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Komunistų spauda jau 
pradėjo savo „tiradas” prieš 
Lietuvos vieningo darbo vy
riausybę, prikaišiodama jai 
aršų streikų malšinimą, 
streikų dalyvių kalinimą ir

ausų savimeiį. 
galva puikybe 
širdis geidaj
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ma nelegalios Lietuvos ko
munistų spaudos praneši
mais. Komunistai drįsta net 
priminti vyriausybei, kad 
dabar prie Lietuvos sienų 
stovinti „laisvinimo armija”, 
tad reikią kitoniškai elgtis...

Kiek mums žinoma, da
bartinė Lietuvos vyriausybė 
nėra atlikusi nei vieno žy
gio, nukreipto prieš darbi
ninkų reikalus; darbininkų 
reikalai globojami ypatin
gais socialinės apsaugos 
įstatymais; pašalpa ir medi
ciniška pagalba reikale vi
sada užtikrinta; prižiūrima, 
kad atlyginimas būtų paken
čiamas. Aišku, kad vyriau
sybė negali pakęsti tamsių 
padugnių veiklos, kuriai di
riguoja kominternas, siekiąs 
panaikinti Lietuvos nepri
klausomybę.

Kad komunistams visiškai 
nerūpi Lietuvos nepriklauso
mas gyvenimas, rodo ir jų 
grasinantis paminėjimas 
apie prie Lietuvos sienų sto
vinčią raudonąją armiją...

nedrąsūs Sovietai, siųsdami 
ultimatumą vieno milijono 
gyventojų valstybei ir galė
dami savo reikalavimus pa
remti kelių milijonų armi
ja, jau žvanginančia kardus 
prie Estijos pasienio?

Tik keista, kad Estijos 
ministeris vežasi į Kremlių 
ir tarptautinės teisės žino
vą. Ką reiškia komunizmui 
ir nacizmui tarptautinė tei
sė, kai jų vadams rūpi tik 
žmonijos kraujo ir ašarų 
klanai, gaisrų ir pelenų sū
kuriai? Kai vilkas nori nu
galabyti ėriuką, visada ran
da pateisinamą priežastį.
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Lenkijos dvarininkai šiuo 
metu skaudžiai apmoka už 
savo trumparegiškumą. Jie 
visą laiką norėjo turėti ar
mijas baudžiauninkų kume
čių, laikyti juos skurde, ne
leido nei galvoti apie žemės 
reformą, kuri būtų grąžinu
si žemę šimtams tūkstančių 
mažažemių ir bežemių, kurie 
būtų tapę ištikimi savo ša
lies mylėtojai. Bet... Lenki
jai trūko plataus masto 
žmonių. Lietuviai jiems da
vė Pilsudskį, Narutavičių, 
bet Krupavičiaus masto žmo
nių lenkai nesurado, šiandie 
lenkai dvarininkai savo 
krauju net per sunkiai bau
džiami už savo klaidas.

Gyvename tokius laikus, 
kada labai sunku išskirti 
tiesą atitinkančius pareiški
mus, tad reikia labai atsar
giai sutikti visas žinias. 
Ypatingai mes, lietuviai, tu
rėtumėm stipriu koštuvu su
tikti pranešimus apie Lietu
vą. Įvairūs korespondentai, 
pragyveną iš laikraščių mo
kesčių, stengiasi kuo dau
giau parašyti, kad tik stam
besnį atlyginimą gautų. Na, 
ir rašo išgalvotus faktus.

Šiomis dienomis vienas 
Chicagos angliškas dienraš
tis paskelbė savo korespon
dento iš Rygos pranešimą 
apie Vilnių, Lietuvos vyriau
sybės žygius jo neimti ir 
pan. Tas žinias parašęs ko
respondentas niekada nepa
sižymėjo Lietuvai nešališku
mu, tačiau net rimti lietuvių 
laikraščiai persispausdino tą 
pranešimą žymioje vietoje, 
lyg tikrą tiesą. Kam čia pa
tiems save klaidinti? Geriau 
turėti kantrybės ir palūkėti 
tikslių žinių iš Lietuvos, o 
jų vistiek gausime, kad ir 
pavėluotai.
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J. E. Brooklyno Vyskupas Thomas E. Molloy, da
lyvausiąs Brooklyno Apreiškimo parapijos 25 me
tų sukakties minėjimo bažnytinėse iškilmėse. Vys
kupas į Apreiškimo par. bažnyčią atvyks 10:30 vai. 
ryto. Parapijiečiai pasiruošė Vyskupijos Ganytoją 
labai iškilmingai pasitikti.
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Prancūzijos vyriausybė, 
valstybės saugumo sumeti
mais uždarė komunistų par
tiją, kuri tautos atstovų rū
muose turėjo 70 atstovų. 
Prancūzų komunistų likimas 
buvo išspręstas, kai So v. 
Rusija sudarė nepuolimo su
tartį su Vokietija ir ypač 
kai Sovietų kariuomenė įžy
giavo į’ perblokštą Lenkiją. 
Prancūzų patrijotinė parei
ga neleido pakęsti viduje 
partijos, kurios vadai džiau
gėsi Sov. Rusijos žygiais, 
susilpninusiais Prancūzijos 
saugumą, įtraukusiais Euro
pą į naują karą.

Kas iš lietuvių nežino Bo- 
cianskio vardo? Tai buvęs 
Vilniaus vaivada, žiauriai 
persekiojęs vilniečius lietu
vius, naikinęs jų organizaci
jas, skaldęs jų jėgas, šian
die Bocianskio jau nėra. 
Prie Rumunijos sienos jis 
pats atėmė sau gyvybę. To- 
kis tragiškas likimas palie
tė ir daugiau lenkų įžymy
bių.

Rugsėjo 25 d. pranešta, 
kad mūšiuose su bolševikais 
žuvo gen. L. Želigovskis. Tai 
tas pats asmuo, kurs 1920 
m. spalių 9 d. vadovavo len
kų kariuomenei užėmusiai 
Vilnių.
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: Amerikos komunistai skel- 
[ biasi šios šalies saugumo ir 
; taikos šalininkais ir smar

kiai šūkauja, reikalaudami 
vyriausybės neįvelti krašto 
į Europos imperialistinį ka
rą... Gera nors tiek, kad pa
tys komunistai pripažįsta 
dabartinį Europos karą 
esant imperialistiniu. Bet jie 
turėtų būti dar atviresni ir 
prisipažinti, kad Sov. Rusi- 

: jos komisarai pasirodė di
džiausiais imperialistinių 
siekių vykdytojais.
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Rašant šiuos žodžius, Lie
tuvai draugiškos ir artimos 
Estijos valstybes užsienio 
reikalų ministeris Selter lė
kė orlaiviu į Maskvą, lydi
mas tautos atstovų rūmų 
pirmininko ir įžymaus tarp
tautinės teisės žinovo. Mas
kva pastatė stambius reika
lavimus, pažeidžiančius Es
tijos nepriklausomybę. Ar gi

Atėjęs ruduo pagyvins vi
są lietuvišką veiklą. Jaučia
me, kad jau stoja į energin- 
gesnį darbą „Amerikos” ko
respondentai ir kiti jos bi
čiuliai. Pradeda plaukti ir 
naujos prenumeratos. Pa
drąsinti savo bičiulių palan
kumu, drįstame kreiptis į vi
sus skaitytojus, prašydami 
pagelbėti mums pasiekti 
tuos lietuvius, kurie „Ameri
kos” dar neskaito. Parodyki
te jiems „Ameriką”, pasa
kykite jiems skaitę tikslius 
pranešimus jos puslapiuose, 
praneškite „Amerikos” ad
ministracijai savo draugų, 
pažįstamų adresus, kuriais 
būtų galima pasiekti mums 
nežinomus asmenis ir juos 
supažindinti su „Amerika”.

Malonu mums čia pažy
mėti, kad turime žymių as
menų gražaus pasitikėjimo. 
Šiomis dienomis „Amerikai” 
prenumeratą iš anksto pen- 
keriems metams apmokėjo 
prel. J. Ambotas ir kun. K. 
Vasys. Tokių Bičiulių turime 
ir daugiau. Tai stiprina ir 
drąsina mus dirbti ir budėti.

Paryžius. — Prancūzijos 
kariuomenės štabas prane
ša, kad šios savaitės pra
džioje jungtinės anglų ir 
prancūzų jėgos žymiai pasi
stūmėjo mūšiuose prieš vo
kiečius. Prancūzų artilerija 
ir aviacija nuolat bombar
duoja vokiečių tvirtoves ir 
vienoje vietoje, prie Horn
bach, pavykę prasiveržti 
priekin. Vokiečiai mėginę 
pravesti smarkią atsigyni
mo kovą, bet ji nepavykusi. 
Mūšiai vyksta tarp Reino ir 
Moseles upių, kur prancū
zams pavyko užimti Horn- 
bachą, apie vieną mylią vo
kiečių teritorijoje. Per šią 
vietą prancūzai pasiekė gar
siąsias vokiečių Limes tvir
toves, kur jau susidurta su 
vokiečių paslėptais, mažais 
gynimosi „lizdais”.

Ryšium su mūšiais vaka
rų fronte, reiškiama didelio 
susirūpinimo Belgijoje ir 
Olandijoje; nors abi valsty
bės pasiskelbusios neutralio
mis, bet bijoma, kad gali 
būti pakartoti 1914 metų žy
giai, kai vokiečių kariuome
nė užpuolė Belgiją ir per ją 
žygiavo į Prancūziją. Nera
mu ir Šveicarijoje, per ku
rią pulti Prancūziją vokie
čiams irgi būtų labai pato
gu.

VOKIEČIAI NUSKANDINO 
ŠVEDŲ LAIVUS

Kopenhaga. — Vokietijos 
povandeniniai laivai nuskan
dino du Švedijos prekybi
nius laivus, plaukusius iš 
Švedijos į Angliją ir vežu
sius daugiausia medžio iš
dirbinius. Vokiečiai aiškina
si nuskandinę švedų laivus, 
kaipo vežusius karinę kon
trabandą. Dėl šio elgesio 
Švedija pareiškė griežtą pro
testą.

Danijos vyriausybės žinių 
agentūra pranešė, kad iki 
šiol Danija dar sėkmingai 
gabena maisto gaminius į 
Angliją ir jos laivai neturė
jo jokio susidūrimo su ka
riaujančių šalių karo lai
vais.

Berlynas. — Šiomis dieno
mis Vokietijoje bus mobili
zuotos merginos, nuo 17 iki 
25 metų, priverstinam dar
bui. Pradžioje"fcjos bus siun-' 
čiamos į barakus, o vėliau į 
ūkius ir kitas vietas atlikti 
darbus, kuriuos iki šiol at
likdavo vyrai, bet dabar pa
šaukti į kariuomenę. Į pri
verstiną darbą dabar šau
kiama 100,000 merginų.

ANGLAI SULAIKĖ 
ŠVEDŲ LAIVĄ

Londonas. — Švedijos lai
vą „Kungsholm” sulaikė an
glų karo laivai ir privertė jį 
atvykti į anglų uostą, kur 
švedų laivas smulkiai kre
čiamas, ieškant karinės pro
pagandos. Švedijos pasiunti
nybė deda visas pastangas, 
kad laivui būtų leidžiama 
tęsti savo kelionę.

VOKIEČIŲ LAIVAI LAIS
VI MEKSIKOJE

Meksikos Miestas. — Iš 
čia pranešta, kad du dideli 
Vokietijos laivai, „Arauca” 
ir „Columbus”, prisikrovė 
didelius kiekius aliejaus. 
Vienas laivas pasiėmęs apie 
30,000 galonų aliejaus. Ma
noma, kad laivai, kiek pa
plaukę į jūros gilumą, susi
tiks su vokiečių povandeni
niais laivais ir jiems per
duos aliejų. Pranešama, kad 
Meksikos pakraščiuose nuo
lat pastebimi vokiečių po
vandeniniai laivai.

VARŠUVA PASIDUODA?

Berlynas. — Vokiečių ra
dijas pranešė, kad Varšuvos 
gynimosi vadovybė pasiūliu
si Vokietijos kariuomenei 
pasiduoti. Vokietijos kariuo
menės vadovybė pavedusi 
genorolui Bloskowitz tartis 
su Varšuvos gynėjų atsto
vais.

Roma. — Čia viešai siūlo
ma sunaikinti visas bronzi
nes stovylas, neturinčias di
delės meninės vertės, o me
talą suvartoti karo gamybai.

Naujasis Europos karas 
praeitą savaitę nesuliepsno
jo plačiau, neįtraukė dau
giau valstybių į kariaujan
čių stovyklas. Vokietija pa
skelbė savo karinių veiksmų 
Lenkijoje galą, nors lenkai 
tebegynė Varšuva, kuri ir 
šiandie dar nepaimta, nors 
paskendusi nuolatiniame 
bombardavime iš orlaivių ir 
patrankų. Čia padarysime 
trumpą santrauką iš praei
tos savaitės įvykių karo 
fronte ir įvairiose vietose, 
kur tik pasiekia karo atgar
siai.
WASHINGTONE —

Rugsėjo 21 d. Kongresas 
susirinko nepaprasto posė
džio, kuriame dalyvavo pats 
prezidentas Roosevelt ir per
skaitė savo pareiškimą, pra
šydamas Kongresą pakeisti 
dabar veikianti neutralumo 
įstatymą ir panaikinti drau
dimą pardavinėti ginklus 
kariaujančioms šalims. Į 
Washingtoną kasdien plau
kia tūkstančiu tūkstančiai 
telegramų, pritariančių ir 
smerkiančių prezidento siū
lymus. Yra stambi grupė at
stovų, kurie nori palaikyti 
dabar veikiantį draudimą 
pardavinėti ginklus, bet jau 
atrodo, kad jų eilės retėja. 
Prezidentas pasiūlė pardavi
nėti .ginklus tam, kas užmo
ka pinigais, nes toks kelias 
būsiąs geriausias išsaugoti 
neutralumą. Prieš preziden
to siūlymą labiausiai kovoja 
senatoriai Borah ir John
son. Atitinkamos komisijos 
ruošia naujų įstatymų pro
jektus, kurie Kongrese bus 
plačiai nagrinėjami, todėl 
pramatoma, kad Kongreso 
nepaprastas posėdis — sesi
ja tęsis ilgą laiką.
MASKVOJE —

Sovietu Rusijoje reiškia
mas didelis pasitenkinimas 
Lenkijos padalinimu. Į Mas
kvą buvo atvykę Vokietijos 
kariuomenės štabo atstovai 
ir rugsėjo 22 d. pranešta, 
kad abi pusės susitarė dėl 
demarkacinės linijos ribų 
okupuotoje Lenkijoje. Pagal 
susitarimą Sov. Rusija gavo 
savo žinion du trečdalius 
Lenkijos teritorijos. Vokieti
jos ir Rusijos ribos dabar 
susiduria rytinėje Varšuvos 
miesto dalyje. Vokietijai ati
teko Krokuva, Varšuva, o 
Rusijai Lwovas, Vilnius. Vo
kiečiai pasiėmė anglies ir 
druskos kasyklas, o bolševi
kai gavo aliejaus versmes 
Rumunijos pasienyje. Vokie
tija neturi bendros sienos 
su Rumunija, bet ji gali len
gvai pasiekti Rumuniją per 
Vengriją.

Rugsėjo 27 d. į Maskvą 
vėl atlėkė orlaiviu Vokieti
jos užsienio reikalų ministe
ris Ribbentrop, kurs atvykęs 
Rusijos vyriausybės kvieti
mu. Manoma, kad naujo 
pasitarimo tikslas aiškiau 
nustatyti sienas Lenkijoje ir 
pasidalinti įtaka Europoje.
BERLYNE —

Iš Lenkijos karo fronto 
Hitleris sugrįžo į Berlyną ir 
turėjo naujus pasitarimus su 
savo artimiausiais patikėti
niais. Manyta, kad jis daly
vaus buvusio kariuomenės 
vado, gen. Fritch, žuvusio 
prie Varšuvos, laidotuvėse, 
bet į jas pasiuntė maršalą 
Goeringą. Vokietijoje oficia
liai liūdima dėl generolo

mirties, bet Londono spauda 
praneša, kad gen. Fritch nu
kautas pačių nacių, kaip vi
są laiką buvęs nepalankus 
Hitleriui.
PARYŽIUJE —

Prancūzijos vyriausybė 
dar kartą priminė savo tau
tai, kad jokios taikos negali 
būti, iki nebus sutriuškintas 
hitlerizmas. Prancūzijoje jau 
esą nemažai anglų kariuo
menės. Ministerių taryba, 
turėjusi svarbų posėdį, nu
tarė uždaryti komunistų 
partiją. Jau prieš šį nutari
mą daug žymių komunistų 
buvo išstoję iš partijos, pa
smerkdami Maskvos susiar
tinimą su Berlynu. Visa ko
munistų spauda Prancūzijo
je uždrausta. Darbininkų or
ganizacijos paskelbė nutrau
kiančios ryšius su komunis
tais.
LONDONE —

Ministeris pirmininkas 
Chamberlain pranešė tautos 
atstovams, kad nereikia ti
kėtis greitos pergalės prieš 
Vokietiją, kuri esanti gerai 
pasiruošusi, tačiau jis patik
rino, kad Anglija ir Prancū
zija pradėtame žygyje ištę- 
sės, nors kova bus ir labai 
sunki. Jis pripažino, kad 
daug anglų laivų nuskandin
ta, bet pastebėjo drauge su 
laivyno vyriausiu vadovu 
Churchill, kad kova prieš 
vokiečių povandeninius lai
vus darosi sėkmingesnė.

KAUNE —

Sovietų Rusijos armijai 
artėjant prie Lietuvos admi
nistracinės linijos, Lietuvoje 
buvo paskelbta kelių klasių 
mobilizacija, bet šią savaitę 
didelė dalis kariuomenės vėl 
paleista atsargon po to, kai 
Berlynas ir Maskva pakarto
jo, kad abi valstybės gerbs 
Lietuvos neutralitetą. Viso
je Lietuvoje nauja padėtis 
sutikta rimtai, šaltai. Lab
daringos organizacijos ir ki
tos jėgos teikia paramą at
bėgusiems lenkų kariams ir 
civiliams. Pilsudskio našlė 
su dukterim išvyko į Švedi
ją, iš kur keliausianti į Ang
liją. Amerikos atstovas Kau
ne kreipėsi į Tarptautinį 
Raudonąjį Kryžių, prašyda
mas atsiųsti Lietuvon para
mos Lenkijos pabėgėliams 
šelpti. Lietuvos svarbiausios 
organizacijos sudarė komi
tetą, kurs artimai bendra
darbiaus su vyriausybe ir 
pagelbės krašte išlaikyti 
rimtį. Laikraščiai labai go
džiai gaudomi ir skaitomi. 
Dienraščiai Kaune kasdien 
išleidžia po kelias laidas.

TALINE —

Ypatingos nerimo dienos 
pergyvenamos Estijoje. Pra
nešta, kad Sovietų Rusija 
įteikusi Estijos vyriausybei 
ultimatumą nusiginkluoti, 
pavesti savo eksportą išim
tinai Sovietų Rusijos žiniai, 
leisti Rusijos karo laivams 
saugoti Estijos pakraščius. 
Estijos kariuomenės vadas, 
gen. Laidoneris, per radiją 
pareiškė, kad Estija vienin
gai ir ryžtingai ginsis, jei 
bus užpulta. Iš Maskvos tik 
tiek pranešama, kad Rusija 
nori sudaryti su Estija arti
mo politinio bendradarbiavi
mo sutartį, kuri apsaugotų 
Rusijos ypatingus interesus. 
Rusijai labai svarbu Estijos 
pakraščių kontrolė. Sov. Ru

sijos vadovybė paskelbė 
esanti nepatenkinta Estijos 
pasiaiškinimu dėl Lenkijos 
povandeninio laivo pabėgi
mo iš Talino. Rusai skelbia, 
kad estai pagelbėję povande
niniam laivui pabėgti, todėl 
jie negalį būti ramūs dėl to
kio estų elgesio.
BUKAREŠTE —

Rumunijoje ypatingai į- 
tempta padėtis. Rugsėjo 22 
d. sostinės viduryje nužudy
tas Rumunijos ministeris 
pirmininkas Kalinesku, ar
šus nacių priešas. Jį nužudę 
užpuolikai buvo įsiveržę į 
Bukarešto radijo stotį ir 
suskubę paskelbti apie Kali
nesku mirtį, bet čia jie buvo 
sučiupti. Įtarti žudyme as
menys tuojau sušaudyti mie
sto aikštėje, arti Kalinesku 
žuvimo vietos ir palikti jų 
lavonai, kad praeiviai pasi
baisėtų žudikų darbais ir 
drebėtų baime. Visoje Burni
ni joje tūkstančiai nacių sim- 
patikų suimta ir šimtai jų 
iššaudyta. Valstybėje vei
kianti diktatūra dar labiau 
sustiprinta, vyriausybės 
priešakyje pastatytas įžy
mus generolas, artimas ka
raliaus žmogus. Rumunijoje 
labai jaudinamas! dėl neaiš
kaus likimo. Bijoma, kad ar
timoje ateityje Sov. Rusija 
gali pareikalauti Besarabi
jos, o Bulgarija ir Vengrija 
kitų žemių, kurios po didžio
jo karo buvo prijungtos prie 
Rum«nijos. Vyriausybė skel
bia, kad prie rumunų sienos 
nesą sustiprintos Rusijos 
kariuomenės, bet kiti žinių 
šaltiniai visai kitką skelbia. 
Laukiama, kas bus susitar
ta šią savaitę Maskvoje tarp 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministerio Ribbentropo ir 
Rusijos komisarų pirminin
ko Molotovo. Pasitarimui 
vadovauja pats Stalinas.
ROMOJE —

Po ilgo tylėjimo prabilo 
Mussolini, pasakydamas kal
bą fašistų partijos vadams. 
Jis nurodė, kad tikras karas 
Europoje dar neprasidėjo, 
todėl Anglija ir Prancūzija 
turėtų suprasti naują padėtį 
ir sustabdyti karinius veiks
mus. Jis pažymėjo, kad Len
kija likviduota ir todėl nesą 
pagrindo tęsti karą. Visoje 
Italijoje reiškiamas džiaugs
mas, kad Italija neįtraukta 
į karą, nors ir neįstengiama 
paslėpti susirūpinimo Vokie
tijos Rusijos artimu ben
dradarbiavimu.
VILNIUJE —

Sov. Rusijos kariuomenė 
baigė užimti visą Vilniaus 
kraštą, kurį 1920 m. liepos 
12 d. sutartimi Sovietų Ru
sija pripažino Lietuvai. Ru
sų kariuomenė jau užėmė 
Suvalkus, Seinus, Gardiną. 
Iš Berlyno pranešama, kad 
Vokietijos vyriausybė palan
kiai žiūrinti į Vilniaus grą
žinimą Lietuvai, bet tai pri
klausą nuo Rusijos. Visame 
Vilniaus krašte vedamas so- 
vietinimas, kaip ir Baltgu- 
dijoje ir Ukrainoje. Vilniuje 
tuojau išleisti komunistiniai 
laikraščiai lenkų ir baltgu- 
džių kalbomis. Bankai, na
mai ir kitokios nuosavybės 
konfiskuota. Vietos gyven
tojai skatinami dėtis į ko
munistų partiją, kurti vie
tos sovietus ir pan. Lenkų 
valdyti dvarai konfiskuoti ir 
pavedami minių nuožiūrai.
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Lietuvos Respublikos
Prezidento Atsišaukimas

Kilus karui, Lietuvos Res
publikos Prezidentas Anta
nas Smetona paskelbė tautai 
savo atsišaukimą, kurs, tiki
me, bus įdomus ir lietuviams 
amerikiečiams. Kaip reikš
mingą dokumentą, jį čia iš
tisai perspausdiname iš ka
talikų „XX Amžiaus” dien
raščio rugsėjo 2 d. numerio.

Štai tas atsišaukimas:
„Jau eilė metų, Lietuvos 

sūnūs ir dukros, kaip visur 
buvo jaučiamas pavojus tai
kai. Toks nujautimas neliko 
svetimas ir mums lietu
viams. Dėl to mūsų valdžia 
vengė tokių žygių, kurie ga
lėtų įvelti mūsų kraštą ka- 
ran, ir, sekdama kitų tautų 
pavyzdžiu, šiemet pasiskelbė 
neutrali, tariant, pasiskelbė 
nesikišianti į svetimųjų rei
kalus.

Ir šit bijotas pavojus jau 
atėjo: mūsų didieji kaimy
nai susidūrė karu. Mes betgi 
nenusiminėme, nes Vokia ir 
Lenkija pareiškė mūsų vy
riausybei, kad gerbs Lietu
vos neutralumą. Mums yra 
pagrindo tikėti, kad jų duo

btasis žodis bus tesėtas. Ta
čiau ir mes esame rimtos 
pareigos surišti: privalome 
būti bešališki, neprivalome 
nukrypti nė į katrą kariau
jančią pusę. Tai didi mūsų 
pareiga. Kaip ji eiti ir ko 
laikytis, tai rodo mūsų neu
tralumo įstatymas ir tarp
tautinė teisė. Jąja vadovau
jasi vyriausybė, jąja turi va
dovautis ir visuomenė.

Karas yra didžiausia ne
laimė. Jo smūgių svoris ne 
tik žudo tuos kraštus, kurie 
kariauja, bet skaudžiai pa
liečia ir tuos, kurie neka
riauja, labiausiai, kurie yra 
arti kovos veiksmų. Visų 
pirma, jis, ardydamas įpras
tuosius tautų bendravimo 
santykius, sutrikdo prekybą, 
pramonę ir susisiekimą. Tai
gi ir Lietuvą laukia sunkes
nės gyvenimo dienos. Ir vis 
dėlto ji, palyginti, laiminga, 
kad neįtraukta karo sūku- 
rin. Reikia tatai įvertinti ir 
nedejuojant pakelti visus 
sunkumus, kurių atsitiktų. 
Kad jie palengvėtų, tenka iš
mintingiau gyventi: taupyti 
lėšas, daugiau dirbti, ma
žiau gaišti laiką, saugoti 
sveikatą, dirbant daugiau 
susiklausyti. Svarbiausia — 
darbo našumas.

Kad būtų tvirta mūsų 
krašto tvarka, nesudraiko
ma ir nesuardoma (ji ge
riausias mūsų tautos lais
vės laidas), dabar labiausiai 
reikia visiems lygiuotis į jo 
vadovybę. O ją sudaro Res
publikos Prezidentas, visų 
mūsų ginklo pajėgų viršinin
kas, tautos atstovybė — 
Seimas, Ministras Pirminin
kas su Ministrų Taryba ir 
Kariuomenės Vadas. Tikėki
te! Visa šioji vadovybė įsta
tymų nustatytose ribose 
stropiai budi Tėvynės sargy
boje, kad jai nieko pikto ne
atsitiktų.

Pernai vienoje savo kalbo
je esu pasakęs:

Jei valstybė yra laivas, 
tai žinia, kaip reikia elgtis 
tiems, kurie juo plaukia: 
Reikia pasitikėti laivo kapi
tonu, jo vairininku. Didelė

bėda atsitiktų, jei keleiviai 
per audrą taptų neramūs ir 
imtų mėtytis į šalis. Tada 
galėtų žūti laivas su vairi
ninku ir su visais, kurie ja
me keliauja... Tad reikia vi
siems būti... ramiems ir kan
triems.

Šioji tiesa labai praverčia 
dabar atsiminti, kada mūsų 
kaimynai ginklais sužvangi
no. Reikia būti ramiems! 
Jūsų romės teneišjudina jo
kie prieštaringi gandai, pla
tinami neišmanėlių arba to
kių žmonių, kuriems netinka 
mūsų krašto laisvė, arba ku
rie šiokiais ar tokiais sume
timais siekia pakirsti visuo
menės pasitikėjimą savąja 
valdžia. Atsidėkite vien tais, 
kurie stovi prie valstybės 
vairo. Jiems geriau, nei ki
tiems, žinomi tikrieji keliai, 
pavojingosios uolos ir pavo
jingieji verpetai, kurių ten
ka vairuojant vengti.

Lietuvos sūnūs ir dukros, 
tėvynė mylėti yra jai visa 
aukoti: darbą, lėšas ir, pri
reikus, dargi savo gyvybę. 
Tik tokia meilė yra tikra ir 
pagarbos verta. Valdžia ti
ki, kad jūs esate pasiruošę 
tokioms aukoms, kada jos 
bus reikalingos. Tautos gy
vybė reikia ne vien saugoti, 
bet ir ginti visomis doromis 
priemonėmis, kurių turime. 
Jei mūsų neutralumui, ta
riant bešališkumui, grasytų 
kada koks pavojus, tai laiku 
būtų įspėta. Šiandien jis ne
graso. Taigi būkite ramūs ir 
kantrūs! Kaip ir ko saugo
tis, kaip ir kas ginti prirei
kus paaiškins ir įspės išma
ningieji valdžios pareigonys. 
Jų klausykite — ir darykite 
kaip būsite nurodomi.

Ne tik meilė savai tėvy
nei, bet ir meilė vienų ki
tiems, reiškiama gerais dar
bais. Šiandien pakytimo ir 
rimto pasiruošimo dienos 
prasidėjo. Teneina jos vel
tui! Ramiai, bet gyvai dirb
ti ir trūsti, vargstančius gel
bėti, guosti ir užjausti. Ypa
tingai susirūpinkime šeimo
mis, kurių vaikai pašaukti 
kariuomenėn, kurioms dėl to 
stinga darbinių rankų. Mū
sų laukai turi būti aparti ir 
apsėti, jų derliai sudoroti. 
Juk tai mūsų krašto pagrin
dinis turtas, už kurį mainais 
gauname iš užsienių mums 
trūkstamų gėrybių.

Niekuomet nėra buvusi 
taip reikalinga tautos vieny
bė, kaip šiandien. Tad stip
rinkime ją visur kiek įmany
dami, teisybės ir teisingumo 
žiūrėdami. Ne dirbtinė, o 
nuoširdi vienybė, telkiama 
ant bendrųjų tautos ir vals
tybės reikalų, turi vadovauti 
mūsų darbams ir mūsų veik
smams. Taigi neprivalo būti 
valstybės aparate vietos sro
viniams, partiniams ingei- 
džiams nei viršum, nei apa
čioje. Aukštieji pareigonys 
tešviečia teisingumo, beša
liškumo pavyzdžiu jiems pa
vestiems pareigonims. Toks 
dėsnis reikia taikyti luomo 
santykyje su luomu, darb
davių su darbininkais. Jei 
tautos vienybė, tai ir luomų 
vienybė.

Tokiuo vienybės ženklu, 
teisingu vienybės vykdymu,

IŠ TĖVŲ ŽEMES
— Norintieji, bet negalin

tieji dalyvauti Šventosios 
geležinkelio tiesimo Darbo 
Talkoje, sumanė savo lėšo
mis tai idėjai prisidėti ir kai 
kurie pradėjo siųsti pinigus 
sumanytam specialiam Dar
bo Talkos Fondui. Šiomis 
dienomis gauta 100 litų iš 
Lietuvos ministerio Wa
shingtone pulk. Žadeikio.

— Rugsėjo 2 d. Alytuje į- 
vyko didelė dzūkų dainų 
šventė su chorų varžybo
mis, o kitą dieną — simfo
ninio orkestro varžybomis ir 
dideliu chorų ir orkestrų 
koncertu. Dalyvavo per 3000 
dainininkų.

— Šventojoje pradedama 
sparčiai gyvinti šaulių kul
tūrinė veikla pajūryje. Šven
tojoj įsteigiami jūros šaulių 
ir šaulių rėmėjų skyriai ir 
organizuojami šaulių buria
vimo kursai. Šventosios mo-

1 milijoną dolerių paskolos 
pigiems butams statyti.

— Lietuvos Šaulių Sąjun
ga vykdo plačią kultūros 
darbų programą. Sutvarky
tos šaulių rengiamos geguži
nės ta prasme, kad jos bai
giamos lygiai 11 vai. vaka
ro, ne vėliau; jose vykdoma 
įvairi meninė ir sportinė 
programos, bufetai be svai
ginamų gėrimų. Sparčiai va
romas pirmyn nepriklauso
mybės kovų vietų paženkli
nimas. Žiemos metui ruošia
mi visoj Lietuvoj lietuvių is
torijos ir kalbos kursai. Pa
statyti dar keli nauji šaulių 
namai ir rūpinamasi naujų j 
statyba. Steigiamos rinkti-, 
nės ir būriuose šaulių biblio-: 
tekos ir renkamos joms nau-, 
jos knygos. Šauliai rikiai su
stiprintai vykdo karinio pa
siruošimo darbus. Visuome
nė ir toliau remia šaulius

kyklos patalpose įvyko gau- aukomis. |
sus šaulių ir visuomenės su- — Užsimušė jaunas gabus 
sirinkimas, dalyvaujant sklandytojas mokinys Pra-, 
„Prezidento Smetonos” ir nas Vitkauskas, iškritęs iš 
pasienio apsaugos laivo ' sklandytuvo 200 metrų auk-’

Kun. Norbertas Pakalnis, Apreiškimo para
pijos klebonas, vadovaująs parapijos 25 metų

POPIEŽIUS SKAUDŽIAI 
PERGYVENA KARĄ

Popiežius Pijus XII ypa
tingai skaudžiai pergyvena 
dėl vykstančio karo; jis pa
darė visa, ką tik galėjo, ka
rui prašalinti, bet jo tėviš
kas šaukimasis nesusilaukė 
tinkamo atgarsio atsakin
guose valstybių pareigūnuo
se. Praeitą savaitę jis pri-i 
ėmė Lenkijos katalikų vadą, 
kardinolą Hlond, kurs pra-

iloriaus Raportas
^trumpintas) 

įLRK Federacijos 
; Kongreso praėjo 2 

kongresas, įvy- 
įjf dl rugiūčio mėn.

Mass., buvo isto 
1IK8 jame dalyvav( 
Vyskupas M. Reinys 
ausų, t. y. Federacijo 
^valdybos nario gert 
pr, M. Juro rūpesčio

nešė Popiežiui tikslias žinias $s buvo šauniai pr: 
apie katalikų padėtį. Lenki- as. 
jos katalikams gresia labai į 
skaudžios dienos tose vieto- jjos kongreso Lawre: 
se, kurios atiteko Sovietų stovių šv. Pranciškai 
Rusijai. Lenkų vyskupai vi- $os klebonijoje sus 
si pasilikę savo vietose, ne- į naujai išrinktieji 
pasišalinę.

IŠ LDS. SEIMO
Sekmadienį, rugs. 24 d. į- 

vyko L.D.S. 24 seimas. Sei

po iškilmingojo F<

jįviiĮ šv. Pranciškai 
gijos klebonijoje sus

^žmonės aptarė svj
uosius organizacij 
įlos ir šiaip pasiskir;

mas prasidėjo iškilmingomis 3i^as’ Pirmin^as’ 
^vicepirmininkas; 
itis, sekretorius; k 
Albavičius, iždiniu! 
'bos nariai: kun. dr

„Partizanas” įguloms ir jų 
vadams, kur prof. Šimoliū- 
nas pranešė apie numatomus 
Šventojoj darbus.

— Besitęsiant nepapras
tai gražiam šiltam orui, Ma
rijampolėje pradėjo žydėti 
vyšnios. Žmonės spėja, kad 
bus ilgas šiltas ruduo ir šal
ta žiema. Vyšnių sodai pasi
puošė baltomis medelių ke
purėmis. Dėl ilgų sausrų 
Dzūkijoj išdžiūvo šuliniai, 
balos, kūdros ir upeliai.

— Jau grąžinti iš Klaipė
dos ten pasilikę Lietuvos 
pasienio policijos pajūrio ap
saugos laivai „šaulys”, „Ait
varas” ir „Žaibas”. Sykiu 
grąžintas ir vienas kuteris, 
kurį Lietuvos policija buvo 
sugavusi su kontrabanda.

— Provincijoj trūkstant 
dantų gydytojų, Sveikatos 
departamentas svarsto su
manymą išsiųsti iš Kauno į 
įvairius miestelius apie 30 
dantistų ir juos ten apgy
vendinti, duodant jiems mė
nesines pašalpas po 200 litų.

— Tarptautinio olimpinio 
komiteto pirmininkas grafas 
de Bailet Lattour pranešė, 
kad Lietuva yra priimta į 
tarptautinį olimpinį sporto 
komitetą ir apie tai pranešta 
visoms tarptautinėms spor
to įstaigoms.

— Už mėnesio bus baigti 
naujieji radijo stoties rūmai 
prie Žemaičių plento 18 kilo
metrų už Kauno ir bus pra
dėtas statyti 240 metrų auk
štas bokštas — antena. Nau
joji stotis bus 120 kilo v. ga
lingumo ir prilygs gerąsias 
Europos radijo stotis. Nau
joji stotis turės 2 vidutinių 
bangų (480) ir 2 trumpų 
bangų (16, 19, 25, 31, 50 me
trų) siųstuvus. Radijo rūmai 
kaštuos 510,000 lt. Nauja 
stotis pradės veikti kovo 
mėnesį.

— Spauda praneša, kad 
vienas žymus užsienių ban
kas pasiūlęs Kauno miestui

sukakties iškilmingam bažnytiniam minėji
mui. Kun. Pakalnis Apreiškimo parapijai sėk
mingai vadovauja nuo 1934 metų birželio mė
nesio.

nugalėsime visas negeroves, 
visus sunkumus. Tik sklan
džiai, sėkmingai ir tvarkin
gai dirbkime, tai būsime ne
įveikiami.

Kaip ūkininkas, berdamas 
lauke grūdus, tikisi patai
kysiąs vešlion dirvon, taip ir 
aš, Lietuvos sūnūs ir duk
ros, tikiuosi rasiąs savo žo
džiams pritarimo jūsų sielo
se ir išjudinsiąs jumyse šiuo 
rimtu metu glūdinčius kil
niausius jausmus, kurie pa
sireikš tauriais veiksmais 
mūsų mielajai tėvynei.

Tikėkime, pasaulio Kūrė
jas, kurs yra ir taikos Kūrė
jas, saugos mus ir mūsų Lie
tuvą, jei būsime verti Jo ap
saugos. Pasirūpinkime būti 
verti!”

Į štyje.
— Šiemet iš Lietuvos iš- i 

vežta į užsienius 503,410 ki-' 
logramų vyšnių už 329,820 
litų, čia neįskaitomos vyš
nios, išgabenamos į užsienį 
naudojantis mažojo pasienio 
susisiekimo lengvatomis.
Šiemet 94 nuoš. vyšnių eks-, 
porto ėjo jau per koopera-1 
tyvus.

— Neseniai įsteigtoji Lie
tuvos „Medvilnės” akcinė 
bendrovė gavo leidimą steig
ti 75 staklių medvilnės fab
riką, kurį buvo manoma 
steigti Marijampolėje, bet 
dabar žymi akcininkų dalis 
nori fabriką statyti švento
joje.

— Centralinio statistikos 
biuro žiniomis.^ per paskuti
nius 18 metų Lietuvoje būta 
24,515 gaisrai, kuriuose su
naikinta turto už 185 milijo
nus litų. Nuo 1918 iki 1938 
m. gaisruose žuvę apie 400 
ir sužeista 1,800 žmonių. 
Pernai Lietuvoje būta 1496 
gaisrai, iš kurių 202 mies
tuose, 1294 kaimuose. Per
nai gaisrai padarę 8,896,400 
litų nuostolių.

— Iš Kauno į Palangą per 
visą vasarą skraidė kasdien 
po vieną lėktuvą, o šventa
dieniais ir po du. Kadangi 
nespėta pervežti norinčiuo
sius naudotis oro susisieki
mu, tai bus perkamas dar 
vienas lėktuvas. Žiemos me
tu susisiekimo lėktuvai bū
sią naudojami paštui vežioti.

— Eksportas į Jungtines 
Amerikos Valstybes, nete
kus Klaipėdos celiuliozės fa
briko, sumažėjo 18 nuošim
čių. Nuo praeitų metų labai 
padidėjo rūkytos mėsos eks
portas, ypač kumpių: pernai 
parduota jų už 2,496,900 li
tų.

— Laikinai ėjęs „Eltos” 
direktoriaus pareigas vyr. 
redaktorius V. Kamantaus
kas paskirtas Lietuvos kon
sulu Liepojuje. Buvęs pa
siuntinybės Vatikane reika
lų vedėjas dr. Graužinis pa
skirtas Lietuvos pasiuntiniu 
i Buenos Aires, o ligšiolinis 
pasiuntinys Buenos Aires p. 
Aukštuolis grįžta į Kauną, 
kur užims protokolų direkto
riaus pareigas užsienio reik, 
ministerijoje.

— Rengiamas gausioms 
šeimoms šelpti įstatymo pro
jektas ir fondo statutas. 
Gausingoms šeimoms šelpti 
fondo lėšos susidės iš mo
kesčių, kurie bus uždedami 
nevedusiems, bevaikėms šei
moms ir pirmaeilių restora
nų sąskaitoms.

— Latvių oficialiniais duo
menimis, paremtais 1935 m. 
statistika, lietuvių tautybės 
gyventojų Latvijoje būta 
apie 23,000, tuo tarpu iš pri
vačių tvirtinimų ta skaitli

nė išvedama iki 50,000 žmo
nių, ypač kadangi Latvijoj 
yra labai daug lietuvių mai
šytų šeimų su latvėmis ir 
priešingai, o maišytos šei
mos nebuvo užskaitytos lie
tuviais. Rygoje pagal oficia- 
linę statistiką lietuvių gyve
na apie 5,700, pagal neofi- 
cialinę apie 10,000. Dalis lie
tuvių darbininkų ir amati
ninkų čia turi įsigiję nuosa
vus namus. Rygoje yra lie
tuvių krautuvininkų, savi
valdybės ir valstybės įstai
gų tarnautojų ir laisvų pro
fesijų, tačiau daugiau kaip 
pusė Latvijos lietuvių dirba 
žemės ūkyje. Viso Vidžemė
je, pagal oficialinius statis
tikos davinius, būta apie 7,- 
000 lietuvių, Liepojoje apie 
37,700, Žemgalijoje apie 12,- 
000, Latgalijoje apie 1,00.

— Latvijos Lietuvių Są
jungos centro valdyba buvo 
pasiryžusi suruošti lietu
viams mokytojams lietuvių 
kalbos ir istorijos kursus, į 
kuriuos prisirašė klausyto
jais iki 30 lietuvių mokyto
jų, bet kursų neleido. Pra
dedant šiuos mokslo metus 
Latvijos Lietuvių Sąjungos 
centro valdyba Rygoje išlai
kys du vaikų darželius. Vie
nas jų bus prie Rygos mies
to pirmosios lietuvių pagrin
dinės mokyklos, antrasis — 
antrosios mokyklos rajone.

— Nauju Šventosios pajū
rio viršininku paskirtas inž. 
Paulius Variakojis. Jam pa
vesta tvarkyti šventosios 
uostą, jo statybą, miestą ir 
žvejybą. Šiomis dienomis du 
Šventosios žvejų kuteriai 
(motorinės 50 arklių jėgų 
valtys) „Neris” ir „Jūragis” 
išplaukė į Gotlandą silkių 
žvejoti. Tai pirmas Lietuvos 
žvejų išsikėlimas į tolimes
nius vandenis silkių žvejoti.

— Nuo gegužės 1 d. iki 
rugpjūčio 23 d. Palangos 
svečių registracijos biuras 
užregistravo 8897 vasaroto
jus: 4976 vyrus ir 3821 mo
terį. Pagal tautybę: lietu
vių 55 nuošimčiai, žydų 43 
nuoš. ir kt. 2 nuoš.

— Žemės ūkio ministeris 
dr. J. Krikščiūnas buvo iš
vykęs į Sov. Rusijos žemės 
ūkio parodą Maskvoje ir ta 
proga aplankė įvairias So
vietų Sąjungos žemės ūkio 
tyrimo įstaigas bei kolcho
zus.

— Esant dideliam susisie
kimui, Kauno miesto valdy
ba įveda mieste dar 10 — 12 
naujų susisiekimo linijų au
tobusais, taip pat dirbdina- 
ma 10 naujų autobusų.

— Dėl kai kurių aplinky
bių dabartinė Amerikos Lie
tuvių Akc. B. valdyba nuta
rė atsistatydinti ir rugsėjo 
6 d. šaukė visuotinį nepa
prastą akcininkų susirinki
mą naujai valdybai rinkti.

— Lietuvoje pradėjo gau
sėti briedžių. Dar 1935 m. 
Purvių girininkijoje apsigy
veno viena briedžių pora, 
kuri jau turi 4 vaikus ir su
daro 6 briedžių šeimą.

AUKOS LIETUVOS PAVI- 
LIJONUI IŠLAIKYTI

Lietuva pastatė, įrengė ir 
iki rugsėjo m. 15 d. išlaikė 
Lietuvos Paviljoną savo lė
šomis. Tačiau Europos ka
ras privertė Lietuvą taip 
sukaupti visas savo jėgas ir 
lėšas, kad tolimesnį jų siun
timą Paviljonui išlaikyti te
ko sustabdyti. Todėl nuo š. 
m. rugsėjo mėn. 15 d. buvo 
nusistatyta Paviljoną užda
ryti.

Sužinoję apie tai, atskiri 
asmenys ir organizacijos 
siunčia Lietuvos Generali
niam Konsulatui New Yorke 
aukų Paviljonui išlaikyti. 
Iš to galima daryti išvadą, 
kad Amerikos lietuviai pa
geidauja, kad Paviljonas ir 
toliau liktų atidarytas iki 
Pasaulinės Parodos užsida
rymo, t. y. iki š. m. spalių 
mėn. 3 d. ir kad jie yra pa
siryžę surinkti tam tikslui 
reikiamų lėšų, kurių, po to, 
kai ir Pasaulinės Parodos 
vadovybė padarė stambių 
lengvatų, reiktų apie vieną 
tūkstantį dolerių su viršum.

Atsižvelgiant į tai, Pavil
jonas liks atidarytas ir to
liau, manant, kad Amerikos 
lietuviai yra suinteresuoti 
išlaikyti Paviljoną, kuris, 
kaip ir pati Lietuvos Diena, 
pasitarnavo ne tik Lietuvos 
Valstybės, bet ir Amerikos 
lietuvių garbei.

Aukas galima siųsti šiuo 
adresu: Consulate General 
of Lithuania, 16 West 75 St., 
New York, N. Y.

Žemiau skelbiamos iki 
šiam laikui gautos aukos:

Dr. J. Waluk, Brooklyn, 
N. Y. — $15.00;

J. Atkočaitis — $1.00;
Juozas Šiugžda, Stamford, 

Conn. — $5.00;
Ansonia, Conn., lietuvių 

kolonija — $50.00;
Lietuvių Romos Katalikų 

Susivienijimas Amerikoje — 
$100.00;

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas — $50.00.

Viso — $221.00.

mišiomis, kurias atnašavo 
LDS. centro pirm, kun. J. 
Švagždys, pamokslą pasakė 
kun. dr. J. Vaškas.

Pirmoji seimo sesija pra
dėta 1:30 vai. p.p., kun. Pr. 
Juškaičiui pasakius sveikini
mo kalbą.

Prof. dr. K. Pakštas pa
sakė ilgą ir turiningą kalbą 
apie Lietuvos ir bendrai Eu
ropos padėtį.

Sekė svečių sveikinimai, 
kurių buvo daug.

Seimui vadovauti išrink
ta: D. J. Averka ir J. Ver- 
siackas, vedėjais ir J. Pilko
ms ir T. Mitchelienė, rašti
ninkais.

Seimas praėjo pakilusioje 
nuotaikoje ir nutarta bei 
priimta daug turiningų nu
tarimų.

Seimas vienbalsiai išrin
ko tą pačią LDS Centro Val
dybą, būtent:

Pirm. — kun. J. Švagždys, 
vicepirm. — kun. P. Juras, 
sekr. — A. F. Kneižys, fi
nansų sekr. — A. Peldžius, 
ižd. — O. Siaurienė; kontro
lės komisija — kun. P. Juš- 
kaitis, D. J. Averka ir L. 
Kumpa.

Vyriausias redaktorius ir 
literatinės komisijos pirm. 
— kun. K. Urbonavičius.

Propagandos komisija — 
kun. S. P. Kneižis, pirm. A. 
F. Kneižys, J. Glavickas ir 
dr. M. Aukštikalnis.

Jubiliejinio seimo rengi
mo ir jubiliejinių leidinių 
komisija — kun. J. Petraus
kas, kun. J. Vaitiekūnas, A. 
F. Kneižys, A. Peldžius, D. 
J. Averka.

SLOVAKIJA PALEISIANTI 
SAVO KARIUOMENĘ
Bratislava. — Slovakijos 

karo ministerija praneša 
rugs. 27 d., kad tuojau pra
sidėsiąs slovakų kariuome
nės „nuginklavimas”, nes 
šiaurės (Lenkijos) pasienyje 
„atsteigta tvarka”. Tačiau 
būsiąs paliktas tam tikras 
skaičius karininkų ir karei
vių, kurie tęs karo mokslą.

ISLANDIJA INTERNAVO 
BRITU LĖKTUVĄ IR JO 

ĮGULĄ

Reykjavikas. — Danų te
legramų agentūra praneša, 
kad rugs. 27 d. Raufarhoefn 
apylinkėje buvo priverstas 
nusileisti britų lėktuvas. 
Lėktuvas ir visi 9 jo įgulos 
nariai internuoti.

JAU YRA ŽINIŲ

Visi ilgai negavome 
laikraščių, nei laiškų iš Lie
tuvos. Mūsų skaitytojai pa
siilgo „Tėvų Žemės” sky
riaus, gausaus žiniomis iš 
Lietuvos. Šioje laidoje jau 
turime stambokai tų žinių, 
kurių prisiuntė „Elta”, o 
nuo kitos laidos jau galėsi
me aprūpinti skaitytojus ir 
savo surinktomis žiniomis iš 
žymiausių Lietuvos laikraš
čių, kurie mus pasiekia.

nei
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Nuo ALRK Federacijos 

XXVI Kongreso praėjo 2 
metai. Tas kongresas, įvy
kęs 1937 m. rūginčio mėn. 
Lawrence, Mass., buvo isto- 

1 riškas, nes jame dalyvavo 
į J. E. Vyskupas M. Reinys. 

Dėka mūsų, t. y. Federacijos 
centro valdybos nario gerb. 
kun. Pr. M. Juro rūpesčio, 
kongresas buvo šauniai pri
rengtas.

Tuoj po iškilmingojo Fe
deracijos kongreso Lawren- 
co lietuvių šv. Pranciškaus 
parapijos klebonijoje susi
rinko naujai išrinktieji į 
valdybą žmonės aptarė svar
besniuosius organizacijos 
reikalus ir šiaip pasiskirstė 
pareigomis: kun. K. Urbona
vičius, dvasios vadas; dr. A. 
Rakauskas, pirmininkas; A. 
Aleksis, vicepirmininkas; L. 
Šimutis, sekretorius; kun. 
Ig. Albavičius, iždininkas; 
valdybos nariai: kun. dr. J. 
Navickas, MIC, kun. Pr. Ju
ras, kun. J. Balkūnas ir J. 
Laučka.

Pirmininkui, iždininkui ir 
sekretoriui gyvenant vienoje 
vietoje, dažnai prisieidavo 
susirinkti ir aptarti ne tik 
bėgamuosius Federacijos, 
bet ir aktualiuosius visuo
menės reikalus. Apie svar
besniuosius reikalus būdavo 
painformuoti visi centro 
valdybos nariai, kai kada vi
sa Taryba ir net Federacijos 
skyriai bei apsskritys.

Vajai ir jų duomenys
Visos mūsų organizacijos 

kasmet daro vajus, kad lai
mėtų naujų narių. Paskuti
niais keleriais metais jos vi
sos stengėsi pritraukti dau
giau jaunimo. Federacija, 
kiek leido sąlygos, rėmė šias 
gražias lietuvių katalikų or
ganizacijų pastangas atitin
kamais paraginimais spau
doje ir savo laiškuose į sky
rius.

Turėjo savo vajus ir Fe
deracija. 1938 ir 1939 m. ga
vėnios metu išsiuntinėjo po 
kelis tūkstančius laiškų ko
lonijų veikėjams padalinti 
draugijoms. Laiškuose drau
gijos buvo kviečiamos dėtis 
į Federaciją. Jos ir per spau
dą buvo raginamos dėtis 
prie mūsų veikimo centro. 
Šios centro pastangos nebu
vo tuščios. Federacija laimė
jo kelioliką draugijų. Susi

darė naujas Federacijos sky
rius Rochester, N. Y., dary
tos pastangos atgaivinti sky
rius Cleveland, O.; Detroit, 
Mich., iš visų parapijų susi
darė to miesto lietuvių kata
likų veikimo centras, kuris 
pažadėjo bendradarbiauti su 
Federacijos centru; atgai
vintas skyrius Aušros Vartų 
parapijoj Chicago  j.

Šalia Federacijos stiprini
mo darbo, buvo stengiamasi 
vesti agitacija už lietuviškų 
katalikiškų laikraščių ir 
knygų platinimą.

Vilniaus reikalais
Vilniaus reikalu būtų ga

lima daug kas pasakyti. Ta
čiau ilgo pranešimo nedary
siu, nes spėju, kad šiame 
kongrese bus nustatyta nau
ja veikimo kryptis už Vil
niaus atvadavimą.

Kaip žinome, 1938 m. ko
vo 19 d. įvykis — priėmi
mas Lenkijos ultimatumo 
privedė prie Vilniui Vaduoti 
Sąjungos visiško likvidavi
mo Lietuvoj. Tai palietė ir 
mus, Amerikos lietuvius. 
Pradžioj buvo užsimota visą 
sąjūdį už Vilniaus atvadavi
mą perkelti į Ameriką, ta
čiau, mūsų visuomenė, užsi
krėtusi beviltiškumu, karšto 
pritarimo tam sumanymui 
neparodė. Visas darbas buvo 
vedamas taip, kaip ir pir
miau. Dar galima priminti ir 
tai, kad veiklą už Vilnių su
silpnino ir iškilęs reikalas 
dirbti ir aukas rinkti Lietu
vos apsigynimui. Tą reikalą 
padidino Klaipėdos atplėši- 
mas nuo Lietuvos.

Vis dėlto, kiek sąlygos lei
do, dirbome. Svarstyta Vil
niaus reikalai Tarybos su
važiavimuose, vesta tinkama 
publikacija spaudoje, minėta 
Vilniaus užgrobimo diena — 
spalių 9 d., rinkta aukos, 
platinti Aušros Vartų Dievo 
Motinos paveikslai. Taryba 
matė reikalo šį svarbų klau
simą plačiau svarstyti kon
grese ir dėl to nutarė prašy
ti red. M. Zujų paruošti re
feratą.

Federacijos laiškai
Kad Federacijos skyriai ir 

apskritys būtų geriau infor
muoti centro valdybos ir, 
apskritai, mūsų visuomenės 
dirbamais darbais ir aktua
liais dienos klausimais, Fe
deracijos sekretorijatas 
spausdino ir siuntinėdavo

Apreiškimo parapijos mokykla, kurioje moko se
sutės domininkonės, lietuvės.

laiškus. Be kitko laiškuose 
skelbiama kiek ir iš kur au
kų prisiunčiama. Laiškai 
siuntinėjami ne tik Federa
cijos skyriams ir apskri
tims, bet ir gerb. kun. kle
bonams. Nors kainuoja tų 
laiškų atspausdinimas ir jų 
išsiuntinėjimas, tačiau jie 
atneša daug naudos. Jais iš
judinamas ir sustiprinamas 
mūsų organizuotasai veiki
mas.

Žinoma, neužteko nė šių 
reguliarinių laiškų arba pra
nešimų. Ir be to teko vesti 
plačią korespondenciją su 
atskiromis kolonijomis ir jų 
veikėjais.

Ryšiai su Amerikos 
Katalikų Centru

Tebepalaikomi ir, tikiuos, 
ateity taip pat bus palaiko
mi Federacijos ryšiai su A- 
merikos Katalikų veikimo 
centru — Amerikos Katali
kų Gerovės Konferencija 
(NCWC). Sumokamos ati
tinkamos į tą centrą duok
lės, bendradarbiaujama. N.C. 
W.C. ypatingu būdu saugoja 
katalikų teises šiame kraš
te, jas gina, šiame darbe ir 
Federacijai teko ne kartą 
kooperuoti.

NCWC rūpi ir kitų kraštų 
katalikų reikalų gynimas. 
Jei kur vedamas katalikų 

persekiojimas, NCWC daro 
tinkamus žygius, daro pa
reiškimus, protestuoja. Ei
nant Ispanijos civiliniam ka
rui, Amerikos raudonieji 
stengėsi, kiek galėdami, pa
remti Ispanijos komunistus 
ir darė stiprius žygius, kad 
Jungtinių Valstybių kongre
sas nuimtų vadinamąjį gin
klų embargo, t. y. kad pa
naikintų įstatymą, kuriuo 
draudžiama išvežti ginklus 
bet kuriai kariaujančiai pu
sei. NCWC sudarė specialią 
komisiją, kuri energingai 
veikė, kad embargo įstaty
mą palaikytų. Ir kova buvo 
laimėta. Į tą komisiją įėjo 
ir Federacijos sekretorius, 
kuriam teko nemažai tuo 
svarbiu reikalu padirbėti.

Garsinomės
Sekretorijatas Federacijos 

darbus stengėsi kiek galima 
plačiau garsinti. Dažnai bu
vo siuntinėjami rašiniai į 
lietuvių katalikų laikraščius 
Amerikoje apie Federacijos 
veikimą ir šiaip įvairiais ak
tualiais mūsų visuomenės 
reikalais. Visi mūsų laikraš
čiai, be išimties, Federacijos 
raštams nešykštėjo savo 
brangios vietos. Už tat rei
kia ištarti ačiū jiems. Fede
racijos reikalai buvo garsi
nami per laiškus ir, kur se
kretorijatas galėjo asmeniš-l

HARTFORD, CONN.

Parapijos karnavalas
Švč. Trejybės par. meti

nis karnavalas bus mokyk
los kieme, kampas Capitol 
Ave. ir Broad St., šio mėne
sio 28, 29 ir 30 d.d. Rengia 
visos parapijos draugijos. 
Šiemet bus keli nauji daly
kai, pav. populiarumo kon- 
testas, kurį veda parapijos 
jaunimas. Kontestas baigsis 
rugsėjo 30 d. Kontestantai 
ir kontestantės turi būti 
bent 16 metų amžiaus ir ne 
daugiau kaip 25. Turi būti 
nevedę. Pardavinėjamos kor
telės ir galite gauti pas L. 
Vyčius ir Marijos Vaikelius; 
bus atskiras skyrius ir per 
karnavalo vakarus. Jauni
mas entuziastiškai priėmė tą 
naujanybę. Visas pelnas pa
rapijos naudai.

Preletas kun. Ambotas 
ypatingai prašo Hartfordo 
ir apylinkės lietuvių remti šį 
karnavalą. Įžanga šiais me
tai dykai. Karnavalas įvyks, 
nežiūrint ar lytų ar snigtų, 
ar mėnulis šviestų. Klebonas 
ir karnavalo komisija nuo
širdžiai kviečia ne tik hart- 
fordiečius, bet ir apylinkės 
lietuvius atsilankyti.

Mūsų mokykla
Ačiū Dievui, Hartfordo 

lietuviai turi savo gražią di
delę lietuvišką katalikišką 
mokyklą. Kaip jau žinote, 
turime ir High School du 
skyrius. Nors ne visi lietu
viai siunčia jon savo vaiku
čius, gražus būrelis mokinių 
ją lanko. Yra ir iš kitų para
pijų, nes jie gerai supranta 
ir atjaučia katalikiškos mo
kyklos svarbą. Mokiniai iš 
kitų parapijų turi mokėti; 
tas mokestis jų negąsdina, 

kai pasiekti, per radiją. Toks 
garsinimas Federaciją pa
laikė gyva ir kėlė jos autori
tetą. Dėl to su Federacijos 
autoritetu rimtai skaitomasi 
ne tik čia, Amerikoj, bet ir 
Lietuvoj.

(Bus daugiau)

Visa, ką gali mums pada
ryti universitetai ir aukšto
sios mokyklos, aukščiausios 
mokslo įstaigos, tėra tęsinys 
to, ką pradėjo žemiausias 
laipsnis — išmokyti mus 
skaityti. — Carlyle.

nes, kaip sakiau, jie supran
ta ir atjaučia katalikiškos 
mokyklos svarbą. Mūsų lie
tuviai gali pasimokyti iš to 
gražaus pavyzdžio; iš kita
taučių yra apie 50 užsimo
kančiųjų. Naudokimės, lie
tuviai, sava įstaiga taip, 
kaip moka naudotis kitatau
čiai iš mūsų.

Mes turime mylėti Dievą 
ir artimą, bet turime ir sa
ve mylėti, mylėti viską, kas 
lietuviška. Kaip lengva ir 
kaip gražu būtų, jei visi A- 
merikos lietuviai rištųsi prie 
savo lietuviškų parapijų, 
draugijų ir įstaigų!

Vyčių apskrities seimas
Lietuvos Vyčių Naujosios 

Anglijos apskrities seimelis 
įvyko Hartforde šio mėnesio 
23 ir 24 d.d. Suvažiavo gra
žus būrys jaunimo iš visos 
Naujosios Anglijos. Ūpas 
gražus; atlikęs rimtą darbą, 
jaunimas gražiai pasisvečia
vo, pasilinksmino. Hartfordo 
vyčiai smarkiai veikia. Da
bar rengiasi gerinti savo 
kambarius, narių skaičius 
nuolat didėja.

Prieš kelias savaites Hart
fordo miestas pagerbė ope
ros žvaigždę lakštutę Oną 
Katkauskaitę — Kaskas. Tai 
buvo Hotel Bond. Dalyvavo 
gražus būrys žmonių.

Hartfordo Vilniui vaduoti 
skyrius smarkiai veikia. Bū
tų graži Kalėdų dovana šiais 
metais, jei vietoj kraujo pra
liejimo Lietuva atgautų sa
vo seną širdį — Vilnių. Mel
skimės ir darbuokimės.

Šv. Vardo draugija prade
da smarkiau veikti. Aną va
karą buvo ekstra susirinki
mas. Dalyvavo nemažai. Bu
vo kiek ir svečių. Nutarta 
dalyvauti in corpore spalių 
1 d. priimant Komuniją ir 
paskui nueiti su vyskupijos 
parapijos vyrais ir vaikinais 
į bendrus pusryčius State 
Armory. Tai yra Jo Eksce
lencijos vyskupo McAullife 
sumanymas; intencija — pa
saulinė taika. Lietuviai vy
rai ir vaikinai gali gauti bi
lietus pas šv. Vardo draugi
jos narius.

Mūsų jaunimas rengiasi 
krepšinio sezonui. Hartfor- 
diečiai labai pamilo krepši

nį ir mūsų jaunimui labai 
sekasi.

Lietuviai, kurie dalyvavo 
Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Dienoje, labai džiaugėsi ir 
sakė neapsivylę; sako, kad 
tikrai buvo verta važiuoti ir 
labai džiaugiasi grįžę, kad 
jie yra lietuviai. Pats nebu
vau, bet dvasioje ten buvau.

BALTIMORE, MD.

— Rugsėjo 24 d. katedro
je buvo iškilmingos mišios, 
kurias atnašavo J. E. arki
vyskupas M. J. Curley; mū
sų kun. dr. L. J. Mendelis 
dalyvavo kaip dijakonas. 
Šiomis iškilmėmis paminėta 
100 metų sukaktis Vargšų 
Mažųjų Seserų (Little Sis
ters of the Poor), kurios tu
ri įstaigas globoti neturtė
lius senelius ir moteris senu
kes. Į iškilmes daug autobu
sų ir automobilių atvežė se
nelius ir seneles, kurie dar 
tvirtesni; globojami vargšai 
dalyvavo pamaldose organi
zuotai.

— Šią savaitę dvejos lai
dotuvės; mirė Gasiūnienė, 
aną savaitę susirgusi proto 
liga ir Jaudegienė, našlė.

— Dr. Levicko, dantisto, 
šliubas įvyko šeštadienį, lie
tuvių bažnyčioje, nors jo 
žmona iš kitos parapijos. 
Daug susirinko į bažnyčią 
pažįstamų lietuvių ir kita
taučių. Dr. Levickas ištiki
mas parapijietis. J. K.

WILKES-BARRE, PA.

Rugsėjo 18, 19, 20 d.d. A. 
L.R.K. Susivienijimo centro 
valdyba turėjo posėdžius. Po 
visų posėdžių vyr. kvotėjas 
dr. A. Rakauskas ir „Drau
go” red., Susivienijimo pir
mininkas, L. Šimutis, aplan
kę Mahanoy City, Shenan
doah, Pa., išvyko į Chicagą 
tęsti savo darbų. A. S.

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKDRIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street,
Harrison, N. J.
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Kazys Jankauskas

(Tęsinys)
Tuo tarpu Kazys, palin

dęs tarp betono ir jo pata
lo, su kastuvu metė į apačią 
užgriuvusį žvyrą, čia buvo 
taip ankšta, kad jis turėjo 
dirbti gulsčias. Bet dirbo 
greitai, skubėjo ir kaip tik 
dabar ėmė galvoti apie savo 
merginą, spėliodamas, ar ji 
nepabėgs nuo jo, sužinojusi, 
kad jis bus pažemintas į vy
resnius darbininkus. Ji aną 
dieną buvo atėjusi iš Kups
tų iki tos vietos, kur jis dir
bo su savo kuopa. Ji sakė, 
kad turi laiko ir norinti pa
žiūrėti, kaip jie dirba. Jis 
leido jai atsisėsti už geležin
kelio. Motinai ji labai patin
ka. Na ir tegu tas inžinie
rius žemina! Gyvena ir vy
resnieji darbininkai. Bus 
daug blogiau, jei tas atsiti
kimas paveiks merginą. Ne
norės ji tekėti už darbinin
ko, ir ką jai padarysi.

— Baigta, jau galima lei
sti! — sušunka jis į apačią.

Matyt, Ižo įsakymu dom
kratai tuojau pradėjo veikti, 
ir gelžbetonas lėtai ėmė leis
tis. Kazys išmetė kastuvą ir 
pats pradėjo lipti laukan iš 
po betono. Jam užkliuvo ba

tas. Jis juto, kaip gelžbeto
nas pradeda jį spausti, todėl 
greitai pasuko koją, visas iš
silenkė ir iš galo jau buvo 
pusiau išlindęs. Nenorėda
mas stabdyti darbo, jis kap
stėsi iš po masyvo tylėda
mas. Niekas nematė jo vy
riškos kovos su betonu. Štai 
jis pasitaiso, abiem rankom 
griebia už pakibusio ore bė
gio ir traukia laukan visą 
kūną. Ar domkratai pradėjo 
smarkiau leisti gelžbetoną, 
ar iš viso buvo permažas 
tarpas likęs... Kazys pajuto, 
k ad j ari labai spaudžia krū
tinę. Tada jis suprato, kad 
tai panašu į mirties artėji
mą. Jis sušuko klaikiu bal
su, jo rankos paleido bėgį ir 
ėmė gniaužti žvyrą. Kol til
to leidimą sustabdė, betonas 
jau buvo sulaužęs jam krūti
nės ląstą.

— Gelbėkit!
— Atgal į viršų! — nusi

gando Ižas.
Trys domkratai veikė su

tartinai, ketvirtas atsiliko, 
ant jo kertės užgulė visas 
gelžbetono svoris. Kol jam 
padėti pakišo dar vieną 
domkratą, Kazys nuleido 
galvą ir laistė krauju žvyrą. 
Kraujas ėjo iš burnos ir iš

nosies. Jį ištraukė negyvą, 
apsiverkusį ir kruviną.

— Vyrai, darbo negalima 
stabdyti. Turime baigti, pas
kui apie kitką! — griežtai 
sako Ižas ir jaučia, kad jam 
skauda krūtinėje. Kaip bro
lio gaila Kazio.

— Ar aš nesakiau, kad ką 
nors prispaus, — drąsiai, 
jau nieko nebijodamas pa
sako pilkas mažas darbinin
kėlis. — Ar jiems mūsų gai
la.

— Tylėt, tuščia galva!
Betonas jau vietoj. Jo 

apačia bus labai stipri, susi
lies su pagrindu, apšlaksty
tu žmogaus krauju.

Į gelžbetoną darbininkai 
iš visų pusių meta žvyrą. Po 
pusvalandžio lėtai atslenka 
traukinys. Mašinistas nusi
ima kepurę. Vagono langai 
apstoti. Kiekvienas keleivis 
nori pamatyti negyvą žmo
gų. Kazys guli šalia geležin
kelio, žolėj, rasotas, nusisu
kęs.

Saulė jau įsikabino į dan
gų ir paleido bėgti laukais 
savo ilgus spindulius. Aplink 
tiltą buvo didžiausia netvar
ka. Traukinys pilnu greičiu 
tolo į pietus, stengdamasis 
pasivyti tas minutes, kurias 
jam atėmė bėgių krypties 
pasikeitimas ir Kazio mirtis.

Tą greitąjį traukinį pama
tė iš vienkiemio mergina. Ji 
žinojo, kad šią naktį jos Ka

zys dirbo prie tilto. Ir dabar 
ką tik atsikėlusi ji pasileido 
laukais į geležinkelį sveikin
ti Kazį, kad darbas baigtas 
ir kad traukiniai jau eis am
žinu tiltu. Ji matė žmones, 
sustojusius aplink tiltą. Jie 
klausėsi inžinieriaus žodžių. 
Jis stovėjo ant tilto be ke
purės. susenęs, išbalęs, ken
čiąs ir kimiu balsu šaukė:

— Brangiai užmokėta, 
[mano vaikinai. Krauju, ne 
tik prakaitu palaistėm šį 
stambų darbą.

— Klausykit, ar kas susi
žeidė? — pasiteiravo mergi
na.

Pilkas darbininkėlis paro
dė jai i žolę. Mergina labai 
nustebo, pribėgo, pajudino 
Kazį, pačiupinėjo veido odą, 
atsisuko į žmones ir paklau
sė:

— Kaip aš jo motinai pa
sakysiu? kam jūs jį užmušė
te?

Inžinierius abiem rankom 
Įsikabino tilto barjero, pasi
lenkė pirmyn ir garsiai at
sakė:

— Sunkus, didelis, ben
dras darbas visada ką nors 
paima! Arba aš, arba kuris 
nors iš jų, arba vargšas Ka
zys, goriausiąsias seniūnas. 
Aš jį norėjau pakelti į kelio 
meisterius už sąžiningą dar
bą. Jis man buvo tarytum 
brolis dėl savo rimtumo ir 
sugebėjimų. Bet išėjo kitaip. 

Savo krauju suliejo gelžbe
toną su angos sienomis, kad 
mūsų darbas būtų dar stip
resnis ir ilgiau laikytų. Tu 
verki, mano vargše mergina, 
atbėgusi čionai pažiūrėti, 
kaip pasisekė tavo vaikinui 
darbas. Prieik arčiau, apžiū
rėk visą tiltą ir pamatysi, 
kad jam labai pasisekė. Bė
gai laukais, kad paspaustum 
jam ranką ir prie mūsų vi
sų pabučiuotum. Gali šitą ir 
dabar padaryt. Gali jį šitaip 
ir dabar pagerbti, nes jis 
atidavė daugiau, negu tu 
laukei jį atiduosiant. Jis vi
siškai susijungė su šituo til
tu, pasidarė jo dalis, kaip 
kiekvienas angos akmuo. Pa
sižiūrėk, viena sija krisda
ma žemyn iš šitos kertės iš
mušė akmenį. Mes netrukus 
įdėsime naują akmenį ir pa
vadinsime jį tavo bernelio 
vardu. Neužmirškite, pilie
čiai, kad dabar drąsiųjų lai
kai! Reikia būti tokiems, 
koks buvo Kazys. Reikia eiti 
iki visiško pasiaukojimo, 
nes pasaulyje yra sprendžia
mas klausimas: kam gyven
ti, o kam pražūti! Jeigu ne
būsime tokie, koks buvo Ka
zys, kaip mes galėsime pasi
tikti didelį pavojų užklup
siantį visą tautą? Aš jums 
sakiau, kad jūs ir aš atida
vėme šitam tiltui patį ge
riausią žmogų, patį karš
čiausią, patį tikrąjį, visiškai 

mūsų. Ir vieno mums terei
kia — laikyti jį sau pavyz
džiu! Didelių dalykų nuveik
sime, tikrai paliksime gyvą, 
sveiką tautos branduolį, jei
gu pavojaus ir reikalo valan
dą pasielgsime kaip Kazys! 
Aš žinau, jums labai gaila 
draugo. Bet kas duotų žmo
gui ženklą, pėdsaką į ateitį, 
jeigu laikas nuo laiko šito
kie vaikinai, kaip šitas, gulįs 
žolėj, nenušviestų mums ke
lio, nesujaudintų mūsų, ne
pakeistų. Kas verkiate — 
nustokit, kas liūdite — ne
liūdėkit. Būkite tiktai vyrai. 
Ir tas jus išgelbės. Kai bai
giamas statyti namas, darbi
ninkai ant stogo iškelia 
baigtuvių vainiką, kad savi
ninkas išridintų jiems stati
naitę alaus. Kazys taip pat 
iškėlė vainiką, gražiausią vė
liavą, kokią mes esame ma
tę. Ir vieno jis teprašė iš 
mūsų — jei dirbate, tai iki 
galo!

Pirmoji pasitraukė nuo 
pikto tilto mergina. Ji nubri
do rasotom pievom atgal į 
netolimą vienkiemį. Savo 
gražias rankas ji kėlė iki pe
čių, dėjo už galvos, jomis 
dengė veidą, jas nuleisdavo 
ir glostė aukštą žolę. Ji kar
tais atsisukdavo pasižiūrėti, 
kaip atrodo tiltas. Ir jai ro
dėsi, kad ji tenai mato Kazį, 
pasilenkusį, atsirėmusį bar
jero ir žiūrinttį į vandenį.

Mažu darbo vagonėliu, pa
dėtas tarp įrankių, tarp kas
tuvų ir kirkų grįžo Kazys iš 
darbo. Gulėjo greta jo dom
kratai, dalbos, lentgaliai. Jis 
mėgdavo, kad darbininkai 
iš darbo grįždami dainuotų. 
Dabar jie stūmė vagonėlį ty
lėdami. Kelias sukosi, kopė į 
kalną.

Ižas ėjo pats vienas ir ju
to skausmą kojose, rankose, 
širdyje. Kai jis pradėjo dar
bininkams kalbėti, buvo va
landėlė, kada jis pirmiausia 
norėjo sušukti: aš jį nužu
džiau, aš sudariau jam į- 
temptas darbo sąlygas ir jį 
sugadinau, jis nežinojo, kaip 
turi dirbti, kad man įtiktų. 
Kai mes pradėjome leisti til
tą, jis galėjo tuojau pat su
šukti, kad palauktume, bet 
jis vengė barnių ir nenorėjo 
stabdyti darbo.

(Bus daugiau)

— Tautos Ūkio Taryba 
svarsto, kokioj vietoj Lietu
voje kokie fabrikai bei įmo
nės tiktų statyti. Pirmoj ei
lėj į planą įtraukiama Šven
toji, kuri yra būtinai reika
linga žuvų apdirbimo fabri
ko, geros plytinės, baldų 
dirbtuvės ir t.t. Šventosios 
pramonės rajonas numato
mas toliau į šiaurę nuo uos
to.
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IŠ TOLIAU m IŠ TOLI
GIRARDVILLE, PA.

Paskaitęs praeitos savai
tės „Amerikoje” žinutę apie 
šv. Vincento parapijos mo
kyklos atidarymą Girradvil- 
lėje, nutariau atlankyti jau
niausią lietuvišką mokyklą 
Amerikoje. Rugs. 21 d. va
karą radau kun. kleb. Myko
lą Daumantą namuose; tuoj 
nuvedė mokyklon ir supažin
dino su Nukryžiuotojo sese
lių namų vyresniąja sesele 
Bonaventūra, čia pat suti
kau antrą ir trečią seselę. 
Visos mandagios, linksmos. 
Jų viso yra penkios.

Pirma parodė vienuolyną 
trečiame mokyklos aukšte. 
Pirmas ir antras aukštas 
pavestas mokyklai, šiemet 
atidaryti septyni skyriai su 
110 vaikučių. Visur švaru, 
tvarka. Pastebėjau klasės 
lentose visur tik lietuviškus 
parašus. Sienose iškabinti 
paveiksliukai, užrašai, tary
tum, mokykla jau seniai vei
kia. Tiesa, namas buvo var
tojamas viešajai mokyklai. 
Bet kun. klebonas pabrėžė, 
kad visas namas turėjo būti 
atremontuotas, iš naujo į- 
rengtas.

— Daug pinigo įdėta? — 
užklausiau klebono.

— Taip, geri trys tūkstan
čiai dolerių. Įrengti vienuo
lyną, remontuoti visą moky
klą, inventorių nusipirkti, už 
pigesnę kainą nebuvo įmano
ma, — atsakė klebonas.

Gaila, kad buvo jau po- 
mokyklinės valandos, tad 
neteko mokinių matyti. Ša
lia mokyklos yra maža žais
lams aikštė, kur bėginėjo 
keli lietuviukai. Pati moky
kla sujungta su bažnyčios 
rūmais ir prieiti iš gatvės 
turi bažnyčios šonu siaura 
gatvele. Jos todėl iš gatvės 
nematyti.

Bažnyčią ir mokyklą pa- 
statydino kun. Valančiūnas, 
berods, už 120 tūkstančių 
dolerių. Mokyklos namus lig- 
šiol vartojo miestas. Tik 
šiemet iškrausčius viešąją 
mokyklą kun. M. Dauman
tas atidarė parapijinę.

— Reikia drąsos šiuo ne

darbo metu atidaryti moky
klą, — kreipiausi prie kle
bono.

— Taip. Keli metai, kai 
nedirbo parapijiečiai, bet 
jau pradėjo ir tikiuos su jų 
pagalba išlaikyti, kol bus 
lietuvių vaikų. Parapija ne
maža, yra per 400 šeimų. Vi
si duosnūs ir kooperuoja. 
Juk ne vien mokykla rūpi
nuosi. Klebonauju Girardvil- 
lėje nuo 1933 m. rugs. 4 d. 
Per trumpą laiką atmokėjau 
11 tūkstančių dolerių skolos. 
Atnaujinau bažnyčios vidų, 
— kaštavo 3500 dol.; nupir
kau naujas stacijas už 1,600 
dol.; įtaisiau naują balto 
marmuro didįjį altorių už 
5,000 dol., bažnyčios reikme
nų ir drabužių nupirkta už 
3,000 dolerių. Tai nemaža 
pinigų suma. Dar reikia at
siminti, kad klebonijos re
montas kaštavo 2,500 dole
rių. Tai vis dėka duosnių 
parapijiečių. Pasitikiu jų 
duosnumu ir mokyklą išlai
kyti. Atidarėm su 110 vai
kų, bet, tikimės, kasmet 
daugės.

— Bet sakykite, kodėl mo
kyklai vesti paėmėt Nukry
žiuotojo Jėzaus seseles? Juk 
apylinkėje moko seselės ka- 
zimierietės arba pranciško
nės?

— Priežasčių tam turiu 
keletą. Pirma, jos yra lietu
vaitės, todėl jaučiu pareigą 
jas remti. Jos gyvena čia 
pat, arti mūsų (Elmhurst, 
Pa.) ir dirba gražų tautinį 
darbą. Jo Eminencija kardi
nolas jas tyrinėjo ir rado 
tinkamas mokyti. Vienuoli
ja turi 64 vienuoles ir 15 
naujokių. Kasmet 10 seselių 
lanko Marywood kolegiją 
Scrantone. Arti kolegijos jos 
turi nuosavų namą, kur se
selės mokosi ir gerina savo 
išmokslinimą. Apie 20 yra 
baigusių šią kolegiją su 
laipsniais, 2 mokosi Bostono 
kolegijoje, 2 lankė Vytauto 
D. universitetą Kaune. Ma
nau, kad kitos vienuolijos y- 
ra gerokai remiamos, šios 
yra mažiau paremtos, tad 
manau, kad manoji maža pa
rama neš daug naudos. Mū-

sų mokyklos seselės turi 
mokslo laipsnius. Aš esu pil
nai jų darbu patenkintas.

— Na, Dieve, padėk jūsų 
prakilniame darbe. — Taip 
ir atsisveikinau energingąjį 
ir darbštų kleboną. Laimin
ga, pamaniau, Girardville 
parapija, turėdama tokį 
darbštų kleboną, kaip kun. 
M. F. Daumantas. Laimingi 
visi būtume, jei lietuviai 
taip remtų savo parapijos 
reikalus ir savo kleboną, 
kaip Girardvillės lietuviai.

Vincas Juronis.

PHILADELPHIA, PA.

Klebono sukaktis
Šv. Kazimiero par. klebo

nas, kun. Ignas Valančiūnas, 
šiemet sulaukė kunigavimo 
20 metų sukakties, kurios 
proga parapijiečiai spalių 
15 d. ruošia iškilmingą va
karienę. Apie kun. Valančiū- 
ną bus plačiau parašyta ki
tame „Amerikos” numeryje.

Girardville, Pa., Šv. Vincento lietuvių parapijos 
bažnyčia ir klebonija, ši parapija nuo šių mokslo me
tų pradžios atidarė savo mokyklą, apie kurią plačiau 
aprašo mūsų bendradarbis Vincas Juronis. turėjęs pa
sikalbėjimą su Girardvillės klebonu, kun. M. Dau
mantu.

tautai naudingą dekoravimą, 
dažymą, taip pat paseks ją.

— Kun. J. Never ausko 
inicijatyva jau įsteigta Vy
čių kuopa, kuri, prieš kelius 
metus veikusi, buvo visai iš
nykusi.

Naujoji kuopa turi apie 
30 narių. Įstojimas į kuopą 
apribotas, nes pastebėta, kad 
per didelis narių skaičius, 
ypač jei jie nesąmoningi, 
trukdo veikimą ir priveda 
prie iširimo.

— Shenandoah parapijos 
choras su 86 dainininkais 
dalyvavo Lietuvių Dienoje 
New Yorke. Chorui vado
vauja muz. Grigoraitis.

— Parapijos pradžios mo
kyklą šiais metais lanko apie 
260 mokinių, beveik lygus 
skaičius, kaip ir pernai.

A. Sk.

PITTSBURGH, PA.

I
 Nepamainoma Atsakomybė

Mes Egzaminuojame Akis ir 
Išrašome Receptą, Suprojek
tuojame, Pagaminame ir Pri
taikome Akinius, kada tik rei- 

g kalinga.
! • Mes pataisome akis virš 500 
!] Gydytojų ir Profesionalų žmo- 

nių, lygiai kaip ir jų šeimoms
;; ir pacientams.

Drs. Schonger & Stenger
OPTOMETRISTS

394 - 398 Broadway 331 - 335 Division Ave.
Brooklyn, N. Y. STagg 2-8342

Nauįos Rudens Mados
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

Siūtai ir Overkotai
Jei jūs esate jautrūs madų atžvilgiu ir ypatingas drabu

žių kokybe, jūs turėtumėt atlankyti mūsų krautuvę.
Mes turime įvairaus dydžio rūbų pritaikinti visiems.
Virš 30 metų parinkime vilnonių rūbų ir modelių.
Mūsų kainos yra labai prieinamos, nes mes perkame di

deliais kiekiais.
SIŪTAI IR OVERKOTAI VYRAMS IR 

JAUNIEMS VYRAMS
Vertės $22.50 už $16.50
Vertės $25.00 už $19.50
Vertės $30.00 už $22.50

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, kad mū
sų drabužiai yra puikiausios rūšies.

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

Brooklyn, N. Y.

Dalyvaukit visi šv. Kazimie
ro parapijos vyrai!

Skelbiame anksčiau, kad 
galėtumėt pasiruošti, visi šv. 
Kazimiero parapijos seni ir 
jauni vyrai, dalyvauti šv. 
Vardo šventėje. Vyrai, pasi- 
rodykime vyrais. Dalyvauti 
gali ne tik šv. Vardo dr-jos 
nariai, bet visi parapijos na
riai — vyrai.

Sekmadienį, spalių 8 d. 
Philadelphijos bus švenčia
ma su didelėm iškilmėm šv. 
Vardo šventė, taip kaip pra
ėjusiais metais. Centro val
dyba maloniai kviečia visus 
vyrus dalyvauti toje bran
gioje šventėje, šv. Kazimie
ro parapijos vyrai turi susi
rinkti prie bažnyčios 1:30 v. 
popiet ir išsirikiuoti. Eisena 
prasidės nuo bažnyčios ir 
tęsis tokia tvarka: kazimie- 
riečiai vyrai ateis organi
zuoti prie Jėzaus Širdies 
bažnyčios, Moyamensing 
Avė., kur prisidės prie kitų 
parapijų. Eisenoje bus eina
ma atskiromis parapijomis 
su savo parapijos bažnyti
nėm vėliavom. Eisena eis 
nuo Moyamensing Avė. ligi 
Tasher St — Broad St. — 
Christian St. ir 9th, kur 
lauks šv. Vardo dr-jos vyrai. 
Visi susirenka į šv. Povilo 
bažnyčią, kuri yra devintoj 
ir Christian St., kur bus at
laikytos pamaldos, adoraci
ja ir palaiminimas.

Tikime, kad šv. Kazimie
ro parapijos dalyvių skai
čius pralenks kitas parapi
jas. Nežiūrint skaičiaus, da
lyvaukite visi po savo vėlia
va.

Tad dar kartą primename, 
kazimieriečiai, dalyvaukite 
gausingai šv. Vardo šventė
je, pasirodykite, kad supran
tate ir įvertinate šv. Vardo 
šventę.

Grįžo linksmi
Šv. Kazimiero parapijos 

choras, vadovaujamas Jono 
Mickūno, grįžo dalyvavęs 
Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Dienoje rugsėjo 10 d. Chori
stai — jaunimas grįžo di
džiausiu pasitenkinimu, ne
apsakomu džiaugsmu. Valio 
jiems!

Kai kurios choristės norė
tų daug papasakoti apie Lie
tuvos istorinę dieną, apie 
Lietuvos pavilijoną Pasauli
nėj Parodoj, bet, deja, neuž
tenka joms žodžių, kad ga
lėtų visa atpasakoti.

Lucija ir Stella Kernagiū- 
tės (choristės) taip buvo su
žavėtos, kad grįžusios apie 
valandą laiko (nežiūrint į 
tai, kad buvo pavargusios iš 
kelionės) pasakojo namiš
kiams savo įspūdžius iš Lie
tuvių Dienos: apie milžiniš
ką chorą iš 2,500 choristų, 
apie jungtinio choro vedėją 
kompozitorių J. Žilevičių. 
Gėrėjosi Lietuvos rankdar
biais, audiniais, o ypač Lie
tuvos auksu — gintaru, ku
rio parsivežė nusipirkę.

Lietuvių Dieną šv. Kazi
miero bažnyčios parapijie
čiai, atvykę į bažnyčią, buvo 
nustebinti: visur tylu, ramu, 
vargonai negriežia; choras 
negieda; lyg gedulą. Tik vie
nas kunigas prie altoriaus ir 
nedaug žmonių bažnyčioje. 
Ne tik daugumas žmonių 
buvo išvažiavę į Lietuvių 
Dieną, bet ir trys kunigai.

Kun. dr. V. Martusevičius 
su choru išvažiavo iš vaka
ro, o kleb. kun. J. Valančiū
nas ir svečias kun. kap. S. 
Raila išvažiavo tuoj po pa
maldų.

Pagirtina, kad jau savaitę 
prieš Lietuvių Dieną iš sa
kyklos buvo raginta ir pra
šyta gausingiausiai dalyvau
ti Lietuvių Dienoj; tai buvo 
ne tik raginimas, bet kartu 
ir skiepijimas Lietuvos mei
lės jaunime. Nors ir nebuvo 
organizuota, bet vis tiek la
bai daug pavienių žmonių 
važiavo, kas net susirinki
muose buvo jaučiama.

Naujas pirmininkas
Lietuvių Biznierių Sąryšio 

nauju pirmininku išrinktas 
Antanas Kaniušis, veikėjas 
tautybės ir labdarybės rei
kaluose.

A. Kaniušis visiems žino
mas kaip žymus asmuo: lan
ko susirinkimus, aukoja nau
dingiems reikalams. Nese
niai lankėsi Lietuvoj, iš ku
rios grįžęs papasakojo daug 
apie Lietuvos progresą; A. 
Kaniušis yra vedęs, turi la
bai gero būdo žmoną, sugy
vena gražiai.

Kaip pasiturintis biznie
rius, A. Kaniušis persikėlė į 
naują vietą, 4800 Broad St., 
kur atidarė užeigos vietą. 
Lietuviai turėtų remti jo 
biznį, atsilankydami į anks
čiau nurodytą vietą. Lietu
viai pas lietuvius! Tada kils 
lietuvių verslininkų ir profe
sionalų vardas.

K. Dryža.

manija”; tai bus pirmas šį 
sezoną.

Visas jaunimas pradeda 
ruoštis rudens veiklai; vieni 
žais, kiti dainuos ir vaidins. 
Taip jaunimui ir reikia — 
visiems stoti į darbą! Kaip 
buvo gražu, kai parapijos 
choras pasirodė New Yorke 
rugsėjo 10 d. Mergaitės pa
sipuošė lietuviškomis sukne
lėmis; ir kitataučiai gėrėjo
si. Šalia tūkstančių lietuvių 
jaunuolių žygiavo ir mūsų 
jaunimas. Kurie nėra prisi
rašę prie choro, kviečiami 
— choras laukia jūsų ir jū
sų gražių balsų; kur vieny
bė, ten bus ir galybė.

Parapijos nuosavybė iš 
vidaus ir iš lauko visa ištai
syta. Parapijiečiai gali tik 
pasidžiaugti. Kai tik yra 
santaika tarp parapijiečių 
ir klebono, taip viskas gerė
ja ir gerėja. Kleb. kun. Kaz
lauskas šią vasarą daug dar
bavosi bažnyčią gražinti, bet 
dabar darbas baigtas ir gali
ma tuomi pasigėrėti.

Bridgeporte darbai labai 
gausėja; daug dirbtuvių dir
ba dieną ir naktį. O.

ELIZABETH, N. J.

BRIDGEPORT, CONN.

Praeitą savaitę mūsų baž
nyčioje buvo 40 vai. atlaidai. 
Visus pamokslus sakė kun. 
Jankus, domininkonas. Pa
mokslai buvo gražūs ir žmo
nėms labai patiko. Vakarais 
turėta iškilmingi mišparai; 
kleb. kun. J. Kazlauskas su
kvietė visos apylinkės kuni
gus. Dalyvavo šie kunigai: 
prel. Ambotas, Valantiejus, 
Karkauskas, Vaškelis, Gau- 
ronskas, Karlonas, Kripas, 
Gradeckis, J. Kinta (iš Pa
terson), Čebatorius (tik grį
žęs iš Šveicarijos), Bogužas 
(iš Lietuvos). Choras, vad. 
A. Staniškiui, pasirodė gra
žiai su naujais mišparais, 
kurie sugiedoti pirmą kartą. 
Po atlaidų choras turėjo pa
silinksminimo vakarą, ku
riam surengti daugiausia 
darbavosi V. Mockevičius.

Vykdamas Kaunan buvau 
priverstas trejetą savaičių 
laukti laivo prie Atlantiko 
kranto, nes, prasidėjus ka
rui, laivų judėjimas buvo su
stabdytas. Per visą tą laiką 
nuoširdžiausią prieglaudą 
radau pas didž. gerb. kun. 
J. Simonaitį, vietos kleboną, 
kuris ne tik pats nuoširdžiai 
vaišino, bet dar paskelbė ko- 
lektą bažnyčioje kelionės iš
laidoms padengti. Toji ko- 
lekta davė 44 dol. 50 c. La
bai esmi sugraudintas tuo 
parapijiečių duosnumu, to
dėl nors per laikraščio skil
tis reiškiu karščiausios pa
dėkos žodžius, kuriuos jie 
yra taip gražiai užsitarnavę, 
Atminsiu juos šv. Mišiose, 
kad Dievulis atlygintų jiems 
šimteriopai.
Kun. J. Vaitkevičius M.I.C.

Seimas
Rugsėjo 17 d. šv. Pranciš

kaus seserų vienuolyne Įvy
ko gausingas vienuolyno rė
mėjų seimas. Kun. J. V. 
Skripkus atgiedojo mišias, o 
prel. M. L. Krušas pasakė 
turiningą pamokslą. Mišių 
metu giedojo sesučių cho
ras.

12 vai. delegatai ir svečiai 
pakviesti prie gražiai ir sko
ningai papuoštų stalų pasi
stiprinti. Posėdžiai pradėti 
prelato M. Krušo malda. Sei
mo vadovybėn išrinkti: pirm. 
Agota Sutkaitė iš Pittsbur
gh©, vicepirm. Maziliauskie- 
nė iš Chicagos, rašt. J. Pu- 
kelienė iš Chicago, A. Nau- 
jeliūtė iš Pittsburgho. Man
datų ir laiškų komisijoje B. 
Petkienė, J. Bartnick iš Cle
veland ir J. Rasevičius iš Du 
Bois.

Prel. M. Krušas referavo 
apie naujos akademijos sta
tybos reikalingumą. Pabrė
žė, kad seselės turi labai 
daug mergaičių prašymų at
sakyti dėl vietos stokos. De
legatai teigiamai pritarė 
prelato kalbai ir prižadėjo 
kuo uoliausiai dirbti, kad 
1940 m. sesutės galėtų pra
dėti rudens semestro darbą 
naujoj akademijoj.

Prelatas taip pat kvietė 
nepamiršti Pietų Amerikos 
brolių lietuvių, kurie vargs
ta dvasiškai ir medžiaginiai, 
prašo padėti sesutėms, ku
rios ten nuvažiavusios netu
ri nei savo vienuolyno, nei 
mokyklos kambarių pamo
kas vesti. Delegatai ir tam 
pritarė ir nutarė statyti se
sutėms namą ir kartu mo
kyklą.

Seimą baigiant, prelatas 
M. Krušas, Lietuvos valdžios 
įgaliotas, įteikė Motinai M. 
Aloyzai D. L. Kunigaikščio 
Gedimino ordiną, šis Lietu
vos valdžios akylus išeivi
jos sekimas ir gražus tautai 
dirbančių įvertinimas dar 
energingiau dirbti. Be abejo,
sesutės yra dėkingos Lietu
vos valdžiai.

Spalių 22 d. choras rengia 
koncertą ir vaidinimą „Ger-

SHENANDOAH, PA.

— Šv. Jurgio parapijos 
kleb. kun. J. Karalius vykdo 
labai originalų ir sektiną 
bažnyčios išdekoravimą. Pa
puošimai, įvairūs ornamen
tai, nepamėgdžiojami iš ki
tų tautų, bet paimti iš lietu
vių liaudies meno — iš dro
žinių ir audinių. Spalvos 
taip pat parinktos tautinės: 
auksiniai geltona, žalia ir 
raudona.

Ornamentų ir spalvų su
derinimas labai meniškas.

Shenandoah bažnyčia be
ne vienintelė lietuvių tautiš
kais motyvais išdažyta. Ją 
jau paseka Mt. Carmel pa
rapija. Manoma, kad ir kitų 
parapijų vadai, pamatę šį 
skoningą, menišką ir mūsų

Po ordino įteikimo sekė 
iškilmingas seimo uždary
mas. Akademikės, gražiai 
pasipuošusios tautiškais ko
stiumais, išpildė Įvairių da
lykėlių programą. Lietuvių 
Dieną, N. Y. Pasaulinėje Pa
rodoje, pašokti šokiai pakar
toti seimo publikai; jos pa
dainavo ir Lietuvos jaunimo 
mėgiamiausias dainas.

Sesutės nuoširdžiai dėkoja 
atsilankiusiems seimo dele
gatams ir svečiams. Atsi
mins jus visus savo maldo
se. Rengėjas.

WORCESTER. MASS.

Dalyvaujant Pasaulinės 
Parodos Lietuvių Dienoje, 
teko apsistoti pas ponus Su
bačius, Richmond Hills, N. 
Y.

Subatienė yra plačiai ži
noma darbuotoja katalikų 
visuomenei, ypač Moterų Są
jungoj, kuriai jau kelinti 
metai atstovauja ALRK. Fe-

deracijos Taryboj ir yra Mo
terų Sąjungos N. Y. ir N. J. 
apskrities pirmininke. Teko 
sutikti Subačių sūnų Joną, 
neseniai grįžusį iš Italijos, 
kur mokėsi meno srityje ir 
sėkmingai užbaigė skulptū
rą. Jonas Subačius aplankė 
ir Lietuvą, domėjosi jos pa
žanga ir savo protėvių že
mėje sėmė įkvėpimo ateities 
kūriniams.

Subačių namas išpuoštas 
sūnaus Jono piešiniais ir 
skulptūros dalykėliais. Šiuo 
tarpu jis puošia šv. Antano 
koplytėlę Apreiškimo para
pijos bažnyčioj, Brooklyne, 
atvaizduodamas skulptūroje 
šv. Antano gyvenimą.

Tai gražus reiškinys, kad 
jaunuolis, įgijęs gausius dva
sios turtus iš tėvų lietuvių, 
jų medžiagine parama išto
bulinęs savo gabumus, nebė
ga iš lietuvių tarpo.

Jonas Subačius malonus, 
neišdidus, mandagus jaunuo
lis, kuris nesigėdi vadintis 
lietuviu ir nedarko savo pa
vardės. Šiaip mažkalbis, bet, 
palietus jo meno sritį, entu
ziastingos kalbos netrūksta.

Didžiuotis gali ta parapija 
savo gabiu sūnumi, nes ten 
jis augo, pradžios mokslus 
ėjo, Apveizdos apdovanotas 
talentais nebėga nuo savųjų, 
nesidangsto svetimom plunk
snom, bet dirba kaip tikras 
lietuvis.

Linkėtina, kad mūsų įstai
gos ir visuomenė, turėdama 
darbus meno srityje, kur 
reikalinga patyrusi skulpto
riaus ar tapytojo ranka, tin
kamai įvertintų mūsų jau
nuolių gabumus ir suteiktų 
jiems progą juos sunaudoti 
saviesiems.

Apie įgytus įspūdžius Lie
tuvių Dienoje nerašysiu, nes 
kitų kur kas gražiau aprašy
ta, bet esu tikra, kad tie 
Įspūdžiai niekad neišdils. 
Garbė Lietuvių Dienos ko
mitetui, rengėjams ir vi
siems, kurie prie to prisidė
jo.

Ona Sidabrienė.

Kerštas daro žmogų ne
apykantos vergu. Kiek geru
mas ir meilė žmogų aukšti
na, tiek pyktis ir neapykan
ta jį žemina.

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License __
GB10735 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
380 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK PĖDINI
380 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5395 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5302Clarendon Rd. and G09 E. 53rd St., \ 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.

SOPHIE SLOTNIKOV
(Great Ben’s Cut Rate Food Center) 

5302 Clarendon Rd .and
609 E. 53rd St. Brooklyn, N. Y.

No.

1939 m.

00 ŽINIOS
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NOTICE is hereby given that License No. 
GB11195 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of

U pakrikštytas 
?Onutės (Puric-

the Alcoholic Beverage Control Law at į 
849 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn,] 
County of Kings, to be consumed off the
premises.

JULIUS FOLICK 
849 Marcy Ave.

and IDA BLOCK 
Brooklyn, N. Y.

bas 
bū 
bal 
ją 
pai

ir
sūnus pas.

mkėta 25,0(

NOTICE is hereby given that License No 
EB2622 has been issued to the undersign 
to sell beer at retail under Section 76 o 
the Alcoholic Beverage Control Law a 
388 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5154 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
78 Montague Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GOLDBERG
78 Montague St. Brooklyn, N. Y Building and Lo 

Newark, N. J

STATYBOS
SKOLINIMO DR4

hd.šiomis dienomis ipremises. , .. .
HERMAN MEYERDIERKS ' iXSynio

388 Ridgewood Ave. Brooklyn, N. Y. ™lgtUS IDOKStl S6rUS

Tel.: MArket 2-6270

J.

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

Krallkausku — Savininkas
Gamintoju Geriausios Rūšies 

Neevalglnančlų Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų Iš New Britain 
CRBMO „CONNECTICUT BEST" 
Pristato pareikalavus: galiūnams, 
krautuvėms, vestuvėms ir t.t.

Reikalaukite 
Sodės

visur to vardo
Ir Alaus

91-93 Warwick St., Newark, N. J.

* praneša, kad bus p
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Vladas Dilis, 
Pranas Petro] 
A S. Trecioks
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į - Jaunimas pradėjo savo 
darbus. Pirmas Maspetho 
C.7.A. susipažinimo vakaras
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•šia šv. Auta® 
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tas skulptūrą 
yvenimą, 
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sigėdi vadinta 
darko savo pj. 
mažkalbis, lį 
eno sritį, enfe 
Ibos netrūku • 
gali ta para| 
ūnumi, nešta 
įdžios niobį 
s apdovamįJ 
jga nuo savų| į 
vetimomplį j 
"ba kaip th

salėje. Įžanga dovanai. Vie
liniam jaunimui išsiųsti pa
kvietimai.
- Kun. P. Lekešis šį sek

madienį pradės tridienio re- 
I kolekcijas, prisirengiant šv.

Pranciškaus šventei. Jis da
bar kas rytas veda novena 
prie šv. Teresės.

— Šią savaitę išvyko į se- 
. minarijas klerikai: Girnius, 
J Niedzinskas ir abu broliai 

pažereckai.
j - Buvo susirgusi P. Šim
kienė, bet dabar jau sveiks-

— Mokykla jau prasidėjo. 
Šią savaitę registruoti vai
kai. Pamokos bus pirmadie
niais, trečiadieniais ir penk
iadieniais 4 — 6 vai. popiet. 
Šiemet bus padaugintos lie
tuvių kalbos pamokos.

I — Rožančiaus pamaldos 
(spalių mėn. bus 
sekmadieniais 4 
šiokiadieniais 7:30

kasdien: 
vai. p.p., 
vai. vak.

Pasisekė
Sąjungiečių kauliukų žai

dimo vakaras praeitą sek
madienį praėjo geru pasise
kimu. Sąjungietės atsilankė 
gausiai drauge su savo vy
rais ir viešniomis. Dalyvavo 
irapskr. pirm. S. Subatienė. 
Dovanas laimėjo T. Kalen- 

:|diene, Kunickienė ir Mrs.
i įspūdžius^ ]Patelio. Laimėjimams laik- 
nerašysim 

gražiau apj 
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Robertas William. Krikšto 
tėvai buvo Adelė Melkūnaitė 
ir Petras Kelly. Krikštynos 
surengtos Purickiu namuose, 
36 — 72nd St., Maspethe.

Linkime sveikatos ir link
smai sūnelius auginti.

V. R. Valau tie jienė.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Šią savaitę mūsų parapi
joje vedama novena Šv. Pan. 
Mar. Stebuklingo Medaliko 
garbei. Lietuvių kalba pa
maldas veda kun. T. Narbu
tas, svečias iš Lietuvos. Pa
maldos kiekvieną vakarą 
7:30 vai. Anglų kalba pa
maldos 8:15 vai. vak. Nove
na baigsis ateinantį pirma
dienį. Žmonės uoliai lankosi, 
ypač jaunimas.

Spalių mėn. šv. Rožan
čiaus mėnuo; pamaldos pra
sidės sekmadienį. Bus kalba
ma dalis šv. Rožančiaus ir 
litanija kiekvieną vakarą. 
Sekmadieniais pamaldos 4 
vai. popiet.

Gyvojo Rožančiaus drau
gijos bendra Komunija bus 
sekmadienį 9 vai. mišių me
tu.

Parapijos vaikų lietuvių 
kalbos ir religijos pamokos 
prasidės šeštadienį. Bus ant
radieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 4 vai. iki 6 vai. p.p., še
štadieniais nuo 10 iki 12 vai. 
dieną. Mokys seserys pran
ciškonės.

rodį aukojo Zabelskienė. Už 
jaukas ir atsilankymą nuo
širdus ačiū.

Kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, spa
lių 4 d. Visos narės prašo
mos atsilankyti ir savo mo
kesčius sumokėti.

Susirinkimas
Šv. Jurgio draugijos ber- 

taininis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, spalių 4 d., 7:30 New Yorko valstybės guber- 
val. vak., piliečių klubo salė
je. Nariai prašomi dalyvauti 
ir savo mokesčius užsimokė
ti. Valdyba.

KRIKŠTYNOS

O. P.

Mūsų parapijos minkšto 
sviedinio komanda, gavus 
Brooklyno čempijonatą, ne
nurimsta ir ateinantį šešta
dienį persiims su didžiojo 
New Yorko komanda. Yra 
vilties, kad mūsiškiai lai
mės. Laimingo pasisekimo!
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Rugsėjo 17 d. Maspethe 
liet. par. bažnyčioje pakrik
štytas pirmutinis Hahn 
Louis ir Onutės (Žauniūtės) 
sūnelis Raymond Hahn. 
Krikšto tėvais buvo William 
Schulz ir Adelė Karažiūtė. 
Namuose surengtos didelės 
[krikštynos; daug gražių do
vanėlių suteikta naujagi
miui.

natoriaus Lehman telegrama 
pakvietimas mūsų jaunuolių 
benui ateinantį penktadienį 
vykti į Pasaulinę Parodą ir 
dalyvauti demonstracijose ir 
kartu varžybose. Paradavi- 
mas įvyks Taikos aikštėje 
— Court of Peace. Mūsų mu
zikantai turėtų pasistengti 
ir laimėti jei ne pirmą vie
tą, tai nors antrą ar trečią. 
Laimingos kloties!

Rugs. 18 d. pakrikštytas 
Williamo ir Onutės (Puric- 
kytės) Kelly pirmas sūnus

Parapijos jaunuolių klu
bas jau pradėjo rengtis prie 
būsimo krepšinio (basket
ball) sezono. Turi gerą nau
ją vadą ir tikisi, kad šiemet 
parapijos ir jos jaunimo var
dą pakels. Kur bus žaidimai 
ir kokiomis dienomis, bus 
paskelbta vėliau.

Išmokėta 25,000 Dolerių
LIETUVIŲ STATYBOS IR STATYBAI 

SKOLINIMO DRAUGIJA

(Lithuanian Building and Loan Association of 
Newark, N. J.)
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Praneša, kad šiomis dienomis išmokėjo savo šėri- 
ninkams baigtus mokėti šėrus su pilnais nuošim
čiais, o taipgi praneša, kad bus priimami nauji šėri- 
ninkai į naujas serijas.

PRANEŠAME, KAD TURIME PINIGŲ DĖL 
NAUJŲ PASKOLŲ — KREIPKITĖS 

kiekvieno mėnesio pirmą ir antrą antradienį, vaka
rais 180 New York Avenue, Newark, N. J.

Visi direktoriai ir valdyba visuomet yra pasiren
gę patarnauti.

Vladas Dilis, Pirmininkas 
Pranas Petrulis, Iždininkas 
A. S. Trečiokas, Sekretorius.

PROF. K. PAKŠTO ARTI
MIAUSIOS PRAKALBOS

Kun. Antanas Pet
rauskas, Apreiškimo 
parapijos vikaras, dir
bąs šioje parapijoje nuo 
šių metų birželio mė
nesio.

Rugsėjo 23 d. mirė mūsų 
parapijos senas šv. Vardo 
draugijos narys Petras Gu- 
damskas. Gyveno 101 Mese- 
role St., Brooklyne. Palaido
tas su bažnytinėmis apeigo
mis iš Angelų Karalienės 
bažnyčios. Amžiną atilsį 
duok jo sielai, Viešpatie!

Šv. Vardo draugijos na
riai in corpore aplankė ve- 
lionies grabą ir, sukalbėję 
už velionies vėlę maldas, at
sisveikino su savo buvusiu 
draugu.

Sodalietės smarkiai ren
giasi savo rudens šokiams, 
įvyksiantiems spalių 28 d. 
Gros Nakties Pelėdų orkes
tras. Bilietai iš anksto 35 c., 
prie durų 40 c. Bus įdomių 
įvairumų. Galima ateiti įvai
riai apsirengus. Laukiama 
ir „farmeriškai” pasipuošu
sių. Bus senobinių šokių. Bi
lietus pardavinėja sodalie
tės; galima gauti ir kleboni
joje.

GRĮŽO Iš HAVAJŲ

Pranas Vensevičius (B. 
Brundzienės brolis) sugrįžo 
iš Havajų salų, kuris ten at
liko visą kareiviavimo laiką. 
Kaipo pavyzdingas karys, 
gavo atžymėjimus. Ta pro
ga jo mamytė surengė savų
jų tarpe gražias sutiktuves, 
nors jos nebuvo linksmos 
dėl sunkios ligos sesers Onu
tės, kuri kovoja su mirtimi 
šv. Katrynos ligoninėj. La
bai ji gailėjosi, kad negalėjo 
dalyvauti Lietuvių Dienoj, 
nes ir lietuviškus rūbus bu
vo įsitaisius. Linkėtina Onu
tei greito pasveikimo.

PASKAITA PER RADIJU

Šį sekmadienį, spalių 1 d., 
7:15 vai. vak. iš WINS radi
jo stoties bus angliškai pa
skaita apie Lietuvos kultū
rą. Paskaitą ruošia biosofi- 
jos institutas, kurs stengiasi 
skleisti tarptautinį susipra
timą ir visuotinę taiką. Pa
skaitą skaitys agr. Vytau
tas Vizbarą, lietuvių alum- 
nų - studentų klubo pirmi
ninkas. Patartina ypač jau
nuoliams pasiklausyti. Pa
skaitai paskirta 15 minučių 
laiko.

MIRĖ

Petras Gudinsky, 50 mė
ty, gyv. 101 Mesorole St., 
Brooklyne, mirė rugsėjo 24 
d. Palaidotas rugsėjo 27 d. 
šv. Jono kapinėse iš Angelų 
Karalienės bažnyčios.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Dvi Long Island kolegijos, 
Brooklyn ir Paul Clapper, 
prašo miesto valdybos, kad 
jų mokymo kurse būtų ir 
orlaiviais skraidyti mokymo 
skyrius.

Florai parko viešųjų mo
kyklų prižiūrėtojas dr. Stan-

Kun. Bruno Kruzas, Apreiškimo par. vi
karas, parapijos jaunimo vadas.

Spalių 1 d. 2 vai. Bostone 
lietuvių profesionalų draugi
jai.

Spalių 1 d. 7 vai. Brockto- 
ne, šv. Roko par. salėje.

Spalių 2 d. 7 vai. Nor- 
woode, šv. Jurgio par. salėje.

Spalių 3 d. 7 vai. Brock- 
tone, šv. Roko par. salėje.

Spalių 8 d. So. Boston, 
Mass.

Spalių 8 d. 7 vai. Cam
bridge (Vilniaus klausimu), 
Nekalto Prasidėjimo par. sa 
Įėję.

Spalitj 9 d. Brooklyn, N. Y.
Spalių 11 d. Shenandoah, 

Pa.
Spalių 15 — 20 d. Pitts- 

burghe, Pa.
Nuo spalių 25 d. Čikagoje 

ir apylinkėse.
Rašyti jam prašoma į 

„Amerikos”, „Darbininko” ir 
„Draugo” redakcijas.

IŠNUOMOJAMA
6 šviesūs kambariai su at

skira šiluma, Cypress Hills 
sekcijoje. Vienas blokas nuc 
Crescent St. stoties (JamaL 
ca linija). Pageidaujama b J 
mažų vaikų. Kreipkitės į SS 
Pine St., Brooklyn, N. Y.

8-O259 .
RALPH KRUCH :FOTOGRAFAS

_ ;• ’ ■ /. ■ . •
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Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

ford įvedė aukštosiose mo
kyklose lyties klausimų aiš
kinimo pamakos. Katalikai 
ir švaresni protestantai rei
kalauja, kad tos pamokos 
būtų panaikintos.

Spalių 6 — 8 d.d. Brook
lyne, J. E. vyskupo Molloy 
vadovybėje, įvyks katalikų 
advokatų suvažiavimas. Da
lyvaus apie 2,000 atstovų iš 
J. A. V. ir Kanados. Tikima
si, kad dalyvaus apie 15 ar
kivyskupų ir vyskupų.

Prancūzijoje, apsaugoti 
arklius nuo dujinių bombų, 
padaryta arkliams tam tik
ros kepurės, kurios pritaiko
mos ir kitiems gyvuliams.

Spalių mėnesio gale Pa
saulinės Parodos vadovybė 
mano surengti orlaivių paro
dą, kurioje dalyvautų ir ka
riniai orlaiviai. Laikas bus 
paskelbtas vėliau.

Delkader, la., miestelio 
gyventojai turės 5 dėkonės 
dienas. Būtent: J. A. V. pre
zidentas Roosevelt įsakė 
švęsti lapkr. 23 d.; šios val
stybės gubernatorius Wilson 
įsakė švęsti lapkr. 30 d.; 
Clayton apskrities vadovy
bė nutarė švęsti lapkr. 16 d.; 
miesto „trustistai” mano 
švęsti lapkr. 9 d.; gi miesto

viršininkai žada švęsti lap
kričio 2 d. Atrodo, kad šio 
miestelio gyventojams lap
kričio mėnesį teks net 5 ka
lakutus pirkti.

GREAT NECK, L. I.

Včyių susirinkimas praei
tą ketvirtadienį parodė pui
kią ateitį vietinei Vyčių kuo
pai. Nors mažai naujo nu
tarta, bet nauji sumanymai, 
atrodo, turės gero pasiseki
mo. Naujai išrinkta pramo
gų komisija netrukus ruoš 
balių.

Šį penktadienį, rugs. 29 d., 
vyčiai susirinks į mažesniųjų 
pramogėlę, kuri bus „spa
ghetti” vakarienė. Įžanga 
tik 25 c.; po vakarienės šo
kiai. Ši pramoga nesiekia 
pelno, bet tik draugiškumui 
praplėsti. Kviečiam kitus 
jaunuolius ir senesnius at
vykti pas mus. Pradžia 7:30 
vai. vakaro.

Vyčių pirmininkas prane
šė, kad šį mėnesį įvyks visų 
komisijų posėdžiai. Nors 
kuopa gerai veikia, bet posė
džiai labai daug padeda su
rasti naujų sumanymų ir 
arčiau supažindinti jaunuo
lius su darbais.

Vietinis.

PIRKITE RAKANDUSDABAR
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 IŠSIMOKĖJIMUI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Tel. EVergreen 7-8451

264 Grand St., Brooklyn
Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 
BROOKLYNE

GEN. KONSULATO 
PRAŠYMAS

Lietuvos Dienos iškilmių 
metu, tiek Court of Peace, 
tiek kitose Parodos vietose 
(ties Lietuvos Pavilijonu, 
Lagoon of Nations) daug 
fotografų mėgėjų fotografa
vo. Pilnam vaizdui sudaryti 
Gen. Konsulatas prašo visus 
fotografus neatsisakyti iš
siųsti po vieną kopiją nuo
traukų adresu:

Consulate General 
of Lithuania 
16 West 75 Street 
New York City.

— Mūrinei statybai Lietu
voje pagyvėjus, daugelyje 
vietų tebejaučiamas didelis 
plytų trūkumas. Molingesnių 
vietų savininkai ūkininkai, 
tuo pasinaudodami, pradeda 
statyti daug kaimo plytinių 
ir šią vasarą jau daug kur 
tokių plytinių pastatyta.

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

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

G xi)O be peilio, be 
vaistų Ir be cheml- . 
kalų, tik iu savo A 
pilkomis rankomis. Į& 
Visokios lljos yra/Vv 
.n (lomos: vyrų, mo-/H 
tcrų Ir vaikų. Pa- M 
tarimai veltui.
V H.ANDOS: nuo 
ryte iki 8 vakare. 
Nedfldlenials ir wjs 
šventadieniais nuo nI 
10 ryte Iki 1 po ' 
pietų.

Brooklyn© Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius — Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duoda automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA 
imsniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC

37 Union Av., B’klyn, N.Y.
tas pats, tik miesto pa- 

-kvmu pamainytas numeris 
, ..šio 107 Union Avenue.

7 . Virginia 7-4499

ESTATE OF 
L VERY P. SHAUNS

(Šalinskas)

Vestie E. Davis,
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas
Laidotuves 

-----  $150 -—
KOPLYČIAS SUTEIKIAM

NEMOKAMAI

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

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.
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Jubiliejaus Nuotaikoje

Lietuviai katalikai, įver
tindami tikybos praktikos 
dvasinio darbo svarbą savo 
gyvenimui, bendromis pajė
gomis kūrė parapijas, statė 
bažnyčias ir mokyklas ir ją
sias savo sunkiai uždirbtais 
centais užlaikė ir užlaiko. 
Lietuvių katalikų atsidavi
mas tikybos reikalams yra 
labai nuoširdus — „ne vien 
ik duona žmogus gyvas, bet 

kiekvienu žodžiu, paeinančiu 
iš Dievo burnos”. Kad lietu
vių tauta yra tikinti, tai tik 
tuomi galime pasididžiuoti. 
Yra žinomas faktas, kad ti
kėjimas — žmogaus sielos 
palinkimas prie Dievo, yra 
natūralus žmogaus instink
tas. Mokslininkai tvirtina, 
kad nėra žmonių grupės, ku
rioje neklestėtų religija vie
nokioje ar kitokioje formo
je

Tikrai neatmenu, rodos, 
; prieš dešimt metų, rašan

čiam šiuos žodžius, teko da
lyvauti įvairių pasaulio tau
tų universitetų rektorių, pre
zidentų, sekretorių bei kitų 
įžymių profesorių, atstovau
jančių universitetams kon
ferencijoje. Į ją patekau 
kaip svetys, rekomenduoja
mas konsulo (dabartinio 
atstovo Washingtone) P. 
Žadeikio. Konferencija turė
jo įvairių sekcijų (skyrių). 
Man, kaip kunigui, buvo įdo
mu dalyvauti religijos sky
riuje. Norėjau išgirsti mo
kyčiausių vyrų nuomones 
tikėjimo klausimu. Be to, 
pamatęs dalyvių tarpe, reli
gijos sekcijoje, Chicagos 
universiteto profesorių Mer
riam (kurį aš pažinojau, bet 
visuomet laikiau kaip žmogų 
visai be jokios religijos), lau
kiau karštų diskusijų. Mano 
dideliam nusistebėjimui, pro
fesoriai savo kalbomis pasi
rodė esą vienminčiais religi
jos reikalingumo klausimu. 
Diskusijoms užsibaigus be
veik visais balsais priimti 
tokie pareiškimai:

1. Pageidaujama, kad uni
versitetų studentai prakti
kuotų religiją.

2. Studentai gali pagal sa
vo supratimą ir norą pasi
rinkti religijos praktikavimo 
metodą. (Vienas profesorių 
patarė turėti universitete 
koplyčią ir vargonus, kad tie 
studentai, kurie neturi gali
mybės bei progos giliau su
sigyventi su religija, turėtų 
progos nors religijos atmos
feroje (nuotaikoje) pabūti, 
besiklausydami koplyčioje 
bažnytinės muzikos).

3. Profesoriai visais bal
sais priėjo tokios išvados: 
jaunikaitis, nors ir geriau
siai baigęs aukščiausius 
mokslus, bet visai panieki
nąs bei atmetąs religiją, ne-

siskaito pilnai baigęs mokslą 
ir nėra pilnai pasirengęs gy
venimui.

Šiais prisiminimais, iš 
netolimos praeities, norė
jau užakcentuoti faktą, kad 
šių laikų galvoją mokslo vy
rai pripažįsta tikėjimo nau
dą ir reikalingumą. Vienok 
nėra paslaptis, kad mūsų 
lietuvių tarpe yra vadinamų 
„drąsuolių”, kurie be jokios 
gėdos mėgina tvirtinti, kad 
tikėjimas nėra reikalingas ir 
dėl to nereikią bažnyčių, ku
nigų ir t. p. Ir kas keisčiau
sia, tokius nayvius tvirtini
mus dažniausiai tenka išgir
sti iš žmonių, mažai nusi
manančių apie tikrąjį moks
lą. Nenuostabu, kad katali
kai visai nekreipia dėmesio 
į tuos nenuoseklius ir vai
kiškus tikėjimui bei Bažny
čiai užmetimus. Jie nepuola 
vadinamų bedievių, bet daž
nai jųjų gailisi. Vilties veik 
nėra juos įtikinti, nes, ban
dant įtikinti, jie (bedieviai) 
nustoja lygsvaros ir pradeda 
ciniškai plūsti viską, kas tik 
yra šventa. Niekam negali
ma tikybos įpilti į galvą su 
šaukštu. Reikalinga tam tik
ra Dievo malonė. Gi tąją 
malonę norint įsigyti, reikia 
pačiam jos ieškoti su maldos 
pagalba.

Žvelgiant į Apreiškimo pa
rapijos 25 metų gyvavimo 
istoriją, tenka pasidžiaugti 
parapijiečių gražia dvasia, 
rimtumu, supratimu dvasi
nių reikalų, uoliu praktika
vimu tikybos, nuoširdžiu rė
mimu savo parapijos. (Yra 
parapijiečių gerokai atstu 
gyvenančių, vienok jie regu
liariai atvyksta į savo baž
nyčią, be to, neapleidžia nė 
vieno parengimo parapijos 
naudai). Nežiūrint, kad ap
linkuma nėra palanki ra
miam parapijos klestėjimui, 
(atminkime, kad gyvename 
Brooklyne), parapijiečiai ne
gali išvengti dirbtuvėse bro
lių lietuvių, kurių galvose ir 
širdyse glūdi neapykanta vi
so to, kas šventa, kilnu ir 
dvasiška. Negali gi ausų už
kišti ir negirdėti kartais ne
paprastai biaurių burnojimų. 
Vienok, nors ir nepalankiose 
parapijai aplinkybėse, Ap
reiškimo parapijiečiai, būda
mi susipratę ir apsišvietę 
katalikai, lyg tie universite
tų profesoriai, žinodami ti
kybos tikrą naudą, reikalą ir 
pareigą Dievą ir artimą my
lėti, per dvidešimt penkis 
metus ramiai ir uoliai dirbo 
parapijai ir savo sielų išga
nymui. To, kad ir sunkaus, 
bet tikrai garbingo darbo 
vaisiais gali parapijiečiai 
pasidžiaugti ir pasididžiuoti. 
Turi gražią bažnyčią, erdvią 
mokyklą su gražiomis salė-
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Apreiškimo parapijos bažnyčia iš lauko.

Prof. Dr. Kazys Pakštas Kalbės Spalių 9 d.
Visus dabar domina Lie

tuvos ateities klausimai. Vi
siems rūpi, koks likimas 
laukia Lietuvos, kai prie jos 
administracijos linijos atsi
stojo Rusijos kariuomenė. 
Visus jaudina Rusijos ir Vo
kietijos bendri žygiai Euro
pos žemėlapiui pakeisti. Vi
siems rūpi, kokion padėtin 
pateko Vilniaus ir viso vil
niečių krašto ateitis. Ar bus 
grąžintas Lietuvai Vilnius, 
ar negresia nauji pavojai 
Lietuvos nepriklausomybei ?

Štai klausimai, kurie pra
šosi labai greito atsakymo. 
Kas juos gali mums pasaky
ti? Vargu, ar kas galėtų mū
sų troškinančius rūpesčius 
pilnai pasotinti, tačiau turi
me vieną asmenį, kuriam 
paminėti klausimai labai ar
ti širdies, kurs juos puikiai

mas tuo svarbus, kad jame 
bus svarstoma rudens ir žie
mos meto veikla. Šis prane
šimas yra drauge ir kvieti
mas visoms lietuvių katali
kų draugijoms atsiųsti savo 
atstovus.

tvarkyti ir tuoj bus atiduo
ta spaudon. Kurie dar norė
tų savo pasveikinimus įdėti, 
prašoma paskubinti, nes bus 
pervėlu. Knyga bus gražiai 
išleista. Kiekvieno parapijie
čio šventa pareiga įdėti sa
vo pasveikinimą.

ŠTAI K/

MASKARADŲ BALIUS

Moterų Sąjungos 29 kp. 
lapkričio 25 d., šeštadienį, 
Apreiškimo par. salėje, ren
gia didelį maskaradų — kau
kių balių, kuriame bus duo
damos dovanos už gražiau
sius ir įdomiausius kostiu
mus. Kviečiami visi rengtis 
į šį gražų balių; bilietai bus 
po 35 et.

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

—Tretininkės 
sekmadienį nusifotografavo 
parapijos jubiliejinei kny
gai.

— Ateinantį sekmadienį 
Rožančiaus dr-ja per 9 vai. 
mišias eis prie Komunijos, o 
po to turės bendrus pusry
čius, par. salėje. Visos narės 
prašomos dalyvauti.

— Moterų S-gos kuopos 
susirinkimas įvyks spalių 8 
d., 4 vai. popiet; bus svar
bių dalykų aptarti. Narės 
kviečiamos ir naujų narių 
prirašyti. M. B.

praeitą

Jubiliejinė par. vakarienė 
įvyks lapkričio 26 d., Colum
bus Vyčių name, prie Pros
pect parko. Bilietas $2.00, 
tik šokiams — 75 c. Tikima
si keleto šimtų publikos.

40 vai. atlaidai bus spalių
15 — 17 d.d.

Kun. K. Paulonis parodė 
daug palankumo Chorų Są
jungai, nes savo lėšomis už
sakė chorų s-gos seimo de
legatams ženklelius. Jis vi
są dieną praleido jų seime, 
kurs pageidavo turėti jį dva
sios vadu.

Lietuvių Dienos suvažia
vimo proga, pas kun. Paulo- 
nį buvo keletai dienų apsi
stoję prof. dr. K. Pakštas, 
„Darbininko” redaktorius A. 
Kneižys ir daugelis kitų sve
čių.

Jau pradėtos choro prak
tikos, nes rengiamasi 40 vai. 
atlaidams. Norintieji pri
klausyti į chorą prašomi at
silankyti penktadienių vaka
rais.

PILIEČIŲ KLUBO
SUSIRINKIMAS

prąsiai sutinka.

Urbšio pareigos, 

ir tai palankumu 

IJarianapolis augt 

įpranta reikalą.

Visiems rūpi, kai 
^sutikti nauji 
toriai. Ateiną la 
k kad Lietuvoj 
feis vertinta lab

naujoje vietoje
REPUBLIC BAR & GRILL

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

Kad geriau patenkinti visus kostumerius ir draugus, J. 
nu <lls. įsikėlė į kitą daug patogesnę vietą, kampas 

rana ir Hooper Sts. Norėdami gauti tikrą nuoširdų lietu- 
vjstą patarnavimą, užeikite j naują vietą

498 Grand St., Brooklyn, N. Y.

XAVERAS STRUMSKIS1

ĮSTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU FASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM 
SAVAS PAS SAV^

mis, kleboniją. Be to, ačiū 
parapijiečių duosnumui, vi
sos skolos jau išmokėtos. Di
delis skaičius parapijiečių 
yra susiorganizavęs į bažny
tines draugijas, kurios kas 
mėnuo eina prie sakramen
tų. Parapijos jaunimas dide
lėje daugumoje baigęs savo 
lietuvišką katalikišką mo
kyklą ir yra stipriai susior
ganizavęs į parapijos Kata
likišką Jaunimo Sąjungą (C. 
Y.A.).

Parapijos jaunimas jau 
parodė savo gražų išauklėji
mą, pripildydamas erdvią 
bažnyčią, eidamas bendrai 
(in corpore) prie Komuni
jos ir stebindamas net kita
taučius savo gausingumu ir 
rimtumu Komunijos pusry
čiuose.

Be to, parapijos jaunimas 
jau pasirodė su savo milži
niškais parengimais ir gra
žiais programiniais suėji
mais vieną kartą į savaitę 
į Apreiškimo mokyklos audi- 
toriumą. žodžiu, sulaukus 25 
metų parapijos gyvavimo 
sukakties, tenka visiems 
karštai pasimelsti, dėkojant 
Dievui už suteiktas malones 
ir prašant, kad būtų leista 
šiai parapijai sulaukti dar 
auksinio jubiliejaus.

Kun. N, Pakalnis.

žino, kuriuos jis yra dėstęs 
įžymiems kitataučiams mok
slininkams ir politikams.

Ar reikia sakyti, kad dė
mesyje turime prof. dr. Kazį 
Pakštą, šių metų birželio 
mėnesį atvykusį iš Lietuvos 
ir praeitą vasarą skaičiusį 
politinės geografijos paskai
tas Kalifornijos universitete. 
Prof. Pakštas šiuo metu vie
ši Amerikoje ir lanko lietu
vius, kur jis kviečiamas. Jis 
maloniai priėmė K. Federa
cijos New Yorko apskrities 
kvietimą pakalbėti šios apy
linkės lietuviams spalių 9 
dieną, kitą pirmadienį.

Iki šiol minėdavom spalių 
9 d., kaipo gedulo dieną ry
šium su Vilniaus užgrobimo 
liūdnomis sukaktuvėmis. 
Drauge tai būdavo didelių 
tautinių pasiryžimų diena. 
Šiemet Vilniaus reikalas įga
vo visai naują veidą ir vi
siems svarbu susipažinti su 
nauja padėtimi. Prof. Pakš
tas yra daug keliavęs Euro
poje ir plačiajam pasaulyje; 
jis yra keliavęs po Sovietų 
Rusiją ir gerai žino jos da
bartinių vadų siekius. Visa 
tai turint dėmesyje, apylin
kės lietuviai turi nepaprastą 
progą susirinkti draugėn ir 
pasidalinti mintimis, kurių 
daugybę pabers prof. Pakš
tas.

Svarbios prof. Pakšto pra
kalbos įvyks spalių 9 d. 8 
vai. vak., Grand Paradise sa
lėje, kampas Grand ir Have- 
meyer St., Brooklyne.

matėsi jaunosios tėvai, arti
mi giminės, gen. konsulas J. 
Budrys su žmona, konsulato 
attache V. Stašinskas su 
žmona ir kiti.

6:30 vai. vak. Knapps 
Mansion salėje įvyko puota; 
čia dalyvavo per 160 svečių, 
kurie jauniesiems nešykštė
jo palinkėti daug laimės ir 
šviesios ateities. Telegramo
mis bei laiškais sveikinusių 
tarpe buvo Lietuvos minis- 
teris P. Žadeikis su žmona 
ir konsulato attachė A. Si
mutis su žmona.

Jubiliejinė parapijos isto
rijos knyga jau baigiama

Brooklyno lietuvių pilie
čių klubo susirinkimas įvyks 
šį penktadienį, rugsėjo 29 d., 
8 vai. vak. Jame bus praneš
ta apie klubo praėjusių tri
jų mėnesių finansinę padėtį. 
Visi nariai prašomi atsilan
kyti. Komitetas.

likime, kad skai 
s įdomu žinoti, 
aižioje rašė speci 
jims ir šiaip ka 
įguoliams skiriar

• i Pr. Kuraičio
• sus žurnalas „Ti 
■ f. Štai viena iši 
, gausio numerio:
. jei anuotų ši
• ebinti erdves i 

irti mūsų laukai; 
sialikai — neturė 
frankų ir prai 
gijo raudomis.

nėra blogybė 
k mes ją sutil 
ai, ryžtingai ir ,g 
iriau, jei mums i 
s lemta toliau ne 
šžiburį savo ran 
tikėjimas, rimtis 
ms duos galiu

tik daugiau c 
mūsų artimui 
ilgiajai tėvynei”

Kiekvienas supra 
Ijaus Lietuvos užs 
iiĮ ministerį Juo: 
ą savaitę atlėkus; 
Maskvą ir vėl 
Sauną. Kiek čia si 
io lėkti orlaiviu į 
nr reikėjo ginti

DALYVAVO LDS SEIME

Rugsėjo 24 — 25 d.d. 
Cambridge, Mass., Nekalto 
Prasidėjimo par. salėje įvy
ko Lietuvių Darbininkų Są
jungos 24 seimas, kuriame 
dalyvauti buvo nuvykęs ir 
„Amerikos” administrato
rius D. J. Averka, kurs yra 
ir L.D.S. centro valdybos na
rys. Jam teko vesti seimo 
kelis posėdžius. Į naują cen
tro valdybą D. Averka iš
rinktas ir sekantiems me
tams. Seime reikšmingą kal
bą pasakė prof. dr. K. Pakš
tas.

PRAMOGA LIETUVOS PA- 
VILIJONUI IŠLAIKYTI

AKELAIČIŲ VESTUVĖS

Praeitą sekmadienį, rugsė
jo 24 d., 4 vai. popiet, Ap
reiškimo par. bažnyčioje, 
kun. N. Pakalnis suteikė 
šliubą Alicijai P. Pelkutei ir 
Adolfui Akelaičiui. Jaunave
džiai su savo palydovais at
vyko į bažnyčią labai tvar
kingai ir atžygiavo prie alto
riaus pagal įdomų ceremo
nialą. Jaunąją prie altoriaus 
lydėjo jos tėvelis, kurs prie 
pat didžiojo altoriaus grote
lių ją perdavė jaunavedžiui.

Šliubo metu bažnyčia buvo 
pilna jaunavedžių pažįstamų 
bei jų draugų. Pirmose eilėse

Lietuvos Pavilijono tar
nautojos merginos kitą šeš
tadienį, spalių 7 d., 8 vai. 
vak., piliečių klubo salėje, 
280 Union Avė., ruošia sma
gius šokius, kurių pelnas 
skiriamas Lietuvos pavilijo
no išlaikymo reikalams. Vi
si lietuviai, ypač jaunuome
nė, prašomi paremti šią pra
mogą.

Šokiams gros Jono Navic
ko Nakties Pelėdų orkes
tras; šokių programa bus 
paįvairinta. Rengėjos vi
siems užtikrina smagų pasi
linksminimą.

FEDERACIJOS APSKRI
TIES NARIAMS

Federacijos New Yorko 
Apskrities susirinkimas į- 
vyks šį penktadienį, rug
sėjo 29 d., 8 vai. vak., Ap
reiškimo par. mokyklos pa
talpose. Visi nariai kviečia
mi atsilankyti, šis susirinki-

- Tel. STagg 2-7177

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
TeL EVergreen 8-9229

DR.ED.W. ŽUKAUCKAS
4302 Flatlands Avenue

VALANDOS: 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Ir pagal sutartį
Tel. NAvarre 8-1919

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)
ADVOKATAS

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

Tel. E Ver green 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc. 

Savininkas A Shrupskis
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmones todėl, kad jie valgo tikrą lletu- 
vlSką duoną. ’’GARSO” KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, 

keikias 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
AISKRYMAS 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.

mimo reikalus prie 
iaimyno pasiryžim 
lint Tėvynės gyi 
krito skaudi pareų 
$ sutartį; atidai 
lynui lietuvių gal 
■akaitu išugdytą, 
(Klaipėdos uosti 
mka susidurti su 
ingu kaimynu, p 
avo sostinę mažės 
ibių pavergimo c< 
Visų lietuvių nu 

i troškimai sujuni 
la ar linkėjimais, 
iui pasisektų gar
ėti tai, kas dar g 
eta. Svarbiausia, 
g, kad priespaud 
a viešpatavimo 1; 
aks užtarnauto g 
sonija nudardės

Ministerio Urbs

[alingu palanki 
du turėtume bū 
lieti tikslių žii 
ipažinti, kad ik 
’tų Rusija Li 
ilgiu buvo visai 
, žinoma, nekali 
munistinių agei

ir rausta nors 
hi komunistai 
ai savo spauc 
d Sovietų Rusi  j j 
etuvai pasiimti 
ip, viešai jie nėr 
sako jų sąžinei 

tas reikalas.

Tarime ir labai c 
l žinių. Mariana 
Įja šiomis dieno 

naują nuosav 
Jižymi tokiu p? 
p ir ligšiolinė, 
f sąlygomis įgj 
pavybė išspręs, 

būtinai re 
patalpų

Mmą. Kolegij? 
namų, kurier 

ft buvo numatyt 
Na. Tėvams Ma

• už numatyt 
Į įsigyti r
• ir dar graži 

.? I mišku ir vilioj
įtvomis.


