai galės 
lingą muz. J. Čižausko nau- pasigėrėti savo gražia baž- 
ją kūrinį, specialiai parašy-Jnyčia. Nors kiek prisidėjus 
tą klebonui pagerbti. Daly
vaus merginų ansamblis, va
dovaujant dain. Marijonai 
Čižauskienei.

Putelio orkestras gros vi
są vakarą. Visi parapijiečiai 
kviečiami dalyvauti. Paro
dykime savo pagarbą jubi
liatui, gausingai atsilanky
dami. Rep.

savo didesne auka, būtų rei
kalas ir iš oro apvalyti baž
nyčią, nes šviesios spalvos 
dažai atsilupę ir apdulkėję.

NEWARK, N. J.

WATERBURY, CONN.

su so-
16 d. 7 
salėje.

Pirmas koncertas 
kiais įvyks spalių 
vai. vak. parapijos 
Rengia Moterų Sąjungos 43-
čia kuopa. Jonas ir Marijo
na Čižauskai iš Worcesterio 
pasižadėjo išpildyti didelę 
programą. Turėsim vietinių 
ir iš apylinkės dainininkų ir 
kalbėtojų. Bus užkandžių ir 
kitų pamarginimų. Komisija 
yra pilnai pasiryžus paten
kinti kiekviena atsilankiusį. 
Pelnas pusiau su parapija.

Lietuvių Vaizbos Buto 
moterų skyrius rengia mas
karadų šokius su dovanomis 
spalių 22 d. Tai įvyks 48 
Green St. Kas bus apsiren
gęs puikiausiu ir juokin
giausiu, gaus dovanas. Pelno 
dalis skiriama parapijos mo
kyklos neturtingiems vaiku
čiams. Komisija kviečia pa
remti šią pramogą pagal 
galimumą.

BALTIMORE, MD.

— Sekmadienį pasklido ži
nia, kad kun. Kazimieras 
Keidošius palieka Baltimorę 
ir rugsėjo 30 d. išvažiuoja į 
New Yorką, kur jis skiria
mas į lietuvių Aušros Vartų 
parapiją. Kun. Kaz. Keido
šius tuojau po įšventinimo 
buvo antru vikaru lietuvių 
šv. Alfonso bažnyčioje; bu
vo stropus darbininkas baž
nyčioje ir parapijos reika
luose, turėdavo geras pasek
mes, žmonės jį pamylėjo, o 
jis lietuvius mylėjo. Vėliau 
arkivyskupas jį nusiuntė į 
kitataučių šv. Kryžiaus baž
nyčią, bet lietuviai jo nepa
miršo, o kun. Keidošius at
silankydavo lietuvių pramo
gose. Linkime kun. Kaz. Kei- 
došiui New Yorke lietuvių 
tarpe sėkmingai darbuotis.

Sveikiname Aušros Vartų 
Panelės Švenčiausios parapi
jiečius, gavusius naują lietu
vį dvasios vadą, linkėdami 
vieningai darbuotis Dievo 
garbei ir lietuvių tautai.

— Rugsėjo 12 d. staiga 
mirė senas siuvėjas, And
rius Ambraziejus, našlys; 
turėjo savo mažą siuvyklą, 
kurią po laidotuvių darbi
ninkai užlaiko.

— J. Česna savo siuvyklą 
dar tik šią savaitę atidarė; 
VI. Draigino iki šiolei gerai 
dirbo, ir viršlaikių turėjo; 

(šią savaitę pirmos rankos
Aušros Vartų parapija/pabaigė darbą ir visai mažai 

atveža užsakymų; kitos siu
vyklos ir nekaip dirba.

—Parapijos ir draugijų 
komisija stropiai rengia 
kun. dr. J. Mendeliui pa
gerbti puotą rugs. 25 dieną, 
sekmadienį. Bus paminėta 
jo 10 metų darbuotės su
kaktis. Salė 
vai. vak
iki 7 vai.; bilietų skaičius 
apribotas.

— Šeštadienį kun. Mende-

rugsėjo 25 d. mini klebono 
kun. K. Vasio 25 metų kuni
gavimo jubiliejų.

11 vai. ryte jubiliatas ce- 
lebruos mišias su asista. 
Pamokslą sakys kun. K. Ur
bonavičius. Choras giedos J. 
Naujalio mišias.

6 vai. vakare įvyks ban- 
kietas Aušros Vartų audito
rijoje. Tuo rūpinasi kun. J. 
Bakanas, parapijos komite
tas ir kiti. .

Visko po truputį...
— Spalių 10 d. klebonas 

kun. Ig. Kelmelis grįžta iš 
Lietuvos; jam priimtuvių 
vakarienę parapijiečiai ren
gia spalių viduryje parap. 
salėj, vadovaujant kun. dr. 
J. Starkui. Šv. Cecilijos cho
ras rengia gražią dainų pro
gramą. Artistė Jonė Žukaus
kaitė tą dieną giedos per 
sumą solo.

— Vienas laisvamanių re
porteris pasigyrė savo laik
raštyje, kad klebonas grįžta 
rugsėjo 10 d. ir kad klebo
nas būk prašąs pasveikinti 
parapijiečius. Tikras non
sensas. Klebonas paliko sa
vo vietoj kitą kunigą, kuris 
pasveikino bažnyčioje para
pijiečius, o ne gi prašys ko
kio ten laisvamaniško agen
to ir dar neparapijiečio svei
kinti parapijiečius...

— Vilniaus vadavimo są
jungos skyrius spalių 9 d. 
rengia Vilniaus užgrobimo 
paminėjimą; dainų progra
mą išpildys šv. Cecilijos 
choras, kalbės svečias iš 
Lietuvos, majoras S. Naru
šis ir kun. dr. J. Starkus.

— Newarkieciai džiaugia
si, kad mūsų kolonijoje gy
vena artistė Jonė Žukaus
kaitė. Teko girdėti, kad jau 
gavo daug pakvietimų kon
certuoti: spalių 23d. Brook- 
lyne, spalių 30 d. Linden, N. 
J. Lapkričio mėnesį mano
ma surengti koncertą New- 
arke. Rengimo komitetas 
jau sudarytas iš jaunimo, 
biznierių ir gabių ponių ir 
panelių. Garbė tiems, kurie 
kviečia tokią žymią daini
ninkę; visiems bus malonu
mas pasigėrėti lietuviška 
daina. Ir kitataučiai yra pa
kvietę ją.

— Šv. Cecilijos choras 
rengiasi metiniams šokiams, 
kurie bus lapkričio mėnesį 
ir vaidinimui operetės „Sil
via”. Jaunime, dainuok lie
tuviškai, priklausyk prie 
choro!

— Daug pas mus yra gero 
ir gražaus, bet paskutiniu 
laiku atsirado ir dėmių; vie
na moteriškė, save vadinan
ti tautiška, pradėjo šmeižti 
sau nepatinkamus asmenis; 
gal teks jai ir pas teisėją 
pasiaiškinti.

— Newarkieciai katalikai 
susidomėjo patyrę, kad Ka
talikų Federacijos New Yor
ko apskritis ketinanti pradė
ti naują lietuvių radijo pro-l 
gramą. Reikėtų ir New Jer
sey parapijas įjungti į šį 
gražų darbą. Katalikams 
tikrai būtų lengva tai išlai
kyti ir dar su gražia dainų 
programa. Sveikinam ir lin
kime, kad tai įvyktų, o new
arkieciai bus pirmi su para
ma. Senelis.

pos statutas, kurį pranešė 
speciali komisija.

Soft-ball žaidėjai pranešė 
apie savo pirmą pralaimėji
mą apskrities sąjungoje. Jie 
pralaimėjo rugsėjo 11 d. 
prieš Elizabethą. Jei Jersey 
City komanda nugalės eliza- 
bethiečius, tai tada dėl pir
mos vietos žais trys koman
dos. Manoma, kad mūsų 
kuopa turės vaikinų ir mer
ginų ,.bowling” komandas.

Mūsų kuopos šokiai bus 
spalių 1 d. šv. Jurgio dr-jos 
salėje. Visos kuopos prašo
mos atsilankyti. Šokių ko
misijos specialus susirinki
mas bus rugsėjo 26 d., visi 
nariai prašomi neužmiršti!

Narys.

PHILADELPHIA, PA.

Ričmondiečių dėmesiui
Port Richmond© viengen

čiai, nesnauskime, protes
tuokime! Visi gerai žinote, 
kad dabartiniu laiku Dela
ware prieplaukos uosto til
tą, esamą gale Allegheny 
Ave. (į pietus) taiso, remon
tuoja. Vietiniai lenkai, o 
ypač jų lyderis, L. Kolankie- 
wicz, kaip matosi, slaptai 
pasirūpino tuo, kad tas uos
tinis tiltas, Pier 127-tas, bū
tų pavadintas Pulaskio var
du. Toji pastanga, matyti, 
vainikuojąs jiems pasiseki
mu; vietinė lenkų spauda 
šiomis dienomis atspausdi
no net jau ir mayoro Wilso- 
no sekretoriaus laišką, ku
riame pasakyta, kad tą til
tą spalių 9 d. jau dedikuos, 
„pašventins”, ir jį pavadins 
taip: Pulaski Recreation 
Pier.

Mums reiktų dėl to savo 
žodį pasakyti. Ar tik vieni 
lenkai eina ant to tilto pa
sigėrėti Delaware bango
mis? Kam lenkai visur su 
savo lenkomanija, kaip yla 
iš maišo, turi išlindinėti? 
Kam?!?...

Ričmondietis.

SO. BOSTON, MASS.

atdara nuo 6 
svečiai leidžiami

savo 
12 d. 
pirm.

Vyčiai veikia
L. Vyčių 29 kuopa 

susirinkime rugsėjo 
turėjo svečių, centro
adv. K. Paulauską ir Harri- 
sono kp. vicepirm. V. Grine
vičių. Sus-me priimtas kuo-

Lietuviai pagerbė 
gubernatorių

Rugsėjo 18 d. lietuviai 
įspūdingai pagerbė guberna
torių Charles F. Hurley. So. 
Boston High School didžiulė 
ir graži auditorija buvo pil
nutėlė rimtos lietuviškos 
publikos, o visas „kalniu
kas” nustatytas automobi
liais. Gubernatorių su dr. 
Jakimavičium įlydė j o ir iš
lydėjo Stepono Dariaus be- 
nas. Be gubernatoriaus kal
bėjo tik lietuviai, būtent ad
vokatai J. Cunys, K. Kali
nauskas, K. Tamulionis (iš 
Worcesterio), Julė Jakavo- 
nytė iš Brocktono ir klubų 
atstovai: Kilmonis iš Lynn 
ir A. Bernotas iš So. Bosto
no. Komitetui ir programai 
vadovavo dr. Kasparas. Mu- 
zikalinė programa buvo įvai
ri. Dainavo šv. Petro para
pijos choras, vad. R. Juškai, 
ir Worcesterio merginų gru
pė, vad. Žemaičiui. Solo dai
navo M. Grybaitė, Mazgelie- 
nė ir dr. J. Antanėlis.

Šiuo' gubernatoriaus pa
gerbimu ir nepaprastai gau
singu atsilankymu lietuviai 
šauniai įrodė vietos politi
kams, kaip jie įkainuoja 
tuos, kurie lietuviams šiokį 
tokį pripažinimą suteikia. 
Gub. Hurley yra paskyręs 
dr. Jakimavičių Sveikatos 
komisionierium, tik jo 
tvirtina gubernatoriaus 
ryba. Smagiai, žinoma, 
tesi ir dr. Jakimavičius, 
tydamas, kad su juo 
vieningai visi lietuviai.

ŠILUVA CHICAGOJE!
Ir patys čikagiečiai pripa

žįsta, kad kun. Baltučio va
dovaujama Švč. Panelės Gi
mimo parapija yra viena gy
viausių Chicagos parapijų. 
Šventadieniais čia šešerios 
mišios perpildytos žmonių, 
dideli būriai artinasi prie 
Dievo stalo, gražiai veikia 
įvairios draugijos ir t.t. ir 
t.t. Panašių dalykų tačiau 
yra ir kitose parapijose. Bet 
ko nė viena neturi, tai čia 
turima! O ta nepaprasta re
tenybė — tai kasmet minimi 
Šiluvos atlaidai . 
aštuonias dienas 
mišparai prie 
Švenčiausio Sakramento, ry
tą ir vakarą pamokslai, kaip 
per kokias misijas, daug 
svečių kunigų, daug žmonių 
iš visų Chicagos parapijų. 
Šiluvos atlaidus primena čia 
ne vien pamokslininkas, ne 
vien Šiluvos Marijos paveik
slo kopija didžiajame alto
riuje, bet ir ne mažas gaba
las akmens, ant kurio, pagal 
padavimus, apsireiškusi mū
sų dangiškoji Motinėlė. La
bai mėgsta tuos Šiluvos at
laidus senoji, iš Lietuvos at
vykusieji, karta. Juk tai Tė
vynės, juk tai jaunystės 
prisiminimas. Tiesa, jie čia 
nebeina „keliais nuo pušynė
lio”, kaip Lietuvoje, nebeina 
keliais nė apie altorių, bet 
eilių eilėmis, gražioje tvar
koje artinasi vienas po kito 
bučiuoti iš Tėvynės atvežtą 
akmenėlį, gieda tas pačias 
šventas giesmes, kurios Ši
luvoje skamba per dienas ir 
naktis, neša prie Marijos ko
jų tuos pačius troškimus, 
tas pačias maldas, vienas 
kitas lieja net tas pačias 
ašaras, kaip ir mūsų broliai 
už plačiojo vandenyno.

Ir kaip Lietuvoje Šiluva 
kad yra tapusi dvasinio at
sinaujinimo centras, taip ir 
čia, Chicagoje, Šiluvos at
laidai yra tapę ir religinio ir 
tautinio atsigaivinimo šalti
nis. Net ir Amerikoje gimę 
jaunuoliai ir jaunuolės uo
liai dalyvauja Šiluvos atlai
duose. Kiek jų ten ėjo kas 
mielą rytelį prie šventų sa
kramentų, kas juos suskai
tys! Kun. Lukošius papasa
kojo apie Šiluvos reikšmę 
lietuvių tautos atgimimui, o 
misijonierius T. Kidykas, S. 
J. kvietė visus per tas die
nas susivienyti maldoje su 
visa lietuvių tauta, melstis 
už visus savo brolius plačia
me pasaulyje išsisklaidžiu
sius, kad visi liktų ištikimi 
Bažnyčios ir Tėvynės vaikai. 
Prieš kiekvieną pamokslą 
buvo kalbama malda:

„O Marija, kuri Šiluvoje 
apsireiškusi atgaivinai Že
maičiuose tikrąjį tikėjimą, 
būk maloninga ir visai lie
tuvių tautai. Laikyk ją savo 
globoje, sugrąžink jai atsi
skyrusius jos vaikus, ir būk 
mums Taikos Karalienė.

Mūsų linkmybės priežas
tie, padaryk, kad mes ir lai
svojoje Tėvynėje, ir šioje, 
Amerikos, šalyje giedotume 
Tavo Sūnui padėkos giesmę 
per amžius”.

Šita trumputė maldelė ga
lėtų tapti visų lietuvių my
limiausia malda į mūsų tau
tos Motiną. Juk ji pasako 
visa, kas mūsų tautai reika

Per visas 
suma ir 
išstatyto

ne- 
ta- 

jau- 
ma- 
taip

Pamokos
Praeitą šeštadienį prasi

dėjo lietuvių kalbos ir kate- 
kizacijos pamokos, kurias 
veda Jėzaus Nukryžiuoto se
sutės. Pamokos įvyksta šeš
tadieniais ir sekmadieniais. 
Keli šimtai vaikučių naudo
jasi šia proga. Galėtų jų bū
ti daug daugiau. Tuo turėtų 
tėveliai labiau susirūpinti.

dalyvius pasveikino mons. 
Krušas, konsulas Daužvar- 
dis, red. šimutis, kun. Vai
čiūnas, komp. Pocius ir kiti. 
Pirmą dieną pavyko apsvar
styti ir priimti vyčių ritua
lą. Vakare įvyko ekskursija 
laivu, kuriame skambėjo lie
tuvių liaudies dainos.. Buvo 
labai džiugu, kad amerikie
čių lietuvių jaunimas sma-

Rugsė

VYS!

lingiausia ir išreiškia troš- kurias atlaikė mons. Krušas, 
kimą garbinti Jėzų per am- Pirmo posėdžio metu seimo 
žius, todėl sykiu yra ir kata
likiškiausia malda.

Per aštuonias dienas pri
ėjo keletas tūkstančių išpa
žinties ir išdalinta labai 
daug Komunijos. Tautiniu 
atžvilgiu, svarbu tai, kad 
amerikiečiai visą savaitę gy
veno savo Tėvynės prisimi
nimais, už ją meldėsi ir au
kojosi.

Jei mes daugiau turėtume giai dainuoja savo tėvelių 
tokių iš Tėvynės atsivežtų 
papročių, tai gal ne taip 
greit „suamerikonėtume”. 
Dėkui klebonui kun. Baltu
čiui už tų atlaidų įvedimą ir 
palaikymą.

Ar nebūtų buvę galima 
New Yorko Aušros Vartų 
bažnytėlę padaryti visos 
apylinkės lietuviams maldi
ninkų kelionių vieta? Ar ne
turėtų būti brangi Aušros 
Vartų Marija pavergtosios 
Tėvynės dalies lietuviams? 
Dabar ji, lietuvių apleista, 
italų ir kitų tautų lankoma, 
laukia, kada sugrįš jos vai
kai prie savo motinos. Eiki
me prie jos melstis, saky- 
kyčiau, ypač spalių 9 dienos 
proga, stačiai parapijomis 
susiorganizavę atvykime pa
simelsti, kaip į patį Vilnių, 
ir maldauti: Motin, grąžink 
mums Vilnių, išvaduok ken
čiančius savo vaikus. Kai 
lietuviai užplūsime savo Au
šros Vartus, tuomet pasi
trauks kitataučiai. Chicaga 
turi Šiluvą. New Yorkas ir 
apylinkės gali turėti savo 
Aušros Vartus.

Klajūnas.

NEWARK, N. J.

iš

jos lygūs laukai 
mums tėvų šalį, 
ir tuoj pradėjome 
lietuviškas dainas.

(Įspūdžiai iš kelionės į 
L. Vyčių seimą)

Rugp. 5 d. ryte grupė 
keturių asmenų palikome
automobilium Newarką ir 
leidomės kelionėn į Chicagą. 
Mūsų grupę sudarė vyčiai J. 
Remeika, J. Grimalauskas, 
V. Grinevičius ir šių žodžių 
rašytojas. Pirmą dieną nu
važiavome tik 300 mylių, 
nes dažnai sustodavome ap
sidairyti įdomesnėse vieto
se. Antrą dieną keliavome 
smarkiau, o kai vėlai vaka
re pasiekėme Indianos vals
tybę, tai 
priminė 
Lietuvą 
dainuoti

Nors jau buvo vėlus lai
kas, bet Chicagoje atradome 
Vyčių seimo rengimo komi
teto narius. Juoząs Petraitis 
pranešė, kad mes buvome 
patys pirmieji atstovai ir 
tuojau mums nurodė nakvy
nes.

Rytojaus dieną Aušros 
Vartų bažnyčioje išklausė
me mišių, kurias laikė kun. 
M. Urbonavičius; po mišių 
susipažinome su vyčiais, at
vykusiais iš įvairių vietų ir 
su vietiniais, kurie buvo la
bai vaišingi. Sekmadienį 
praleidome lankydami įvai
rias įdomesnes vietas. Va
kare pradėjo atvykti dau
giau atstovų. Tą pačią dieną 
atvyko atstovai iš Bayonne, 
Jersey City, Paterson ir 
Maspetho, tad buvo malonu 
susitikti su atstovais iš sa
vo apylinkės.

Rytojaus dieną teko ap
lankyti Marijonų seminarija 
ir jos apylinkė, Hinsdale. 
Viską mums rodė brolis Ba
rauskas, newarkietis. Vaka
re įvyko Vyčių seimo atsto
vų susipažinimo pramoga. 
Susitikau su iš pernykščio 
seimo pažįstamais dalyviais: 
J. Galdiku (iš Dayton), V. 
Babilu (iš Norwood), J. Var
nu (iš So. Boston) ir kitais.

Seimas pradėtas rugp. 9 
d. iškilmingomis mišiomis,

išmokytas daineles.
Seimo posėdžiai vesti rei

kiamu rimtumu. Jų pertrau
kų metu teko atlankyti įvai
rias vietas. Rugp. 10 d. visi 
aplankėm Dariaus ir Girėno 
paminklą. New Yorko ir 
New Jersey apskrities atsto
vai padarė visiems malonią 
staigmeną; uždėdami vaini
ką prie paminklo.

Seimo bankietas įvyko 
Hotel Chicago patalpose. Vi
si kalbėtojai pabrėžė reika
lą išlaikyti lietuvybę. Trečią 
dieną visus dalyvius velionio 
Dariaus sesutė apdovanojo 
knyga apie Darių ir Girėną. 
Paskutiniame posėdyje pri
imtos svarbiausios rezoliu
cijos, išreikštas protestas 
Lenkijai dėl jos vykdomų 
persekiojimų Vilniaus kraš
te, paragintos kuopos turėti 
lietuvių kalbos pamokas, nu
tarta sudaryti sporto cen- 
tralinį komitetą, kuris turės 
kitais metais suruošti olim
piadą ir t.t.

Įdomūs buvo 
dybos rinkimai, 
vietai turėjom 
— Pr. Gudelį iš Dayton ir 
adv. Paulauską iš Kearny. 
Pirmas balsavimas baigėsi 
lygiomis, o antrame balsavi
me laimėjo Paulauskas. Ki
tais nariais išrinkti: Pr. Gu
delis ir V. Babilas — vice
pirmininkai, I. Pakeltytė — 
fin. rašt., ’ B. Rimkutė — 
prot. rašt., M. Petraitienė — 
ižd., K. Basanavičius ir A. 
Varnytė — iždo globėjai. 
Spaudos direktorium 3 me
tams išrinktas Pr. Palonis. 
Dvasios vadu visų vieningai 
pageidauta vėl turėti kun. J. 
Vaitiekūną. Sekantis seimas 
bus Kearny, N. J.

Po posėdžių, vakare, 
Shoreland Hotel patalpose 
įvyko seimo užbaigos šokiai. 
Viešbutis prie pat ežero, tad 
visi gėrėjomės nuostabiai 
gražiais reginiais.

Būnant Chicagoje teko ap
lankyti redaktorių šimutį ir 
konsulą Daužvardį. Primi
niau jiems, kad mes čia, ry
tuose, visad maloniai juos 
prisimename.

Norėčiau padėkoti ponams 
Petraičiams 
rūpinimąsi, 
ėmimą savo 
dėkingumas 
Glebauskienei ir jos sūnui 
Juozui. Visi delegatai buvo 
aprūpinti ko puikiausiai. Vi
si atsiminsime J. Petraičius, 
M. Brazauskaitę, T. Karve
lytę, E. Nausėdaitę, A. Var
nytę, O. (Usaitę, I. Juozaus- 
kaitę, V. Čeikų, V. Mikšį, P. 
Palonį, A. Stankų, F. Klikū- 
ną, kun. Urbonavičių ir ki
tus. Seimo rengimo komisi
jos pirmininkas buvo Juozas 
Petraitis, tad jam didžiausia 
padėka už gerai paruoštą 
darbą.

Noriu pažymėti, kad visą 
laiką Chicagoje vartota lie
tuvių kalba, su maža išimti
mi. Mes sveikiname 
giškius už palaikymą 
vių kalbos. Malonu 
vaikščioti Chicagos 
mis ir dažnai išgirsti lietu
viškai kalbant. Dabar rytie
čiams tenka iš anksto pasi
rūpinti, kad kitais metais 
mes galėtumėm puikiai pasi
rodyti. Kazys Vaškas,

centro val- 
Pirmininko 
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Tel. EVergreen 7-4335

EVergreen 8-9770

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

darbininkai pradėjo 
Grand Army Plaza,

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

Raudonojo Kryžiaus vajus 
prasidės lapkričio 11 d.. ir 
baigsis lapkr. 24 d. Tikima
si gauti 64,000 narių.

East New York apylinkė 
reikalauja, kad miestas leis
tų daugiau autobusų, nes 
gatvekariai labai trukdo au
tomobilių judėjimą.

Brooklyne rugpiūčio mėn. 
pragyvenimas truputį atpi
go: 3y2 nuošimčių pigesnis 
nei pernai ir 15 nuoš. piges
nis nei 1929 metais.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-

Iš Little Rock, Arkansas, 
praneša, kad rugs. 17 d. ten 
įvyko žemės drebėjimas, pa
daręs 200 tūkst. dol. nuosto
lių.

25
26
28

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčia)

Duodu automobilius vestuvėms, 

krlkštvnoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

WPA 
darbus 
Prospect parke, pagerinti.

ALEKS. RADZEVIČIUS
IR SŪNUS 

Garboviai - Balsąmuotojai

GRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

Parašė
Kun. Dr. Jonas Starkus, 

Marianapolio Kolegijos Profesorius.

HAVEMEYER 8-O259 > f 
RALPH K RUCH

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

MASPETH. N; Y. ’■

Ž3 d., 1938 m.

dėstoma angliškai

LABDARIŲ VEIKLA

SUSIPAŽINIMO VAKARAS

LEGIJONIERIAI SEIMAN

Lietuviu Kalbos
ĮVAIRIOS ŽINIOS

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

TĖVŲ IR VAIKŲ 
NESUSIPRATIMAI

VYSKUPO MOLLOY 
SUKAKTIS

LIETUVIŲ KALBOS 
KURSAI

UŽSISAKANT DIDESNĮ KIEKĮ, DUODAMA 
NUOLAIDA

* -------------
SIDABRINĖ SUKAKTIS

Kreipkitės:
AMERIKOS ADMINISTRACIJA

423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

STagg 2-5043 Notary Public

.pažymėti, kai visą 
icagoje vartota lie- 
Iba, su maža išimti- 
j sveikiname cto- 
iž palaikymą lietu- 
bos. Malonu buvo 
i Chicagos gatvė- 
ažnai išgirsti lietu- 
dbant. Dabar rytie- 
nka iš anksto pasi- 
kad kitais metais 
tumėm puikiai pasi-

Kazys Vaškas, I

I j lauskas ir J. Jakaitis.
Seiman kartu vyks ir vie-

Rugsėjo 23 d., 1938 m.
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idžio metu seimo 
įasveikino mous. 
nsulas Daužvar. 
imutis, kun. Vai 
ap. Pocius ir kiti 
ą pavyko apsvar- 
iimti vyčių ritua- 
įvyko ekskursija 

įme skambėjo lie- 
ies dainos.. Buvo 
ų, kad amerikie- 
į jaunimas 8®. 
ja savo tėvelių 
daineles.
įsedžiai vesti rei- 
;umu. Jų pertrau
ko atlankyti įvai- 
Rugp, 10 d. via 

lariaus ir Girėno 
New Yorko ir 
apskrities atsto- 
visiems malonią 
uždėdami vaini- 
linklo.
lankietas įvyko 
p patalpose. Vi- 
i pabrėžė reika- 
ietuvybę. Trečią 
lalyvius velionio 
lutė apdovanojo 
Darių ir Girėną, 
e posėdyje pri- 
dausios rezoliu- 
kštas protestas 
l jos vykdomų 
į Vilniaus kraš- 
os kuopos turėti 
bos pamokas, nu- 
■yti sporto cen- 
itetą, kuris turės 
is suruošti olim-

mvo centro vai- 
mai. Pirmininko 
jjom du asmenis 
>lį iš Dayton ir 
įską iš Kearny. 
Isavimas baigėsi 
antrame balsavi- 
Paulauskas. Ki- 
išrinkti: Pr. Gu- 
Babilas — vice- 
I. Pakeltytė —

B. Rimkutė — 

įsanavičius ir A. 
- iždo globėjai, 
[rektorium 3 nie
ktas Pr. Palonis. 
du visų vieningai 
vėl turėti kun. J.

. Sekantis seimas 
f, N. J.
•sėdžių, vakare, 
Hotel patalpose 

o užbaigos šokiai, 
jrie pat ežero, tad 
omės nuostabiai 
iginiais.
Chicagoje teko ap- 
iaktorių Šimutį ir 
laužvardį. Primi- 
i, kad mes čia, ry- 
id maloniai juos 
ne.
i padėkoti ponams 
is už jų maloni! 
i, už malonų pri- 
vo namuose. Mūsų 
is priklauso ir p. 
enei ir jos sūnui 
isi delegatai buvo 
ko puikiausiai. Vi
jime J. Petraičius, 
įskaitę, T. Karve- 
ausėdaitę, A. Var
naitę, I. Juozaus- 
Čeikų, V. Mikšį, P. 
. Stankų, F. Klikū- 
Urbonavičių ir ki- 
io rengimo komisi- 
ninkas buvo Juozas 
, tad jam didžiausia 
už gerai paruoštą

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

Brooklyno vyskupas Tho
mas E. Molloy rugsėjo 19 d. 
labai kukliai minėjo kuniga
vimo 30 metų sukaktį. Rytą 
atlaikė mišias savo privati
nėje koplytėlėje, dalyvau
jant tik artimiems drau
gams ir bendradarbiams.

Vysk. Molloy yra gimęs 
Nashua, N. H., iš kur į 
Brooklyną atvyko 1894 m. 
mokytis šv. Pransciškaus 
kolegijoje. Kunigu įšventin
tas Romoje 1908 m. rugsėjo] 
19 d. Aukštuosius mokslus 
Romoje jis baigė teologijos 
ir filosofijos daktaro laips
niais. Brooklyno vyskupu jis 
paskirtas 1921 m. lapkričio 
21 d.

Vyskupo Molloy brolis gy
vena Nashua, N. H., kur jis 
yra lietuvių šv. Kazimiero 
parapijos narys ir uolus dar
buotojas. Lietuviai jo kitaip 
nevadina, kaip tik Molevi- 
čium ir tuo vyskupo brolis 
labai džiaugiasi.

tartina paimti kursą „The|^nja^ Vyr. štabo pareigū- 
Culture of Lithuania”, ku
riame 
apie lietuviškus dalykus.

Šitų kursų lankytojai už
tikrinti daug gero išmokti. 
Čia gimusiems ypatingai 
kursai reikalingi. Supras 
lietuvišką gyvenimą, ims ge
riau suprasti savuosius, jų 
vargus ir kultūrišką turtą, 
Vien tik nesusipratimų prie
žastis pašalinti turėtų tėvai 
stengtis pasiųsti vaikus į 
Columbia universiteto kur
sus. O ką bekalbėt apie mok- 

Įslišką naudą!
Registracija vyksta dabar 

ir tęsis iki spalių 1 d. Bus 
galima ir vėliau į kursus 
įstoti, tiktai tuomet sunkiau 
bus susipažinti su darbu. 
Todėl, dabar laikas regis
truotis. Žinovas.

nai: vyr. vado pavaduotojas 
D. Klinga, adj. adv. K. Jur- 
gėla, insp. P. Jurgėla ir ka
pelionas K. Jovaiša.

Legijonieriai smarkiai 
rengiasi vėliavų šventinimo 
iškilmėms ir Karo paliaubų 
bei Lietuvos kariuomenės 20 
metų sukakčiai minėti; tai 
įvyks lapkr. 12 d. SLA salė
je. Tikimasi apsčiai svečių 
ir iš kitų kolonijų. Dalyvaus 
ir mūsų talkininkai latvių, 
estų ir ukrainų veteranai.

Seimo atstovai įgalioti 
kviesti 6-jį Legijono seimą į 
New Yorką, kad įspūdingai 
prisidėtų prie lietuvių die
nos pasaulinėje parodoje.

Rep.

Iš kur kyla ir kaip juos 
pašalinti

Dažnai kyla nesusiprati
mai ir vaidai tarp tėvų ir 
vaikų. Tų barnių priežastis 
glūdi tame, kad tėvai ir vai
kai nežiūri akis į akį, jie ne
susikalba, nesupranta viens 
kito, nemato viens kito 
„point of view”.

Kiekvienam lietuviui aiš
ku, kad tėvai ir vaikai ne
kalba ta pačia kalba. Tėvai 
prastai kalba angliškai, vai
kai lietuviškai dar blogiau. 
Kas daryt? Tėvų neišmoky
si... Lieka vaikus mokyti 
lietuviškai. Įvairių mokyklė
lių yra visur. New Yorke 
ypatingai daug gerų progų. 
Jei vaikai paaugę, vadinasi, 
jau septyniolikos metų ar 
daugiau, tinkamiausia vieta 
jiems — lietuvių kalbos kur
sai Columbia universitete. 
Ten sąlygos visų geriausios, 
mokestis labai žemas. Lietu
vių kalbą greit pramoks, 
nes moko prityręs mokyto
jas.

Jeigu asmuo moka lietu
viškai, arba geidžia žinių 
apie Lietuvą, apie josios 
praeitį ir kultūrą, tada pa-

Columbia universitete lie
tuvių kalbos kursai bus pra
dėti kitą savaitę. Jų vedėjas 
vėl bus dr. J. Raymond — 
Rimavičius.

Registruotis būtų geriau
sia šį pirmadienį, rugsėjo 26 
d. popiet ir rugsėjo 27 d. 
ryte. Tuo metu dr. Raymond 
bus Philosophy Hall nr. 505 
pasitarti su norinčiais lan
kyti lietuvių kalbos ir kul
tūros kursus.

Brooklyno šv. Vincento 
labdarybės draugijos nariai 
rugpiūčio mėnesį 44-riose 
parapijose aplankė 982 šei
mas, sušelpė 4,247 asmenis, 
išleisdami 10,446 dol. 60 c. 
Jie ne tik rūpinosi neturtin
gųjų medžiagine, bet ir dva
sine būkle; šv. Vincento dr- 
jos veikliems nariams pavy
ko kelias dešimt asmenų 
grąžinti į tikybinę praktiką.

Dariaus - Girėno postas 
rugs. 14 d. susirinkime iš
rinko posto atstovus į Am. 
Liet. Legijono 5-jį seimą, 
kuris įvyks rugs. 24 — 25 
d.d. Hartford, Conn. Be pos
to vado V. Daukinto, atsto
vais išrinkti kun. J. Laury- 
naitis, V. Trainis, P. Sat- 
kus; V. Kuras ir J. Šimonis.

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. Kietais patva
riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).

Rugsėjo 17 d., Logan Inn 
salėje (Jamaica) įvyko šau
ni puota, suruošta p.p. Onos 
ir Pijaus Mičiuliiį 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
čiai paminėti. Puotos suruo
šimu rūpinosi p.p. Kirvelie- 
nė, Butauskienė ir šabunie- 
nė. Joms teko sunkiai padir
bėti, tenkinant puotos daly
vių pageidavimus: vienas 
prašo daugiau gardžios deš
ros, kitas — geriausia mėgs
ta keptą vištienos kulšelę, 
trečias — ištroškęs ir t.t. 
Ruošėjos su savo pasikvies- 

itais į talką'padėjėjais — 
Edvardu Mičiuliu ir jo sesu
te Izabele Mičiulyte, Valeri
ja Malukai’te, M. Kirveliu ir 
S. Butausku — turėjo gana 

• | vikriai suktis, kad patenkin
tų apie porą šimtų svečių, 
tarpe kurių buvo ir p.p. Mi- 
čiulių giminės, atvykę iš to
liau: teta Makarauskienė ir 
pusseserė Česnienė iš Kear
ny, N. J.; buvo taip pat sve
čių iš Philadelphijos ir Cliff
side, N. J.

Apie,8:30 vai. vak. orkes
tras ūmai pradėjo griežti 
vestuvių maršą. Vadinas, 
atvyksta „jaunieji”, kurie, 
sakoma, nė sapnuoti nesap
navo, kad jiems tokia puota 
suruošta, (čia tenka pažy
mėti, kad kas tai šią didelę 
paslaptį išplepėjęs, bet p.p. 
Mičiuliai jam nepatikėję). 
Prie salės durų „jaunuosius” 
sutiko su tradicine lietuvių 
duona ir druska. Abudu 
„jaunavedžiai”, pamatę tokį 
gražų būrį savo draugų ir 
bičiulių, nepaprastai susi
jaudino — p. Mičiulienė ap
siverkė džiaugsmo ašaromis, 
o p. Pijus Mičiulis, plačiai 
ir gerai žinomas kaip siuvė
jų kontraktorius, kurio siu
vykloje dirba apie 200 dar
bininkų — negalėjo nė žo
džio ištarti. Tik stovėjo vie
toje ir žvalgėsi į visas puses.

Visiems dalyviams gerai 
ir gardžiai pavalgius, prasi- 

• dėjo trumpos sveikinimo 
kalbos. Patį pirmąjį sveiki
nimo žodį tarė puotos vedė
jas J. P. Mačiulis. Paskui 
„jaunuosius” sveikino: Ma
karauskienė, Česnienė, Mari- 
nienė, Rugelienė, Dumblienė, 

j J. Steponavičius, P. šlapi
kas, svočia Zeikuvienė, pirš- 

1 lys Šalinskas ir kt. Padėkos 
žodį visiems šios puotos da
lyviams tarė pats garbės 
svečias P. Mičiulis, o O. Mi
čiulienė padainavo „Močiutė 
mane barė”.

Šių šaunių „vestuvių” svo
čia buvo p. Elena Zeikuvie
nė, Amerikos skaitytoja, o 
piršliu „melagiu” — p. ša
linskas.

Vestuvinis tortas buvo ne 
tik didelis, bet ir labai gar
dus. Kai kuriems sidabrinio

Perspėkime draugijas j
Kadangi komunistai pa

staruoju laiku ir per spaudą 
ir gyvu žodžiu ypatingu bū
du gerinasi prie katalikų, 
siūlo savo „pagalbos ranką”, 
kuri yra sutepta tikinčiųjų 
krauju Sovietų Rusijoj ir 
Ispanijoj, dėl to reikia per
spėti draugijas, kad nesi- 

' duotų komunistų viliugys- 
tėms. Jau kai kuriose kolo
nijose komunistai prisikalbi
no vieną kitą kataliką reng
ti bendras pramogas. Tai y- 
ra pavojinga. Taip daryda
mi komunistai nori įtraukti 
nesusipratusius katalikus į 
savo darbą, kuris veda prie 
destrukcijos, prie diktatū
ros, prie tikėjimo, spaudos 
ir veikimo nelaisvės. Kad 
katalikams su komunistais 
nepakeliui, skaitykite Pijaus 
XI encikliką apie ateistinį 
komunizmą (galima gauti 
Draugo spaustuvėj).

jubiliejaus dalyviams tortas 
taip patiko, kaip jūsų repor
teriui teko savo reporteriš- 
ka akim pastebėti, kad krei
pėsi į svočią net po kelis 
kartus ir vis prašė savo 
porcijos, kurią tik ką buvo 
sudorojęs. Tortą pirko svo
čia Zeikuvienė; jis buvo iš
keptas Balčiūnų kepyloje.

Po vakarienės ir sveikini
mų prasidėjo šokiai ir dai
nos. Pašokta įvairių lietuviš
kų šokių ir padainuota daug 
lietuvių liaudies dainų.

P.p. Mičiuliams įteikta 
vertinga dovana nuo visų 
dalyvių ir keletas dovanų 
nuo pavienių asmenų. Be to, 
į puotą buvo atsilankę p. 
Mičiulio draugai kontrakto- 
riai p.p. Atkočaitis, šalavie- 
jus, Kairys ir k. Rep.

I Atliktas naudingas darbas
ALRK. Federacijos tary

bos delegacija, susidedanti 
iš: kun. J. Balkūno, kun. Ig. 
Albavičiaus, dr. P. Atkočiū
no, Onos Atkočiūnienės ir 
A. Mažeikos, įteikė Lietuvos 
Prezidentui, Ministrui Pir
mininkui ir Seimo Pirminin
kui Federacijos paruoštą 
memorandumą ir organiza
cijų bei draugijų peticiją,

■ kurioj buvo prašoma sunor-
■ muoti Lietuvos santykius su
■ Vatikanu ir atstatyti tauto

je vienybę, kuri šiais netik-
. rūmo laikais labai reikalin- 
; ga. Apie tuos svarbius rei- 
! kalus ir gyvu žodžiu pasi-
■ kalbėjo su vyriausybės gal- 
i vomis. Be to, krašto apsau

gos ministrui įteikta Tautos 
Fondo surinkti į Ginklų Fon
dą $500.00. Federacijos de
legacija jai .paskirtą misiją 
gerai atliko. Ačiū jai.

Pajamos
Į Tautos Fondą: Provi

dence, R. L, $30.00; Fed. 33 
sk., Worcester, Mass., $32.- 
60; LRKSA. seimo paskirta 
(Vilniaus našlaičiams) $50.- 
00; Wyoming Valley lietuvių 
Lietuvos Nepriklausomybės 
20 m. sukaktuvių paminėji
mo pelnas $38.38. Draugijų 
duoklės: Fed. 22 sk., Water
bury, Conn.. $16.00; Šv. An
tano dr-ja, Bridgeville, Pa., 
$1.00; Fed. 33 sk., Worces
ter, Mass., $16.60; Fed. 12 
sk., Cicero, $12.00; LRKSA. 
$10.00. Ir kitos organizaci
jos ir draugijos, kurios dar 
už šiuos metus neužsimokė
jo savo duoklių, prašomos 
atsilyginti.

Rugsėjo 17 d. Maspetho 
piliečių klubo salėje, 60-39 
56 Drive įvyko susipažinimo 
vakaras. Račelienė, Nnikau- 
skienė, Jocienė, Thomsonie- 
nė, Marcikevičienė ir Tama
šauskienė pagamino labai 
gardžių valgių. Vakarienės 
metu išpildyta programa, iš
klausyta sveikinimų nuo at
silankiusių iš Brooklyno 
klubo ir vietinių. Vakarą ve
dė F. Jočis.

Patartina, kad daugiau to
kių vakarų būtų, nes visi 
linksmai laiką praleido.

Rep.

Flatbush apylinkėje atsi
rado vagių, kurie automobi
lių lankus piausto. Policija 
pradėjo sekti ir sugautieji 
turės atsakyti už visus iki 
šiol padarytus nuostolius.

Brooklyno ir Long Island 
gydytojai planuoja suorga
nizuoti draugiją, kurios na
riai už tam tikrą metinį mo
kestį galės gauti visokį pa
tarnavimą ligoje ir ligoninė
je.

Praeitą antradienį atida
ryta Mineola paroda. Paro
doje galima matyti visokių 
gyvulių, daržovių ir t.t. Be 
minėtų daiktų bus ir visokių 
pamarginimų: šokių ir vai
dinimų.

Praeitą sekmadienį pasi
baigė Rockaway Beach mau
dymosi sezonas. Biznis dar 
vis juda, bet jau visai ma
žas. Netrukus visai pasi
baigs.

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS 
TARP NEW YORKO IR KLAIPĖDOS PER GŪTHENBURGĄ 

Kelionė •prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais. 
Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholm© ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. „Marieholm” 
Nerelk švedų vizos keleiviams į Lietuvą per Švediją 

Laivų išplaukimai iš New Yorko:

GRIPSIIOLM------------------------ Spalio 1, Spalio
DROTTNINGHOLM------- Spalio 22, Lapkričio
KUNGSHOLM----------------------------------- Spalio

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės l 
vietinį laivakorčių agentą, arba

SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Ave., Rockefeller Center. New York, N. Y.

LIETUVOS-AMERIKOS IMPORTO
IR EKSPORTO BENDROVE

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

■—■—■i—m—n

Brooklyno ir New Yorko 
parkų skyriaus viršininkai 
planuoja, kokiu būdu senuo
sius medžius palaikyti ilges
niam laikui. Miestas žada 
pasiųsti ekspertus, kurie ap
žiūrės visus medžius, esan
čius gatvėse ir, esant reika
lui, juos ims „gelbėti” nuo 
nudžiūvimo.

J. Am. -Valstybių žvejų 
biuras praneša, kad pasaulio 
jūros kasmet duoda apie 
34 bilijonus svarų žuvų, ku
rių vertė yra apie 744 mil. 
dol. Iš jų Jungt. Am. Vals
tybėms tenka 6 bil. 600 mil. 
svarų ir japonams — 4 bil. 
848 mil.

Forest parke rugsėjo 24 d. 
vietoje, kur būna piknikai ir 
koncertai, bus renkamas 
švilpavimo čempijonas. Visi 
tie, kurie nori likti čem- 
pijonais, turi papraktikuoti 
švilpavime ir dalyvauti kon- 
teste.

Praeitą šeštadienį New 
Yorko dienraščio Journal 
American sandėliuose, Wa
ter St., įsibrovė gaisras. 
Nuostolių padaryta už 65,- 
000 dol.; 9 žmonės sužeista 
ir nugabenti į ligoninę.

Amerikos farmerių unija 
yra nutarusi visus komunis
tus pašalinti iš «savo narių 
tarpo. Neseniai buvo išmes
tas pastorius Claude Wil
liams kuris platino unijos 
narių tarpe komunistų lite
ratūrą.

1 423 Metropolitan Avė.. į
Brooklyn, N. Y. g

Telefonas: STagg 2-4409

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

tvarkymu pamanytas numeris bu 

vuslo 107 Union Avenue.

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Radijo Programa BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Šį šeštadienį, rugsėjo 24 
d., 6 vai. vak. iš WCNW ra
dijo stoties bus duodama vi
so pusvalandžio kultūrinė 
lietuviška programa. Mas- 
petho par. choro grupė, muz. 
Vismino vadovaujama, sma? 
giai padainuos, o kun. Pijus 
Lekešis pasakys kalbą.

Prašome neužmiršti šį 
šeštadienį, 6 vai. vak. užsuk
ti savo radijo priimtuvą ant 
1500 klc. Ši įdomi radijo 
programa perduodama iš 
WCNW stoties, kurioje ant
radieniais, ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais 5:30 vai. 
vak. O. Valaitienė turi lie
tuviškas radijo programas. 
Prašom pasiklausyti.

Praeitą savaitę tuo pat 
laiku viso pusvalandžio pro
gramą išpildė Maspetho 
choro vyrų kvartetas, solis
tė Žemaitytė, o kun. J. Bal- 
kūnas skaitė paskaitą apie 
Lietuvos žemės ūkio pažan
gą nuo Nepriklausomybės 
pradžios iki šių dienų. Mu- 
zikalinei daliai vadovavo 
muz. Visminas; jo vadovau
jami vyrai vykusiai sudai
navo keturias dainas, o p. 
Žemaitytės balsas skambėjo 
tikrai žavingai. Lauksime 
Maspetho vyrų ir p. Žemai
tytės dažnesnių pasirodymų 
radijo programose.

MASPETHO ŽINIOS
— Sunkiai susirgo Bliss- 

villėje biznierius Juozas Čiu- 
pas; serga Pranciška Bal
čiūnienė ir Teklė Raižienė.

— Šį šeštadienį dar kartą 
per WCNW radijo stotį p. 
A. Visminas su choro na
riais išpildys programą ly
giai 6 vai. vakare. Trumpą 
kalbą pasakys kun. P. Leke- v • SIS.

— Novena prie šv. Tere
sės mūsų bažnyčioje prasi
dės šį sekmadienį ir baigsis 
Šventosios šventėje spaliiį 3 
dieną.

— Spalių 1 — 4 dienomis 
Maspethe bus laikomos 
trumpos rekolekcijos treti
ninkėms. Pamokslus sakys 
kun. Jonas Balkūnas.

— Malonu girdėti, kad ir 
lietuviai susidomėjo vietine 
politika. Jonas Januškaitis 
buvo tarp kandidatuojančių 
į tarybą. Demokratų kampa
nijos tarpe yra mūsų jau
nuolių, besidarbuojančių ko
mitetuose. Seniai taip reikė
jo.

— Pranciškonės vienuolės 
galutinai apsigyvens Mas
pethe. Už dviejų savaičių 
atidaro vienuolyną.

— Altoriaus draugija dar 
kartą kviečia visus į savo 
žaidimų vakarą šį sekmadie
nį parapijos salėje.

— Vietiniai lietuviai' su 
kitataučiais reikalavo iš 
miesto, kdd Urbans Water 
supply nuosavybę perimtų 
(už atitinkamus mokesčius) 
ir padarytų parką. Parkas 
Maspethe būtinai reikalin
gas.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Novenos prasidės
Spalių 3 ir 4 d. yra šv. Te

resėlės ir šv. Pranciškaus 
šventės. Pradedant rugsėjo 
25 d. mišparų metu, o po to 
kas vakaras 7:30 vai. bus 
laikoma novena prie šv. Te
resėlės ir tuo pačiu laiku 
pamokslėlis ir palaiminimas 
su Švč. Sakramentu.

Pradedant rugsėjo 26 d. 
po aštuntos valandos mišių 
ir kas rytas tuo pačiu laiku, 
bus atskaitytos novenos 
maldos prie šv. Pranciškaus.

A. T.

Žaidimas
Šį sekmadienį, rugsėjo 25 

d. 8 vai. vak. įvyksta dides
nis, įdomesnis ir linksmes
nis laimėjimų žaidimo ati
darymas parapijos salėje. 
Šiemet žaidėjams bus duo
dama ir piniginių laimėjimų. 
Prašome ir draugus atsives
ti — visi gražiai praleisime 
laiką. J. B.

Sodaliečių veikla
Sodaliečių mėnesinis susi

rinkimas įvyko rugsėjo 20 d. 
Jame vieningai nutarta at
eityje bendrą Komuniją tu
rėti per 10 vai. mišias. Da
lyvavo būrelis naujų narių. 
Po susirinkimo įvyko drau
giškas pasilinksminimas, ku
rių bus du kiekvieną mėne
sį ir skiriami tik sodalie- 
tėms.

Visos parapijos merginos 
kviečiamos įstoti į Sodalici- 
ją. Mūsų pamaldos dabar 
bus sekmadieniais 10 vai. 
ryte.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Mūsų parapijos bažnyčia 
jau dažoma iš vidaus. Pabai
gus dažymą iš vidaus, bus 
dažoma iš lauko.

Parapijos vaikų benas jau 
praktikuoja. Matyt, kad jau
nuomenėje yra labai daug 
energijos, ypač kada kun. 
Laurynaitis kartu su jais.

Šv. Vardo draugija žada 
surengti naujos rūšies balių 
spalių mėn. antroje pusėje. 
Lauksime. Gi po Naujų Me
tų, sujungtomis jaunimo ir 
suaugusių jėgomis, žada pa
rengti ką tokio nepaprasto, 
Įdomaus.

Sutvirtinimo sakramento 
pamokų ir registracijų pra
džia bus šią savaitę. Vysku
pas žada būti parapijoje 
lapkričio mėn. pabaigoje.

Choro pratybos bus ant
radieniais ir penktadieniais. 
Visi choristai raginami visa
da lankyti pratybas, nes 
ruošiamasi įdomiam, svar
biam giedojimui ir dainavi
mui. Greit mūsų bažnyčioje 
lankysis vyskupas, tad svar
bu gerai pasiruošti. Visas 
jaunimas kviečiamas stoti į 
chorą, kurs yra visos para
pijos džiaugsmas ir garbė.

Rugsėjo 19 d. iš mūsų 
bažnyčios palaidota Pranė 
Jančienė, 48 m., gyv. 51 
Graham Ave. Velionė mirė 
rugsėjo 15 d.

Stebuklingo Medaliko no
venos pamaldos bus užbaig
tos šį penktadienį, 8 vai. va
kare didelėmis iškilmėmis. 
Visas 9 dienas jaunimas 
gausingai lankėsi ir gėrėjo
si Niagara Universiteto 
prof. kun. Fr. Keenan pa
mokslais.

IŠVYKO Į LIETUVĄ
Rugsėjo 21 d. Queen Mary 

laivu į Lietuvą išvyko už
sienių reikalų ministerijos 
spaudos skyriaus viršininkė 
M. Avietėnaitė ir inž. archi
tektas Alg. Šalkauskis. Juo
du lankėsi Lietuvos sky
riaus Pasaulinėje parodoje 
reikalais.

Išvykimo išvakarėse gen. 
konsulas J. Budrys su žmo
na suruošė arbatėlę, kurioje 
dalyvavo išvykstą Lietuvos 
svečiai, konsulato atašė A. 
Simutis su žmona ir vietinių 
laikraščių redaktoriai. Ar
batėlės dalyviai susipažino 
su Lietuvos skyriaus būsi
mo paviljono planais, kurie 
labai patrauklūs. Atrodo, 
kad Lietuvos skyrius bus

AMERIKA

NAUJA APREIŠKIMO PA
RAPIJOS KARALIŠKA 

ŠEIMA

Sveikiname naują karališ
ką šeimą! Praėjusiame pa
rapijos piknike, rugsėjo 11 
d. karaliumi išrinktas Pijus 
Šulinskas, kuris gavo 6902 
balsus; karaliene — Petro
nėlė Draugelienė, gavusi 
6496 balsus; karalaičiu —- 
Justas Jankus, gavęs 2983 
balsus; karalaite — Matilda 
Petraitytė, gavusi 4125 bal
sus.

Konkurentais išrinktojo 
karaliaus buvo Stumbris ir 
Butkus. Karalienės konku
rentės — Andrišiūnienė ir 
Šertvytienė. Karalaičio kon
kurentai — Skarulis ir Kaz- 
lauskis. Karalaitės konku
rentės — Garliauskaitė ir 
Butkiūtė.

Per ištisus metu karališ
koji šeima naudosis suteik
tomis privilegijomis parapi
joje. Pavyzdžiui, šiemet ka
rališka šeima bus įleidžiama 
dykai į visas šios parapijos 
ir draugijų pramogas bei 
vakarėlius. Rinkimams pasi
baigus, kiekvienam karališ

originalus, lietuviškas. Ar
batėlės dalyviai padėkojo 
p.p. Budriams už vaišingu
mą, o p. Avietėnaitei ir inž. 
Šalkauskiui palinkėjo lai
mingos kelionės ir sėkmingo 
sugrįžimo prie parodą — ko 
anksčiausiai.

J. ŽUKAUSKAITĖS 
KONCERTAS 

Spalių 23 d. įvyksta art. 
J. Žukauskaitės koncertas. 
Su ja drauge dainuos ir dai
nininkas Aleksandras Vasi
liauskas. Kun. N. Pakalnis, 
pats meno mėgėjas ir norė
damas savo mylimiems pa
rapijiečiams suteikti ką 
nors kilnesnio, užleidžia 
tam tikslui salę. Muzikai 
Jankai, visa širdimi pritar
dami, žada padėti visomis 
savo jėgomis, žodžiu, apreiš- 
kimiečiai ketina padaryti 
geriausiai, ką galima. Žino
dami mūsų artistų didelius 
gabumus, laukiame didelio 
pasisekimo. Mūsų jaunos ar
tistų pajėgos pasistengs

kosios šeimos nariui buvo 
įteikta atskira ir graži do
vana. Kiekvienam bus taip
gi prisiųstas nufotografuo
tas visos šeimos atvaizdas, 
viršuj matomas. Tai atmini
mui!

Parapijos piknikas puikiai 
pasisekė visais atžvilgiais. 
Dar nesutemus parke dar 
sunku buvo vietos rasti. Su 
tokia gausinga minia lengva 
buvo visus pralinksminti į- 
vairiais žaidimais, lenktynė
mis, ir, galų gale, virvės 
traukimais. Moterų virvės 
traukimas juokų visiems pa
darė, bet ,.Vilnius” vistiek 
nugalėjo „Kauną”. Su vy
rais jau kas kita; nejud, ne- 
krut, žemaičiai ir kalakutai 
turėjo pasidalinti laimėta 
dovana.

Lenktynėse bei žaidimuo
se pasižymėjo šie asmenys: 
Tamušauskienė, Žaruolienė, 
Kazlauskienė ir Bobinienė. 
Už ypatingą jų miklumą, 
vaikučiai Karvelis, Kvieklis 
ir Sinkevičiai, Jonas ir Ka
zys, apdovanoti pinigais. 
Tur būt, dar tebesi vi j a drą
suoliai mūsų vyrai, kuriuos 
James McClusky labai leng

duoti geriausio iš savo re
pertuaro. Visuomenė tuomi 
labai įdomaujasi ir reikia 
tikėtis, kad daugelis ne tik 
meno mėgėjų, bet ir šiaip 
lietuvių atsilankys į tą kon
certą. Ž. N.

VILNIAUS GEDULO 
DIENA

Mūsų apylinkėje Vilniaus 
Gedulo dieną šiemet minėsi
me spalių 8 d., šeštadienį, 
Apreiškimo par. salėje. Kal
bėtojais bus šią vasarą Vil
niuje lankęsi ir su vilniečių 
lietuvių būkle gerai susipa
žinę kun. J. Balkūnas, Ka
zys Vilniškis ir inž. Ant. 
Mažeika. Visiems bus nepa
prastai įdomu patirti tiks
liausias žinias apie mums 
brangų Vilnių iš lūpų žmo
nių, kurie matėsi ir kalbėjo
si su lenkų persekiojamais 
vilniečiais.

Visi prašomi neužmiršti, 
kur jie turi dalyvauti spalių 
8 d. vakare — APREIŠKI
MO par. salėje.

vai pralenkė bėgimo lenkty
nėse.

Laiko nebuvo nuobodumui 
pasirodyti. Pasibaigus žai
dimams ir lenktynėms, pa
rapijos mergaičių ir berniu
kų benas sugrojo kelius 
smagius ir smarkius mar
šus. Maršuodami ir grodami 
beno nariai iš kelių kartų 
apvainikavo visus besilinks
minančių parapijiečių ir 
svečių stalus, tuo sumanymu 
visiems atsilankiusiems su
teikdami tikro pasigėrėji
mo. Taip po parką, taip sa
lėje visas benas kelis kartus 
žygiavo ir grojo linksmą 
muziką. Karališka šeima iš 
tikrųjų buvo iškilmingai pri
imta.

Nuotaika pas visus buvo 
labai gera. Per visą dieną 
žmonės ėjo ir ėjo, šypsena 
veiduose,’ pasitenkinimas 
širdyje. Suaugusiems, jau
niesiems, visiems buvo pro
gos pasilinksminti. Už tokį 
uolų rėmimą parapijos pa
rengimo širdingai dėkingas

Apreiškimo Parapijos
Parengimų Komitetas.

CHORŲ PROVINCIJA

Pasitarus chorų vadams 
Visminui, Dulkei, Jankui ir 
Brundzai, nutarta steigti 
Chorų S-gos Brooklyno pro
vinciją. Rugsėjo 15 d. Ange
lų Karalienės par. salėje į- 
vyko visų lietuvių parapijų 
chorų valdybų pasitarimas. 
Vargonininkų s-gos vicepir- 
min. Pr. Dulkė pranešė apie 
įvykusius Chicago j e vargo
nininkų ir chorų s-gų sei
mus. Savo nuomones pareiš
kė visi vargonininkai ir 
chorų atstovai.

Nutarta steigti chorų są
jungos Brooklyno provinci
ją ir į valdybą išrinkti: 
pirm. P. Kalibatas (Mas- 
peth), vicepirm. H. Vensevi- 
čius (šv. Jurgio par.), sekr. 
VI. Ugūnaitė l Angelų Ka
ralienės par.), ižd. Al. šiška 
(Apreiškimo par.).

Vargonininkams ir valdy
bai pavesta paruošti statu
tą- V. Rokus.

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

•J*—H_H—m—k—k — ■ —— rai—rm —— na—n—«■ —m —— ■ ——m—■—■—ta—» įįĮį

Į Tel. STagg 2-7177

Į ALFRED J. WENTZ
1 (VENCIUS) ’
1 ADVOKATAS i

1 i 
■

1 219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y. Į
j (Williamsburgh Bridge Plaza)

•h—j.

Tel. EVergreen 8-7027

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 l>el kitokiems pokyliams
Siunčia Ir Į kitus miestus.

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

I
 Tel. EVergreen 4-7142 t

SALDAINIU PALOCIUS 1
GERIAUSIOS RŪŠIES |

| Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate į
? PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas į
į AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALŪS Iš geriausių s

bravorų Parengimams priimami užsakymai. Krelpkltes: |

J. GINKUS p
495 Grand Street

Tel. NEwtown 9-4464 , NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER 

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
♦

54-41—72nd Street, Maspetli, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS JALINSKAS) 
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 2-8537Tel. Elizabeth 2-8661

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

FEDERACIJOS SVARBUS 
SUSIRINKIMAS

Federacijos New Yorko 
apskrities pirmas po vasa
ros susirinkimas kviečiamas 
ateinantį ketvirtadienį, rug
sėjo 29 d., 8 vai. vak., Ange
lų Karalienės parapijos sa
lėje. Visų draugijų atstovai 
prašomi būtinai atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų ap
spręsti. Kviečiame ir lau
kiame. Valdyba.

GRĮŽTA IŠ LIETUVOS

Šį penktadienį, rugsėjo 23 
d., Nieuw Amsterdam laivu 
iš Lietuvos grįžta inž. A. 
Mažeika su žmona. Juodu 
buvo nuvykę drauge su vy
čių ekskursija, kuriai Ma
žeika sėkmingai vadovavo.

Rugsėjo 22 d. Švedų lini
jos laivu grįžo Jonas Valai
tis, lietuviškų radijo pro
gramų vedėjas. Būdamas 
Lietuvoje jis daug rašė Lie
tuvos laikraščiuose apie lie
tuvių amerikiečių gyvenimą.

MIRĖ
Emilija Bačkienė, (51 me

tų amžiaus, gyvenusi 138-23 
Lloyd St., Jamaica, mirė 
rugsėjo 16 d. Palaidota rug
sėjo 19 d. iš Angelų Kara

Rugsėjo 23 d., 1938 m.

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 
Ir pagal sutartj 

Tel.: MAnafleld 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vak

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9108

Brooklyn, N. Y.

lienės par. bažnyčios į šv.
Jono kapines.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.LICENSESBEER, WINES & LIQUUORS

WHOLESALE AND RETAIL
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 Suniite Dairy
29 Lincoln Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SL 190 has be«n 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.

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.


