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Džiugu priminti, kad nie
kas iš lietuvių nepareiškė 
nepasitenkinimo ar apsivy
limo. Net ir ta grupė, kuri 
nedalyvavo ruošimosi darbe, 
kurios žmonių nebuvo pro
gramos pildyme, išlaikė 
džentelmeniškumą; jos spau
da parodė tinkamą toną. Tai 
ženklas, kad lietuvių gyveni
me švelnėja tarpgrupiniai 
bei tarpsroviniai santykiai, 
kuo tik džiaugtis galime.
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Gaila, kad Lietuvių Dieno
je negalėjo dalyvauti dau
giau asmenų iš Lietuvos. 
Būtų buvę labai gera, jei 
Lietuvos vyriausybė būtų 
galėjusi atsiųsti savo narį 
specialiai į šias iškilmes. Bū
tume sulaukę šiltesnio žo
džio, didesnio entuziazmo.

Džiugu buvo matyti gau
singoje publikoje prof. dr. 
Pakštą ir kelis jaunesnius 
svečius iš žaliųjų Tėvynės 
laukų, kvapiųjų jos klonių. 
Jiems galėjo būti smagu ste
bėti, kaip išeivija dar laikosi 
visomis jėgomis lietuvybės 
fronte, kaip mūsų jaunimą 
dar galima apsaugoti lietu
viškume.

Visa nuotaika, visa aplin
kuma taip susidarė, kad lie
tuviams teko atsigaivinti, 
pasiguosti, pasidžiaugti.
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Nelengva įeiti į kito žmo
gaus vidų, į jo sielos gelmes 
ir patirti ten, kas darosi, 
kas jaučiama. Bet Lietuvių 
Dienoje visų dalyvių veiduo
se spindėjo savo vertės pa
jutimas, savo jėgų įvertini
mas.

Ar reikia slėpti, kad Lie
tuvių Diena džiaugėsi ypač 
lietuviai katalikai, kurių 
gausios pajėgos dalyvavo 
programos atlikime. Ne vie
nam jų gal keistai nuskam
bėjo iš tribūnos pasakyti 
priminimo žodžiai, kad iškil
mėse dalyvauja vienas vete
ranas. Negalima užmiršti, 
kad tai asmuo, kuris didesnę 
savo gyvenimo dalį skyrė 
kovai prieš katalikus. Dabar 
šis žilo plauko ir gilios se
natvės sulaukęs asmuo, be 
abejonės, turėjo prisipažinti 
savo širdyje, kad tuščios bu- 

•vo jo kovos. Lietuviai kata
likai išeivijoje savo jaunimu, 
chorais, mokyklomis, laik
raščiais, organizacijomis su
daro tvirtą frontą lietuviš
kumui išlaikyti. Kas matė 
Lietuvių Dieną žygiuojantį 
daugtūkstantinį jaunimą, 
uniformuotus orkestrus, ga
lėjo puikiai suprasti, kur y- 
ra lietuviškumo stiprumo ir 
atsparumo šaltinis.

Visas pasaulis dideliu pa
siilgimu ir susidomėjimu 
laukia pranešimų iš kariau
jančių valstybių sostinių, 
bet visur vyrauja cenzūra, 
todėl į pranešimus tenka žiū
rėti labai atsargiai.

Lodone vyriausybei opozi
ciniai nusiteikusi darbiečių 
partija labai nepatenkinta 
vyriausybės informaciniais 
pranešimais apie karą; taip 
pat nepasitenkinimą reiškia 
ir spauda dėl veikiančios 
cenzūros. Pavyzdžiui, spau
da labai nepatenkinta, kad 
vėlai pranešta apie Anglijos 
kariuomenės nuvykimą į 
Prancūziją.

Iš Paryžiaus pranešama 
apie prancūzų kariuomenės 
prasiveržimus Vokietijos pa
sienyje; pranešama, kad 
prancūzų kariuomenei pavy
ko padaryti keliolikos tūks
tančių jardų prasimušimą 
pirmyn, į Vokietijos žemę.

Iš Berlyno pranešama, kad 
lenkų pasipriešinimas bus 
palaužtas visomis priemonė
mis, kas reiškia, kad bus 
bombarduojami ir atviri 
miestai, šie žygiai pateisina
mi ta aplinkybe, kad lenkų 
kariuomenė ragina civilinius 
gyventojus kovoti visomis 
priemonėmis prieš vokiečius. 
Visuose miestuose, kuriuos 
vokiečiai užėmė, sutiktas di
delis pasipriešinimas iš civi
linių gyventojų, kurie apšau
do vokiečių karius iš namų, 
kitų trobesių ir šiaip įvai
rių vietovių. Už visas žiau
raus karo pasekmes vokie
čių kariuomenė atsakomybę 
suverčia lenkų kariuomenės 
vadovybei.

Kadangi Vokietijoje dide
lis darbininkų trūkumas, į- 
sakyta jauniems berniukams 
ir merginoms vykti į žemės 
ūkius ir ten atlikti reikalin
gus darbus. Visos merginos 
nuo 17 iki 25 metų imamos 
į nacių darbo stovyklas, iš 
kur jos bus siunčiamos įvai
rius darbus atlikti.

PRADĖTAS GRIEŽTAS 
TAUPYMAS VISOSE 

SRITYSE

Kaunas. — Pastaruoju lai- 
■ku Lietuvos vyriausybė pra
dėjo griežto taupymo politi
ką visose srityse.

Amerikos lietuviams reik
tų dar kartą bandyti ben
dromis jėgomis atlikti svar
bius darbus, jei tik gyveni
mas to pareikalaus.
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Praėjusioji Lietuvių Diena 
parodė, kad išeivijos lietuvių 
tarpsrovinis darbas ben
driems tautos reikalams ga
limas, naudingas ir reikalin
gas. Tiesa, daug nemalonu
mų teko patirti bendrame 
darbe, bet tos kliūtys nepa
neigia paties dėsnio. Svar
biausia, kad į bendrą darbą 
eitų žmonės, kurie pajėgia 
grynai savo asmens reikalus 
palikti nuošalyje. Tokių as
menų Pas. Parodos Lietuvių 
Dienos Komitete buvo.

Malonu pažymėti, kad vie
nintelis amerikiečių lietuvių 
katalikų dienraštis „Drau
gas” šiomis dienomis žymiai 
sustiprintas, įtraukiant į jo 
redakciją dvi jaunas, bet jau 
subrendusias pajėgas. Nese
niai „Draugo” redakcijoje 
pradėjo dirbti Antanas Ski
rtus, pavasarį baigęs Maria
napolio kolegiją, o šią savai
tę į Chicagą išvyksta Jonas 
Pilipauskas, Marianapolio 
kolegijos lietuvių kalbos mo
kytojas, iki šiol redagavęs 
„Studentų Žodį” (nuo pat jo 
pirmo numerio). Sveikinda
mi sustiprintą „Draugą”, lin
kime jam pasiekti gausin
giausias lietuvių mases.

Marianapolio Kolegijos rūmų fasadas. Mokslo metai kolegijoje 
pradedami ateinantį pirmadienį, rugsėjo 18 d. Į kolegiją norį įstoti 
moksleiviai dar gali paduoti prašymus Kolegijos rektoriaus var
du, Marianapolis College, Thompson, Conn.

Varšuva Vokiečių Apsupta, Bet Nepasiduoda
Varšuva. — Nuo praeitos 

savaitės galo Vokietijos ka
riuomenė laiko apsupusi 
Lenkijos sostinę Varšuvą, 
stengdamasi ją paimti. Vo
kiečiai savo puolimus vykdo 
trimis kryptimis, stengda
miesi visiškai apsupti ir pa
imti Varšuvą be stambesnio 
pasipriešinimo. Lenkų ka
riuomenė sukaupė visas sa
vo pajėgas ginti sostinę. 
Į gynimo darbą įtraukti ne 
tik kariai, bet ir visi civili
niai gyventojai. Moterys ir 
vaikai įtraukti į apkasų sta
tymo darbą. Kartais Varšu
va bombarduojama iš orlai
vių kas valandą.

Paskutiniai pranešimai sa
ko, kad lenkų kariuomenei 
pasisekė prasiveržti pro Lo
dzę, atsiimti šį miestą ir iš
gelbėti kelioliką tūkstančių 
savo karių, kuriems grėsė 
vokiečių nelaisvė ar mirtis. 
Prasiveržę lenkų kariai, sa
koma, nuvykę Varšuvos link 
atakuoti vokiečių.

Šiuo metu vokiečiai turi 
paėmę beveik trečdalį Lenki
jos žemių; svarbiausia, kad 
jie turi užėmę turtingiausią 
Lenkijos dalį. Jų rankose 
yra lenkų anglies, geležies ir 
kitų mineralinių turtų kasy
klos.

Vokietijos kariuomenės 
štabas savo paskutiniame 
pranešime nurodo, kad Var
šuva yra visiškai apsupta ir 
kad jos užėmimas yra kelių 
dienų klausimas. Lenkai tas 
žinias visai užginčija ir jų 
radijas iš Varšuvos praneša, 
kad vokiečiai yra įklimpę į 
didelį pavojų ir kad jų puo
limas Varšuvos būsiąs visiš
kai atremtas.

Prancūzijos kariuomenės 
štabas nuolat pranešinėja, 
kad prancūzų kariuomenei 
pavyko prasilaužti į vokiečių 
žemę ir kad jau gresiąs rim
tas pavojus Saaro kraštui, 
kurio vadinama sostinė Sa- 
arbrucken netrukus būsianti 
prancūzų rankose. Vokiečių 
žinios tuos pranešimus visai 
paneigia.

Anglijos dominijų nauja
sis ministeris Eden pareiškė, 
kad jokios taikos su Vokieti
ja negali būti, kol Vokietiją 
valdys nacizmas. Savo kal
boje jis nurodė Hitlerio vi
sus pažadus ir jų sulaužy
mus. Jo ši paskutinė kalba 
buvo lyg ir atsakymas į Vo
kietijos diktatoriaus patikė
tinio, maršalo Goeringo, kal
bą. Goering savo kalboje 
praeitą šeštadienį pasakė, 
kad Vokietija nieko prieš 
Angliją neturi, kad Lenkija 
turi būti pakeista.

Šios savaitės pradžioje 
Anglijos ministeris pirmi
ninkas Chamberlain buvo 
nulėkęs orlaiviu į Prancūzi
ją drauge su karo ministe- 
riu ir ten nežinomoje vieto
je turėjo pasitarimus su 
Prancūzijos vadovybe ir 
prancūzų karo viršininkais. 
Kur Chamberlain buvo su
stojęs, neskelbiama. Jis grį
žo į Angliją tą pačią dieną 
ir tautos atstovams pranešė 
apie vėliausius karo įvykius.

Anglija ir Prancūzija, 
kaip jų vyriausybės skelbia, 
pasiruošusios kariauti trejis 
metus. Šiam reikalui priimti 
ir kariniai biudžetai. Angli
joje ir Prancūzijoje nuotai-

ka pagerėjo, kai Kanados 
tautos atstovų rūmai priėmė 
vyriausybės pasiūlymą pa
skelbti karą Vokietijai. Pa
našiai pasielgė ir Pietų Af
rika, kur pasikeitė vyriausy
bė; anksčiau ten vyriausybė 
buvo vokiečiams palankių 
asmenų rankose, bet tautos 
atstovų rūmai jai pareiškė 
nepasitikėjimą.

Paskutiniai Vokietijos ka
riuomenės žygiai rodo, kad 
vokiečiai stengiasi užimti 
Lenkijos pasienį palei Lietu
vą pietuose, kad užkirstų 
kelią galimiems lenkų ka
riuomenės bėgimams į Lie
tuvą. Sovietų Rusijos pasie
nyje sutraukta daugiau ka
riuomenės, nes So v. Rusijos 
vyriausybė labai nenorinti, 
kad lenkų kariuomenė steng
tųsi pabėgti į Rusiją, jei jai 
neliks kitos išeities — bėgti 
ar pasiduoti į vokiečių ne
laisvę.

KRITIKUOJA LENKŲ 
GYNIMĄSI

Paryžius. — Čia patikimi 
šaltiniai paskelbė, kad Len
kijos kariuomenės vadas, 
maršalas Smigly-Rydz, pa
daręs stambią klaidą, neiš
traukdamas kariuomenės iš 
viso fronto prieš vokiečius 
ir nesukoncentruodamas jos 
geriausioje ir saugiausoje 
kariniu atžvilgiu vietoje. 
Skelbiama, kad Prancūzijos 
ir Anglijos kariuomenių šta
bai patarė lenkams gintis 
prie kaip galima mažesnio, 
trumpesnio fronto, bet len
kai šio patarimo nepaklausę.

Ilgai laukta Pasaulinės 
Parodos Lietuvių Diena rug
sėjo 10 d. pateisino visus lū
kesčius, visas sudėtas viltis, 
visus atliktus ruošimo dar
bus. Tai buvo lietuviškos 
galios vieša demonstracija, 
kokios nei jaunesnieji, nei 
vyresnieji nepamena. Į Pa
saulinės Parodos aikštes ir 
pa vili j onus suplaukė ameri
kiečiai lietuviai iš tolimų ir 
artimų vietų, atvykę trauki
niais, autobusais, automobi
liais; net orlaiviais buvo at
lėkusių. Visiems jiems rūpė
jo pagyventi bendra lietuviš
ka nuotaika, pasigėrėti savo 
jaunimo dainomis ir šokiais, 
pasirodyti amerikiečių pa
sauliui savo gyvybingumu. 
Tai buvo lietuvių tautinės 
garbės didysis egzaminas, 
kuris išlaikytas visai vyku
siai.

Į Lietuvių Dieną iš įvairių 
kolonijų lietuviai pradėjo 
vykti dar savaitės pradžioje, 
o šeštadienį jų buvo ištisos 
minios. Lietuvos Pa vili jonas 
rugsėjo 8 ir 9 d.d. žymiai 
pajuto padidėjusį lankytojų 
skaičių. Tai buvo ženklas, 
kad Lietuvių Diena turės 
praeiti geru pasisekimu. 
Apie ją čia paduodame savo 
specialaus reporterio apra
šymą. Tikime, kad teks apie 
ją ir vėliau ^parašyti.

Kai jūsų reporteris atsikė
lė sekmadienio rytą, jo nuo
taika nukrito žemiau nulio. 
Visas dangus apgaubtas 
stora tamsiai pilkos spalvos 
marška. Lyja ne juokais. 
Jei taip lis per visą mielą 
dienelę, tai kaip mes, lietu
viai amerikiečiai, išsėdėsime 
Taikos aikštėje (Court of 
Peace), kuri stovi atvirame 
ore, kuri neturi jokios — nė 
mažiausios apsaugos nuo 
lietaus? Ar nesudrėks mūsų 
giesmininkų švelnūs lietu
viški balseliai? Ar mūsų 
jaunieji šokėjėliai nesušlaps 
savo miklių kojelių? Tokios 
mintys vyravo reporterio 
galvoje.

Bet, tur būt, pats Dievulis 
pasigailėjo lietuviško triūso 
ir darbo, kruopštaus ruoši
mos! šitai didžiulei lietuviš
kai šventei — šitai, mano 
nuomone, tikrai lietuviškai 
mugei.

Prieš 9 vai. ryto jau nebe
lijo, bet tik krapnojo. O 
krapnojimai, kad ir kažin 
koki bebūtų, lietuvio negąs
dina. Todėl ir jūsų reporte
ris su keliais savo bičiuliais 
drąsiai ir skubiai pradėjo 
ruoštis vykti į šitą didžiulę 
lietuvišką mugę, kokios lie
tuviai Amerikoje ligi šiol 
dar nebuvo matę ir kažin 
ar kitą tokią greitai teks 
matyti. (Jei bent Lietuva 
nutartų ir ateinančiais me
tais palikti savo pa vili joną 
New Yorko pasaulinėje pa
rodoje?) O gal ir niekados 
kitos tokios šventės šitame 
krašte neteks matyti? Jau
niesiems kartais gali tekti, 
bet mūsų kartai — ne.

Atvykus į Pasaulinės Pa
rodos ribas, aišku, visų pir
ma aplankėme Lietuvos pa- 
vilijoną, kuris visiems patri- 
jotingai nusiteikusiems taip 
artimas ir savas. Visur ge
rai, o namie geriausia. Taip 
lietuviai jaučiasi savame pa- 
vilijone, kuris visus beveik

vienodai nuteikia — čia taip 
miela pabūti, pasigėrėti gi
liai mintyje rūsinčiais pra
eities vaizdais, kurie toki 
pažįstami, nors ir seniai se
niai — rodos, prieš kelis am
žius — matyti. Į Lietuvos 
pavilijoną įėjęs lietuvis ame
rikietis pasijunta esąs tary
tum savo tėviškėje, kur visi 
tave pažįsta ir tu visus pažįs
ti; su kuriais gali paliūdėti 
ir pasidžiaugti; su kuriais 
gali atvirai pasidalinti viso
mis savo mintimis...

Pasigėrėję garsinga Lietu
vos praeitimi, kurią atiden
gia mūsų dailininkai — liau
dies ir išmokslintieji, — pa
sidžiaugę kultūriniais mūsų 
Tėvų Žemės laimėjimais, iš
siskubinome lankyti mūsų 
pavilijono kaimynystėje ir 
netolimoje apylinkėje esamų 
kitų tautų pavilijonų.

Į Taikos aikštę atvykome 
tiesiai iš tos valstybės pavi
lijono, kuri pasirūpino pa
statyti brangų ir savo išore 
imponuojantį pastatą, tačiau 
taip užgožtą propaganda, 
kad pro ją sunku bešališkam 
stebėtojui pastebėti tai, kas 
tos valstybės per palyginti 
trumpą laiką pasiektą ekono
minėje ir kultūrinėje srityse. 
Išskyrus keletą eksponatų, 
kuriuos šių žodžių rašytojas 
nelaiko- propagandiniais, ku
riais galėtų pasigirti ir ki
tos valstybės, jei jos neturė
tų jų iš seniau susisikūru- 
sios, visa kita paliko neigia
mo įspūdžio. Visą pavilijoną 
paskubomis apžiūrėjus, iš
ėjome iš jo susidarę nuomo
nę, kad pro progandą sunku 
pastebėti tuos dalykus, ku
rie būtų verti nešališko ste
bėtojo dėmesio. Išėjus iš pa
vilijono mintyje tvylojo tik 
propaganda, propaganda ir 
propaganda.

Susėdus vietose ir nespė
jus gerai atsikvėpti bei iš
blaškyti paskutiniu momen
tu įgytų įspūdžių, netru
kus į Taikos aikštę pradėjo 
žygiuoti Lietuviai legijonie- 
riai: Dariaus-Girėno postas 
nr. 1 (New Yorko), Stanley 
Ryiz postas nr. 4 (New Bri
tain, Conn.) ir to paties pos
to moterų skyrius, Sylvester 
J. Stokes postas nr. 6 (Wa
terbury, Conn.) ir jo moterų 
skr., Frederick Sabonis pos
tas nr. 7 (Hartfordo, Conn.) 
ir jo moterų skr., postas nr. 
8 (New Haven, Conn.) ir jo 
moterų skyrius. Jie įžygiavo 
pirmos divizijos priešakyje; 
antros divizijos priešaky ėjo 
Amerikos Legijono St. Da
riaus postas nr. 317 ir jo be- 
nas.

Po legijonierių sekė cho
rai: šv. Kazimiero choras iš 
Montreal, P. Q. (Kanados), 
,,Aušros” choras iš Toronto, 
Ont. (Kanados), „Birutės” 
choras (Chicago), L. Vyčių 
„Dainos” choras (Chicago), 
p-lė Marija Baronaitė su šo
kėjais ; Amerikos legijonierių 
orkestras ir St. Dariaus pos
tas nr. 317 iš Bostono; šv. 
Jurgio parapijos choras 
(Bridgeport, Conn.), Jau
nuolių choras iš Bridge- 
porto, švč. Trejybės choras 
(Hartford, Conn.), šv. An
driejaus choras (New Bri
tam, Conn.), šv. Kazimiero 
choras (New Haven, Conn.), 
„Gintaro” choras (Stamford, 

(Tęsinys 2 psl.)
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MINČIŲ ŽIUPSNELIS

Laukiame Vadu
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RUSIJOJE MOBILIZACIJA

Vincas Juronis

Iki šiol atlikti šie darbai

$2.00
$1.10

Įsimylėjusių susipykimas 
yra labai panašus j vasaros 
audrą, kuriai praslinkus pa
sirodo dar gražesnis dangus.

linkės šlel 
kad yyskup 
ka dėvėti f 
tęs rūbus, i 
i miestišk

Kristų 
pareikš 

Švenč. Jė-

Protingas žmogus pirmiau 
galvoja, o paskui mintį reiš
kia, o padauža, kaip tas ne
tikęs piešėjas, pirmiau pasa
ko, o paskui galvoja ir, kiek 
paskui galima, taiso savo 
pasakytus žodžius.

Kad gyvenimas nebūtų tik 
mokslo ir technikos dalykas, 
bet ir menas, reikia ir jaus
ti, ne tik apskaitinėti.

b) minias lietuvių įpyji 
M Jungtinių A-1 
taybių ir Kana-

SUDAROMI ČEKŲ 
LEGIJONAI

PREZIDENTAS ŠAUKS 
KONGRESO POSĖDĮ

KOMUNISTAI PER 5 MI 
TUS GAVO 10 MIL. DOL

Dienai ruošti ir 
itetoi, Dirigentui, 
ms, choristams 
ms, visiems kurie 
ta Diena pasisek
ta ir aukoju-

kiecius
reikalu atsišaukimus pasira 
šė buvęs Čekoslovakijos pre
zidentas Benešąs.Niekas taip nesaldina gy

venimo, kaip sąžiningas sa
vo pareigų ėjimas.

atsilankiu- v< 
ariu nuoširdų ačiū! 
stas Lietuvoj, kuris 
hrodą, atsiuntė savo 
ta, kurj čia ir n

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

Blogai dirbamas darbas 
yra žalingesnis už visišką 
tinginiavimą. — Foersteris.

■urnas Jūsų, man< 
is tautiečiai, jau ap 
! Lietuvos Pavilijon; 
irodoje. Likusieji da 
js. Kiti grįžta į jį p

Maskva. — Sovietų Rusi
jos komisarų taryba paskel
bė kelių klasių mobilizaciją, 
kuri palietė ypač dabartinio 
Rusijos Lenkijos pasienio 
gyventojus. Aiškinama, kad 
norima sustiprinti pasienį, 
kuriam gresia didelio lenkų 
pabėgėlių antplūdžio pavo
jus. Sovietai pasiryžę į savo 
pusę neperleisti Lenkijos ka
riuomenės, jei ji bandytų 
pereiti Lenkijos Rusijos pa
sienį.

sužadina mūsų vis 
^patraukia širdį, k; 
ii ašarą išspaudžia 
d jis yra savas. Kul 
kt savas. Prisimink 
ta Valančių. Ap;

NAUJAS „STUDENTŲ^ 
ŽODIS”

Washington, D. C 
greso specialus neamerikd 
niškos veiklos tyrinėjimo kq 
mitetas gavo žinių, kad šio 
šalies komunistų partija pe 
paskutinius 5 metus turėją 
10 milijonų dolerių pajamų* 
kurios sužinotos iš įvairiiį

Kaunas. — Iki šiol Lietu
vos neutralumo niekas nepa- 
pažeidė. Jokios mobilizacijos 
nebuvo, o tik neutralumui 
išsaugoti pašaukti kelių me
tų atsarginiai.

Nuotykiai nepadaro žmo
gaus nedoru, bet parodo, 
koks jis yra.

— Šv. Tomas Kempietis.

Seka kalbos Jungt. Ameri
kos Valstybių komisijonie- 
riaus p. Charles Spoffard ir 
N. Y. Pasaulinės Parodos 
pirm. p. Grover Whalen at
stovo C. Holmes. Pats pirmi
ninkas p. Whalen dėl susi-

Todėl mes tikime, kad Ku
nigų Vienybė, skaitant šiuos 
žodžius, jau bus išrinkusi 
savo vadovybę, kuriai pasi
tikės ne tik dvasiški ja, bet 
plačioji Amerikos lietuvių 
visuomenė. Jos vadovybei 
uždedama sunki ir atsakin
ga pareiga atstovauti išeivi
jai. Federacija ir Kunigų 
Vienybė praeityje dirbo ar
timiausiame kontakte. Žino
ma, dirbs ir ateityje, ypatin
gai ieškant kelių suartinti 
visas sroves vienam ben
dram darbui Lietuvą remti. 
Jei ir nepasisektų susikalbė
ti su kitomis srovėmis, už
teks, kad katalikai lietuviai 
susiklausys ir vieningą pa
triotinį frontą išlaikysi, tėvy
nei saugoti ir gelbėti.

Moteriškumas — tai pa
garba, švelnumas, tvarka, 
meilė, aukojimas, savęs atsi
žadėjimas.

— Šatrijos Ragana.

neužtenka. Mes žinome, kad 
viršūnių veikimas priklauso 
nuo periferijų, t. y., nuo at
skirų kolonijų, miestų ir pa
rapijų. Jei čia eiliniai švie
suoliai, vadai vadukai, su
pras laikų rimtį ir dirbs, 
baimės neturėsime. Kat. Fe
deracija bus šį klausimą vis
pusiškai apkalbėjusi.

Čia noriu kreipti dėmesį į 
Kunigų Vienybę. Ši kunigų 
draugija užima svarbią po
ziciją Amerikos lietuviuose. 
Beveik visi kunigai gražiai 
kalba lietuviškai ir yra są
moningi patriotai. Jei kuris 
nėra susipratęs lietuvis, mes 
jo nenorime turėti lietuviš
koje parapijoje. Kunigai, iš
sklaidyti po plačią Ameriką 
lietuviškose parapijose, yra 
artimiausiame kontakte su 
visuomene. Jie lietuviams 
dirba tiek dvasiniai, tiek 
tautiniai. Joks kitas inteli
gentas neturi tiek progų sa
viems aukotis, kiek kunigas.

Tad kolonijas jungti, vie
ningai dirbti, bendras idėjas 
skleisti, tėvynės reikalus 
aiškinti, niekas tiek nepa
jėgs, kiek mūsų dvasiškija. 
Šio vieno argumento užtenka 
Kunigų Vienybės egzistenci-

neatvaiz
| Noriu 
mesį į ( 
mai sir

Surinko
Eleonora Bartkevičiūte

Vienintelis svarbiausias 
gyvenimo dalykas yra ener
gijos taupymas; vienintelis 
netikęs dalykas — jos blaš
kymas; visai nesvarbu, ar 
tas blaškymas daromas iš
kilmingai ar paprastai. Vis
kas yra gera, kas atima 
mums neramumą ar išblaško 
apmaudus ir siunčia mus 
namo, kad pastūmėtumėm 
mūsų darbą pirmyn.

— Emerson.

jis mums ir mūsų Tėvų Že
mei komplimentų ir šiltų žo
džių, kurie pasiekė pačias 
mūsų širdies gelmes.

Ir vėl aidi Taikos aikštė 
lietuviškomis meliodijomis: 
jungtinis, apie 2,500 balsų 
choras, gabaus ir prityrusio 
dirigento J. Žilevičiaus vado
vaujamas, dainuoja „Jauni
mo giesmę” (J. Naujalio), 
„Ant tėvelio dvaro” (St. 
Šimkaus), „Statysiu tiltaitį” 
(J. Žilevičiaus) ir „Pasisėjau 
žalią rūtą” (J. Neimanto'.

Prabyla į tūkstantinę au
ditoriją Jonas Budrys, Lie
tuvos generalinis konsulas 
ir gen. komisaras N. Y. pa
saulinei parodai. Tuo protar
piu niaukę padengę debesys 
pradeda skirstytis ir nors 
trumpam laikotarpiui prasi- 
blaivo tirštai apsiniaususi 
erdvė. Pastebi tai ir kalbė
tojas ir pareiškia, kad „nuo 
lietuviškos dainos meliodijų 
net ir dangus prašvito”. 
Šie kalbėtojo žodžiai dar 
daugiau nuskaidrino mūsų 
nuotaiką, kuri, atvirai prisi- 
pažįstant, buvo skaidri ir 
šviesi, be jokių debesų, iš 
pat Lietuvių Dienos išvaka
rių, ypač nuo to momento,

Šią savaitę išėjo naująją Budrio 
„Studentų žodžio” numeri 
kurio turinyje pažymėtu 
šie straipsniai: Daugiau drj 
sos (redakcinis straipsni 
jaunimo organizavimo klai 
simu); Profesinis studenį 
pasiruošimas — V. Jakšta 
tės; T.T. Marijonų generi 
las, Naujasis Amerikos Mį 
rijonų provincijolas; Mūs 
Tėvelis — P. P. C.; A. Jakį 
to „Mūsų naujoji literatūrą 
— S. P. Vaičaičio; A. L. B 
Studentų ir ProfesijonaD 
s-gos protokolas; Dirbkiii 
tautai — A. Skirius; Apžval 
ga ir kiti įdomūs dalykai 
Tai poatostoginis numeris.

dad užteks papn 
Jiniil vamzdžių. P? 
tireikė tilto, nes gr 
ro magistralinis, sa 
sis lietė dideles v; 

pelkes, iš kur mi 
$ vanduo veržėsi 
: didesne vaga, m 
t Be to, buvo nuta

Paryžius. — Prancūzijoje 
ir Anglijoje leista čekams|| Dienoje, nuošir 
sudaryti savo karinius legi 
jonus, kurie kovos prieš vo-k, kmte Lietuvių

Legi jono sudarymo tėtį ir visus Lietuvių 
s dalyvius, linkėdami 
riausios kloties.
stuvos Komitetas 
pew Yorko Parodai”

$2.00
$1.10
$2.76
$1.50

Skelbimų kainos pagal susitarimą.

Šią savaitę posėdžiauja vi
sa eilė organizacijų. Visi sei
mai svarbūs, nes tai meti
niai jaunimo, kunigų ir kat. 
federacijos veikėjų pasitari
mai. Šie suvažiavimai ypa
tingai reikšmingi, kad vyks
ta karo metu, kai visi jau
čiame reikalą organizuotis, 
glausti savo eiles, vieningai 
dirbti.

Išeivija dabar baimingai 
žiūri į užjūrį ir klausia: ar 
mūsų pastangos nueis vė
jais? Ar laimingai atstatyta 
Lietuva po dvidešimties me
tų nepriklausomo gyvenimo 
vėl pateks teutonų ar gudų 
globon?

Ar mes galim ramiai su
dėję rankas atsiduoti liki
mui?

Užsiliepsnojęs karas var
gu Lietuvos nelies; jei nenu- 
terios, tai ekonominiai nu
silpnins, kultūriniai nuvar
gins.

Mums, amerikiečiams, se
nos tėvynės vargai visada 
buvo mūsų vargai, jos lai
mėjimai — mūsų laimėji
mai. Ne kitaip bus ir dabar.

Visi laukia šviesuomenės 
darbo gelbėti Lietuvai. 
Kur gali lietuvis ieško
ti vadovybės, jei ne savo 
išmokslintuose ’ nariuose? 
Deja, sroviniai kivirčai, 
suanglikonėjimas, suponėji- 
mas, iškrikimas neleidžia 
suartėti, lietuvišką darbą 
įtempti, tautinę sąmonę gi
linti. O juk visa išeivija turi 
teisės iš savo inteligentų to 
tikėtis bei reikalauti.

Praeito* pasaulinio karo 
metu išeivija daug aukojo, 
dirbo tėvynės reikalams. Ir 
vėl išeivija laukia, kol vadai 
susipras, susiorganizuos. Ko
ki tautos reikalai gali iškil
ti, reikalauti mūsų pagalbos, 
nežinome. Bet turime būti 
pasiruošę akcijos aparatą 
turėti.

Kat. Federacija jau paro
dė, ką ji gali nuveikti. Nese
niai atgaivino Tautos Fon
dą, Federacijos Taryba jau 
veikia keli metai. Bet šito

Mpelioką, kad 
atsidurtų p 

miestelį ir toli u: 
R į savo vagos tęs 

inžinierius ' 
r stumti į vietą gel 
[ta Jis buvo pa 
fa geležinkelio, 
p geležinius virbi 
ta i formas ir 
feus skystą bet 
'tas tiltas buvo m 

dviejų sunk 
Wių pakelti i 
fe buvo pastatyt 

t nuvestų tiesiog 
^is šonais tilto 

rodėsi labai pa 
;tao gelžbetoni 
M į angą ir m

Nusiminimui, aimanavi
mui gyvenime nėra nei pa
grindo nei prasmės. Nusimi
nimu patys save pasmerkia
me. Išmintingieji ir blogą 
moka paversti į gerą.

— Aistis.
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Washington. — Preziden
tas Roosevelt spaudos atsto
vams pareiškė, kad netru
kus jis sušauksiąs nepapras
tą Kongreso posėdį, kuriame 
būsiąs svarstomas neutralu
mo įstatymo pakeitimas.

Keli senatoriai tuojau pa
reiškė, kad jie dės visas pa
stangas priešintis pastan
goms neutralumo įstatymą 
pakeisti. Prezidentui artimi 
asmenys nori pakeisti dabar 
veikianti įstatymą ta pras
me, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės galėtų pardavinėti 
ginklų medžiagą toms vals
tybėms, kurios neskaitomos 
užpuolikėmis. Jei šia prasme 
būtų pakeistas ar visai nau
jas išleistas įstatymas, tai 
Anglija ir Prancūzija galėtų 
pirktis sau ginklų šioje šaly
je. Pagal dabar paskelbtą 
prezidento deklaraciją, gin
klų negali pirkti nei viena 
kariaujanti šalis.
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pasitiktas kad ir s 
stovas, kuriam 
tuojama kariuo-’ 

šventę atsi- 
j svečiai, kurie 
tikinimo žodį; I parodą, 
svečių tarpe iriantgab 

jtnjos bei drau-lgtovyk 
Konjte atstovus. Yra Pavilij 

[ietuvos. Jųtar- Mokyl 
jutos veteranas, I gerbė 
Stupas. Europos I Mes ] 
jake Pasaulinei Uįnon 

L ji pakenkė irlpiikų 
ktaame svečių, | galvi 

Ja tai šventei at-i turu 
bankų indėlių. Komunistaįtaos šventė su-|r 
aiškinasi, kad šios pajarno/ 
gautos iš narių mokesčių irį 
aukų. Komunistų partijos 
sekretorius atsisakė paskelbi 
ti vardus aukotojų, tik pažy^ 
mėjo, kad jų žymiąją dalu 
sudaro advokatai, gydytojau 
ir biznieriai. Jis pažymėjo! 
kad partija negauna jokios 
paramos iš Maskvos, kad ji 
savarankiškai vedanti savo 
reikalus ir gaunanti savo ° 
pajamas tiesiog iš savo 
rių ir rėmėjų

niška geležine tvora; i) alto
riai atskirti keturiomis gele
žinėmis grotomis; j) pada
ryti, tik nesudėti antrieji 
langai — išspalvuoti stiklo 
vitražai; k) pataisyti visi 
šeši altoriai, o dabar auksi
nami; 1) užsakyti Miunchene 
trims presbiterijos langams 
vitražai, vėliau bus užsakyti 
dar dviem langam navoje;
m) atremontuoti vargonai;
n) padaryti braižiniai nau
jam Adoracijos altoriui; 
mensa ir cimborija bus iš 
balto marmuro, kas bus už
sakyta Italijoje; o) jau šį 
mėnesį bus perdažytas visas 
bažnyčios vidus.

Visam ligšioliniam re
montui išleista 100,277 litai 
ir 24 centai. Vidų užbaigti, 
kad būtų galima pradėti 
adoraciją dar reikalinga apie 
45,000 litų, ir apie 15 tūkst. 
užbaigti tvarkyti šventorių: 
iš Benediktinių gatvės pa
statyti mūro tvorą su var
tais ir iškloti šventorių bitu
kais. Be to, dar reikalingos 
bažnyčioje sėdynės, taipgi 
seserų chore; sutvarkyti zo- 
kristiją ir kt. žodžiu, išlai
dos sieks kitą šimtą tūks
tančių.

Vysk. T. Matulionis yra 
dėkingas amerikiečiams lie
tuviams už aukas, kurių di
desnę dalį sudėjome. Žino
ma, dar daug jų reikia, bet 
turime vilties, kad tauta ne
apvils Švenč. Jėzaus Širdies 
ir šią šventovę užbaigs į- 
rengti. Mes amerikiečiai su
manėme šventovės reikalą ir 
ją pirmutiniai parėmėme. Ir 
toliau jos neatsisakysime 
remti. Kad ir karo laikas, 
aukas galime dėti, jos bus 
nusiųstos vyskupui Matulio
niui. Aukas siųskite Kuni
gų Vienybės centrui arba 
man.

Kun. Jonas Balkūnas.

40,000 Pasaulines Parodos Lietuvių Dienoje dalyvauti. P. Spoffardo kai-j 
---------  ; bos turinys buvo ypač šiltas

N. J.), Švč. Trejybės choras ir palankus lietuviams ir jų 
(Newark, N. J.), šv. Kaži- tėvynei Lietuvai. Nesigailėjo 
miero choras (Paterson, N.

j J.), šv. Kazimiero choras 
(Amsterdam, N. Y.), šv. 
Juozapo choras (Bingham-

Į ton, N. Y.), šv. Jurgio cho
ras (Utica, N. Y.), Apreiški
mo choras (Brooklyn, N. 
Y.), Lietuvos Dainos ansam
blis, „Operetės”, Angelų Ka
ralienės ir šv. Jurgio chorai 
(visi iš Brooklyno) ir Atsi
mainymo V. J. choras (Mas- 
peth, N. Y.).

Tai, rodos, visi legijonie- 
riai, šokėjai, orkestrai ir cho
rai, kurie dalyvavo didžiu
lėje New Yorko Pasaulinės 
Parodos Lietuvių Dienoje. 
Jei čia kurio choro ar kitų 
žygiuotės dalyvių reporteris 
nepaminėjo, tai padarė ne 
kuriais nors sumetimais, bet 
tik dėl to, kad nepastebėjo. 
Dovanokite. Tačiau vieno 
dalyko palikti nepastebėjus 
tikrai negalima. Rodos, vi
same kultūriniame pasaulyje 
yra toks įprotis, kad paradą 
bei paraduojančius turi pri
imti kuris nors bei kurie 
nors aukšti pareigūnai. De
ja, reporteris nematė estra
doje nė vieno iš mūsų atsto
vų, kurie būtų priėmę atžy
giuojančius legijonierius ir 
kitus. F “........................
tai įvyko, reporteriui neteko 
patirti. Manau, kad dėl šito 
įvykio bus pasiaiškinta.

Atlikus paradavimus, pra
sidėjo meniškoji programos 
dalis ir L. D. kalbos. Visų 
pirma į klausytojus, kurių 
suplaukė į Taikos aikštę 
tarpe 14 — 16 tūkstančių, 
prabilo Lietuvių Dienos Ko
miteto pirmininkas J. B. 
Laučka. Pasveikinęs susirin
kusius Lietuvos išeivijos at
stovus, panorusius ir galėju
sius taip gausiai dalyvauti 
Lietuvių Dienoje, pareiškė: 
„Kai Lietuvos vyriausybė 

. priėmė Jungtinių Amerikos 
, Valstybių Prezidento kvieti- 
: mą dalyvauti New Yorko 

Pasaulinėje Parodoje, niekas 
taip nuoširdžiai nesidžiaugė, 
kaip Amerikos lietuviai...” 
Tai netušti Lietuvių Dienos 
N. Y. pasaulinėje parodoje 
Komiteto pirmininko žo
džiai. Iš pradžių jie galėjo 
atrodyti kai kam tik svajo
nė, bet šiądien jie buvo ap
vainikuoti tikrove — tai liu
dijo gausus mūsų dalyvavi
mas, tos lietuviškos minių 
minios, kurios kantriai sėdė
jo ir stovėjo ir laukė progra
mos, apvainikuosiančios ne
vystančiu vainiku pastangas 
visų tų dalyvių, kurie per 
keletą mėnesių ruošėsi šiai 
nepaprastai dienai, kurią 
mes ilgai, labai ilgai — visą 
savo amžių atsiminsime. 
(Kai kurios versmės byloja, 
kad dalyvavusių Lietuvių 
Dienoje lietuvių skaičius ga
lėjo siekti ligi 40,000 asme
nų. O, gal būt, buvo ir vie
nas kitas tūkstantis dau
giau, nes kur tik pasisukai, 
ten susitikai brolį lietuvį bei 
sesę lietuvę).

Lietuvių Dienos Komiteto 
pirmininkui Laučkai (kuris 
vadovavo programai kaip vi
sų ceremonijų vedėjas) pa
baigus savo įžanginę kalbą, 
iškilmingai sugiedoti jungti
nio choro Jungt. Amer. Val
stybių ir Lietuvos himnai. 
Jungtiniam chorui, sudary
tam iš įvairių kolonijų cho
rų, vadovavo kompozitorius 
p. Juozas Žilevičius, o jam 
pagelbėjo muzikai Juška, že
maitis, Sakas ir Karbauskas. 
Tuojau po himnų sugiedota 
jausminga „Malda už Tėvy-

Diena slenka vakarop, mū- 
, sų laukta ir sulaukta Lietu

vių Diena slenka savo galo 
link. Suvažiavome, suplaukė
me, suskridome mes visi į 
šitą didžiulę mugę, nešini 
tauriausius savo jausmus, 
lietuvišką širdį, kuri linkėjo 
savo Tėvynei sulaukti dar 
didesnio džiaugsmo ir iškil
mių. Komp. J. Žilevičiaus ve
damas jungtinis choras su
dainuoja „Berneli mūsų” (A. 
Aleksio), „Aš ne gert at
ėjau” (J. Gruodžio), „Pasė
jau kanapę” (M. Petrausko) 
ir „Lietuviais esame mes gi
mę” (J. Šimkaus). Taip, 
„lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt!”

Taria dar žodį visos pro
gramos vedėjas J. B. Lauč
ka. Komiteto vardu padėko
jo chorams, šokėjams, cho
rų vadams, visiems Lietuvių 
Dienos rėmėjams. Sukeltas 
didelis entuziazmas. Komi
tetui pavesta pasveikinti 
Lietuvą šios dienos proga. 
Be to, kvietė programos 
dalyvius vykti į Maspethą, 
kur jų visų laukia jiems pa
ruoštos vaišės, o pasiliekan
tiems pasaulinėje parodoje 
patarė nepraleisti tos pro
gramos dalies, kuri nuo 9 
vai. vak. vyks Tautų lagūne 
— Lagoon of Nations. Jūsų 
reporteris pasiliko parodoje 
ir stebėjo Fontano simfo
niją, vandens, liepsnų ir fa- 
jerverkų žaismus. Čia buvo 
vaizduojama Jurgio Vašing
tono dvasia, čia Pasaulinės 
Parodos orkestras griežė 
Lietuvos himną, čia tryško, 
drauge su nuspalvintomis 
vandens čiurkšlėmis, į nusi- 
blaivusią padangę Lietuvos : 
vėliavos spalvos!

Reporteris IV. 1

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai korespon. 
(tentams negrąžinami, jei tam .tikslui neprtslunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

Spauda praneša, kad nese
niai Karo Muziejaus rūmuo
se, Kaune, įvyko įspūdingas 
aktas — Tautos Pasiaukoji
mo Švenč. Jėzaus širdžiai 
atnaujinimas, dalyvaujant 
vyriausybės nariams, kat. 
inteligentijai su J. E. vysk. 
Teof. Matulioniu priešakyje. 
Tai džiuginanti žinia, duo
danti vilties, kad lietuviai, 
pasirinkę Valdovu 
Karalių, kasmet 
Jam ištikimybę.
raus Širdies šventė taps tau
tos švente.

Tautos pasiaukojimas pa
sidarys nuširdesnis, kada 
valstybės sostinėje galutinai 
užbaigs įrengti Amžinąją 
Adoraciją — šv. Mikalojaus 
bažnyčioje. Amž. Adoracijos 
globojas J. E. vysk. T. Ma
tulionis rašo, kad tikisi įren
gimo darbus užbaigti dar šį 
rudenį — apie lapkričio mė
nesio pabaigą. Lėšų stoka 
laikinai buvo sulaikiusi dar-

(Pradžia 1 psl.)

Conn.), šv. Juozapo choras 
(Waterbury, Conn.), Lietu
vių Vaizbos Buto choras 
(Waterbury, Conn.), šv. 
Pranciškaus choras (Athol, 
Mass.), šv. Petro ir Povilo 
choras (Boston, Mass.), 
„Gabijos” choras (So. Bos
ton, Mass.), „šešių Biručių” 
choras (So. Boston, Mass.), 
šv. Roko choras (Brockton, 
Mass.), Pan. Švč. Nekalto 
Prasidėjimo choras (Cam
bridge, Mass.), „Aušros” 
choras, (Gardner, Mass.),šv. 
Pranciškaus Asyžiečio cho
ras (Lawrence, Mass.), šv. 
Jurgio choras (Norwood, 
Mass.), šv. Kazimiero cho
ras, (Westfield, Mass.), 
Aušros Vartų choras (Wor
cester, Mass.), šv. Kazimie
ro choras (Providence, R. 
L); Angelų Karalienės ber
niukų orkestras (Brooklyn, 
N. Y.); šv. Mykolo choras 
(Easton, Pa.), šv. Vincento 
choras (Girardville, Pa.), šv. 
Juozapo choras (Mahanoy 
City, Pa.), šv. Pranciškaus 
choras (Minersville, Pa.), 
Pittsburgh© par. 2 chorai, 
šv. Kazimiero choras (Phila
delphia, Pa.), „Dainos” cho-1 
ras (Philadelphia, Pa.), L. 
Vyčių choras (Philadelphia, 
Pa.), šv. Jurgio choras (She
nandoah, Pa.), šv. Kazimiero 
choras (St. Clair, Pa.), šv. 
Petro ir Povilo choras (Ta
maqua, Pa.), Apreiškimo 
choras (Kingston, Pa.), šv. 
Onos choras (Luzerne, Pa.), 
šv. Pranciškaus choras (Mi
ners Mills, Pa.), šv. Kazimie
ro choras (Pittston, Pa.), 
šv. Kazimiero choras (Ply
mouth, Pa.), švč. Trejybės 
choras (Wilkes-Barre, Pa.); 
Apreiškimo par. berniukų ir 
mergaičių orkestrai (Brook
lyn, N. Y.); šv. Petro ir Po
vilo choras (Elizabeth, N. 
J.), Atsimainymo V. J. cho
ras (Harrison, N. J.), šv. 
Onos choras (Jersey City,

■ iš oro pusės — a. pakeistos 
• supuvusios stogo gegnės ir 

kitos medinės dalys naujo
mis ir visas stogas iš naujo 
olandų čerpėmis, bet seno
mis, V. D. muziejaus konser
vacijos skyriui reikalaujant;
b. sutvarkyti tinkai, senos 
plytos pakeistos naujomis;
c. iš dviejų bažnyčios pusių 
pamatai izoliuoti nuo drėg
mės, apkasant groviu ir iš
betonuotos sienos; d. bažny
čios priešaky šventorius su
tvarkytas: išlyginta, pada
ryti laiptai, apsodinta gyva
tvore ir kt.

Bažnyčios viduje: a) įves
ta centralinis apšildymas; 
j) išvesta elektros šviesa 
naujai po tinku; c) įvesta 
elektros ventiliacija; d) įdė
tos visoje bažnyčioje ąžuoli
nės parketo grindys; e) įdė
tos naujos ąžuolinės durys; 
f) pakeisti langų mediniai 
rėmai geležiniais; g) didesne 
dalimi sienos ir lubos pertin- 
kuotos; h) bažnyčios nava 
nuo bobinčiaus atskirta me-

Dėl kurių priežasčių kai mus pasiekė žinios, kad į 
1 New Yorko geležinkelių ir 
' autobusų stotis atvyksta 

gausūs lietuvių būriai.
Trumpa pertrauka. Chori

stai prašomi pasitraukti at
gal ir padaryti šiek tiek erd
vės šokėjams — mūsų bale- 
tininkams, kuriuos, kaip jau 
buvo nekartą minėta, šiai 
programai ruošė atvykusi iš 
Lietuvos Vytauto D. univer
siteto lektorė, p. M. Baronai
tė. Gražiai ir, palyginti, vik
riai pašoka „Kepurinę”, 
„Sukčių” ir „Mikitą”.

Kalba Lietuvos Įgaliotas 
Ministeris Washingtone, p. 
Povilas Žadeikis. Pasveiki
nęs, tur būt, iš daugumos 
kolonijų suplaukusius Lietu
vos išeivijos atstovus, pra
neša, kad Lietuvos Preziden
tas atsiuntė specialią šia pro
ga telegramą, kurią klausy
tojams perskaito. Antru at
veju p. ministeris Žadeikis 
kalba angliškai. Šitoji antro
ji jo kalbos dalis, be abejo
nės, skiriama mūsų jaunajai 
kartai, kuriai jau nelengva 
pilnai suprasti lietuvių kal
bą, amerikiečių spaudai, jo 
kalbos klausiusiems kitatau
čiams. Tokių kitataučių, atsi
tiktinai lietuvių aplinkumon 
patekusių, galėjo būti ne 
vienas kitas asmuo, bet vie
nas kitas šimtas, o gal ir 
daugiau, nes garsiakalbiai 
gana toli ir gana plačiai pa
skleidė lietuviškąjį žodį.

Didieji šokėjai šoka „Jon
kelį” ir „Blezdingėlę”, o ma
žieji „Kubilą” ir „Kalvelį”.

Nors dar padangė vis ap
siniaukus, bet maloniai 
sklinda ir lietuviškose širdy
se aidi lietuviškos meliodi- 
jos — visas jungtinis choras 
dainuoja, vad. J. Žilevičiui, 
„Žalioj girelėj” (J. Gaubos), 
„Palaukėj, palaukėj” (subal
savo A. Pocius), „Šią nakte
lę per naktelę” (St. Šim
kaus), „Laisvės daina” (J. 
Žilevičiaus). Paskutinioji
daina sudainuota tokiu dar
numu ir iškilmingumu, kad 
ir didžiausias šykštuolis tu
rėjo sušvelnėti ir apdovanoti 
giesmininkus šiltais kompli
mentais.

Kalba Lietuvai artimų 
ir draugingų kaimynų at
stovai, generaliniai konsulai 
— estų Kaiv ir latvių Dins- 
bergis, — pareiškę savo kal
bose, kad lietuvių, latvių ir 
estų tautoms jau prieš tūks
tančius metų teko bendrai 
kovoti ir gyventi bendrą gy- i 
venimą ir kad ateityje šitos 
trys tautos turės bendrai 
gyventi ir kovoti už savo • 
tautų egzistenciją. |



Rugsėjo 15 d., 1939 m.

lietuvių Dieną Sakytos Kalbos
¥ ___________________

pažj^. Gen. konsulo J. Budrio 
“ i kalbaai: Dauginu

Cini8 Stftiį 
jMlizaviijo ik 
fe* „ „ Bistre, Brangus Kolegos 
J?* Tautiečiai:

Didžiai Gerbiamas Pone

anjouų
Ryšium su Lietuvos dalyva

vimu Pasaulinėje Parodoje, 
jai paskirta ir Lietuvos Die
ta, Per tą Dieną Lietuva pa
gerbiama ir Pasaulinės Pa
jotos Vadovybės ir Jungti-

ūncijolas; £ 
-P-C.; A. i 
nujoji litera^ 
ičaicio; A. U: 
r Profesijoj 
kolas; Dirbįjį oią Valstybių Valdžios, šian- 
Skirius; ApJ iškilmingai pasitiktas

1 Lietuvos Atstovas, kuriam 
buvo prezentuojama kariuo- 

------- -diienė, ir į mūsų šventę atsi- 
kl PER 5 jįi|lwkė aukšti svečiai, kurie 
10 MIL savo pasveikinimo žodį; 

bes turime svečių tarpe ir 
buliškos Latvijos bei drau

gus neameįfe08 Estijos atstovus. Yra 

s tyrinėjimo bf 
žinių, kad J 

istų partija 
5 metus tmėjįi 
dolerių pajiĄ ■ 
tos iš

įdomūs dalytį 
ginis numerį 1

n, D. C.

rečių ir iš Lietuvos. Jų tar- 
e yra tautos veteranas, 
aktaras Šliupas. Europos 
adėtis pakenkė Pasaulinei 
erodai — ji pakenkė ir 
nuns. Pasigendame svečių, 

ų. KomS 1^e ru°ščsi tai šventei at- 
1 šios pajausi F’ ^Os ^enOs šventė su
lų mokesįt l1^0 minių minias lietuvių 
nistų partija S įvairiausių Jungtinių A- 
:sisakėpaM nerikos Valstybių ir Kana- 
rtojų, tikpfy vietų-
i žymiąją įj Lietuvos Dienai ruošti ir 
atai, gydytuKomitetui, Dirigentui, 
Jis pažy»,Porve(lžiams, choristams 

tegauna jotoiF šokėjams, visiems kurie 
askvos, kaijip’o, kad ta Diena pasisek- 

vedantisawFdirbusiems ir aukoju- 
gaunanti rfms sav0 tautos garbei ir 
•g iš savo M-f111118 visiems atsilankiu

siems, tariu nuoširdų ačiū! 
Komitetas Lietuvoj, kuris 

niošė Parodą, atsiuntė savo 
lisveikinimą, kurį1 čia ir 
įduodu:

„Negalėdami dalyvauti 
lietuvių Dienoje, nuošir
di sveikiname Parodos

ONAI

inkės šlėkta, manydama, 
tad vyskupo motinai netin
ka dėvėti paprastos kaimie
tės rūbus, sumanė ją įvilkti 
;. miestiškus drabužius ir 
štai, Vyskupas, pamatęs 
taip „pasipuošusią” motiną, 
pareiškė: „tai ne mano mo
tina, mano yra kaimietė”. 
Tokia ji jam buvo meiliau
sia, tokią jis sodindavo už 
stalo šalia savęs garbingiau
sioje vietoje. Jei mūsų Pavi- 
li jonas būtų brangiausiai, 
kad ir auksu, išpuoštas, jis 
neatvaizduotų Lietuvos.

Noriu atkreipti Jūsų dė
mesį į du dalyku: tai tinka
mai simbolizuojančią mūsų 
parodą, lyg gražios pasakos 
antgalvis, kuklios lietuvaitės 
stovylą prieš Pavilijoną ir 
Pavilijono širdį — „Vargo 
Mokyklą”. Visos šalys pa
gerbė „Nežinomą kareivį”. 
Mes lietuviai, šalia to „Ne
žinomo 
pilkų 
galvas 
turime
mą Lietuvę Motiną”, įskie
py jusią meilę Lietuvai ir iš
laikiusią mūsų vieną iš se
niausių pasaulyje gražią lie
tuvių kalbą ir lietuvišką dai
ną. Kas įsidėmės į dar ne- 
taip tolimą praeitį simboli
zuojančią „Vargo Mokyklą”, 
atsižvelgs į visas apystovas 
atgimusios Lietuvos ir dar 
trumpą laisvo gyvenimo lai
kotarpį — tas supras ir į- 
vertins viską kitą Parodoje.

kareivio” ir šalia tų 
didvyrių, padėjusių 
už Lietuvos laisvę, 

gerbti ir tą „Nežino-

Prancūzijoj 
sista čekana, 
karinius leaj 
vos prieš voladybą, Amerikos Lietuvių 
io sudarymojiniitetą ir visus Lietuvių 
m pasiraf 
ovakijos pre- no geriausios kloties, 
s.

Lietuvių Dienos Komiteto 
pirmininko Juozo B. Lauč- 
kos kalba, pasakyta prade
dant Lietuvių Dieną:

mos dalyvius, linkėdami

gėsi būti gerais piliečiais, 
tuomi užtikrindami garbingą 
vardą sau ir lietuvių tau
tai. Jie tikėjo, kad Lietuva 
vėl bus laisva, nepriklauso
ma. Jie siuntė lietuvišką žo
dį iš laisvės žemės į nelais- 
svės prislėgtą Lietuvą, kur 
net melstis iš lietuviškos 
maldaknygės nebuvo leidžia
ma. Jie nuolat drąsino savo 
tėvus ir brolius ištvermingai 
kovoti už laisvę savo šaliai. 
Jie siuntė savo materialinę 
paramą. Jie rūpinosi, kad 
jų nauja Tėvynė, Jungt. A- 
merikos Valstybės, būtų vie
na pirmųjų, pripažinusių iš 
kruvinų kovos laukų atgi
musią Lietuvą.

Amerikiečių lietuvių sva
jonės ir siekiai tapo tikrove, 
kai Lietuva 1918 m. vasario 
16 d. pasiskelbė nepriklauso
ma Vilniuje, istorinėje savo 
sostinėje. Kai Lietuva atsi
statė, kai ji pradėjo drąsiai 
žingsnis po žingsnio daryti 
pažangą, amerikiečiai lietu
viai laukė tinkamos progos, 
kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės galėtų pamatyti, 
ką gali nuveikti maža, viena 
seniausių pasaulyje tautų, 
kelis šimtus metų svetimų 
slėgta, tauta, turėdama ne
priklausomybę. Ta seniai 
laukta proga atėjo — New 
Yorko Pasaulinė Paroda, ku
rioje dalyvaudama Lietuva 
pasistengė bent dalimi ati
dengti savo per 20 metų ne
priklausomo gyvenimo pa
siektus laimėjimus švietime, 
pramonėje, prekyboje, žemės 
ūkyje ir taip toliau. Di
deli neaiškumais, pavo
jingos tarptautinės kompli
kacijos sudarė nepašalina
mas kliūtis Lietuvai pasiro
dyti turtingiau. Bet lietuviai 
amerikiečiai patenkinti Lie
tuvos Paviljonu. Jie čia 
mato lietuviškos kūrybos jė- 

! gą ir jos pažangą.

Lietuva, sutikdama daly- 
, vauti Pasaulinėje Parodoje, 
į pasirinko šią dieną parodyti 

lietuvių kultūrą. Lietuvių 
Dienos programai išpildyti 

’ Lietuva pasikvietė amerikie- 
, čius lietuvius. Šiai talkai 

pravesti sudarytas Pasauli- 
, nės Parodos Lietuvių Die- 
. nos Komitetas iš nacionali- 
. nių ideologinių, fraternalinių 
, ir profesinių organizacijų, 
i visada buvusių lojalių Ame- 
, rikai, Lietuvių Tautai ir Lie- 
, tuvai. Komiteto darbą arti

mai globojo gen. konsulas 
Jonas Budrys. Amerikiečių 
lietuvių spauda šiltai rėmė

Mažoji Geide ■ Paprastumo Pavyzdys tvarkiai prižiūrėdama na
mus.

Kiti šventieji tegul stebi
na pasaulį savo dideliais 
darbais ir stebuklais, o mes 
dėkokime Dievui, kad Jis da
vė mums kuklumo pavyzdį 
— Mažąją Gėlelę, kuri pasie
kė aukštą šventumo laipsnį 
tokiuose užsiėmimuose, ku
rie yra skirti milijonams 
žmonių šiandien gyvenan
tiems. Šv. Teresėlė net prašė 
Dievą neleisti jai gyvenant 
daryti stebuklų, kad mūsų 
nenugąsdinus. Todėl jos 
dvasioje grįžkime kiekvie
nas prie savo paprastų kas
dieninių darbelių ir per juos 
tapkime šventais.

mediją. Bet juk tai negali
ma, mąstė toliau nustebęs 
Nikalojus Stenen. šis pamal
dumas, ši pagarba, šis tokios 
daugybės tikėjimas — ir 
tarp jų buvimas tokių gar
bingų asmenų, tokių mokytų 
— negali remtis apgavyste. 
Ši Ostija, kurią jie garbina, 
negali būti tik paprasta duo
na. Taigi, katalikų tikėji
mas, kad po paveikslais duo
nos tikrai yra gyvas Jėzus 
Kristus, turi būti tikras.

Šios ir panašios mintys vis 
labyn ir labyn varstė jo gal
vą ir jos vis giliau skverbėsi 
į jo’ širdį, tuo metu, kai 
Švenčiausias Sakramentas 
nuolat artėjo nešamas pro
cesijoj. Tuo laiku, kai Jis 
buvo pranešamas, kažkokia 
nenugalima jėga klupdė jį 
ant žemės. Ir štai, mūsų 
protestantas kartu su kitais 
jau ant kelių ir kartu su ki
tais gerbia ir pripažįsta Kri
stų.

Vienok šio pirmojo tikėji
mo spindulėlio dar neužteko, 
ir Dievo malonė dar negana 
palenkė jo protą ir širdį. Bet 
jis nuo to laiko pradėjo gi
liau ir dažniau melstis, grie
bėsi skaityti dvasinio turi
nio knygų, po to tapo kata
likas, vėliau kunigas ir pa
galiau mirė kaip Hannovos 
katalikų vyskupas.

Dažnai šventieji nuslopina 
mumyse kylančias šventumo 
mintis savo dideliais dar
bais. Žiūrime į juos ir sako
me, kad mes negalėsime pa
siekti to šventumo ir didelių 
darbų. Palyginame savo tuš
čią gyvenimą su gyvenimu 
šv. Grigaliaus VII, Domi
ninko, Bernardo ir matome, 
kad neįstengsime padaryti 
to, ką padarė jie. Atsimena
me stebukladarius šv. Pau
lių ar Pranciškų Ksaverietį, 
taip pat žinome, kad nepa
sieksime jų garbės. Pamąs- 
tome apie dvasios pakylėji- 
šv. Teresės, Rožės ar Ger
trūdos meldžiantis, o palygi
nę savo maldą randame, kad 
net „Sveika Marija” nesu
kalbame be išsiblaškymų. 
Su baime galvojame apie šv. 
Sebastijono ir šv. Teklės 
kentėjimus. Tad mums kyla 
klausimas, kaip mes galime 
pasiekti šventumą, jei jis 
reikalauja didvyriškų darbų, 
dvasios pakylėjimų, stebuk
lų ir kančių?

Atsakymui į mūsų klausi
mą Dievas davė šventąją 
Teresėlę, kuri nei didelių 
stebuklų, nei darbų dėl Kris
taus nepadarė, nei mirė už 
Jį. Veltui jos gyvenime ieš
kotume tų dalykų. Priešin
gai, ji tyčia pasirinko sau 
„mažąjį kelią”, tokį kaip 
Dievo Motina Marija ėjo. Ji 
mums įrodė, kad šventumas 
neglūdi vien atlikime didžių 
darbų, šventumas glūdi ir 
paprastuose kasdieniniuose 
darbeliuose, kurie atliekami 
dėl Dievo meilės.

Karmelietė vienuolė įstoja 
vienuolynan apsirėdžius su
žieduotinės rūbais, bet per
žengus slenkstį jos gyveni
mas tampa tylus, paprastas, 
iki nuobodumo tas pats kas
dien, nieku nesiskirdamas 
nuo gyvenimo paprastame 
pasauly.

JIE BŪTŲ TIKRI 
KVAILIAI!

Mokslais pagarsėjęs Dani
jos protestantas Nikalojus 
Stenen 1666 metais važinėjo 
po Europą, lankydamas ypač 
Italijos didesniuosius mies-' 
tus. Jam pasitaikė būti Li-

Kasdieninis darbas už vie
nuolyno grotų nei kiek nesi
skiria nuo pasaulinės šeimi
ninkės darbo. Reikia lovas 
išvėdinti, jas užkloti, indus 
išplauti, valgį pagaminti ir 
kitus šeimininkės darbus at
likti. Visi tie nuobodūs dar
bai yra moters likimas nuo 
Jie vos laikų. Marija taip pat 
atlikinėjo šeimininkės darbą 
Nazarete.

Tačiau per paprasčiausius, 
nesibaigiančius darbelius šv. 
Teresėlė pasiekė šventumą. 
Tad tegu nei vienas nemano, 
kad koks nors darbas gali jį 
sulaikyti nuo Dievo. Mes 
matome, kad šv. Teresėlė ra
do kelią prie Dievo per pa
prasčiausius darbelius, ku
riuos ji atliko. Te nemano 
nei viena motina prie savo 
kasdieninių užduočių, nei 
vienas tėvas sunkiai fabri
ke dirbdamas, nei viena jau
nuolė ar jaunuolis, kantriai 
krautuvėj ar raštinėj dirb-į
damas, kad jų darbai ir ,vern0J tuo metu, kai miesto 
šventumas nesuderinamas, 'gatvėmis buvo suruošta iš- 
Pats darbas Dievo akyse ne
svarbus, Dievas vien žiūri, 
kokiu tikslu ir kokia inten
cija jis atliekamas.

Šv. Teresėlė visuomet tu
rėjo aukštą tikslą dirbdama, 
ji troško, kad visas jos dar
bas būtų vien Dievo garbei. 
Nuo valados, kada ji įžengė 
vienuolynan, jautėsi lyg bū- 
tij Dievo namuose šeiminin
kė, ji dirbo taip, lyg viskas 
būtų dirbama Dievui.

Didis skirtumas yra tarp 
šv. Teresėlės dienos ir bet 
kokio vyro ar moters pasau
lyje. Ji neatliko stebuklų, ne 
angelai jai išplaudavo grin
dis ar indus, tokių įvykių jos 
gyvenime nebuvo. Bet ką ji 
darė, tai viską darė vien iš 
meilės Kristui.

Todėl kai mes pažvelgia
me į Teresėlės gyvenimą, 
nebeturime baimės dėl šven
tumo. Priešingai, jaučiamės 
padrąsinti, suprantame, kad 
joks gyvenimas nėra per 
menkas ar nereikšmingas. 
Dirbant savo namų darbą, 
arba dirbtuvėj galima kovo
ti gyvenimo kovą, pergalėti 
gyvenimo pagundas ir savo 
sielą papuošti gražiausiomis 
dorybėmis. Kristus buvo 
stalius, Marija prižiūrėjo 
mažą grįtelę, o Mažoji Gėle
lė tapo šventa nieko dides
nio neatlikdama savo gyve
nime, kaip gražiai, švariai ir

kilminga Švenčiausio Sakra
mento procesija. Jis susira
do sau vietelę, iš kurios, nie
kieno netrukdomas, galėjo 
stebėti visą eiseną. Bet ką 
jis matė?

Jis nustebęs žiūrėjo, kaip 
visi, giliausiai susikaupę 
dvasioje, pamaldžiai, tvar
kingoje eilėje, žengia vieni 
paskui kitus: vaikučiai, jau
nikaičiai, mergaitės, vyrai ir 
moterys. Visų veiduose spin
di gilus tikėjimas į užsislė
pusį Išganytoją švenčiausia- 
me Sakramente. Dar arčiau, 
kunigai, pasipuošę baltomis 
kamšomis, giliai susitelkę 
meldžiasi ir lydi apsuptą 
šviesomis Švenčiausiąjį, ir 
štai, pagaliau, vyskupas, pa
skendęs pamaldume atsar
giai neša monstranciją. Pas
kui baldakymą irgi giliai su
sijaudinęs seka kunigaikštis 
su savo palydovais.

Tai visa darė į mūsų žiū 
rovą nepaprastą įspūdį. Jis 
pats sau galvojo: aš aiškiai 
matau, kaip visi šie žmonės 
giliai tiki, jog šventoje Osti
joje yra tikrai Jėzus Kris
tus. Jeigu šis tikėjimas bū
tų tuščias, tai visi šie žmo
nės būtų didžiausioje klaido
je ir jie būtų tikri kvailiai, o 
ši visa eisena būtų gryna ko-

LIETUVIAI GRĄŽINA 
MIESTŲ STATYBĄ

Kražiai. — Kražiai, kaip 
labai senas istorinis mies
tas, ir savo pastatais buvo 
virtęs tikru lūšnų miesteliu. 
Dabar čia įsigalėjus lietu
viams prekybininkams, mie
stas sparčiai perstatomas; 
dygsta gražūs mūriniai na
mai. Pirmą tokį mūrinį na
mą prieš penkerius metus 
pastatė iš sugriautų buvusių 

' kunigaikščio dvaro rūmų 
plytų. Tuos rūmus buvo su
griovę rusai, atidavę dvari- 

į ninkams ir privatiems asme- 
.- J nims. Vėliau šiems namams 

irstant, plytas nupirko Bi- 
vainis, kuris po 200 metų 
mūrinės statybos pertraukos 
pastatė mūrinius namus, o 
po jo sekė ir kiti. Dabar jau 
beveik visas miestelio cen
tras yra pastatytas iš mūri
nių namų. Šiemet taip pat 
statomi 4 mūriniai namai, 
kurių savininkai yra lietu
viai.

Kai Lietuvos vyriausybė 
priėmė Jungtinių Amerikos 
Valstybių Prezidento kvieti
mą dalyvauti New Yorko 
Pasaulinėje Parodoje, niekas 
taip nuoširdžiai nesidžiaugė, 
kaip Amerikos lietuviai. Jų 
džiaugsmas pamatuotas. Vy
resnioji lietuvių karta, emi-

Lietuvos Komitetas
New Yorko Parodai”.

Daugumas Jūsų, mano
sovietų R^l^gūs tautiečiai, jau ap- gravusi iš Lietuvos, kai ji 
iryba paskel-r^te Lietuvos Pavilijoną , buvo svetimų pavergta, dėjo 

mobilizacija, f°ie Par0(^0Je- Likusieji dar milžiniškas pastangas prieš 
ač dabartinio lPlaūkYs- Kiti grižta 1 Ji P° pasaulinį karą ir jo metu pa
jos pasienio- ^us kartus. _ gelbėti savo tėvų žemei iš

BILIZACU1

lėlius kartus. gelbėti savo tėvų žemei iš- 
skinama kai Kas sužadina musų visų vysti naują laisvo gyvenimo 

| jausmus, patraukia širdį, kai aušrą, šis darbas jiems bū
tom ir ašarą išspaudžia? , vo įmanomas, nes amerikie- 

| fai, kad jis yra savas. Kuk-, čiai giliai suprato lietuvių 
Ins — bet savas. Prisiminki- troškimus ir siekius. Lietu- 
le Vyskupą Valančių. Apy- viai šioje šalyje visada sten-

didelio lenk? , 
□lūdžio pavo- 
isiryzę j saw 
i. Lenkijos to

ji bandyt?
s Rusijos pa- Kazys Jankauskas

AS ŠAUKS
) POSĖDĮ

Melioracinis griovis kirto
- Preziden- i geležinkelį. Pėdžioj buvo 

pandos atolo- 
j, kad netro- 
iąs nepapras- 
sėdį, kuriame 
nas neutralu- 
keitimai

■manyta, kad užteks papras
tą betoninių vamzdžių. Pas
kui prireikė tilto, nes grio
vis buvo magistralinis, savo 
atšakomis lietė dideles van
deningas pelkes, iš kur nusi- 
stovėjęs vanduo veržėsi į 

ai tuojau pa- j didesne vaga, negu 
dės visas pa-1 kukta. Be to, buvo nutarta 
utis pastan- I [magistralinį griovį įjungti

lentui artimi 
įkeisti dabar 
mą ta pras
ės Amerikos 
į pardavinėti 
į toms vals- 
neskaitomos 
i šia prasme 
j visai nau- 
tatymas, tai

li šioje šaly- 
r paskelbtą 
raciją, gin- 
i nei viena

šiol Lietu- 
iekas nepa* 
obilizacijos 
eutralumui 
i kelių mė

Smilgos upelioką, kad jis 
tuo būdu atsidurtų palei 
Kupstų miestelį ir toli už jo 
vėl pultų į savo vagos tęsinį.
Jaunas inžinierius Ižas 

ruošėsi stumti į vietą gelžbe
toninį tiltą. Jis buvo pasta
tytas šalia geležinkelio, čia 
lankstė geležinius virbalus, 
dėjo juos į formas ir liejo 
int viršaus skystą betoną. 
Dabar tas tiltas buvo nuleis
tas ant dviejų sunkių ir 
daug galinčių pakelti vago
nėlių. Jie buvo pastatyti ant 
bėgių, nuvestų tiesiog į ak
meniniais šonais tilto angą. 
Darbas rodėsi labai papras
tas: reikėjo gelžbetoną tik
tai įstumti į angą ir nuo va
gonėlių atsargiai nuleisti 
ant angos.

I Paskutinis dieninis trauki
as, išlinkęs pusračiu, pa-

s viręs į vidų greitai artėjo į 
laikinį tiltą, švilpukas aik
telėjo, palaukė, paskui kito
kiu balsu apsiverkė. Garve
žys tėškė iš šonų porą bal
tų sparnų, kurie susisuko ir 
ištirpo.

— Paskutinį sykį važiuo
jame per tą linkstantį grioz
dą! — išsikišęs šaukia ma
šinistas tilto darbininkams. 
— Aš važiuoju greičiau, ne
gu galima, bet tai dovanoti
na... paskutinis sykis! Ar- 
dykit vyrai!

Paskutinis vagonas pasi
suko į šonus, laikiname tilte 
kažkas sprogo. Bet trauki
nys jau triukšmavo didelėj 
lygumoj, toldamas su savo 
dūmais ir švilpuku.

Kupstų stotelė nuo tilto 
tiktai per du kilometrus. Ki
tas traukinys iš jos eis dvy
liktą valandą naktį. Iki to 
laiko tiltas turi būti pakeis
tas, kad nesutriktų susisie
kimas.

— Pradedam! — ramiai, 
bet tvirtai pasako Ižas.

Darbininkai puolė ardyti 
geležinkelį: traukė iš žuolių 
bėgvinis, ėmė didelėmis rep
lėmis po keliolika žmonių 
bėgius ir nešė į šalį. Tuo pat 
laiku kiti kasė žvyrą, lais-

vindami vietą gelžbetono ga
lams. Daug sunkiau ir lė
čiau dirbo ta grupė, kuriai 
reikėjo išvilkti geležines si
jas. Jos gulėjo ant medinių 
rietuvių, storos, nepatogios, 
sunkios.

Ižas stovėjo ant pylimo ir 
sekė darbą. Laikrodis stūmė 
į galą devynioliktą valandą. 
Saulė ėjo į vakarus, aukštai, 
aukštai šildė baltus debesis 
ir kartu su jais lėtai smuko 
į horizontą.

Buvo pats vasaros vidu
rys, buvo metas nepertrau
kiamų dienų, kurios gimda
vo iš baltų vystyklų, valan
dai pakabintų vakaruose ir 
tenai ištirpstančių, nusnudu- 
siai saulei vėl kopiant į Lie
tuvą.

Iš abiejų geležinkelio pu
sių brendo rugiai ir vilnijo, 
spaudžiami vėjo.

Jaunas seniūnas Kazys 
šiandie truputį perdaug rė
kavo. Bet jo įsakymai buvo 
tikslūs ir neprieštariaujami.

Ižas sekė jo darbą ir gal
vojo, kad štai yra kelio mei
steris vietoj kišininko An
driejaus, kuris mėgsta lygia 
dalia imti iš visų savo dar
bininkų ir kibti prie jų bo
bų.

Kazys dabar buvo tilto 
apačioj. Jis stovėjo ant len
tų, padėtų šiek tiek aukš
čiau vandens, ir šaukė siji- 
ninkams:

komiteto darbą ir šiandie, 
štai, matome taikingos veik
los vaisius. Komiteto vardu 
nuoširdžiai dėkoju visiems, 
kurie pagelbėjo įvykdyti 
Lietuvių Dieną.

Šiandie Amerikos lietu
viai, minėdami Lietuvos tau
tinę dieną, iš širdies sveiki
na jos vadovybę, jos visus 
gyventojus, linkėdami jai 
šviesios ateities, taikių gy
venimo sąlygų ir nuolatinės 
kultūrinės pažangos.

— Aiškiai matau, kad bi
jote! Tu ten, dešinysis! len
tos išlaikys! Kelkite sijos 
galą į viršų dabar jau gali
ma! traukite!

Darbininkai šiek tiek per- 
anksti pasuko nepakanka
mai iškeltą siją, vienas ki
tas nusigando, pajutęs, kad 
dabar nei pirmyn nei atgal. 
Keliems žmonėms atleidus, 
sija ėmė leistis ir paskui 
kriste krito atgal ant rietu
vės. Rietuvė neatlaikė: keli 
kraštiniai rąstai pabiro že
myn. Kazys atšoko į kitą 
pusę, bet vis tiek gavo per 
kojas ir nulėkė į vandenį.

— Dar sykį kelkite! ar 
rankos negyvos? — iki au
sų šlapias šoko iš vandens ir 
prasistūmė prie sijos. — 
Kelkit visi!

Sijos galas šoko į viršų 
kaip pastūmėtas.

— Kiškit rąstą! sverkite 
ir sukite į vidų!

Netrukus sija gulėjo ant 
kitos ir žmonių traukiama 
slinko į pylimą.

— Seniūne, truputį vėluo
jamos, — pasižiūrėjęs į laik
rodį pasako Ižas. — Skubė
kite traukti sijas.

Kazys šlapia rankove nu
sišluostė kaktą ir atsakė:

— Vietos čia permaža. 
Kaip katile sukamės. Ar ne
galima dar vieną eilę lentų 
patiesti, kad būtų kur sto
vėti?

— Kaip nors apseikite. 
Nėra laiko.

Paskutinę siją traukiant, 
rietuvės visai suiro ir rąstai 
ėmė byrėti į vandenį. Siją 
laikė tiktai keli rąstai. Dar
bininkai pasileido į šalis: 
vieni šoko į geležinkelį, kiti 
vandenin.

— Nebėgt, seni puspa
džiai! — Kazys ėmė keikti 
darbininkų bailumą ir pats 
stiprino dar nepajudėjusius 
rąstus. Jis pajuto šalia sa
vęs žmogų, pasuko galvą ir 
pamatė Ižą.

— Bėk! — perbalęs su
šnabždėjo Ižas. — Sakau, 
bėk!

Tik dabar Kazys pastebė
jo, kad antras sijos galas lė
tai slinko į apačią, skirda
mas į šalis rąstus. Tas ga
las, prie kurio jis buvo, kilo 
( viršų ir krypo į šoną.

— Sudaužys angos šonus! 
— ir pirma negu Ižas spėjo 
jį ištraukti į geležinkelį, Ka
zys ėmė stumti siją į šoną, 
įkišęs tarp rąstų sunkią dal
bą. Tuo tarpu antras galas 
jau išardė savo medinį pa
matą. Sija atsistojo statme
na ir lyg didelė žuvis nusly
do į vandenį, išrovė iš an
gos kampo vieną įmūrytą 
akmenį, paskui įsmigo galu 
į griovio dugną. Šiek tiek 
prisitrenkęs Kazys purtė 
galvą ir stengėsi atsikelti 
nuo rąstų. Paskui jis griebė

dalbą ir šokęs į pylimą mė
gino nuversti griovin įaugu
sią siją. .

— Duokite daugiau labų!
Kelių dalbų stumiama, si

ja, ėmė svirti nuo geležin
kelio, paskui jau pati krito 
išilgai griovio ir bloškė į 
orą vandenį.

Keturių metrų ilgio gele
žinkelio tarpas buvo dingęs 
ir vietoj jo atsirado tuščia 
vieta.

Darbininkai baigė valyti 
angą nuo rąstų ir lentgalių. 
Paskui tenai liko tiktai bė
giai, įtvirtinti viršuj van
dens.

Ižas pažiūrėjo į laikrodį. 
Buvo devynios. Jis apsižval
gė, patikrino pietus, šiaurę. 
Tenai raudoni žibintai jau 
pakeitė vėliavėles. Diena 
šiek tiek prigeso, pasidarė 
vėsiau. Priėjo prakaituotas 
Kazys ir pasakė:

— Viskas paruošta.
Ižas nušoko į angos dug

ną ir įsijungė į darbą. Jis 
dar sykį apžiūrėjo bėgių 
įtvirtinimą, kuriais reikėjo 
stumti gelžbetoną, ir įsakė 
sukrauti po jais dar tris rie
tuves rąstų, kad bėgiai ko 
mažiausiai įlinktų gelžbeto- 
no spaudžiami. Kol darbi
ninkai vargo su rąstais, Ižas 
apžiūrinėjo vagonėlius ir 
domkratus, sunkumų kėlimo 
prietaisus, pastatytus ant 
vagonėlių ir savo plačiomis

galvomis įsirėmusius į gelž
betono kampus. Abu vagonė
liai geležimi buvo sujungti į 
vieną, kad stumiant juos į 
angą būtų suderintas jude
sys. Nes jeigu kuris nors 
vagonėlis per vieną truputį 
nuo kito nutoltų arba priar
tėtų, domkratų apačia pa
svirtų ir to tikriausiai už
tektų nulėkti į šoną visam 
gelžbetonui. Ižas liepė su
stiprinti ir vagonėlių sujun
gimą.

Artinosi pats svarbiausias 
ir rimčiausias darbas. Prie 
vagonėlių ratų sustojo aš- 
tuoni geriausi darbininkai. 
Rankose jie turėjo laužtu
vus, kurių vienas galas bai
gėsi į karvės koją panašiu 
smailumu. Ižas pasilenkė 
priešakyje gelžbetono, ap
žiūrėjo vagonėlių apačią ir 
norėjo pasakyti „pradėkite”, 
bet gerklėj buvo visai sausa. 
Jis atsikosėjo, nusiėmė ir 
kažkam į šoną atkišęs ati
davė kepurę. Pažiūrėjo į vir
šų, į geležinkelį. Tenai dalis 
laisvų darbininkų rūkė ir 
juokėsi. Čia pat, prie gelž
betono kampo, su šviesiu ži
bintu rankoj stovėjo Kazys. 
Pastebėjęs, kad jis išbalęs, 
Ižas pagalvojo: nekvailas 
žmogus, jis taip pat jaučia, 
kad visko gali būti. Jeigu 
man čia kas nors nepavyks, 
seniai nustums kur nors į 
užkampį. (Bus daugiau)
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BALTIMORE, MD. kams tautiečiams ir jauni
mui, ypač parapijos chorui,

— Rugs. 8 d. karštis siekė kuris per vasarą rengėsi 
101 laipsnį; tą patį vakarą 
Camden stotyje palydėjom 
nemažą būrį lietuvių į New 
Yorką į Pasaulinės Parodos 
Lietuvių Dieną. Kiti važiavo 
šeštadienį ir sekmadienio ry
tą baltimoriečiai dalyvavo 
gausingai.

— Rūgs. 6 d. pradėtas 
mokslas šv. Alfonso lietuvių 
par. mokykloje. Kun. dr. L. 
J. Mendelis buvo 8 dienų re
kolekcijose. Kun. J. Lietuv
ninkas negalėjo dalyvauti 
Lietuvių Dienoje, nes tuo 
laiku turėjo daug darbo baž
nyčioje.

— Mirė Mykolas Bučnis, 
vienas pirmutinių parapijos 
organizatorių dar prieš 50 
metų; buvo uolus, ištikimas 
parapijietis; iki šiol, dar iki 
rugpiūčio 13 d. su šv. Vardo 
vyrais dalyvaudavo Komuni
joj, o rugs. 10 d. vakare vy
rai susirinko į jo šermenis 
ir atkalbėjo dalį rožančiaus 
už jo vėlę. A. a. M. Bučnis 
dirbdavo siuvėjų darbą, vė
liau laikė krautuvę; du sū
nus, Joną ir Antaną, išleido 
į gydytojus. Mirė sulaukęs 
80 metų. Sūnūs ir dukterys 
rūpinosi jo laidotuvėmis, 
motina jau seniai mirus; 
tenka daktarą Joną matyt 
prie motinos kapo meldžian
tis.

— Mirė Venskaitis, dantų 
gydytojo Venciaus žmonos 
dėdė; jie gyvena Brooklyne. 
Venskaitis mirė siuvėjų 
dirbtuvėje staiga; nepapras
tai daug staiga mirštančių 
Baltimorėje. Mes čia gyven
dami nenujaučiam, bet iš ki
tur atvažiavę jaučia, kad čia 
žemas oras, dažnai visokias 
slogas reikia kęsti.

— Stebėtina perkūnija bu
vo sekmadienio ryte 2 vai.; 
išvien žaibai ir trenkimai, 
kaip kanuolių prie Varšu
vos; iki debesys nuėjo, kai 
kur ir medžius suskaldė.

no-

pa- 
šv.

BRIDGEPORT, CONN.

Praeitą sekmadienį, rug
sėjo 10 d. parapijos choras 
ir visa parapija dalyvavo 
Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Dienoje New Yorke. Nuo pa
rapijos bažnyčios išėjo penki 
autobusai, papuošti lietuviš
komis ir amerikoniškomis 
vėliavomis. Jaunimas sugrį
žo _ linksmas, pilnas gražių 
pasiryžimų ir toliaus dar
buosis Tautai ir Bažnyčiai. 
Tikrai tai bus istorinis 
Bridgeporto lietuvių gražus 
dalyvavimas; garbė katali-

\ Tel.: MAriret 2-5270 i]

j.

j

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO. 
Krallkauikas — Savininkas

Gamintojas Geriausios Rūšies 
Nesvalflnančlų Gėrimų 

Pamėginkit mūsų specialų Drink- 
Mlxetr TOM COLINS 

Taipgi parduoda lietuviško bra
voro alų Iš New Britain 

CREMO „CONNECTICUT BEST” 
Pristato pareikalavus: galiūnams, 

krautuvėms, vestuvėms Ir 1.1. 
Reikalaukite visur to vardo 

Godūs ir Alaus

81-93 Warwick St., Newark, N. J.

,*
::

v

šiam pasirodymui.

Muz. A. Stanišauskas, V. 
Mockevičius, Kaminskaitė, 
P. Radvilas dalyvavo Chorų 
Sąjungos seime. A. Stani
šauskas dalyvavo Vargoni
ninkų ir Federacijos seimuo
se.

Rugsėjo 17 d. mūsų baž
nyčioje prasidės 40 vai. at
laidai, kur svečias misijonie- 
rius kun. Jankus sakys pa
mokslus per visus vakarus. 
Choras parengė naujus miš
parus. Dalyvaus visos apy
linkės vargonininkai.

Choras jau pradės rengtis 
koncertui ir vaidinimui 
„Germanija”; bus spalių mė
nesį.

Lapkričio m. prasidės 
rapijos metinis bazaras; 
mitetas su kleb. J. Kazlaus
ku priešaky jau ruošia pla
nus. O.

JERSEY CITY, N. J.

pa- 
ko-

Sekmadienį, rugsėjo 3 d., 
vykusi ekskursija laivu 

,;S.S. Susquehanna” į Rye 
Beach, puikiai pavyko. Žmo
nių buvo daug ir visi links
mai praleido laiką.

40 vai. atlaidai mūsų pa
rapijos bažnyčioje prasidės 
sekmadienį, spalių 1 d. ir tę
sis tris dienas. Pamaldos bus 
7:30 vai. vak. ir pirmadienį 
ir antradienį 9 vai. ryte.

Novena prie šv. Onos į- 
vyksta kiekvieną antradienį, 
7:30 vai. vak. lietuviškai ir 
8:15 vai. angliškai.

Sekmadieniais mišios 
na 8 ir 10:30 vai. ryte.

bū-

Mūsų par. vyrai, šv. Var
do dr-jos vadovybėje, ren
giasi dalyvauti Newarko 
diecezijos sąskrydžiui, spa
lių 8 d.

Šv. Vardo dr-ja turės sa
vo susirinkimą antradienį 
po pamaldų.

Parapijos choras dalyvavo 
Pas. Par. Lietuvių Dienos 
programoje su kleb. M. Ke
mešiu ir varg. Justu prieša
ky.

BAYONNE, N. J.

Novena
Rugsėjo 21 d. 7:30 

pradedama novena prie šv. 
Mykolo, parapijos Užtaryto
jo. Novena tęsiasi per 9 die
nas ir užsibaigs iškilmin
gais šv. Mykolo atlaidais 
rugsėjo 29 d. No venos metu 
rytais mišios bus 8:30 vai., 
vakarais pamokslas, novena- 
lės maldos ir palaiminimas 
7:30 vai. Išpažintys klauso
mos rytais prieš mišias ir 
vakarais po pamaldų. Nove- 
ną ves pats klebonas kun. S. 
Stonis. Kviečiami visi Bay
onnės ir apylinkės lietuviai

Nepamainoma Atsakomybė
Mes Egzaminuojame Akis ir -

Išrašome Receptą, Suprojek- 
tuojame, Pagaminame ir Pri- / 
taikome Akinius, kada tik rei- 
kalinga.

Mes pataisėme akis virš 500 NiaEgįiF
Gydytojų ir Profesionalų žmo- K J 
nių, lygiai kaip ir jų šeimoms 
ir pacientams.

Drs. Schonger & Stenger
OPTOMETRISTS

331 - 335 Division Ave.
STagg 2-8342

394 - 398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

vai.

pasinaudoti Dievo malonė
mis ir uoliai lankytis į 
veną.

Klebono pagerbimo 
priimtuvės

Bayonnės šv. Mykolo 
rapijos Rožančiaus ir
Onos draugijos iniciatyva 
rengiama rugsėjo 24 d., sek
madienį, pagerbimo bei pri
imtuvių savo klebono vaka
rienė. Prasidės 6 vai. vaka
re. Manoma daug svečių su
kviesti ir rengiama progra
mėlė. Bilietų platinimas 
vyksta labai sėkmingai ir 
kiekvienas rengiasi į savo 
dvasios vado pagerbimo va
karienę.

Trumpai apie viską
— Kun. P. Vaitekūnas iš 

Jonavos vieši pas savo drau
gą kuų. kleb. S. Stonį. Atsi
lankė ir į draugijų susirinki
mus ir įdomiai papasakojo 
apie Lietuvą.

— Lietuvių Dienoje dide
lis skaičius bayoniečių daly
vavo.

— Federacijos kongrese 
iš mūsų parapijos dalyvau
ja J. Navickas, nuo Rožan
čiaus draugijos D. Marcin
kienė ir nuo šv. Onos drau
gijos O. Masalskienė.

GIRARDVILLE, PA.

Rugsėjo 4 d. Girardvillės 
lietuvių kolonijoj buvo pažy
mėtinas istorinis įvykis, ku
ris liks įrašytas istorijoj. 
Girardvillės lietuviai atida
rė lietuvišką parapijinę mo
kyklą.

Kun. Valančiūnas pasta
tydino 1935 m. labai gražią 
ir erdvią mokyklą sykiu su 
gražia bažnyčia, bet dėl ap
linkybių tą mokyklą nebuvo 
galima atidaryti. Kun. Va- 
lančiūną Jo Eminencija kar
dinolas Dougherty paskyrė 
klebonauti šv. Kazimiero 
parapijoj, Philadelphijoj, o į

Po šių ceremonijų visa 
publika apžiūrėjo mokyklas 
ir vienuolyno kambarius ir 
įvertino įdėtą darbą ir lėšas.

Mokyklos vaisiai yra labai 
gražūs, jau įstojo į mokyklą 
110 mokinių, tai graži pra
džia. Kitais metais, tikimės, 
bus daug daugiau mokinių. 
Sesutės pasirinko gabiausias 
sesutes mokslo pradžiai. Jos 
visos turi mokslo laipsnius 
— A. B., baigusios Mary- 
wood katalikišką kolegiją. 
Sesutė Bonaventūra yra bai
gusi Vytauto Didžiojo uni
versitetą, ji yra prižiūrėtoja 
tos mokyklos. Tikimės, kad 
mokykla pažengs daug per 
keletą metų.

Vakare prasidėjo šaunus 
banketas parapijos audito- 
riume. Buvo daug parapijie
čių, svečių, kaip kunigų taip 
ir pasaulionių. Didelis benas 
iš Minersville, Pa., surengė 
gražų koncertą vakarienės 
metu. Per vakarienę kalbėjo 
kun. P. Mockus, kun. M. I 
Daumantas, M. Šiugžda, mie
stelio tarybos narys, p. E. 
Percell, miestelio 
tras, G. Glinskas 
kus, kandidatai į 
pareigūnų vietas.

Visi pasiryžę remti naują 
mokyklą.

Ten Buvęs.

burmis- 
ir Kruč- 
valdžios

PITTSBURGH, PA.

Seimas
Š. m. rugsėjo 17 d. įvyks 

šv. Pranciškaus vienuolyno 
rėmėjų 8 seimas, šv. Pran
ciškaus vienuolyne, Pitts- 
burghe. Į seimą garbingai 
kviečiame didžiai gerbiamą 
dvasiškiją, vienuolyno rėmė
jų delegatus, LRKSA., Kat. 
Federacijos atstovus, drau
gijų, klubų narius ir atski
rus asmenis, kurie tik domi
si šiuo dalyku, kam tik rūpi 
tikėjimas, dora ir apšvieta 
mūsų lietuvių tarpe.

Seimo tvarka bus sekanti:
jo vietą paskyrė kun. ALi kun. A. Skripkus iš Chica-
Daumantą. Per trumpą lai
ką kun. Daumantas pastatė 
Italijos balto marmuro didįjį 
altorių. Nudažė gražiai baž
nyčią, išmokėjo daugiau 10 
tūkstančių dolerių bažnyčios 
skolų, atnaujino, pataisė ir 
įsteigė lietuvišką mokyklą. 
Kardinolas pakvietė Jėzaus 
Nukryžiuoto sesutes iš Elm
hurst, Pa., mokyti. Rugsėjo 
4 d. įvyko iškilmingas atida
rymas tos mokyklos. Su 
kviesta daug žmonių — se
sučių, kunigų ir pasaulionių 
svečių iš visos apylinkės. Iš
kilmės prasidėjo iškilmingo
mis šv. mišiomis 10:30 vai. 
ryte.

Kun. M. Daumantas, šv. 
Vincento parapijos klebonas 
ir įsteigėjas šios mokyklos, 
pats atnašavo šv. mišias. 
Jam asistavo kun. S. Mažei
ka iš Mahanoy City, Pa. dia
konu ir kun. V. Vėžys iš Ap
reiškimo par. Frackville, 
Pa. subdiakonu. Kun. I. Šu- 
kevičičus, šv. Petro ir Povi
lo par. klebonas, Tamaqua, 
Pa. buvo ceremonijų vedėju. 
Kun. dr. I. Končius, šv. Kry
žiaus par. klebonas, Mt. 
Carmel, Pa. pasakė pritai
kintą, turiningą pamokslą 
apie katalikiškos lietuviškos 
mokyklos svarbą. Kunigai 
P. Čėsna, P. Mockus, S. Nor- 
butas, I. Gaudinskas, Ig. 
Valančiūnas (kuris daug pa
sidarbavo įsteigiant šią mo
kyklą) su visa procesija, su
sidariusia iš kunigų, sesučių, 
mokyklos vaikučių ir pasau
lionių, atvyko į vienuolyną 
pašventinti sesučių namus ir 
mokyklos kambarius. Po to 
stambūs mokyklos rėmėjai, 
A. Čikotas, J. Pridotkas, kle
bonas, Gyvojo Rožančiaus 
draugija, Maldos Apaštalys
tės dr-ja, šv. Vardo dr-ja, 
choras, Tretininkų dr-ja iš
kėlė Amerikos ir 
vėliavas, choras, 
jant L. Šoriui, sugiedojo 
hirmvs. /

Lietuvos 
vadovau-

gos atlaikys mišias 10:30 v. 
ryto, seselių koplyčioj. Prel. 
M. L. Krušas pasakys šiai 
progai pritaikintą pamokslą. 
12 vai. pietūs; 1 vai. popiet 
mandatų priėmimas; 2 vai. 
seimo iškilmingas atidary
mas. Kun. Skripkus atida
rys posėdį su prakalba „Sei
mo reikalingumas ir nauda”.

Seimo metu bus svarsto
ma daug svarbių ir įdomių 
klausimų, tarp kita ko vie
nuolyno didinimas.

6 vai. vakarienė; 7 vai. 
konsulas 
Aloyzai 
seselių 
veikimą 
labui.

Kurie
automobiliais, 
bei autobusais, prašome va
žiuoti šiuo nurodytu keliu:

To St. Francis Convent 
from town: Go trough Li
berty Tubes, turn left and 
follow Route 88. Keep on 
this road for 4y2 miles go
ing towards Castle Shannon.

From Dormont and Mt. 
Lebonon: Go to Castle Sha
nnon, on Route 88 turn left. 
Follow Route 88 % of mile, 
and turn right to Hamilton 
Road, driving up the hill.

Rengėjas.

įteiks Motinai 
Lietuvos ordiną už 
pranciškonių uolų 
Tautos ir Tėvynės

delegatai atvažiuos 
traukiniais

KĄ AŠ TURIU DARYTI?

Popiežius Pijus XI, Jėzaus 
Kristaus įpėdinis, čia žemėje 
ragino juos kiekviena proga, 
ne tik vyskupus, kunigus, 
bet ir pasauliečius budėti 
vieningame darbe.

Dabartinis Šv. Tėvas Pi
jus XII trokšta uoliai varyti 
toliau pradėtą darbą. Kad 
katalikai būtų veiklesni, kad 
Kristaus karalystės darbas 
plistų žemėje ir kad Jo Ka
ralystė būtų danguje pripil
dyta, kad apaštalų pasėta 
sėkla išaugtų pilnai, šv. Tė
vas paskiria gražiausią ir 

p e.; r, _

melstis už misijonierius ir 
prisidėti savo katalikišku 
veikimu.

Gal ne vienas katalikas 
tėvas arba motina pasakys: 
kaip aš galiu padėti skleisti 
šv. Evangeliją, kai aš be
mokslis?

Mieli krikščionys tėvai, 
kaip tik šis klausimas tinka 
šiam laikui. Turite šeimas — 
vaikučius, kurie užaugę gal 
bus misijonieriai, pasiauko
jusios sesutės vienuolės, do
ri katalikai ir ištvermingi 
piliečiai, jeigu tuos savo vai
kučius gerai, dorai ir katali
kiškai auklėsite. Tam reikia 
lavinimo. Todėl, gerbiami tė
veliai, pasirūpinkite siųsti 
savo kūdikėlius į katalikiš
kas mokyklas. Jas veda die
votos sesutės, paaukojusios 
save ir savo jaunystės die
nas Dievui ir žmonijai tobu
linti, auklėti vaikučius, įskie
pyti juose tikrą tikėjimą, 
dorą.

Mieli tėveliai, siųskite sa
vo kūdikėlius į katalikiškas 
mokyklas, kaip pradines, 
taip ir aukštesnes ir tokiu 
būdu būsite tikri misijonie
riai Kristaus dirvoje, sutik
site su popiežiaus paragini
mais ir dirbsite tikrą katali
kų darbą.

Kun. J. V. Skripkus.

ti kad ir taip: Jamaica Ave. 
iki Hemstead Turnpike, tie
siog į kapines, arba Sunrise 
Highway iki Amityville, pa
skiau į žiemius iki kapinių. 
Tolis nuo Williamsburgh til
to bus apie 36 mylios.

Juozas LeVanda.

Kaip kartais trokšta žino 
gaus siela būti suprantama 
drąsinama, guodžiama, bei 
nedrįsta nieko pasakyti, nej 
ir nemoka išreikšti, šveld 
širdis jaučia tai, regi, ir pa 
sisėmus iš meilės šaltinių 
girdo kenčiantį.

— M. Pečkauskaii

VTSKUPAS

KIENO TAI DARBAS?

TRŪKSTA ŽEMĖS
KAPINĖMS

, Paskutiniu laiku pasireiš- 
. kė „badas” — stoka žemės 

kapinėse ir kapinėms. Di
džiojo New Yorko ribose ne
leidžiama steigti naujų ka
pinių, o senosios baigiamos 
pripildyti. Tai paliečia dau
giausia katalikus. Protes
tantai, netekę žemės kapinė
se, naudosis kremacija, kū
nų sudeginimu. Žydai gau
sūs kapinynais. Tiktai Didž. 
New Yorko katalikams yra 
rimto pamato tuomi susirū
pinti.

Tiesa, už miesto ribų yra 
gana daug žemės tam reika
lui. Taip, jos yra Long Is
land, Westchester County, 
New Jersey valst., bet... Tas 
„bet” mums sako štai ką: 
tolima kelionė, gaišinimas 
laiko ir didelės išlaidos. Tie
sa, mieste esamos kapinės, 
kuriomis naudojasi ir lietu
viai katalikai, irgi brangios 
ir nelengvai prieinamos bied- 
nuomenei. Pagaliau, Long 
Islando gyventojai pyksta ir 
protestuoja, kad jų žemė 
verčiama kapinynais. Jie 
stengėsi, kiek galima, su
stabdyti, apriboti daugėjimą 
kapinynų. Dėlko? Dėlto, kad 
kiekvienas žemės sklypas, 
paverstas kapinynu, jiems 
reiškia didesnius mokesčius. 
Kapinių žemė yra laisva nuo 
mokesčių (taksų). Nerenka
mi nuo kapinių mokesčiai 
primetami apylinkės gyven
tojams.

Brooklyno vyskupijos nau
josios kapinės, vadinamos 
St. Charles, yra Conklin St., 
Panelawn, L. L, N. Y.,'neto
li Farmingdale. Anksčiau ar 
vėliau, ir lietuviai bus pri- i 
versti jomis naudotis. No- < 
rintiems siūloma įsigyti da- ’ 
bar, kol dar pigu ir galima ' 
net išsimokėtinai pirkti. Aš 
neagituoju, niekas iš manęs i 
to ir neprašė, bet jaučiuos, ; 
kad reikia painformuoti sa
vo tautiečius apie tai. Tai 
labai puikus paskutinio po- i 
ilsio sodas, su dirbtiniais ; 
gražiais kalneliais, apsodin- : 
tais rinktiniais medeliais. 
Apie tuos kalnelius vingiuo
jąs! gražūs ir platūs keliai. 
Turintiems automobilius, ne
sunku pasiekti minėtą vietą. 
Traukiniai tiktai pusė va
landos nuo Jamaica geležin
kelio stoties. Automobiliais 
'ž Broo^'lvno gahma važino-

Pernai vienoj parapijoj, 
misijų metu, ateina vienas 
žmogus valdininko unifor
moj ir sako: „Tėveli, misijo- 
nieriau, jūs prašėte, kad pra
neštume, kurie neina į misi
jas, ir jūs ten norite nueiti 
paraginti. Eikite į tokį ir to
kį namą (pasakė namo nu
merį) ir rasite vyro sumuš
tą žmoną. Ji norėjo eiti į mi
sijas, bet vyras jos neleido 
ir dar labai apdaužė”.

Nusiskubinu į nurodytą 
namą, mėginu vienas duris,
— uždarytos, mėginu antras
— nė balso. Pažiūriu į nu
merį, tas pat, kurį nurodė. 
Matyt, visi išėjo į bažnyčią 
ir užrakino duris. Bet juk 
sakyta, kad vyras neina, o 
moteris sumušta guli. Einu 
iš kiemo pusės. Pastebiu vie
ną jauną moterį, kuri, pra
vėrus langą, manęs klausia, 
ko ieškau. Sakau: „Ar čia 
gyvena tokie ir tokie?” Sa
ko: „Ne”. „Ar čia visi eina 
į bažnyčią?” klausiu. Tai 
esanti viena susidėjusi šei
ma, kuri neinanti nei išpa
žinties nei bažnyčion.

Atlankau minėtą šeimą ir 
po ilgoko pasikalbėjimo, 
Dievui padedant, pasiseka 
vargšę moterį prikalbinti, 
kad skirtųsi. Vėliau buvo 
pranešta, kad toji moteris 
jau bažnyčioj ir atlieka savo 
daugmetinę išpažintį. Ačiū 
Dievui!

Bet man iki šiandien pasi
liko paslaptis, dėl ko aš su
radau visai kitą šeimą, negu 
buvo nurodyta? Anoji gal 
būtų neatsivertusi, o ši taip 
gražiai susitvarkė. Kieno tai 
darbas? Dingt, tai angelo 
sargo. Kadangi ta moteriškė 
turi labai gerą dukrelę, kuri 
pro ašaras maldavo, kad ma
mytė mestų tą svetimą vyrą 
ir taisytų savo gyvenimą. 
Tai tos mergelės angelas 
sargas, matyt, atvedė misi- 
jonierių. J. B.

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

juo parapija spa- 
j mini savo gyvavi- 

JJį sukaktį bažnyti- 
= įįmis. Ta proga 

ji, pirmą spalių mė 
įnadienį, į Apreiški

BET DIEVAS DAR LA
BIAU MYLI

Vienas misijonierius klau
sė susirinkusių bažnyčioje 
motinų: „Pakelkite ranką, 
kuri jau nebemylite savo sū
naus ar dukrelės, kadangi 
jie labai negeri pasidarė, iš
tvirko, užgavo motinos šir
dį, gal ranką pakėlė, kitas 
gal net sumušė, ar išvarė iš 
namų?” Nė viena motina ne
pakėlė rankos, bet kai ku
rios, kaip stovėjo, taip ir 
sukniubo ant kelių melstis 
už savo nedorėlius sūnus, o 
kitos šluostėsi ašaras.

Iš tikrųjų, motinos širdis 
labai myli savo nors ir ne
doriausią vaiką. Už tat šv. 
Rašte pastatytas yra šis 
klausimas: „Argi gali mote
riškė užmiršti savo kūdikį, 
kad nepasigailėtų savo įsčios 
sūnaus?” (Iz. 49,15). Taigi, 
rodos, negalimas daiktas, 
kad užmirštų, vienok šv. 
Raštas tęsia toliau: „Bet jei 
ji užmirštų, aš tačiau neuž
miršiu tavęs”, sako Vieš
pats. Taigi, Dievas dar la
biau myli žmogų, negu moti
na, o mes taip nepasitikime 
Juomi!

Lietuviai, skaitykite rim
čiausią Tautiškai katalikiš
kos minties savaitraštį —

į Thomas Molloy 
iškilmes bus pla 

įkartą.NOTICE is hereby given that License 
EB 3161 has been issued to the undersigi 
to sell beer at retail under Section 764 
the Alcoholic Beverage Control Law j 
316 Oakland St., Borough of Brooklj 
County of Kings, to be consumed on 1 
premises. 

CHARLES GINSBERG
316 Oakland St. Brooklyn, N.j

NOTICE is hereby given that License B 
EB3103 has been issued to the undersigį 
to sell beer at retail under Section 76 J? .. • 
the Alcoholic Beverage Control Law MlVClOie ISKllHUHg 
72 Tov Qf 1C7 "EV/vnl C* W

baldomis pradėtas j 
Iteracijos kongresą 

Brooklyn, N. 1; laikė prelatas ' 
į asistuojamas ki 
po ir kun. P. Juraič 
kijų vedėju bu 
pimonaitis. Pamo' 
fe kun. dr. J. Vait 
[Giedojo par. mok 
ta choras.
tyčios kongreso 
i skubėjo į Apreišk 
iiditoriumą, kur p 

pradėjo Federal 
ir. A. Rakauskas, 
taas atidarymo k; 
fa tautos hint 
italas sudarytas 1 
ilo: pirm, redakti 

F. Kneižys, vice] 
J. Grisius ir S. Sut 
sekretoriate A. Pil 
1’Pittsburgho ir 0. J 
j iš Lawrence, k 
Mjiį komisijoje 
balnis, kun. Pr. i 
L Šimutis, red. ft 
stud. A. Skirius; 

; - M. Branga 
hereby given that License 1T .oiiXbn Pr <31 
been issued to the undersigi “ UOULfi.d u I. 1. Q.

N

73 Jay St. and 167 Front St., Borough; 
Brooklyn, County of Kings, to be consun 
on the premises.

CHARLES REINHARDT 
73 Jay St. and 
167 Front St.

NOTICE is hereby given that License N 
EB931 has been issued to the undersign 
to sell beer at retail under Section 75 1 
the Alcoholic Beverage Control Law I 
479 Livonia Ave., Borough of Brooklj 
County of Kings, to be consumed on 3 
premises.

ROSE KELLNER
479 Livonia Ave. Brooklyn, N. I

NOTICE is hereby given that License Nj 
GB10737 has been issued to the undersign 
to sell beer at retail under Section 75 1 
the Alcoholic Beverage Control Law 
6314 — Uth Avenue, Borough of Brookl’ 
County of Kings, to be consumed. off t 
premises.

NICK RESCIGNO
(Rcscigno’s Italian-American Grocery) 

6314—11th Ave. Brooklyn, N. j

NOTICE is hereby given that License 1 
GB5305 has been issued to. the undersigi 
to sell beer at retail under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1466—86th ~ “
County of 
premises.

Street, Borough of Brookl 
Kings, to be consumed off

JOSEPH GARLO 
Sendee Food Store

1466—86th St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 1 
GB10998 has been issued to the undersigi 
to sell beer at retail under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1440—86th - - - - - --
County of 
premises.

1440—86th

NOTICE is hereby given that License B 
GB5453 has been issued to the undersigi] 
to sell beer at retail under Section 75» 
the Alcoholic Beverage Control Law 
703 Rogers Avenue, Borough of Brookl; 
County of Kings, to be consumed off 1 
premises.

SAM WAKER 
703 Rogers Ave. Brooklyn, N.
NOTICE is 1 ‘ ‘ J
GB8666 has been _____ __ _____
to sell beer at retail under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law • 
270 Albany Ave., Borough of Brookl 
County of Kings, to be consumed off ' 
premises.

HENRY SOHL
270 Albany Ave. Brooklyn, N. i

Street, Borough of Brook]' 
Kings, to be consumed off i

JOSEPH BRUSCA
St. Brooklyn, N. ]

federacijos
;GRESO EIGA

h. Krušas, vietos kh 
i Pakalnis, Lietuve 

NOTICE is hereby given that License
EB 1041 has been issued to the undersigmlDKlJ eKSKUTSlJOS 
to sell beer at retail under Section 76 į j t •
the Alcoholic_Beverage Control Law at alui. J. KaSSCllS IT

iedis, Jonavos mies 
itras kun. P. Vaiti 

that License Jderatiįos garbės n 
GB-10157 has been issued to the undersig Invn "D
to sell beer at retail, under Section 75 uSHlBKaS, KUH. x 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2 r /
Coney Island Ave., Borough of Brookl «/• bVagZQyS, ’

:ių choro ekskuri 
s, vyčių garbės n

Pulaski St., Borough of Brooklyn, County; 
Kings, to be consumed on the premises, i 

LOUIS BENINATI
357 Pulaski St. Brooklyn, N. |

NOTICE is hereby given

County of Kings, to be consumed off 
premises.

BETTINA MACRI JULIAN 
2307 Coney Island Ave. Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 1118, redaktoriai > 
GB 4819 has been issued to the undersign > . r „uXlra {
to sell beer at retail, under Section 75 JUS IF IjaUCKa 1 
the Alcoholic Beverage Control Law
487—5th Ave., Borough of Brooklyn, Cour l£T6S6 gaFOcS pl 

s pakviestas prel. 1 
ketiniame posėdyje

NOTICE is hereby given that License N
GB 5193 has been issued to the undersignl UCtUVOS KatallKU 
to sell beer at retail, under Section 75 I . -.---•xi.
the Alcoholic Beverage Control Law 0 ZOuŽlUS paFeiSKI 
2313 Tilden Ave., Borough of Brookly - _ . v. 
County of Kings, to be consumed off tqlL raKStaS. 
premises.

KLAUS DROGE
2313 Tilden Ave. 1 . . _

NOTICE is hereby given .that License 
GB 5263 has been issued to the undersigne 
to sell beer at retail, under Section 75 ( 
the Alcoholic Beverage Control Law £ 
1845 Coney Island Ave., Borough of Brool 
lyn, County of Kings, to be consumed ol 
the premises.

MICHAEL HUDYMA
1815 Coney Island Ave. Brooklyn, N. 5

NOTICE is hereby given that License N<
GB 4683 has been issued to the undersignedUn VorJornnHAa ic 
to sell beer at retail, under Section 75 o|™ JUtlUldUlJUS

aų žygius Lietuvi 
(pažeistas lietuvių 
teises, kurios dabi 

that License No jiU rGSpOktUOjc 
' " '. .  " V. Masiulis

jaunimo kla 
‘gydamas reikalu 

Brooklyn, n. y. J priemonių jai 
hereby given that License No. ^IZUOtl, jį auklėti

EB 3078 has been issued to the undersigned j. A £ .
to sell beer at jetail, under Section 76 of Wh KCierataS

ucoimS sįdomių diskusijų, 
'^kongreso die: 

lis buvo M. Zu;

of Kings, to be consumed off the premia 
HENRY KAEHLER

487—5th Ave. Brooklyn, N.

Brooklyn, N. 1 >Šk!

centro vald 
feų jos narių p 
ihiris dalyvių pi 
iftagumu. Ypač s 
Siu priimtas 1 
ao pranešimas i

the Alcoholic Beverage Control Law afe 
539 Central Ave., Borough of Brooklyn^ 
County of Kings, to be consumed off thej 
premises.

GEORGE GROSSHOLTZ
539 Central Ave. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given 1
EB 1121 has been issued to the undersignet 
to sell beer at retail, under Section 76 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
218-220 Winthrop St., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL GIBNEY 
218-220 Winthrop St. 1

NOTICE is

the Alcoholic Beverage Control I 
128—9th St., Borough of Brooklyn, wu,™ 
of Kings, to be consumed on the premises. 

GIOVANI VIOLA
128—9th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.* .
GB4997 has been issued to the undersigned!pvergtų Lietuvi 
to sell beer at retail under Section 75 of* 
the Alcoholic Beverage Control Law at] 
7617—13th 
County of 
premises.

7617—13th

'įdavimą ir prof.
^as—apie svarbi 
^3 darbus. Dej 

Brooklyn, N. Y-.< (fop

Avenue, Borough of Brooklyn,!
Kings, to be consumed off the

FRANK TREGDE
Ave. 1

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

bmos gerb. ref< 
ir siūlymai. Tai 

r šiuos žodžius, d 
R ir naujos vai 
Ras, kuris turėjo 

trečiadienį f 
dalyvauja 

’•^vų ir keliolika

IR VARGON1
K? SEIMAI 

_ \ •

Ws Parodos I
iškilmingai



Rugsėjo 15 d., 1939 m.

§į VIETOS ŽINIOS |
LANKYSIS VYSKUPAS

1N 8 E8

le, Retaile

los mokinių choras.

ir be vil-lyviai skubėjo į Apreiškimo

į

K. U.

Brooklyno Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335

Laidotuvių Direktorius

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius — Balsamuotojas

b'

Tel..- EVergreen 7-1645 Lie. No. L886

Tel. STagg 2-4409re-

ze- Manhattan Liquor Store Laidotuvių Direktorius

264 Grand St., Brooklyn N
6-1693 Kampas Roebling St.

Pasaulinės Parodos Lietu-

_________ si

yra labai 
nemokant

KAT. FEDERACIJOS 
KONGRESO EIGA

ITALIJA LAIKOSI 
NEUTRALUMO

LENKAI LAUKIA LIE
TAUS IR ŠLAPIŲ KELIŲ

LIETUVIO IŠRADĖJO
LIKIMAS VARŠUVOJE

DRAUGIJOS UŽS. LIET. 
REMTI SVEIKINIMAS

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

ORLAIVIŲ DIRBTUVĖS 
SKUBINA DARBĄ

VOKIETIJOS INŽINIE
RIAI MASKVOJE

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

Dideliems ir garsiems vy
rams viskas atrodo paprasta 
ir lengva.

1939 m.

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

CHORŲ IR VARGONININ
KŲ SEIMAI

Rugsėjo 12 d. Apreiškimo 
par. bažnyčioje iškilmingo
mis pamaldomis pradėtas A. 
L. K. Federacijos kongresas. 
Mišias laikė prelatas M.

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius)

J. Bakšio ir kun. P. Juraičio. 
vedėju buvo 

kun. J. Simonaitis. Pamoks
lą pasakė kun. dr. J. Vaitke-

KUNIGAI LIETUVIŲ 
DIENOJE

ATŠVĘSTA TAUTOS 
ŠVENTĖ

VOKIEČIAI BLOKUOS 
ANGLIJĄ

337 Union Av., B’klyn, N.Y.
Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

NACIAI PISIPAŽĮSTA TU
RĖJĘ AUKŲ

laukia ir 
pasiuntinys Wa- 

kurs pareiškė 
atstovams, kad 
padėtis nesanti

s trokšta^ 
ti

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK

TI SAVO GĖRIMUS

VOKIEČIŲ LAIVAS PO 
ITALŲ VĖLIAVA

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

^regi.irpj, 
^altinio 
itį.

M

h

U

given that lies*, 
sued to the 
il under Sectios f! 
rage Control 
Borough of BsJ 

> be consumed^

GINSBERG 
BrooKyi.

Apreiškimo parapija spa- 
lių mėnesį mini savo gyvavi
mo 25 metų sukaktį bažnyti
nėmis iškilmėmis. Ta proga 
spalių 1 d., pirmą spalių mė
nesio sekmadienį, į Apreiški
mo par. bažnyčią atvyks J. 
E. vysk. Thomas Molloy. 
Apie šias iškilmes bus pla
čiau kitą kartą.

.džius pradėjo Federacijos 
■pirm. dr. A. Rakauskas, pa
rydamas atidarymo kalbą. 
Sugiedotas tautos himnas. 
Prezidiumas sudarytas tokio 
sąstato: pirm, redaktorius

ėjus, rugsėjo 11 ir 12 d.d. 
savo reikalų svarstyti susi
rinko parapijų chorų sąjun
gos atstovai ir vargoninin
kai; jie posėdžiavo Maspe- 
the, Klasčiaus ir parapijos 
salėse. Chorų sąjungos sei
mas buvo labai nuotaikin
gas, gyvas. Nauja valdyba 
išrinkta tokio sąstato: pirm. 
Juozas Žemaitis, Worcester, 
Mass.; vicepirm. Vaišvilaitė, 
ižd. Kasparas iš Harrison, 
N. J., sekr. Skelly iš Chica
gos. Choristų seimo atidary
mo mišias atlaikė prel. M. 
Krušas, o pamokslą pasakė 
kun. J. Simonaitis. Vargoni
ninkų seime mišias atlaikė 
kun. J. Valantiejus.

Vargonininkų sąjungos 
naujon centro valdybon iš
rinkta: pirm. komp. A. Po
cius, vicepirm. J. Vaičaitis, 
sekr. N. Kulys (jis bus ir 
„Muzikos Žinių” redakto
rium), ižd. A. Mondeika. 
Dvasios vadą paskirs Kuni
gų Vienybė; vargonininkai 
išreiškė pageidavimą, kad jų 
dvasios vadu būtų paskirtas 
kun. J. Simonaitis.

Brooklyno Angelų Karalienės parapijos berniukų benas, dalyvavęs Pasaulinės 
Parodos Lietuvių Dienos iškilmingoje eisenoje.

ued to the
1 under Seeda?: 
age Control 
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Kings, to be - ’ *
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iven that
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lorough of Brttih 
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Brooilyi, to 1.

ren that Ikes* to 
ted to the mdriyft 

under Seetia 75 d 
Control law it Off 

lorough of Braito 
be consumed off to

CHI JULIAN
Brooklyn N. I 
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Yorko 
y valst.

iš Pittsburgh© ir O. Jerec- 
įkaitė iš Lawrence, Mass.; 
rezoliucijų komisijoje kun. 
N. Pakalnis, kun. Pr. Juras, 
red. L. šimutis, red. M. Zu- 
jus, stud. A. Skirius; man
datų — M. Brangaitienė, 
Balys Laučka ir Pr. Skrode
nis.

Sveikinimų kalbas pasakė 
prel. Krušas, vietos klebonas 

| kun. Pakalnis, Lietuvos ver- 
’ alininkų ekskursijos vado

vai dr. J. Kaškelis ir red. A. 
Briedis, Jonavos miesto bur
mistras kun. P. Vaitiekūnas, 
Federacijos garbės narys K. 
Krušinskas, kun. P. Juras, 
kun. J. Švagždys, Chicagos 
vyčių choro ekskursijos va
das, vyčių garbės narys Ši
mulis, redaktoriai Šimutis, 
Zujus ir Laučka ir kiti. 
Kongrese garbės prezidiu- 
man pakviestas prel. Krušas. 
Popietiniame posėdyje karš
tus Lietuvos katalikų sveiki
nimo žodžius pareiškė prof, 
dr. K. Pakštas.

Pirmą dieną išklausyta 
bendras centro valdybos ir 
atskirų jos narių praneši
mas, Įjūris dalyvių priimtas 
su dėkingumu. Ypač su pasi
tenkinimu priimtas kun. J. 
Balkūno pranešimas apie jo 
ir kitų Federacijos išrinktų 
asmenų žygius Lietuvoje, gi
nant pažeistas lietuvių kata
likų teises, kurios dabar Lie
tuvoje jau respektuojamos.

Kun. V. Masiulis skaitė 
referatą jaunimo klausimu, 
nurodydamas reikalingumą 
naujų priemonių jaunimui 
organizuoti, jį auklėti ir jam 
vadovauti. Referatas sukėlė 
daug įdomių diskusijų.

Antrą kongreso dieną 
ferentais buvo M. Zujus 
apie pavergtų Lietuvos 
mių vadavimą ir prof. dr. K. 
Pakštas — apie svarbiuosius 
tautinius darbus. Deja, ra
šant šiuos žodžius dar nebu
vo žinomos gerb. referentų 
mintys ir siūlymai. Taip pat, 
rašant šiuos žodžius, dar ne
žinomas ir naujos valdybos 
sąstatas, kuris turėjo būti 
išrinktas trečiadienį popiet.

Kongrese dalyvauja apie 
100 atstovų ir keliolika sve
čių.

Pasaulinės Parodos Lietu
vių Diena sutraukė daugybę 
lietuvių inteligentų, kurių 
tarpe labai gausus kunigų 
skaičius. Pastebėti joje šie 
kunigai: prel. M. Krušas 
(Chicago), prel. J. Ambotas 
(Hartford), prel. A. Macie- 
jauskas (Lietuva), A. Pet
raitis (Worcester), P. Jurai- 
tis (Athol), A. Vasys (Wor
cester), Pr. Juras (Law
rence), J. Švagždys (Brock
ton), St. Vembrė (Athol), 
dr. A. Jagminas, MIC., dr. 
J. Vaškas, MIC., J. Dam
brauskas, MIC., dr. J. Vait
kevičius, MIC., J. Valantie- 
jus (Waterbury), M. Pan
kus (New Haven), J. Kaz
lauskas (Bridgeport), B. 
Gauronskas (Waterbury), 
Bogušas, Narbutas, Ig. Ur
bonavičius, P. Vaitekūnas 
(visi 4 iš Lietuvos), J. Bak
šys (Rochester), Lubauskas 
(Utica), Skripka (Chicago), 
Struckus, Vincius, M. Urbo
navičius, MIC., Paulekas, 
C.S.R. (New York), Vasi
liauskas (Newtown), Simo
naitis (Elizabeth), Šernas 
(Elizabeth), Stonis (Bay
onne), Kemežis (Jersey Ci
ty), Voicekauskaus (Harri
son), Kinta (Paterson), Kel
melis (Newark), Puidokas 
(Westfield), Bobinas (Kana
da) ir vietiniai: Milukas, 
Paulonis, Masiulis, Aleksiū- 
nas, Laurynaitis, Pakalnis, 
Petrauskas, Kruzas, Balkū- 
nas ir Kartavičius.

Londonas. — Anglijos in
formacijų ministerija pa
skelbė, kad vokiečių keleivi
nis laivas „Bremen” šiuo 
metu skaitomas Italijos lai
vyno nuosavybe ir kaipo 
toks plaukia į Italijos uostą.

„Bremen”, didžiausias vo
kiečių keleivinis laivas, ku
rio statyba kaštavusi 20 mi
lijonų dolerių, per kelias 
dienas buvo didžiausia pa
slaptis. Anglai buvo pranešę, 
kad jų kariniai laivai sučiu
po „Bremeną”, tačiau ši ži
nia visiškai nepasitvirtino, 
kai nebegauta jokių žinių, 
kur didžiulis laivas dingo. 
Dabar, atrodo, „Bremen” iš
gelbėtas.

Varšuva. — Lenkai šiuo 
laiku labiausiai laukia lie
tingo oro, kad pablogtų ke
liai, kurie tada sulaikytų vo
kiečių kariuomenės motori
nes jėgas. Kai tik prasidė
siančios lietingos dienos, 
lenkų padėtis žymiai page
rėsianti.

Lietingo oro 
Lenkijos 
shingtone, 
spaudos 
Lenkijos
taip bloga, kaip atrodanti.

Berlynas. — Vokietijos 
kariuomenės štabas prisipa
žino, kad paskutiniu laiku, 
susirėmimuose su lenkais, 
vokiečiai turėję stambių au
kų. Vokiečių prisipažinimu, 
jų kariuomenės žuvę apie 
2,000 asmenų ir apie 13 tūk
stančių sužeistų.

Kaunas. — Visame krašte 
rugsėjo 8 d. atšvęsta su di
deliu pasiryžimu saugoti 
neutralitetą Tautos šventė. 
Atsižvelgiant į rimtą pasau
lio padėtį, krašto apsaugos 
ministeris generolas Černius 
ir kariuomenės vadas gene
rolas Raštikis savo kalbose 
pareiškė, kad Lietuva yra 
neutrali ir kad ji pasiryžusi 
tą neutralumą ginti pati.

Roma. — Italijos fašisti
nė vyriausybė vis dar laiko
si neutralumo vykstančio 
karo atžvilgiu. Visi gyvento
jai ta politika labai paten
kinti ir reiškia vilties, kad 
neutralumas būtų visą laiką 
išlaikytas. Italų spauda rodo 
neabejotiną palankumą vo
kiečių kariuomenei.

Berlynas. — Vokietijos 
vyriausybė pareiškė, kad ji 
už kiekvieną Anglijos bloka
dos žygį tuomi pat atsily
gins. Vokiečiai pažymėjo,kad 
bus atsilyginama „akis už 
akį” už kiekvieną žygį, nu
kreiptą badu išmarinti Vo
kietiją. Visiems civiliams 
laivams, gabensiantiems 
maistą anglams, grės rimtas 
pavojus būti nuskandin
tiems.

UŽJŪRIŲ BROLIŲ 
SVEIKINIMAS

New York. — Lietuvos 
Komitetas Kaune New Yor
ko Pas. Parodai atsiuntė se
kančio turinio sveikinimo te
legramą: „Negalėdami daly
vauti lietuvių dienoje, nuo
širdžiai sveikiname Parodos 
Vadybą, Amerikos Lietuvių. 
Komitetą ir visus Lietuvių 
Dienos dalyvius, linkėdami 
kuo geriausios kloties. Lie
tuvos Komitetas New Yorko 
Parodai.

New York. — Rugs. 10 d. 
iš Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti pirmininko adv. 
Rapolo Skipičio gauta Ame
rikos lietuviams telegrama: 
„Prašau perduoti Pasaulio 
Lietuvių Sąjungos, Draugi
jos Užsienio Lietuviams 
Remti ir mano asmeniškus 
linkėjimus mūsų broliams ir 
seserims amerikiečiams Lie
tuvių Dienos proga. Kruvinų 
audrų akivaizdoje arti mūsų 
tėvynės širdies ir baisiems 
pavojams gresiant, šiandie
ną, kaip ir prieš 25 metus, 
reikalinga mūsų didžiosios 
brolių amerikiečių išeivijos 
parama Lietuvai. Tik vieni 
kitiems padėdami tegalėsime 
išlikti gyvi ir užtikrinti at
eičiai gražų gyvenimą ir lie
tuviškos kultūros išbujoji
mą. Skipitis”.

Washington. — Amerikos 
karo orlaivių dirbtuvės pa
ruošė planus dirbti kasdien 
24 valandas ir neturėti jokių 
pertraukų net ir sekmadie
niais. Taip išvysčius gamy
bą, galima tikėti, kad Ame
rikoje galima paruošti po 
1,000 orlaivių kas mėnuo.

Maskva. — Šios savaitės 
pradžioje į Maskvą atvyko 
kelios grupės vokiečių inži
nierių su savo šeimomis. Vo
kiečiai inžinieriai esą pa
kviesti pertvarkyti kai ku
rias rusų pramonės šakas, 
kurios nepasižyminčios tiks
lingumu.

Voicechauskio primokėti už 
pataisymą jų pačių sugadin
to aparato. Byla dar nesibai
gė.

Apie šio lietuvio išradimą 
sužinojo Varšuvos spauda. 
„Kurjer Czerwony” tuojau 
parašė, kad šio išradimo au
torius yra Varšuvos techni
kas p. Boleslaw Wojciechow
ski. šiauliškis tuo pasijuto 
nuskriaustas ir prašė redak
ciją atitaisyti. Ten bedirbąs 
iš Lietuvos pabėgęs lenkas 
aiškino, kad jis negalįs ra
šyti pavardės lietuviškai, o 
apie išradėjo tautybę gali 
pažymėti, kad kilme yra lie
tuvis. Lietuviams žurnalis
tams padedant, p. Voice
chauskis surado spaudos 
įstatymų paragrafą ir „Kur
jer Czerwony” sutiko įdėti 
atitaisymą.

Tiek daug nemalonumų 
patyręs, p. Voicechauskis 
jau nustoja džiaugęsis ir sa
vo išradimu. O ypač apgai
lestauja, kad savo planą re
alizuoti atvyko į Varšuvą. 
Jis sako, jam Kaune panašų 
aparatą daug geriau padarė, 
negu Varšuvoje, šiomis die
nomis išradėjas grįžta į Lie
tuvą, nuvargintas 
ties.

Pats išradimas 
būdingas. Visai
plaukti galima pereiti gi
liausią upę sėdinčioje pozici
joje, rankos yra laisvos. Tai 
yra guminis ratas ant lie
mens, o prie kojų tam tikri 
sparneliai — irklai, šis išra
dimas tinka ne tik kari
niams tikslams, bet ir van
dens sportui, meškeriojimui, 
medžioklei. Projekto auto
rius sako, kad sportinis apa
ratas kaštuotų vos 30 litų. 
Būdinga, kad šiam išradimui 
kilusi idėja sapne.

IŠNUOMOJAMA

6 šviesūs kambariai su at
skira šiluma, Cypress Hills 
sekcijoje. Vienas blokas nuo 
Crescent St. stoties (Jamai
ca linija). Pageidaujama be 
mažų vaikų. Kreipkitės į 38 
Pine St., Brooklyn, N. Y.

/ HAVEMEYER 8-0259 
a RALPH KRUCH i
FOTOGRAFAS
65-23-.Gr ANDA VĖN ŪE

A •- ' Maspeth. n. y.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

Prieš du mėnesius atvyko 
Varšuvą iš Šiaulių p. Bo

lius Voicechauskis, ieškoda
mas fabriko, kuris galėtų 
padaryti keletą aparatų 
vaikščioti vandeniu.

Varšuvoje tuo sensacingu 
išradimu susidomėjo lenkų 
karo fabrikas ir, paėmęs 
rankpinigius, pradėjo šio 
prietaiso darbą pagal išradė
jo projektą. Po kiek laiko 
Šiaulių išradėjas pamatė, 
kad fabrikas sugadino apa
ratą, nes ne pagal nurody
mus padarė. Prasidėjo taisy
mai ir truko net porą mėne
sių. Išradimo autorius pada
rė nereikalingų išlaidų, nors 
iš Lietuvos vykdamas manė 
praleisti Varšuvoje vos porą 
savaičių. Tuo tarpu fabrikas 

^dar net pareikalavo iš p.

LIETUVIŠKAS

RESTORANAS
BAR & GRILL

Gaminam, valgius ameri
koniško ir lietuviško sti
liaus. Čia taip' pat galima 
gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS 

DR. J. VAITULIONIS

GYDO be peilio, be 
vaistų Ir be chemi' 
kalų, tik su savo 
pilkomis rankomis. 
Visokios ligos yra /| 
gydomos: vyrų, mo
terų ir valkų. Pa
tarimai veltui 
VAI ANDOS: nuo 9 
ryte iki 8 vakare. 
Nedėldienlals ir 
šventadieniais nuo 
10 ryte 11d 1 po 
pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043 Notary Public

PIRKITE RAKANDUS
DABAR

Parduodame įvairius rakandus labai prieinamo
mis kainomis. Pasirinkimas didelis: „Bedroom 
Sets”, „Parlor Sets”, Matrasus ir Springsus „Stu
dio Couches”, „Kitchen Sets” ir „Dienette Sets”.

LIETUVIAMS DUODAME IŠSIMOKEJIMUI

GRAND CHAIR CORPORATION

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU

SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

BROOKLYNE

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Prlež pat Apreiškimo bažnyčią)

Duoda automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OF 
BARRY P. SHALINS

(Šalinskas)

Vestie E. Davis,
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas
Laidotuves
------ $150 ------

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

7.

* p

Tel. Newtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
T. Fred Lefevre, Manager

LAISNIUOTAS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Veronica R. Valantiejus 

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



ATVYKO IŠ LIETUVOS

Šių metų rugsėjo mėn. 5 
d., antradienį, anglų Cunard 
White Star laivu „Samaria” 
atvyko į New Yorką Lietu
voje plačiai žinomo kultūros 
gyvenimo „Naujosios Romu
vos” žurnalo nulatinis ben
dradarbis Albinas Remeckis. 
Jo tikslas aplankyti New 
Yorko parodą ir arčiau susi
pažinti su Amerikos lietuvių 
kultūriniu gyvenimu, ypač 
spauda. Taip pat A. Renec- 
kis nori platesnę lietuvių vi
suomenę supažindinti su jo 
atstovaujamu žurnalu ir jo 
idėjomis.

Albinas Reneckis yra jau
nosios kartos atstovas, 25 
metų amžiaus. Jis yra Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
studentas ir studentų korpo
racijos „Sudavia” senioras. 
Todėl šia proga jis nori ar
čiau susipažinti su Ameri
kos lietuvių jaunimu, ypač 
studentija.

Stud. Alb. Reneckis apsi
stojo pas savo dėdę K. Kru- 
šinską Woodhavene.

DAUG SVEČIŲ

Šiomis dienomis mūsų į- 
staigą aplankė daug svečių 
iš įvairių vietų: kunigai Ur
bonavičius ir Narbutas ir 
studentai Em. Klikūnaitė ir 
P. Baltinis iš Lietuvos (Pax 
Romana kongreso delega
tai), kun. M. Urbonavičius 
ir adv. J. Grišius su žmona 
iš Chicagos, kun. dr. Jagmi
nas, naujasis marijonų semi
narijos rektorius (jau išvy
ko į savo naujo paskyrimo 
vietą), redaktoriai Šimutis, 
Zujus ir Kneižys, Federaci
jos centro pirm. dr. Rakaus
kas, Susivienymo iždo glo
bėjas K. Vencius, M. Tamo
šiūnienė iš Maine vaist. 
(viešėjo pas 
skaitytojus

„Amerikos” 
Tamošiūnus 
Federacijos 

kongreso dalyvės čikagietės 
Ad. Petrikaitė,, P. Zakaraitė 
ir M. Paukštienė (viešnios 
užsirašė „Ameriką”), „Stud. 
žodžio” redaktorius J. Pili- 
pauskas, stud. Skirius, da
bar gyvenąs Chicago j e ir ki
ti. Iš Kanados lankėsi p. Sa- 
kalienė.

IŠ ANGELŲ KARALIENES 
PARAPIJOS

Mūsų parapijos jaunuoliai, 
minkšto s vaidinio žaidėjai, 
laimėjo ir Brooklyno parkų 
čempijonatą. Dabar jiems 
prieš akis — likti viso New 
Yorko čempijonais. Yra vil
ties, kad taip bus, nes žaidė
jai nėra vyresni, kaip 15 me
tų amžiaus, o mūsiškiai ge
rai išsilavinę. Bravo, jaunuo
liai! Jums ir jūsų vadams 
garbė!

AMERIKA Rugsėjo 15 d., 1939 m.

vavęs Pasaulinės Parodos Lietuvių Dienos iškilmingoje ei-Brooklyno Apreiškimo parapijos mokyklos benas, daly 
senoje.

metu mūsų parapijos soda- 
lietės bendrai eis prie Ko
munijos.

Šv. Vardo draugijos susi
rinkimas praeitą sekmadienį 
neįvyko. Daugumas narių 
buvo pasirengę vykti į Pas. 
Parodos Lietuvių Dieną.

Sekantis susirinkimas bus 
svarbus ir įvyks spalių mėn. 
antrą sekmadienį, tuoj po 9 
vai. mišių parapijos salėje. 
Nepamirškite!

DievoAmžinoji novena
Motinos Stebuklingo Medali- 
ko garbei būna kiekvieną 
pirmadienį vakare. Lietuviš
kai 7:30, angliškai 8:15 vai.

Sekantį pirmadienį mūsų 
klebonas, kun. J. Aleksiūnas, 
išvyksta visai savaitei reko
lekcijoms. Sugrįš tik šešta
dienį. Šią savaitę rekolekci
jose kun. J. Laurynaitis.

SUTIKO KLEBONĄ

Rugsėjo 6 d. Angelų Kara
lienės parapijiečiai jaukiai, 
šiltai sutiko savo kleboną, 
kun. J. Aleksiūną, neseniai 
sugrįžusį iš Lietuvos, su
rengdami gražią vakarienę 
Knapp Mansion salėje. Ber
niukų benas pagrojo, o par. 
choro grupė, muz. Dulkės 
vadovaujama, sudainavo 
sveikinimo dainas. Progra
mai vadovavo kun. J. Laury
naitis.

Kun. J. Aleksiūnas papa
sakojo savo įspūdžius iš ke
lionės po Lietuvą, kurią jis

NAUJOJE vietoje
REPUBLIC BAR & GRILL

J. Sutkus, sav.
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kad geriau patenkinti visus kostumerius ir draugus, J- 
(iLJ’8. Ę2rs*kelč j kitą daug patogesnę vietą, kampas 
... H* Khoper Sts. Norėdami gauti tikrą nuoširdi} lietu- 
8 Patarnavimą, užeikite į naują vietą 

49Ž Grand St., Brooklyn, N.Y.

V M ei.r*089 ,^LYn-H.y)

XAVERAS STRUMSKIS

ĮSTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU ATSIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS PA5 5AVĄ

CALIFORNIA

PORT

pirmą kartą atlankė. Iš jo 
lūpų tryško nuoširdžios mei
lės ir pagarbos žodžiai Lie
tuvai, jos gamtai, jos žmo
nėms.

Pamaniau sau: komunistai 
nori sau laisvės, bet kitiems 
jie kasa duobę, nuo jų užpul
dinėjimų reikia ir dienos me
tu išstatyti apsaugą.

MASPETHO ŽINIOS

— Rugsėjo 17 d. ruošiama 
sutiktuvių vakarienė kun. P. 
Lekešiui, neseniai grįžusiam 
iš Lietuvos. Parapijiečiai 
džiaugiasi kun. Lekešiaus 
sugrįžimu ir linki jam vėl 
sėkmingai tarp jų dirbti.

— Šiomis dienomis klebo
nijoje labai daug svečių lan
kėsi; vaišingai priimti cho
rų ir vargonininkų sąjungų 
seimai.

— Kun. J. Kartavičius ki
tą savaitę išvyksta savaitei 
rekolekcijų.

— Susituokė Šabūnaitė su 
Elmer Smith.

Iš visos Amerikos ateina 
gandų, kad Pasaulinės Paro
dos nepasisekimai vyksta 
dėl aukštos bilietų kainos ir 
komunistų nepaprasto „rau
dono” namo.

Šiemet Chicagos katalikiš
kose parapijų mokyklose įsi
registravo 198,000 mokinių.

New Yorko žydai, didžiojo 
karo veteranai, protestuoja 
prieš, kun. Ch. Coughlino 
smerkimą komunistų.

IŠ VYČIŲ DARBUOTES

Georgetown universitetas, 
Washingtone, mini 150 me
tų sukaktuves, šis universi
tetas jėzuitų vedamas.

lyn, N. Y. — $5.00;
Amerikos Lietuvių Kon

greso skyrius, Cambridge, 
Mass. — $25.00;

V.V.S-gos skyrius, New 
Britain, Conn. — $15.00.

Viso — $204.20.
Ši suma 1939 m. rugpiū- 

čio mėn. 30 d. išsiųsta ati
tinkamoms įstaigoms Lietu
voje čekiu Nr. 1387.

PAIEŠKOJIMAS NR. 105

Apsigynimo Fondui
Chicago, Ill., Lietuvai Gel

bėti Fondas,-Draugystė Pa
laimintos Lietuvos — $10.00;

Lowell, Mass., SLA. 173 
kuopa ir D.L.K. Vytauto klu
bas — $71.00.

Lietuvos Aero Klubui
Binghamton, N. Y., Emili

jus C. Šlapelis už Lietuvos 
Nepriklausomybės XX-mečio 
ženklelius — $15.00.

Viso gauta ir Lietuvon pa
siųsta — $129.86.

Visos gaunamos aukos 
tuoj pakvituojamos, laikraš
čiuose skelbiamos ir į atitin
kamus fondus pervedamos;

Už visas aukas Konsulatas ■ 
taria nuoširdų ačiū.

Aukos Lietuvių Dienai
Lietuvių Dienos rėmėjais j 

tapo ir aukas Lietuvių Die- i 
nai per Konslatą Čikagoje j 
pridavė: po $10.00 p.p. V. ir j 
J. Andriuliai, vaist. J. P.! 
Rakštis ir p. B. Pivariūnie- įsuosiuose miestuo- 
nė. Jiem bus įteikti atitinka- 
mi Lietuvių Dienos diplomai

Lietuvos Konsulatas
100 E. Bellevue Place
Chicago, Illinois.

atelias. 
Mojasi! 
įį keliu, 
gįi sveikinam!

■i kovo mėnesį Len-

Pirkite pas tuos, kurie 
skelbiasi AMERIKOJE.

Tel. STagg 2-7177

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
VALANDOS:

DR. JOHN WALUK 8—10 ryto
1—2 p. p.
6—8 vak. !

161 No. 6th Street šventadieniais susitarus
TeL EVergreen 8-9229

VALANDOS:

DR.ED.W. ŽUKAUCKAS 1—2 p. p, 
6—8 vak.

4302 Flatlands Avenue Ir pagal sutarti
Tel. NAvarre 8-1919

VALANDOS:
DR. A. PETRIKĄ 9—12 ryte i

(DANTŲ GYDYTOJAS) 1—8 vak.
Penktadieniais uždaryta

221 So. 4th Street Tel. EVergreen 7-6868

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

jos daugtūks- 
C minios kerštingo- 
Lis šūkavo prieš 
freikalaudamos žy
lį Kauną, sumaišyti 
tjetuvą su pelenais... 
L buvo drąsūs prieš 
C už save gyventojų 
jį mažesnę Lietuvą. 
Uė prie Vilniaus kra- 
lįenio tankus, orlai- 
lįįleriją, kavaleriją... 
tuo tūkstančius lie- 
įnjotinų ir žmonų, ku- 
Lus ir vyrams grėsė 

i kovos laukai.

jiie nebėra nepriklau- 
i Lenkijos, nebėra šū 
šių minių. šios savai 
šioje minios lenk 
įsios laikė Lietuve 

Ifetą Vilniuje, pražydi 
leisti išvykti į Lietuv 
fe Lietuvoje šiltą pri 
Į rado, kaip spaui 
ši, apie 100,000 Lėni 
kreivių, kuriuos dab 
aa, šelpia, guodžia 1 
branka.

tai reikšmingas ir 
& Maironio jauti 
motų Raseinių pad 

prieglaudą susir 
adiio našlė su dv 
ierim. Pilsudskis pa( 
arai neužgydomų i 
bet Lietuva neatsii

L. Vyčių 41 kuopa turės 
pasilinksminimo vakarus 
pirmą ir trečią ketvirtadie
nio vakarą kiekvieną mėne
sį. Kviečiam visą Brooklyno 
katalikišką jaunimą atsilan
kyti. Įžanga dykai. Kviečiam 
tik tuos, kurie palankūs vy
čių obalsiui — „Dievui ir 
Tėvynei”.

Mes rengiame įdomų va
karą (annual barn dance) 
lapkričio 18 d. Labai prašo
me visų organizacijų ne
rengti pramogų tą vakarą. 
Mes labai prašome paramos.

Siunčiame užuojautą vy
čių pirmininkui Petrui Vai- 
teniui, dabar sergančiam. 
Linkime, kad jis ko veikiau
siai pasveiktų. Narys.

Brooklyn© ir Queens vie
šose mokyklose įsiregistravo 
631,500 vaikų. Jų tarpe yra 
27,000 pirmamečių.

10 WPA. viršininkų, Flu
shing, N. Y., nubausti kalė
jimu ir pabauda už prigaudi- 
nėjimą federalinės valdžios, 
perkant statybai namų me
džiagą.

Šeštadienio popietį į New
ark© aerodromą atvyko Ja
ponijos lakūnai, keliaują ap
link pasaulį.

LIETUVOS GEN. KONSU
LATO NEW YORKE AUKŲ 
PAKVITAVIMAS NR. 16

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Sioux indėnai So. Dakota 
valstybėje turėjo savo kon
gresą, kuriame gražiai pa
gerbė pirmąjį Sioux Falls 
vyskupą J. E. kun. M. Marty.

New Yorko valstybėje ati
daryta trys kurčių-nebylių 
katalikiškos mokyklos: šv. 
Pranciškaus Ksavero, 30 W. 
16 St., New Yorke, šv. Juo
zapo, 177 ir Eastern Boule
vard, Bronxe, ir Švč. Panelės 
Marijos, 2253 Main St., Buf
falo, N. Y. Visose Jungt. 
Amer. Valstybėse kurčiams- 
nebyliams yra vos 14 katali
kiškų mokyklų.

Rugsėjo 10 d. teko eiti 34 
gatve (tarp 7 ir 8 Avė.), 
New Yorke. Žiūriu, vaikinas 
pardavinėja „Social Justice” 
žurnalą ir policininkas dabo
ja, kad jo kas nepultų. Kiek 
tolėliau, žydelis rėkia su sa
vo šlamštais, bet čia žmonių 
nesigrūda ir niekas nepaiso.

1) Apsigynimo reikalams:
J. F. Baltramaitis, Brook

lyn, N. Y. — $5.00;
Aušros Vartų parapijos ir 

Lietuvių R. K. Federacijos 
33 skyr., Worcester, Mass., 
surengto išvažiavimo pelnas
— $75.00;

Kun. kleb. Konstantinas 
Vasys, Worcester, Mass. — 
$5.00;

Anupras Katinas, Mont
real, Kanada — $2.50;

V.V.S-gos skyrius, New 
Britain, Conn. — $15.00;

Kazys Braciška, Cleve
land, Ohio — $10.00.
2) Šaulių Sąjungai:

Frank Lulevičius, Phila
delphia, Pa. — $1.00;

Povilas Jaugulis, N. Graf
ton, Mass. — $1.00.
3) Šventosios uosto statybai:

N. N., N. Grafton, Mass.
— $3.00.
4) Klaipėdos tremtiniams:

Martynas Veiveris, N. 
Grafton, Mass. — $3.00;

Toronto, Kanados, lietu
viai, per SLA. 23 kuopą — 
$38.70;

J. F. Baltramaitis, Brook

Lietuvos Konsulatas Čika
goje paieško sekamų asme
nų:

Dailidonio, Stanislovo, 35 
m. amž., kilusio iš Šiaulaičių 
km., Šiaulėnų valse. 1928 m. 
išvyko Kanadon. Labai svar
bu. Skubus atsiliepimas arba 
apie jį pranešimas bus labai 
įvertinamas.

Damanskio, Juozapo, kilu
sio iš Kražių, gyvena Chica- 
goje.

Globio, Prano, prieš kelio
lika metų gyvenusio 133 W. 
15th St., Chicago j e. Konsu
latui labai reikalingas jo at
siliepimas arba adresas.

Karėtos, Jurgio, kilusio iš 
Vaivadiškio km., Ukmergės 
apskr. Apie 62 m. amžiaus. 
Amerikon atvyko prieš karą. 
Dirbo geležies fabrike, gyve
no Chicago  je.

Knukštaitės, Paulinos, ki
lusios iš Nugarės km., Telšių 
apskr. Gyveno Chicago j e.

Levicko, Vlado. Apie 1910 
m. išvyko iš Lietuvos. Di
džiojo karo metu tarnavo 
Amerikos kariuomenėj. Iki 
1926 m. gyveno Chicagoje.

Nakrošio, Andriejaus, ki
lusio iš Nakrošių km., Pane
vėžio apskr. Apie 30 metų 
kaip išvyko iš Lietuvos.

Noreikų, Kazio ir Jokūbo, 
kilusių iš Kvėdarnos apylin
kės. Gyveno įvairiuose Ame
rikos miestuose. Jiems pri
klauso brolio Liudviko pali
kimų dalis.

Veželio, Andriaus, gyve
nusio Lowell, Mass., ir 1922 
m. persikėlusio į Worcester, 
Mass.

Aukščiau suminėtieji as
menys arba apie juos žinan
tieji prašomi tuojau atsi
liepti Konsulatam

Lietuvos Konsulatas 
100 E. Bellevue Place 
Chicago, Illinois.

AUKOS LIETUVOS 
REIKALAMS

Lietuvos Konsulatas Čika
goje gavo ir šiuo maloniai 
skelbia sekamas aukas Lie
tuvos reikalams:

Klaipėdos pabėgėliams 
šelpti

Los Angeles, Calif., Lietu
vių Draugijų Bendras Ko
mitetas — $33.86.

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

Savininkas A. Shrupskis
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tikrą lietu
višką duoną. "GARSO” KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, 

kelksus Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams.
SIUNČIA IR Į KITUS MIESTUS.

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMA8 gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

LIETUVIAI!
Pirkite tik lietuvių gamybos „OVER GLOBE” avalynę ir 

tik lietuviškose krautuvėse. Čia jūs rasite visokios rūšies ir 
geros kokybės BATŲ, BATELIŲ, GALIOSIU, RUBBERS, 
ARCH SUPPORT, SLIPPERS, SNEAKERS ir moterims šil
ko KOJINES.

Užtikriname, kad pirkiniu ir kaina jūs būsite pilnai pa
tenkinti. '

MILCHIUS SHOE SHOPS, Inc.
235 Grand St., tarpe Driggs Ave. ir

Roebling St., Brooklyn, N. Y.
56-27 Clermont Ave., Maspeth, N. Y.
66-31 Grand Ave., Maspeth, N. Y.
69-21 Grand Ave., Maspeth, N. Y.

Reikalinga Sukelti 
Pinigų

VYRŲ SIŪTAI, TOPCOATS IR OVERCOATS

Rūbai pagaminti iš geriausių vilnonių medžiagų, vėliau
sių madų ir pasiūti pirmaujančių siuvėjų tokiomis kainomis, 
kad apsimoka pirkti dabar. Darbas ir medžiaga bus daug 
brangiau šį rudenį.

ŠTAI MŪSŲ KAI KURIOS KAINOS:

Siūtai ir Overcoatai kainavę $20.00 dabar $14.50
Siūtai ir Overcoatai kainavę $22.50 dabar $16.50
Siūtai ir Overcoatai kainavę $24.50 dabar $18.50

Berniukų Siūtai ir Overcoatai ir Vyrams kelinės yra la
bai nupiginti.

Išpardavimas Eina Dabar Pas

Henry Narins Sons, Ine.
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.
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