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NUĖJAI

kitų svar.

Tiek daug kalbama, rašo
ma, garsiai deklamuojama, 
pakuždomis šnibždama jau

smo reikalais, jo įtraukimu 
į j lietuviškas organizacijas! 
Į Deja, daug yra progų, auk- 
Įsinių progų, kurios lieka ne- 
į išnaudotos. '

Connecticut valstybėje jau , 
septinti metai veikia visas 

•lietuvių katalikų jaunimo

rdaskutis, 
te surado
?, kurios
eta 1907 (draugijas jungianti sąjunga, 
ą.

)s, kurie

jturinti per 1,000 narių. Jos 
Ivienam svarbiausių vadų, 
Ikun. Ed. Gradeckiui, rūpėjo 
ir rūpi šį tūkstantį gražiau
sių jaunuolių įjungti į Kata- 

jlikų Susivienijimą. Jauni
mas šiam reikalui jau nu

peiktas, dirva paruošta, rei
kia tik centro energingo ir 

i skubaus žygio. Vyksta susi
rašinėjimas, bet — be vai
sių. Jaunimas klabenasi prie 
Susivienijimo durų, bet jos 
jiems neatidaromos.

Tūkstantis laukia, o Susi
vienijimui sunku atsiųsti 
bent vienai savaitei žmogų, 
kurs turėtu tik nuskinti per 
keleris metus stropiai bran
dintą augalą. Kaip tokį da
lyką suprasti?

Maryte
MM
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i Vilniaus krašto lietuviams 
Į paramos reikalu visur eina 
!judėjimas; kad ir mažokai 
aukojama, bet svarbu, kad 
latjaučiama. Bet šalia šio 
milžiniškos reikšmės darbo 

■ reikia budriai rūpintis ir sa
lvo spaudos išlaikymo reika- 
įlais. Jei spaudą paliksime ei
ti „savo keliu”, jei jos nuo

latiniu tobulinimu nesidomė- 
'sime, jei leisime jai nuskur
sti, kas žadins mumyse mei- 

jlę tautai, kas jungs išsisklai
džiusius plačioje šalvje, kas 
[kvies draugėn gyventi ir 
I dirbti ?

Ypač lietuviai katalikai 
I turėtų gyviau įsipareigoti 
I domėtis savo spaudos gyve
ni nimu, jos klestėjimu. Būki- 

, me atviri, pasisakydami, kad 
j kataliku spauda yra gyveni

mo būtenybė. Negalima įsi- 
: vaizduoti susipratusio kata- 
I liko, neremiančio ir neskai- 
| tančio katalikiško laikraščio. 
I čia reiktų visiems arti šir- 
I dies laikyti neseniai „Darbi- 
| ninke” kun. K. Urbonavi- 
j čiaus parašyti žodžiai:

„Katalikiškos spaudos rė- 
1 mimas... — stambi ir šventa 
mūsų pareiga, kaip kad lan
kymas Mišių, klausymas pa
mokslų, atlikimas Velyki
nės. Ne vienas Popiežius y- 
ra taip mus įpareigavęs. To 

' nereikia pamiršti”.

raugus, 1 
I, kampas 
irių lietu-

j Nors šioje skiltyje ne kar- 
| tą jau minėta, bet ir vėl ver

ta priminti, kad amerikiečių 
lietuvių kultūrinio gyvenimo 
tikra pažiba yra du mėnesi
niai žurnalai — „Studentų 
Žodis” ir „Šv. Kazimiero 
Akademijos Aidai”. Abu jau- 

Inimo žurnalai, abu jaunimo 
; prirašomi tik lietuviškai.

Daugeliui ir idealistų lie- 
j tuvių amerikiečių atrodo ne- 
j sąmoninga užsispyrusiai lai- 
\ kytis įsitikinimo eiti į jau- 
\ nimą tik grynai lietuvišku 
’ keliu, tik lietuvių kalba. Bet 

ar tai ne idealas, vertas la- 
i bai sunkių pastangų, nors 
; dažnai ir neduodančių ap- 
i čiuopiamų vaisių? Lengvu 

keliu gali bet kas eiti!

Jaunieji lietuviai ameri
kiečiai turėtų suprasti, kad 
visos pastangos išlaikyti lie
tuvių kalbą jaunuomenėje 
gyvą yra šviesiausias noras 
niatyti lietuvį amerikietį 
jaunuolį sąmoningu, tobulu 
žmogumi, čia labai įsidėmė
tinas „Studentų žodžio” lap
kričio laidoj vieno tauraus
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Stebuklingas Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslas, 
prie kurio spalių 29 d. pirmą kartą, po 19 metų, atlaiky
tos lietuviškos pamaldos.

VILNIUI AUKOJA VISAS KRAŠTAS
Kaunas. — Aukos Vilniui 

įvairiomis formomis visoje 
Lietuvoje ir, kiek girdėti už
sieniuose, sparčiai renka

bendradarbio šis pareiški
mas:

„...Dievas kiekvieno atski
ro individo prigimtyje įdie
gė ir kurios nors tautybės 
pradus. Taigi, žmogus, ku
ris nesistengia išvystyti ligi 
galimai aukščiausio laipsnio 
savo gimtosios tautybės 
pradų, niekad negali tapti 
visais atžvilgiais tobulu, ar
ba, pilnutine asmenybe. 
Tautybės ryškiausias pažy
mys, kartu ir brangiausia 
josios vertybė, yra gimtoji 
kalba”.

Kas gi iš garbingų žmonių 
nenorėtų matyti savo tautos 
gausiausią dalį — jaunimą 
pilnutinėmis asmenybėmis?

Tarp įvairių gražių savu
mų lietuvių tautai tenka pri
skirti ir kuklumą. Kiek turi
me turtingų asmenybių, ku
rios atlieka didelius darbus, 
o viešumai jos lieka nežino
mos. Tokie asmenys leidžia 
kitiems išplaukti į viešumą 
ir per juos jie atlieka stam
bius žygius. Čia norėtųsi 
paminėti vieną pavyzdį.

Praeitą sekmadienį Wa
terbury, Conn., įvyko dide
lės iškilmės, kuriose pa
gerbtas sukaktuvininkas, 
kun. Valantiejus. Ir bažny
čioje ir salėje viskas praėjo 
gražiausiu pasisekimu. Viso 
darbo priešakyje, visą ruošą 
judinusia jėga buvo kun. 
Ben. Gauronskas, bet... iškil
mėse jis niekur nefigūravo, 
jo vardo niekas viešai nemi
nėjo, tačiau visur jausta jo 
darbšti ranka, jo meilė ir 
pagarba pasiimtai veiklai. 
Ir kuklumu galima atlikti 
dideli darbai.

mos. Pavyzdžiui, Jaunųjų 
Ūkininkų Ratelių valdyba 
nutarė suteikti 25 knygynė
lių komplektus Vilniaus kra
što J. Ū. rateliams, paskirti 
50 jauniems vilniškiams sti
pendijas žemės ūkio mokyk
lose, 50 ūkininkaičių, ratelių 
nariams iš Vilniaus krašto 
sudaryti galimumą atlikti 
Lietuvoje pavyzdinguose ū- 
kiuose ūkinę praktiką, duoti 
vilniškiams 1000 vaisinių 
medelių sodyboms apsodin
ti ir surengti vilniškiams 
JŪR nariams didelę ekskur
siją po visą Lietuvą.

Vytauto Didž. universiteto 
studentų atstovybė nutarė 
įsteigti Vilniaus krašto lie
tuviams studentams šelpti 
fondą, į kurį iš savo sutau- 
pų paskyrė 6000 lt. Biržų 
Žemės Ūkio draugija, jos na
riai ūkininkai paskyrė po 12 
svarų javų nuo kiekvieno 
savo žemės ha, kas sudarys 
apie 30 tonų, apie 6000 litų 
vertės; be to, draugija pa
skyrė 500 lt. pinigais ir jos 
tarnautojai iš savo algų 5 
proc. mėnesinių pajamų. 
Kupiškio Žemės Ūkio koope
ratyvas paskyrė 1000 litų.

SUOMIAI SUKĖLĖ GYNI
MOSI PASKOLĄ

Helsinkiai. — Savo vals
tybės gynimo reikalams suo
miai jautriai atsiliepė į vy
riausybės paskelbtą 500 mi
lijonų markių paskolą, ku
rios lakštai išpirkti anks
čiau nustatyto laiko ir pati 
suma pralenkta visu šimtu 
milijonų markių.

Derybos su Sovietų Rusija 
neatnaujinamos. Maskvos 
laikraščiai dažnai rašo, kad 
Suomija pražūsianti finan- 

. siškai, kadangi ji dabar lai- 
i ko labai didelę kariuomenę.

VOKIEČIAI ŽIAURIAI 
MALŠINA ČEKUS

! Praha. — Čekai sukėlė iš- 
, tisą eilę neramumų, kuriuo- 
i se reikalauta čekams laisvės, 
protestuota prieš vokiečius. 
Neramumų vadovais buvo 
universiteto studentai ir vi- 

. dūriniu mokyklų mokslei
viai. Nacių policija išsklai
dė čekų minias, keliolika 

i šimtu suareštavo, o 12 čekų 
tuojau sušaudė. Prahos uni- 

i ■’■ersitetas, vienas seniausių 
i Europoje, uždarytas 3 me
tams.

OLANDAI NUŠOVĖ VO
KIEČIŲ ORLAIVĮ

Amsterdamas. — Olandi
jos priešlėktuviniai ginklai 
buvo paleisti į darbą, kai 
Olandijos pusėje pasirodė 
vokiečių karo orlaivis. Olan
dams pavyko orlaivį pašau
ti; orlaivis nukrito, lakūnas 
užmuštas.

ŠAULIŲ SĄJUNGOS
RIMTAS ŽODIS

Kaunas. — Lietuvos Šau
lių Sąjungos Taryba, apta
rusi momento klausimus, 
gyvai domėdamasi Vilniaus 
krašto kuo greičiausiu susi
liejimu su Lietuva, nutarė 
prašyti vyriausybės į atgau
tosios srities administraciją 
skirti tik gerus patriotus, 
susipratusius ir aukštos kul
tūros lietuvius, kurie galėtų 
greitam krašto sutapimui su 
Lietuva teigiamai patarnau
ti; be to, taryba išreiškė pa
geidavimą, kad visoje Lietu
voje būtų sustiprinta kultū
rinė veikla ir kad pagal pa
ruoštą planą būtų sistema- 
tingai rūpinamasi gyventojų 
ir ypač darbininkų sociali
niais ir kultūriniais reika
lais.

NUSKENDO TRYS
LIETUVOS VOKIEČIAI
DAR NEIŠKRAUSTOMI

Kaunas. — Vokietijos vy
riausybės įgaliotinis vokie
čiams iš Estijos ir Latvijos 
perkelti į reichą, kurs lankė
si ir Lietuvoje, spaudos at
stovams pareiškė, kad dėl 
vokiečių perkėlimo iš Lietu
vos reicho vyriausybė dar 
nesiėmusi jokios iniciaty
vos. Vokiečių grąžinimas į 
reichą negalįs būti atliktas 
vienu kartu. Kada būsią pra
dėta tartis su Lietuva dėl 
vokiečių iškėlimo, dar nesą 
žinių. Berlyne manoma, kad 
artimoje ateityje derybų su 
Lietuva tuo reikalu netenką 
laukti.

Iš Kauno vokiečių koloni
jos sluoksnių patiriama, kad 
šiuo metu Lietuvos vokiečiai 
esą aprimę. Tačiau savo 
turtus dėl visa ko jie sten
giąsis kuo greičiau likvi
duoti. Vienas atsakingas vo
kiečių kolonijos asmuo pa
reiškė: „Dabar mes žinome, 
kad anksčiau ar vėliau turė
sim Lietuvą apleisti”.

New Yorko vandens sky
riaus vadovybė pranešė, kad 
vandens rezervuaruose van
duo senka ir prašo New 
Yorko miesto gyventojų tau
pyti vandenį, nes, jeigu lie
taus greit nebus, tai gali 
miestui pritrūkti vandens.

Siaučiančio Europoje karo 
aplinkuma sutrukdo laiškų 
ir laikraščių atsiuntimą iš 
Lietuvos, kur dabar tiek 
daug nauja, kur vyksta nau
jas gyvenimas, pilnas naujo 
džiaugsmo ir naujų rūpes
čių. Ką tik gauti laikraščiai 
bent iš dalies atskleidžia, ką 
Lietuva pergyveno spalių 27 
— 29 dienomis, kai Lietuvos 
kariuomenė įėjo į Vilnių ir 
atvaduotą jo sritį. Įspūdin
giausios iškilmės įvyko Vil
niuje spalių 29 d., sekmadie
nį, Kristaus Karaliaus šven
tėje, kai Gedimino kalne iš
kelta trispalvė. Apie šias iš
kilmes ir paduosime čia ži
nias iš Lietuvos laikraščių:

Trečioji Vilniaus, Vilniaus 
srities ir visos Lietuvos 
džiaugsmo diena, buvo įspū
dingiausia ir visiems lietu
viams, kurie turėjo progos 
tą dieną būti Vilniuje ir ku
rie visas iškilmes sekė prie 
radijo priimtuvų, pasiliks li
gi mirties atmintina. Visą 
dieną ir tai jau trečią dieną 
iš eilės beveik visus Lietu
vos namus puošė trispalvės 
vėliavos, skelbiančios džiau
gsmą ir lietuvių ilgamečių 
troškimu išsipildymą. Viso
se bažnyčiose Vilniaus grįži
mo intencija buvo laikomos 
pamaldos. Visose bažnyčiose 
buvo nepalyginti daugiau 
žmonių negu paprastais sek
madieniais.

Prie Aušros Vartų
Jau 9 vai. Vilniuje pradėjo 

minios žmonių telktis prie 
Aušros Vartų. Apie 11:30 
vai. Aušros Vartų koplyčioje 
prasidėjo iškilmingos pa
maldos, į kurias atsilankė 
karinės ir civilinės Vilniuje 
esančios valdžios vadovai, 
Vilniaus lietuvių vadai, Ge
dimino pulko karių garbės 
kuopa su vėliava, kurioje 19 

'metų buvo įrašytas šūkis:

LIETUVOS LAIVAI
Kaunas. — Praeitos savai

tės gale Baltijos jūros šiau
rėje, susidūrę su minomis, 
nuskendo du Lietuvos pre
kybiniai laivai — „Panevė
žys” ir „Nida”, šios savaitės 
pradžioje Šiaurės jūroje, ne
toli Rotterdam©, nuskendo 
trečias Lietuvos laivas — 
„Kaunas” (1,520 tonų). Pra
nešama, kad „Kauno” nelai
mėje žuvo vienas lietuvis 
jūrininkas, kiti išsigelbėjo. 
Ar išgelbėti kitų dviejų lai
vų įgulų nariai, žinių dar 
negauta.

„Kaunas” važiavo tuščias 
Anglijos kryptimi, kur rei
kėję pasiimti įvairių prekių.

VOKIEČIAI STROPIAI SE
KA RUSIJOS ŽINGSNIUS

Washington. — Čia gauta 
iš diplomatinių sluoksnių ži
nių, kad Vokietijos kariuo
menės vadovybė labai stro
piai seka Rusijos žingsnius 
Pabaltijo kraštuose. Esą, pa
gal vokiečių rusų susitarimą 
Suomija nebuvusi numatyta 
Rusijos įtakai. Dabar vokie
čiai bijo, kad rusai neplėstų 
savo įtakos Skandinavijoje. 
Labai daug rūpinamasi ir 
dėl galimo Rusijos žygiavi
mo į Balkanus.

Šiemet Padėkos dieną lap
kričio 23 d. šventė 23 vals
tybės, gi lapkr. 30 d. švęs 
kitos 23 valstybės. Texas ir 
Kolorado švenčia abi dienas.

„O Marija, grąžink mums 
pavergtą Vilnių!”

Po 19 metų pirmą kartą 
prie Aušros Vartų griaus
mingai suskambėjo lietuvių 
kalba kreipimasis į stebuk
lingąjį Marijos paveikslą. 
Pamaldos pradėtos giesme 
„Pulkim ant kelių visi krikš
čionys”. Ta giesmė orkestrui 
pritariant buvo giedama ir 
daugtūkstantinės . minios. 
Pamaldas laikė ir pamokslą 
sakė Gedimino pulko kape
lionas kun. Veblaitis.

Trumpame, bet jausmin
game pamoksle kun. Veblai
tis pareiškę, kad jau išmušė 
valanda, kada iš visos Lie
tuvos turime laimės atvykti 
ir pasimelsti prie šventovės 
— Aušros Vartų, prie ste
buklingojo Marijos paveiks
lo. Ilgesys, kuris tęsėsi 19 
metų, išsipildė. Marija nu
šluostė mūsų brolių vargo 
ašaras. Mūsų širdys šiandien 
kupinos dėkingumo stebuk
lingajai Dievo Motinai. Su 
džidugsmu krūtinėse šian
dien meldžiamės į Mariją, 
kad ji pagelbėtų sugydyti į 
vieną kūną buvusias atskir
tas mūsų tautos ir mūsų že
mių dalis.

Po pamokslo Marijos lita
niją kalbėjo kunigas ir tūk
stantinė minia. Daugis žmo
nių kalbėdami litaniją šlaks
tė veidus džiaugsmo ašaro
mis.

Katedros aikštėje
1:45 vai. prasidėjo iškil

mės katedros aikštėje. Čia 
buvo išsirikiavę pirmojo Ge
dimino pulko karių daliniai, 
7 pulko kuopa, pirmojo arti
lerijos pulko atsarginė gru
pė, trečiojo kavalerijos pul
ko eskadronas, tankų kuopa 
ir kitų kariuomenės dalių 
daliniai. Aplink visą aikštę 
vedančiose gatvėse buvo su
sirinkusios minios* žmonių. 
Jos visą laiką kariuomenei 
kėlė ovacijas. Tuo pat laiku 
virš Vilniaus, labai žemai 
skrisdami pasirodė aviacijos 
lėktuvai, pirmieji laisvosios 
Lietuvos sakalai. Minia, pa
mačiusi lėktuvus, entuzias
tiškai juos sveikino, šaukda
ma: „Valio Lietuvos aviaci
ja”. Entuziazmas palydėtas 
mosuojamomis skarelėmis ir 
į viršų lenkiančiomis kepu
rėmis.

Tik praėjo kelios minutės 
ir vėl minia entuziastiškai’ 
sveikino katedros aikštėje 
pasirodžiusi ant žirgo Vil
niaus rinktinės vadą div. 
gen. Vitkauską su savo šta
bo karininkais.

2:13 vai. popiet trimito 
garsas paskelbė Gedimino 
kalne prasidedančias vėlia
vos iškėlimo apeigas.

Gedimino kalne
Tai buvo didžiausio susi

kaupimo ir įtempimo minu
tės. Kitas trimito garsas at
siliepė Gedimino kalne. Kal
ne tuo metu buvo Gedimino 
pulko garbės kuopa.

2:15 min., po 19 metų, vėl 
pakilo didelė Lietuvos tri
spalvė. Ją pasveikino visų 
Vilniaus, Vilniaus srities ir 
visos Lietuvos bažnyčių var
pai, 21 patrankos šūvis ir 
Lietuvos Himnas giedamas 
šimtatūkstantinės minios. 
Kariai pakilusią vėliavą ger
bė ginklu. Visų veidai atsi
grįžo į Gedimino kalną; iš 
aikštės buvo aiškiai matyti 
Gedimino bokšte plevėsuo
janti ir džiaugsmą skelbian
ti vėliava. Žmonės ją sutiko]

neapsakomomis ovacijomis. 
Tuoj iš kalno grįžo garbės 
kuopa ir tie kariai, kurie vė
liavą iškėlė. Vėliavą iškėlė 
vienas karininkas, vienas 
puskarininkis ir vienas eili
nis kareivis. Pažymėtina, 
kad vėliavą iškėlęs karinin
kas yra vilnietis lietuvis, 
Vilniuje gimęs ir augęs.

„Įsikūnijo svajonės”
Vilniaus rinktinės vadas 

div. gen. Vitkauskas, kalbė
damas į karius ir gausiai iš
kilmėse dalyvaujančius civi
linius gyventojus pareiškė, 
kad įsikūnijo mūsų didžiau
sias troškimas ir svajonės.

Baigdamas kalbą gen. Vit
kauskas energingai pareiš
kė, kad: „Mes esame lietu
viais gimę, lietuviais gyve
name ir tik lietuviais nori
me mirti!” Tie žodžiai mi
nios buvo palydėti griaus
mingomis, ilgomis ovacijo
mis ir nepaprastu dvasios' 
pakilimu giedant „Lietuviais 
esame mes gimę”

Garbės tribūnoje tuojau 
buvo pasirašytas Gedimino 
kalne vėliavos iškėlimo ak
tas, kurį pirmas pasirašė 
gen. Vitkauskas, paskui Vil
niaus lietuvių komiteto pir
mininkas Stasys, Vilniaus 
lietuviai, Amerikos lietuviai, 
taip pat pasirašė aktą ir 
buvęs Vilniuje Amerikos ne
paprastas pasiuntinys ir įga
liotas ministeris Lietuvai 
Norem, Dr. Juška, Šaulių 
Sąjungoj vadp;L pik. Salat 
džius, Gedimino kalne iškėlę 
vėliavą kariai, spaudos at
stovai ir kiti.

Karių paradas
Po to prasidėjo kariuome

nės paradas. Pirmieji pro 
garbės tribūną iškilmių mar
šu pražygiavo Gedimino pul
ko kariai su pulko vėliava, 
kurioje yra D. L. K. Gedimi
no paveikslas.. Toliau žygia
vo kiti kariuomenės daliniai. 
Minios visą laiką be per
traukos sveikino kariuome
nę, jai keldamos griausmin
gas ovacijas.

Po parado katedros aikš
tėje koncertavo policijos or
kestras.

Kariuomenės daliniai ir 
organizacijos su vėliavomis 
nuvyko į Rasų kapines ir 
pagerbė už Vilniaus laisvę 
kritusius partizanus, 'savo- 
norius — kūrėjus, karius ir 
kitus anų laikų veikėjus. 
Paskui buvo pagerbtas lietu
vių tautos patriarcho Dr. 
Jono Basanavičiaus kapas. 
Jų visų kapai papuošti lais
vojo Vilniaus gėlėmis.

7 vai. vak. atidarytas Vil
niaus radiofonas. Pirmieji iš 
jo programą atliko kariai, 
suruošdami savo sekmadie
ninę radijo valandą. Nuo tos 
valandos jau veikia Vilniaus 
Radiofonas su savo atskira 
programa. Vilniaus Radiofo
nas, be karių valandos, tą 
pačią dieną dar davė plačią 
Vilniaus ir Vilniaus srities 
išlaisvinimo apžvalgą ir pra
nešė keletą informacijų. *

Vilniuje viešėjo Vytauto 
Didžiojo Universiteto stu
dentų gausi ekskursija. Ji 
dalyvavo visose iškilmėse 
ir vėlai naktį grįžo į Kauną. 
Aušros Vartuose suruoštose
pamaldose pirmą kartą gie
dojo Vytauto Didžiojo Uni
versiteto studentų choras 
K. Kavecko diriguojamas. 
Buvo nuvykusi grupė rašy
tojų ir dailininkų, kurie au
tobusu grįžo vakare.
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‘Uitus It žinių Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai korespon 
dentams negrąžinami, jei tam tlksjul neprislunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAŪČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

Vilniaus Gyventoju Nuotaikos
Vilnius. — Lietuvos isto

rinės spalių 27 — 29 dienos, 
nuo Lietuvos kariuomenės 
įžengimo į Vilniaus kraštą 
iki Lietuvos vėliavos iškėli
mo Gedimino kalne, nuaidė
jo visame pasaulyje. Istori
niam žygiui į tikrąją Lietu- 

■ vos sostinę be gausybės visų 
sluoksnių ir organizacijų at
stovų lietuvių buvo prisirin
kę ir 29 užsienių spaudos bei 
telegramų agentūrų atstovų, 
kurie visus svarbiausius žy
gio ir teisingumo atstatymo 
momentus bevieliais keliais 
išsiuntinėjo ne tik po Euro
pos kontinentą, bet ir į kitą 
Atlanto pusę. Vis dėl to joks 
genijus negali aprašyti nei 
kitam perduoti tų įspūdžių, 
kokių pergyveno tie laimin
gieji, kuriems laimė lėmė 
asmeniškai dalyvauti ir savo 
siela pergyventi tas visos 
lietuvių tautos džiaugsmo 
dienas. Visa Lietuva tas die
nas sekė prie radijo priimtu
vų, susirinkdami kaimuose į 
tuos namus, kuriuose tokie 
priimtuvai buvo; didžiąją 
džiaugsmo dieną, spalių 29, 
kurią patrankų 21 šūviui sa
liutuojant, Vilniaus gyvento
jams džiūgaujant, Gedimino 
Kalne suplevėsavo Lietuvos 
Vėliava, ne tik Vilniuje, bet 
visoje Lietuvoje bažnyčiose 
ėjo iškilmingos dejonės pa
maldos ir skambėjo varpai, 
į kurių galingą chorą įsilie
jo ir brolių amerikiečių au
kotasis Lietuvai Laisvės 
Varpas, kurs, beje, greičiau- 
sioj ateityje bus iškilmingai 
perkeltas į Katedros bokštą 
amžinojoj sostinėj Vilniuje, 
ir kurio džiugus skambėji
mas buvo perduotas radijo 
bangomis iš Kauno į Vilnių 
tą valandą, kada Laisvės 
gatvės aikštėje Vilniuje spa
lių 28 d. sostinės gyventojų 
minios be tautybės ir kitų 
skirtumų entuziastingai 
sveikino ką tik įžengusią 
Lietuvos kariuomenę.

Vilnius, belaukdamas ne
sulaukdamas Lietuvos ka
riuomenės, jau gera savaitė 
kaip buvo pasistatęs visose 
svarbesniosė gatvėse iškil
mingus vartus, papuoštus 
vainikais ir laukimo bei 
sveikinimo šūkiais nebe tik 
lietuvių, bet ir lenkų kalbo
mis. Įžygiavimo dieną visas 
miestas pasipuošė tokia 
gausybe tautinių lietuviškų 
vėliavų, kokia ir laikinoji so
stinė Kaunas nevisuomet pa
jėgdavo pasirodyti.

„Vilniaus gyventojai svei
kina Lietuvos kariuomenę”, 
didžiausias parašas 
didžiuosius iškilmių 
pastatytus Laisvės 
(buv. Jurgio, vėliau
vičiaus) pradžioje, prie Ka
tedros aikštės. „Miasto Ge- 
dymina wita Armiję Litews- 
ką” — kalbėjo didžiulis pla
katas skersai Vilniaus gat
vės. Panašių sveikinimo šū
kių buvo prie miesto geležin
kelio stoties, prie visų gat
vių, kuriomis buvo laukiama 
įžengiant kariuomenę ir pa
čiame miesto centre. Taip 

' pat iškilmingi vartai buvo 
pastatyti prie buv. demar
kacijos linijos, kur mūsų ka
riuomenei peržengiant trijo
se vietose buvo piūklais per
plautos užsklandos ir sude
gintos 19 metų Vilniaus kra-

puošė 
vartus, 
gatvės 
Micke-

štą nuo nepriklausomosios 
Lietuvos skyrusios gairės 
Ne tik į Vilnių buvo prisi
rinkę daugybės žmonių iš 
gana tolimų Vilniaus krašte 
vietų, bet taip pat kariuo
menei einant keliais į Vilnių 
gretimųjų kaimų ir mieste
lių gyventojai su gėlėmis 
pulkais rinkosi pakelėmis, 
visur širdingai sveikindami 
laisvės ir nepriklausomybės 
nešėjus.

Pergyvenęs rūsčias die
nas, savaites, mėnesius ir il
gą metų eilę Vilniaus mies
tas, vos tik Lietuvos kariuo
menei įžengus, pradėjo ati
darinėti ligi šiol užrakinėtas 
duris ir užkalinėtus langus, 
kuriuose pradėjo 
dar. išsaugotus 
maisto ir kitokių 
likučius. Spalių 
12 vai. iki vėlybo vakaro vis 
naujoms kariuomenės da
lims įtraukiant, minių mi
nių minios, užtvindžiusios 
gatves, susiliejo į vieną ne
paliaujamą, kelias valandas 
trukusį, šimtatūkstantinį 
chorą „Valio!” Kur Vilniaus 
ir tiek gėlių ėmė, kuriomis 
greit buvo papuoštos visų 
karių krūtinės, apvainikuoti 
pabūklai ir nubarstyti keliai 
bei gatvės, kuriais pražygia
vo lietuviškieji, pulkai! Vi
sur skambėjo: „Sulaukėme! 
kur buvote užtrukę? Sveiki
name ! Witamy! Valio! ”; pa
starąjį šūkį buvo išmokę visi 
vilniečiai ir tie, kurie šiaip 
lietuvių kalba ligi 
nemanė interesuotis!

Lietuvių, vietinių 
baltgudžių, žydų ir 
tautybių vardu sveikinimo 
širdingas . prakalbas pasakė 
jų centrinių organizacijų at
stovai savo kalbomis, kurios 
radijo garsiakalbiais buvo 
perduodamos keliose miesto 
vietose ir oro bangomis iš
nešiotos po visą nepriklauso
mąją Lietuvą ir už jos sienų 
likusias lietuvių a sodybas. 
Negreit tą pirmąjį vakarą, 
spalių 28 d., minios teišsi- 
skirstė pirmą kartą po ilgų
jų metų ir paskutinių rūsčių 
dienų ramiai pasilsėti.

Antroji, spalių 29 d. iš
aušo jau gatvėse rasdama 
nepaprastai ir Vilniui atpra
stą didelį judėjimą. Kas 
skubėjo į maldos namus sa
vo padėka ir lūkesčiais pasi
dalinti su savo siela, kas ne
šė gėles, vainikus į Rasų 
kapines, savo džiaugsmu su 
brangiaisiais mirusiais pasi
dalinti, kas — pirmasis ne
kliudomai su atžygiavusiais 
susitikti, pasikalbėti. Ir an
troji didžioji Vilniaus diena 
praėjo lygiai, kaip pirmoji, 
labai iškilmingai.

Inž. Petro Vileišio rūmai Vilniuje, kur gyveno ir dirbo 
dr. Jonas Basanavičius.

IŠ TĖVŲ ŽEMES

išstatinėti 
skurdžius 
reikmenų 
28 d. nuo

šiol nė

lenkų, 
totorių

— Vilniaus paskolai vyk
dyti imama pagrindu dės- 
nys, kad kas daugiau uždir
ba, tas daugiau turės ir pa
skolos lakštų pirkti. Valsty
bės tarnautojai bus paragin
ai įsigyti lakštų už sumą, 
kuri sudaro nuo 14 iki 150 
proc. mėnesinės brutto al
gos. Panašiai bus paragin
tos ir laisvosios profesijos, 
bei kiti darbo pajamų mo
kesčių mokėtojai, nejudamų 
turtų miestuose savininkai, 
prekybininkai ir pramoninin
kai. Paskola galima įsigyti 
nuo lapkr. mėn. pradžios.

— Katalikų spaudoje ke
liamas klausimas įkurti Vil
niuje antrąją metropoliją 
Lietuvos bažnytinėje pro
vincijoje. Ši metropolija ga
lėsianti apimti Vilniaus, 
Kaišiadorių ir Panevėžio 
vyskupijas, o kitos vyskupi
jos galėtų būti Kauno me
tropolija.

— Šiemet nuo metų pra
džios išvežta į užsienius jau 
arti 100 milijonų kiaušinių, 
kas yra apie 100,000 kiauši
nių daugiau, kaip pernai.

— Lietuvos oro susisieki
mas tarp Kauno ir Rygos 
yra labai gyvas. Lėktuvais 
„Stepas Darius” ir „Stasys 
Girėnas” kasdien į vieną ir 
kitą pusę vežiojami kelei
viai, paštas ir mažesni siun
tiniai.

— Finansų ministerijos 
nurodymu, nuo spalių 20 d. 
geriamojo spirito ir degtinės 
monopolis pakeltas apie 25 
proc: Taip pat pabrangintas 
alus ir šiek tiek tabako dir
biniai.

— Kazlų Rūdos miškų 
urėdijos tarnautojai susirin
kę nutarė iš savo algų suau
koti 1000 litų karo ir prie
spaudos ' suvargintiems bro
liams vilniečiams sušelpti. 
Panašių aukojimų daroma ir 
daugelyje kitų provincijos 
miestų ir miestelių valdinin
kų ir tarnautojų tarpe.

— Pagal Lietuvos versli
ninkų įstatus, Lietuvos ver
slininkų sąjungos buveinė 
yra Lietuvos sostinė, tad at
gavus Vilnių, manoma, kad 
Lietuvos Verslininkų Sąjun
ga netrukus persikels į Vil
nių, kur persikels ir versli
ninkų organas „Verslas”. 
„Verslo” vyr. redaktorium 
paskirtas iš Amerikos grį
žęs Albinas Briedis.

— Po Klaipėdos prijungi
mo prie Vokietijos, daugelis 
lietuviškų įmonių buvo suta
rę su vietos vokiečių firmo
mis arba pavieniais asmeni
mis savo nuosavybes jiems 
parduoti, bet pradėjus iš 
Baltijos iškraustyti į Vokie
tiją vokiečius, tie pirkimai 
pardavimai sustabdyti, ma
noma, kol paaiškės bendroji 
būklė.

— Įvykusiame valdžios ir 
didesniųjų privačių įstaigų 
tarnautojų atstovų pasitari
me nustatyta, kad valdžios, 
savivaldybių ir privačių įs
taigų tarnautojai vilnie- • 
čiams šelpti skirtų nema
žiau, kaip vienos dienos sa- . 
vo uždarbį nuo pagrindinio < 
mėnesinio atlyginimo. j

— Londono lietuvių klube < 
įvykusiame gausiame lietu- - 
vių susirinkime, aptarus Lie- (

■ tuvos būklę ir Vilniaus grį- 
• žimą Lietuvai, nutarta svei-
■ kinti Lietuvos vyriausybę ir
■ visą lietuvių tautą su sosti-
■ ne Vilniumi.

— Kauno miesto taryba 
nutarė pradėti statyti Vili
jampolėje eilę nedidelių vie
no buto namelių su 500 — 
600 ketv. metrų sklypais 
daržams įsirengti. Tie name
liai bus atiduodami lengvo
mis išsimokėjimo sąlygomis 
darbininkams.

— Rugpiūčio mėnesio ant
roje pusėje keli Kauno 
skautai išvyko į Prancūziją 
pargabenti ten nupirktą 
skautams naują jachtą, kuri| 
turėjo būti laikoma Švento
sios uoste. Su naująja jach
ta skautai dar rugsėjo 6 d. 
išplaukė per Atlantą į šiau
rės jūrą, iš kur turėjo pa
siekti Baltiją ir Šventąją. 
Nuo to laiko nebebuvo gau
ta jokių žinių, tik spalių 6 d. 
gautas įgulos nario Gedgau
do laiškas, kuriame prane
šama, kad jachta ir įgula 
tebeklaidžioja Lamanšo ka
nale ir yra labai sunkiose 
sąlygose, ir nebežino, kaip 
pasiekti Lietuvą.

— Lietuvos Valst. Opera 
ir Drama rengiasi pradėti 
Vilniuje vaidinti reguliariais 
laikotarpiais. Opera tuojau 
statys „Otelo”, o drama — 
„Šarūną”.

— Spalių 28 d., Lietuvos 
kariuomenės Vilniun įžengi
mo dieną, Kaune, Valst. Te
atro sodelyje buvo atideng
tas pirmosios lietuviškos 
operos autoriaus, muziko ir 
kompozitoriaus Miko Pet
rausko paminklas, pastaty
tas ant granitinio piedesta- 
lo, kur iškalta Miko Petraus
ko vardas, pavardė ir gai
dos. Atidaryme dalyvavo di
delis artistų, muzikų, rašy
tojų ir žurnalistų būrys ir 
Miko brolis Kipras Petraus
kas. Įamžinant velionies at
minimą, prakalbas pasakė 
Liudas Gira ir Kauno bur
mistras Merkys.

— Nuo spalių 29 d. įves
tas reguliarus traukinių su
sisiekimas tarp Kauno ir 
Vilniaus. Kasdien ten ir at
gal vaikščioja po keturis 
traukinius.

— Patiriama, kad organi
zuojamos kelios naujos akci
nės bendrovės, kurios turės 
tikslą atgaivinti sunaikintą 
Vilniaus pramonę. Į Vilniaus 
sritį norima įtraukti ir už
sienių kapitalus, ypatingai 
iš Skandinavijos. Lietuvoje 
girdėti, kad Amerikos lietu
viai taip pat rengiasi prisi
dėti prie Vilniaus kėlimo.

Lapkričio 24 d., 1939 m.

Lietuvos visuomenės žodis vilniečiams švencionių tragedija

Kaunas. — Lietuvos vi
suomenės vardu išleistas į 
vilniečius atsišaukimas, ku
riame be kitko sakoma: 
„Mes ateiname, broliai, ne 
varžyti, bet mylėti, ne griau
ti, bet statyti. Mes ateiname, 
nešdami tvarką ir darbą. 
Mes atnešame teisę ir teisy
bę. Neteisinga buvo, kad 
darbininkas neturėjo darbo, 
kad daug sričių buvo neap
dirbta; kad žemdirbys netu
rėjo duonos ir žemės, tuo 
tarpu, kai dideli plotai že
mės buvo perdaug nelygiai 
paskirstyti. Bus stengiamasi 
tas neteisybės išlyginti. Lie
tuva yra mūsų visų tėvynė 
ir visi jos sūnūs ir dukterys 
turi lygias teises į vienodą 
jos meilę ir pagarbą. Nėra 
Lietuvoje papločio persekio
ti tikybą, kalba ar atskirų 
žmonių įs’fk’mmus. Mes 
visi jaučiam n esą Lietuvos 
kūrėjai, todėl, kiek tik mūsų 
jėgos leidžia, dirbame jos ir 
jos gyventojų gerovei”.

prekybos, pramonės ir ama
tų, namų savininkų, mieste
lėnų, laisvųjų profesijų, val
dininkų ir darbininkų sekci
jos nustatė, kaip ir kokio
mis normomis turėtų aukoti 
atitinkamų užsiėmimų žmo
nės.

Tie, kurie uždirba iki 300 
litų per mėnesį, aukoja vien
kartinę auką 3 proc. nuo mė
nesinio uždarbio; kurie už
dirba daugiau kaip 300 litų 
per mėnesį, aukoja 5 proc. 
nuo vieno mėnesio uždarbio 
pajamų; darbininkai aukoja 
vienos dienos uždarbį; tose 
įmonėse, kur dirbama po 4 
dienas savaitėje, nusistaty
ta leisti dirbti vieną penktą 
dieną, kurios uždarbį darbi
ninkai ir tarnautojai nori 
paaukoti Vilniui.

Už pat naujosios Lietuvos 
Rusijos sienos ribų pasiliko 
lietuviams brangus Švenčio
nių miestas, kurio lietuviai 
gyventojai yra iškentę ištisą 
eilę bandymų. Susipažinkime 
čia su Švenčionių praeitimi.

Jeigu kas paklaustų, kuris 
miestas senesnis — Švenčio
nys (arba kaip juos dar va
dina Šventėnais), arba Vil
nius, turėtume kiek pagal
voti. Dar ir šiandien Šven
čionių padangėje galima ra-

VOKIEČIŲ ORLAIVIAI
VIRŠ LONDONO

Londonas. — Lapkričio 
20 d. virš Londono skraidė 
keli vokiečių karo orlaiviai; 
jie lėkė labai aukštai ir silp
nai buvo matomi. Nors 
priešlėktuviniai ginklai buvo 
paruošti, bet gyventojai ne
raginti slėptis, nes jokio 
bombardavimo iš oro neįvy
ko. Orlaiviai skraidė ir neto
li Londono, kai kuriose apy
linkėse, kur išmesta bombos 
ir jų šrapnelius teko gyven
tojams pamatyti.

Mūšių Prancūzijos pasie
nyje kaip ir nebuvo, tik silp
nais apsišaudymais pasikeis
ta. Prancūzijos ministeris 
pirm. Daladier buvo atlėkęs 
orlaiviu į Londoną ir čia ta
rėsi bendrais karo reikalais.

SIŪLOMOS KALĖDŲ 
PALIAUBOS

Paryžius. — Prancūzų lai
kraščiai reiškia pageidavi
mą, kad Kalėdų laikotarpį, 
nuo Kalėdų iki Naujų Metų, 
būtų sustabdyti karo veiks
mai. Laikraštis reiškia vil
ties, kad tuo klausimu galė
tų pagelbėti Italija, Belgija, 
Vatikanas, Ispanija ir Olan
dija, pasiūlant savo tarpi
ninkavimą.

VILNIAUS PASKOLOS 
LAKŠTAI

Kaunas. — Tikimasi, kad 
neliks nė vieno lietuvio ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsie
niuose bei užjūriuose, kurs 
tuo ar kitu būdu neprisidės 
prie pareigos Vilniui. Tikra
sis kelias lietuvių tautiniam 
susipratimui ir Vilniaus mei
lei parodyti yra vyriausybės 
išleistoji Vilniaus paskola, 
kurios lakštus jau galima 
užsisakyti. „Lietuvos Aidas” 
rašo, kad būtų visai natūra
lu ir teisinga per atstovy
bes ir konsulatus, ar užsie
niuose veikiančias Lietuvos 
piliečių organizacijas para
ginti ten gyvenančius Lietu
vos piliečius pagal savo iš
gales prisidėti prie sėkmin
go „Vilniaus paskolos” rea
lizavimo. Nes „kiekvienas 
Lietuvos pilietis, kur jis be
gyventų, turi jausti, kad ne
pakanka naudotis vien teisė
mis, bet reikia savo valsty
bei atlikti ir pareigų, ypa
tingai tais momentais, kada 
valstybei visų jos piliečių 
parama yra reikalinga”.

Kaunas. — Vyr. Komiteto 
Vilniaus kraštui remti para
ginti Lietuvos žmonės pra
dėjo gausiai aukoti šventam 
reikalui — vilniečiams šelp
ti. Tam reikalui prie Vyr. 
Komiteto susidariusios įvai
rių profesijų: žemės ūkio,

LENKŲ SPAUDOS 
PRANEŠIMAI APIE

LIETUVĄ

Paskutiniu laiku Ameri
kos lenkų spauda daug rašo 
apie Lietuvą. Tikime, kad 
bus įdomu žinoti, kaip lenkų 
laikraščiai informuoja apie 
Lietuvą, todėl čia paduosime 
kelias ištraukas iš lenkų 
,,Nowy Swiat” dienraščio:

Kaunas, lapkr. 18 d. (Ha- 
vaso praneš. N. Swiat). — 
Vyriausybiniuose rateliuose 
didelį pasipiktinimą sukėlė 
žinia iš Klaipėdos, kad vo
kiečių vyriausybės organai 
atsakė darbą visiems lietu
viams darbininkams, įsaky
dami jiems apleisti miestą 
per 10 dienų. Ištremiamiems 
bus galima pasiimti būti
niausiai reikalingą kilnoja
mą turtą ir grynais pinigais 
8 markes.

Londonas, lapkr. 19 d. 
(National Press Service spe
cialus pranešimas). — Len
kijos vyriausybės premjeras 
gen. Sikorski, prieš grįžda
mas į Paryžių, suteikė spe
cialų pasikalbėjimą Ntnl. 
Press Service koresponden
tui, priimdamas jį lenkų am
basados patalpose. Į eilę pa
klausimų, premjeras pažy
mėjo, kad Lietuva pasirodė 
Lenkijos bičiulė. Tuo laiku, 
kai dar prieškariniais lai
kais jis buvo atsistojęs vy
riausybės priešaky, jis sto
vėjo už artimą bendradar- 
darbiavimą su lietuvių vy
riausybe, pabrėždamas isto
rinį bendrą lietuvių gyveni
mą su lenkais, kuris tik pa
staraisiais metais nukentėjo 
politinio padrikime (rozna- 
miętnienie) pasekmėje, šiuo 
mūsų tautai didžiuoju mo
mentu lietuvių visuomenė ir 
vyriausybė parodė savo 
draugiškumą Lenkijos pusė
je...

AUKOS KNYGOMIS

Kaunas. — Visuomenė jau 
aukojo per Lietuvos Moterų 
Tarybos lietuviškoms kny
goms rinkti komisiją apie 
2650 egz. įvairių vertingų 
lietuviškų knygų ir daug 
gražių komplektų žurnalų 
Vilniaus krašto lietuviams.

Spaudos Fondas rengiasi 
išleisti naują, prieinamą vi
suomenei, Vilniaus albumą^ 
1923 m. išleistasis kad ir 
brangus buvo, bet jau išpar
duotas. Be to, Spaudos Fon
das išleido 10,000 Lietuvos 
valstybinių ženklelių — Vy
čių ir keletą tūkstančių gra
žių sveikinimų vilniečiams 
su Vyties ženklu, Respubli
kos Prezidento atvaizdu ir 
Vilniaus herbu (keturių 
spalvų).

Spaudoje pranešama, kad 
Liublinas, Lenkijoje, kur da
bar gabenami visi Vokieti
jos žydai, bus aptvertas spy
gliuotų vielų tvora, kad žy
dai be leidimo negalėtų nei 
įeiti, nei išeiti.

(Tęsinys)
Vytautas Traku 

Taip jie atvyko ik 
/ apsiautė abi pilis, 
js, kitados jų vald 
iunigaikštis, dabar 
įlvos ežero kran 
oks priešas. Pilys 
aus kryžiuočių puol 
gaike ir pasidavė, 
enęs Skirgaila pas; 

plnių pas Jogailą. V;
sti užsilikusių senosios tiky- $ galėjo nuvykti į 
bos pėdsakų. Antai, Šven- ''Trakų ežero salą ir a 
Čionių dvaro kalvose gausu k malonias ir nerūpei 
pamestų liekanų, žymios au- Ueities valandas, gj 
kuru vietos. įu savo tėvais — K

Žvilgterėkim į patį miesto ir Birute. Tėvai jau i 
vardą. Spėjama, kad grei- Įreno, o naujas Trakų 
čiausiai Švenčionių vardas 
bus kilęs iš pačios aplinkos 
šventumo, bei senų šventųjų 
liekanų, relikvijų.

Šiandien Švenčionių var-/ 
das nėra toks žinomas, ta
čiau senovėje jo būta gar
saus miesto. Švenčionis mė
go Vytautas Didysis. Čia 
randame jo paties statytą 
bažnyčią, o joje, jam atmin
ti, kabo portretas. Be Vy
tauto bažnyčios Švenčionyse 
yra ir totorių mečetė.

Švenčionys ligi pat šių 
dienų per visą istorijos peri- 
jodą buvo išgarsėję ir pla
čiai žinomi. Švenčionyse bu
vo ir Napoleonas, kada su 
savo didžiule armija žygiavo 
į Rusijos gilumas. Dar da
bar yra tie pastatai, kuria
me Napoleonas buvo apsigy
venęs. Kiek vėliau istorijos 
puslapiuose vėl galime rasti 
Švenčionių vardą, tai 1863 
m. sukilimo metai, kada ka
zokų buvo skriaudžiami 
švenčioniečiai — sukilėliai. 
Nuo ilgų metų priespaudos 
Švenčionis gelbsti 1905 m. 
revoliucija. Suagituoti šven
čioniečiai pradėjo bruzdėti, 
tačiau apsižiūrėjusi caro 
valdžia padėtį nors ir atsta
tė, tačiau jau lietuvių padė
tis pasidarė kiek gerėlesnė. 
Buvo leista steigti lietuviš
kas organizacijas, skaityti 
lietuvišką spaudą.

Didžiojo karo metu Šven
čionys irgi labai daug ko 
matė.

Miestas kelis metus gyve
no okupacijos ženkle. Šven
čionys buvo pavirtę Į karo 
stovyklą. Tačiau lietuvių gy
venimas, nors ir sunkioms 
sąlygoms esant, nebuvo par
blokštas. Štai, 1916 m. Šven
čionyse įsteigiama pirmoji 
lietuviška mokykla. Jos mo
kytoju buvo jaunas gimna
zistas, turįs 18 m. amžiaus. 
Po nelaimingos vokiečių oku
pacijos miestą užėmė bolše
vikai. Bet neilgam. Jau po 
metų, t. y. 1919 m. į Šven
čionis pirmą kartą Įžengia 
lenkai, o 1929 m. į Švenčio
nis ateina Lietuvos kariuo
menė, lenkus išmušdama. 
Koks buvo tada Švenčionių 
džiaugsmas, sunku ir pasa
kyti. Lenkų išėjimo data 
laikoma 1920 m. liepos 9 d., 
lietuvių įžengimo ir valdy
mo — rugpiūčio 10 d. Bet 
neilgam... Po 2-jų mėnesių 
lietuviai turėjo trauktis iš 
Švenčionių. Kiek 
švenčioniečiai džiaugėsi, tiek 
dabar jie buvo nusiminę ir 
nuliūdę... Šiandien švenčio- gyvenimo apdau- 
niečiai vėl pergyvena naujo^^^^^^^^ 
gyvenimo dienas... Jie, ture-1 J? žemės ritulio. Ma- 
ję šviesias viltis sugrįžti Mo ir bado. Matęsi 
prie Lietuvos, paliko atskir- ■ ir džiaugsmo. Jis 
ti nuo savo kamieno. Bet 3j susitiko skaisčiąją 
viltis jiems neišplėšta. Jie Uu ir apsivedė. Bet 
laukia ir lauks laisvės auš
ros.

inkas, Skirgaila, buv 
ą čia pakeitęs — pi 
uvo gudų priveisęs. 
artą Trakų pilis tur 
risti taip ^at ir 1 
ius,4 kurie dabar dė 
eimininkais. Lig š 
įeržengdavo jos slei 
:aip belaisviai ar 
Tokių netikėtų atm 
ro įvykę po Kęst 
ies!
Vytautas paliko 

■ryžiuočių, o pats Ss 
ru ir visa kita kai 
inžygiavo į Vilnių. 
Vilniaus paimti r 
Jogaila ir Skirgaili 
jį gynė, o kryžiuoč 
buvo jau nuvargę i 
kę. maisto. Jie turi 
atgal į Prūsus, Tra 
kę saugoti nedideli 
auočių būreliui. Ka 
jiems niekas nepai 
po šešių savaičių S 
atsiėmė ir Trakus. V 
žygis nuėjo vėjais. E 
tiai, žinoma, buvo ir 
tenkinti, bet Vytautai 
nelaimėjo. Jis turėjo 
atgal į priešų šalį, ki 
sėti buvo taip nemalo

Vytauto krikštas 
Grįždamas pakeliui 

ustojęs vienoje kryži 
ilyje, netoli Karaliau) 
tia 1383 m. spalių mė: 
i Vytautas priėmė leat 
Įėjimą, apsikrikštyd; 
Vygando vardu. Tokį v 
arėjo jo krikštatėvis 
ffyauočiy pilies virsi 
m. Vytautas žinojo kril 
■šaut reikalingą ne tik j 
d ir visai Lietuvai, k 
iena Europoje dar garb 
uosius dievus. Be to, 
yžiuočiai vis įkalbinėdž 
krikštytis, nes daug I 

prikaišiodavo, kad 
iiedą su pagonimis.

Audringai
^skaitės Auka

vistik keistai, si 
&i nusiteikė. Sapm 

ir Kleopatrą ;
3 kilniu susikaupim 
1 Jis mažoje EJeopatro 
% įžiūrėjo dvasinį ty 

kurs seks tėvo žo 
darbus, ir gaudys sai 

genimą.
'Jonas taip savo taku; 
rkė, kad mažutės Kle 

akys kaip veidrodį 
tėvo tik dorus pa-

^ogus. Jis apvažia-

Muodu ilgėjosi, tau- 
’ prakaitu užvargtus 

tik, kad tik ka-
* ^grįžtų į Lietuvą!— Atvykstą iš Klaipėdos _ 

į Kauną pasakoja, kad vo-li ZL' Agnietė 
kiečių tvirtovės komendanto . Ue_
Įsakymu nuimti vis, pakran-’ t. 0 K 'kIiui 
tėse artilerijos pabūklai ir 4?
išvežti į Vokietiją Kai kur ^“alom tevl,ska 
esą net išardytos betoninės u ma]onl 
platformos patrankoms Į- s Jaucia atsa“ 

J tvirtinti. i.

0 Kankliui, 
■ Tik maloni tėviška

Jsavo kūdikį prieš
M

įgyveno šilujųl



939 m. Lapkričio 24 d„ 1939 m.
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Lietuvos 
pasiliko 
Švenčio- 
lietuviai 

ntę ištisą 
lazinkime 
praeitimi, 
stų, kuris

S. Sužiedėlis

[š Vytauto Did z. Gyvenimo
(Tęsinys)

Vytautas Trakuose
Taip jie atvyko iki Trakų 

^apsiautė abi pilis. Vytau
to kitados jų valdovas ir 

, tonigaikštis, dabar stovėjo 
• Švenčio- ^ivos ežero krante kaip 
s dar va- ^ks priešas. Pilys smar- 
arba Vii- Egg kryžiuočių puolimo ne
šk pagal- Saike ir pasidavė. Čia gy- 
ien Šven- Lęs Skirgaila paspruko į 
alima ra- yįlnių pas Jogailą. Vytautas 
sios tiky- $ galėjo nuvykti į ramią 
:ai, Šven-^akų ežero salą ir atsimin- 
se gausu k malonias ir nerūpestingas 
mios au- iraeįties valandas, gyventas 

j u savo tėvais — Kęstučiu 
Aį miesto r Birute. Tėvai jau nebegy
vi grei-reno, o naujas Trakų šeimi- 
ų vardas

aplinkos _ _ c_ _ _ _ _
šventąją |uvo gudų priveisęs. Pirmą 

|Bartą Trakų pilis turėjo įsi- 
onių var-deisti taip ^at ir kryžiuo- 
omas, ta-®us,^kurie dabar dėjosi jos 
)ūta gar-Seimininkais. Lig šiol jie 
onis mė- įžengdavo jos slenkstį tik 
sis. Čia iaip belaisviai ar svečiai, 
i statytą Tokių netikėtų atmainų bu
ll atmin-) o įvykę po Kęstučio mir- 
Be Vy-iies!

enčionyse 
;tė.

pat šių 
ijosperi- 
įę ir pla- 
onysebu- 
i, kada su ; 
a žygiavo

. lm ‘ a^a 1 Prusus, Trakus pali- 
’ .a" kę saugoti nedideliam kry- 
.. .. ziuocių būreliui. Kai paskui 

. jiems niekas nepadėjo, tai 
! po šešių savaičių Skirgaila 
° atsiėmė ir Trakus. Visas šis 

žygis nuėjo vėjais. Kryžiuo
čiai, žinoma, buvo ir tuo pa-

:i malonias ir nerūpestingas

inkas, Skirgaila, buvo daug 
ą čia pakeitęs — pilną pilį

į Vytautas paliko čia 60 
kryžiuočių, o pats su magis- 
ru ir visa kita kariuomene 
lužygiavo į Vilnių. Tačiau 
Vilniaus paimti neįstengė. 
Jogaila ir Skirgaila narsiai 
jį gynė, o kryžiuočių kariai 

L™ tovo jau nuvargę ir pritrū
kę, maisto. Jie turėjo grįžti

, tai 1863 
kada ka- 

iaudžiami
sukilėliai. įenĮęintį foet Vytautas nieko 

^spaudos’ lai-wS1-n Tia flir51-n 
i 1905 m. 
uoti šven- 
i bruzdėti, ‘ 
usi caro 
s ir alsia- Į
avių pade- (sustojęs vienoje kryžiuočių 
gerėlesnė, pilyje, netoli Karaliaučiaus, 

ti lietuvis- Čia 1383 m. spalių mėn. 21 
j, skaityti d. Vytautas priėmė katalikų 

tikėjimą, apsikrikštydamas 
netu Šven- Vygando vardu. Tokį vardą 
i daug ko

nelaimėjo. Jis turėjo grįžti 
(atgal į priešų šalį, kur vie
šėti buvo taip nemalonu.

Vytauto krikštas
Grįždamas pakeliui buvo

ietuviygy-, 
sunkioms 

ebuvo par- 
6 m. Šven- 
a pirmoji 
i. Jos mo- 
is giuma- 
amžiaus, 

iečių oku- 
mė bokse
ri. Jau po 
m. į Šven
tą įžengia 
į švenčio- 

os karino- 
smušdama, 
Švenčionių 
u ir paša- 
jimo data 
liepos 9 d., 
i ir valdy
to d. Bet 

mėnesių 
rauktis iš 
l pirma 
iugesi,tiek 
lusiminę ir 
n švenčio- 
vena naujo 
... Jie> to* 
;is sugrįžti

turėjo jo krikštatėvis — 
kryžiuočių pilies viršinin
kas. Vytautas žinojo krikštą 
esant reikalingą ne tik jam, 
bet ir visai Lietuvai, kuri 
viena Europoje dar garbino 
senuosius dievus. Be to, ir 
kryžiuočiai vis įkalbinėdavo 
jį krikštytis, nes daug kas 
jiems prikaišiodavo, kad jie 
susidedu su pagonimis.

Apsikrikštijęs Vytautas 
gavo valdyti kryžiuočių pilį, 
Naująjį Marijenburgą. Ji 
buvo pastatyta Žemaičiuose, 
Nemuno saloje, ties Dubysos 
žiotimis. Čia dabar rinkda
vosi Vytauto giminės ir bi
čiuliai, čia buvo pakrikšty
tas jauniausias jo brolis Žy
gimantas, čia susieidavo ir 
jam ištikimi žemaičių bajo
rai, su kuriais Vytautas ta
rėsi apie tolimesnius žygius. 
Tai buvo laikinoji jo prie
glauda, kur Vytautas galėjo 
kiek laisviau gyventi. Pas
kui jis nusikėlė dar giliau į 
Lietuvą, prie pat Kauno, 
kur kryžiuočiai pastatė nau
ją pilį ir ją taip pat pavedė 
Vytautui. Jie dėl to juo taip 
pasitikėjo, kad Vytautas 
raštu pasižadėjo visada būti 
jiems ištikimas, jeigu jie pa
dės atgauti Trakus. Jam mi
rus, Trakai turėjo tekti jo 
dukrelei Sofijai arba broliui, 
o jau paskui — kryžiuo
čiams. Tokį Vytauto raštą 
kryžiuočiai labai brangino: 
jiems rūpėjo vis giliau ir gi
liau smelktis į Lietuvą.

Pririnkęs į savo pilis kry
žiuočių ir ištikimų žemai
čių, Vytautas žygiuodavo su 
jais į Vilnių, Trakus, Vilk
mergę. Jogaila ir Skirgaila 
dažnai jo būrius atremdavo, 
bet netrukdamas jis ir vėl 
pasirodydavo Vilniaus apy
linkėse. Jogaila dabar aiš
kiai matė, kad blogai buvo 
padaręs, pats pirmasis ėmęs 
bičiuliautis su vokiečiais. 
Dėl to pirmiausia nukentėjo 
Kęstučio šeima, o dabar jie 
svilina jį patį. Taigi jis ėmė 
galvoti, kaip susitaikyti su 
savo pusbroliu: siuntė į jį 
savo pasiuntinius, žadėda
mas duoti jam Lietuvoje že
mės.

Taika su Jogaila
Vytautui taip pat buvo į- 

kyrėjusi kryžiuočių globa. 
Jis norėjo jąja nusikratyti, 
kad nereikėtų paskui pri
klausyti nuo kryžiuočių, 
kaip neseniai buvo žadėjęs. 
Sulaukęs slaptų pasiuntinių, 
jis reikalavo grąžinti jam 
visas jo tėvo žemes. Tačiau 
Jogaila negalėjo to padary
ti, nes Trakai buvo atiduoti 
Skirgailai. Vytautui jis siū
lė dalį jo tėvo palikimo: 
Gardiną, Brastą ir kitas gu
diškas Lietuvos sritis. Tra
kus žadėjo grąžinti tada, kai 
Skirgaila išsikels gyventi ki
tur. Vytautas sutiko ir su

Jogaila susitaikė.
Kryžiuočiai apie tai nieko 

nežinojo, nes tuojau būtų 
Vytautą suėmę ir įkišę į rū
sį. Jis turėjo nuo jų slaptai 
pabėgti. Tačiau, išbuvęs pas 
juos dvejus metus ir padė
jęs jiems statyti pilis, neno
rėjo grįžti į Lietuvą tuščio
mis. Vieną kartą, surinkęs 
apie 400 narsių žemaičių, 
nuvyko į Jurbarko girias 
„medžioti”. Kryžiuočiai pra
šė užsukti į Jurbarko pilį ir 
čia pasivaišinti, bet Vytau
tas nesutiko. Su savo vyrais 
jis dingo jiems iš akių ir 
pasislėpė tankiame miške. 
Ėmus temti, jis staiga puo
lė Jurbarko pilį ir pavertė ją 
pelenais. Paskui skubiai nu
vyko į Naujojo Marijenbur- 
go pilį, prie Dubysos, ir ją 
taip pat padegė. Bėgdamas 
nuo kryžiuočių buvo užpuo
lęs dar neseniai pastatytą 
pilį prie Kauno, bet jos jau 
nesuspėjo paimti. Iš čia jis 
nusiskubino į Vilnių, ir tik 
po dviejų mėnesių, atvykęs 
su didele kariuomene, sude
gino ir kauniškę vokiečių 
tvirtovę. Taip viena po kitos 
supleškėjo net trys Lietuvoj 
pastatytos kryžiuočių pilys. 
Jų vietoje Nemuno krantuo
se dabar riogsojo tik klaikūs 
degėsiai.

Lietuvos žemėje
Kryžiuočiai, žinoma, gailė

josi pasitikėję Vytautui, bet 
jau buvo pervėlu. Jie nebe
galėjo jo pasiekti. Jis vėl 
gyveno Lietuvoje, susitaikęs 
su Jogaila ir gavęs pažadė
tąsias Gardino ir Brastos 
žemes (1384 m.). Čia jis ra
miai valdė, rūpindamasis šio 
krašto žmonių gerove ir tai
ka. Jis rėmė pirklius ir mie
stiečius, negyvenamas žemes 
dalino savo kariams. Kadan
gi daugumas jo valdinių bu
vo stačiatikiai, tai ir Vytau
tas priėmė jų tikėjimą. Vy
gando vardą, įgytą per pir
mą krikštą, dabar pakeitė 
Aleksandro vardu. Paskui 
jis rašė, kad šio naujo krik
što reikalavęs iš jo Jogaila. 
Jei Vytautas ir savo valia 
būtų tai padaręs, jam dova
notina, nes vargu jis tada 
suprato katalikų ir stačiati
kių tikėjimo skirtumus. Tuo 
tarpu gudiškų kraštų žmo
nėms, kuriuos jis tada valdė, 
buvo malonu turėti savo ti
kėjimo kunigaikštis. Įgijęs 
jų pasitikėjimą, o taip pat 
padedamas savo šalininkų 
pačioje Lietuvoje, Vytautas 
tikėjosi greičiau atgauti ir 
visą savo tėviškę — Trakų 
ir Žemaičių kunigaikštystę.

KUN. J. VALANTIEJUS — 
D.L.K. GEDIMINO ORDINO 

RIKIJAS

Waterbury. — Lapkričio 
19 d. šv. Juozapo lietuvių 
parapijos klebonas, kun. 
Juozas Valantiejus, minėjo 
kunigavimo 25 ir klebonavi
mo 20 metų sukaktis, kurių 
proga 11 vai. ryte atlaikytos 
iškilmingos pamaldos. Mi
šias laikė pats Sukaktinin- 
kas; dijakonu buvo kun. J. 
Bakšys, Rochesterio klebo
nas, subdijakonu — kun. dr. 
Juozas Vaškevičius, Maria- 
napolio kolegijos vicerekto- 
rius. Pamokslą pasakė kun. 
dr. A. Bružas, lasaliečių ku
nigų seminarijos rektorius 
(Altoona, N. Y.). Apeigas 
tvarkė kun. B. Gauronskas. 
Pamaldose dalyvavo prel. 
Ambotas, keletas kitataučių 
kunigų, labai daug seserų 
vienuolių. Parapijos choras, 
komp. Aleksio vedamas, šia 
proga buvo puikiai pasiruo
šęs bažnytiniam giedojimui.

6 vai. vak. parapijos di
džiulėje auditorijoje įvyko 
iškilminga vakarienė, ku
rion suplaukė per 700 asme
nų. Visos kėdės buvo užim
tos, salė specialiai išpuošta 
iškilmėm, o scena skendo 
gėlėse. Atvykusį Sukaktuvi
ninką su palydovais svečiais 
susirinkusieji pasveikino 
griausmingais plojimais. Va
karienės patarnautojos ir 
ir valgių gamintojos, parapi
jos moterys ir merginos, la
bai tvarkingai elgėsi ir gau
sios minios aptarnavimas 
praėjo labai sklandžiai.

Programai vadovavęs kun. 
dr. Bružas taip kultūringai 
ir įdomiai viską tvarkė, kad 
visiems buvo malonu ir kal
bėtojų pasiklausyti, ir vis
kuo pasidžiaugti. Sveikinimo 
kalbas pasakė prel. Ambo
tas, Kunigij Vienybės pirm, 
kun. N. Pakalnis, kongreso 
narys J. Smith, miesto ma- 
yoras Perriello, kun. dr. J. 
Starkus, kun. dr. J. Vaške
vičius; svečiu kalbėtoju bu
vo „Amerikos” redaktorius. 
Parapijiečių vardu sveikino

Iš naminių Lietuvos vaidų 
kryžiuočiai šį kartą nieko 
neišspaudė. Jie tik sudrums
tė Lietuvos ramybę, ir žmo
nės negreit dar sulaukė tai
kaus gyvenimo. O tuo dau
giausia pasinaudojo ne kry
žiuočiai, didžiausi lietuvių 
nesantaikos kaltininkai, bet 
artimieji lietuvių kaimynai 
— lenkai.

(Bus daugiau)

adv. K. Balanda, J. Benderis 
ir rengimo komisijos pirm. 
J. Jenušaitis, kurs įteikė 
klebonui dovaną; giminių 
vardu kalbėjo V. Valantie- 
jienė. Gauta labai daug svei
kinimų telegramomis, kurių 
tarpe buvo Hartfordo vys
kupo, naujai išrinkto miesto 
mayoro, prel. Krušo, prof. 
Pakšto, kun. Albavičiaus.

Įspūdingiausias momentas 
— D.L. Kunigaikščio Gedi
mino ordino įteikimas. Gen. 
konsulas, Jonas Budrys, 
prieš įteikdamas ordiną, pa
sveikino Sukaktuvininką 
Lietuvos vyriausybės ir at
stovo Žadeikio vardu; jis 
paminėjo kun. Valantiejaus 
nuopelnus ir iškėlė kunigo 
reikšmę žmonių gyvenime. 
Po nuoširdaus pasveikinimo, 
gen. konsulas įteikė kun. 
Valantiejui ordiną, Rikijo 
laipsnio. Ordiną įteikus visi 
vakarienės dalyviai galingai 
sugiedojo Lietuvos himną.

Kun. Valantiejus buvo gi
liai sujaudintas parapijiečių 
parodyta meile, gausingu 
svečių atsilankymu ir Lietu
vos vyriausybės įvertinimo 
pareiškimu. Jis atsiprašė ne
galėsiąs ilgai kalbėti, nes jo 
širdis perdaug pripildyta 
džiaugsmu ir dėkingumu 
Dievui, leidusiam jam su
laukti šio iškilmingo momen
to. Savo kalboje pareiškė sa
vo ypatingą dėkingumą 
tiems asmenims, kurie, jam 
atvykus į šią šalį prieš 40 
metų, daugiausia jam padė
jo pasiekti kunigystės; savo 
geriausių bičiulių tarpe jis 
ypatingai paminėjo Praną 
Daunį, kurs ir dabar tebegy
vena Waterbury j e. Priminė 
ir savo tėvus, daug jam pa
dėjusius, ypač tėvelį, leidusį 
jį mažą mokytis lietuvių 
kalbos pas kaimo „darakto
rių” ir už tai nukentėjūsį 
rusų kalėjimu. Pasižadėjo ir 
toliau, Dievui padedant, pa
rapijiečiams remiant, dirbti 
savo pareigose, kiek tik jė
gos leis.

Vakarienės programą la
bai praturtino par. choras, 
komp. Aleksio vedamas, Al. 
Jaraus orkestras, tautinių 
šokių šokėjų grupė ir švil
pukų ir būgnų orkestras. 
Muzikalinę programą vyku
siai pranešinėjo stud. Nor
bertas Aleksis. Choras su
dainavo naują Aleksio su
kurtą dainą, paskirtą klebo
no garbei; ši daina palydėta 
ypatingu pritarimu. Grupė 
grakščių ir lanksčių šokėjų 
gražiai pašoko penkis lietu- 

Iviškus šokius. Puikiai pasi-

Vėlaus Rudens Nuotaika
Ruduo su savo talkinin

kais — šalna ir vėju darosi 
vis galingesnis ir drąsesnis. 
Vėjas laisvai šeimininkauja 
kieme, laukuose, miškuose, 
gainioja ir blaško į visas pu
ses sudžiūvusius medžių la
pelius, nesidrovėdamas švil
pauja, mauroja, tuos gi me
džius drasko, oi drasko. No
rėtų juos perblokšti, bet 
trūksta jėgų, jie nepasiduo
da, tvirtai laikosi pozicijos, 
nors vargšai daug kenčia. 
Daugeliui lapai sudraskyti 
ir jie stovi, lyg kokie žaga
rai. Kiti dar turi lapų, bet 
jų viršūnės jau plikos, šonai 
nuo šiaurės ir vėjo pusės 
skaudžiai nukentėjo ir spal
vą žymiai pakeitė, atrodo, 
lyg būtų užsimetę senus su
plyšusius ir sudraskytus

rodė švilpukų ir būgnų or
kestras.

Vakarienėje gausiai daly
vavo Waterburio lietuvių 
šviesuomenė — gydytojai, 
advokatai, vaistininkai, mo
kytojai ir kiti. Buvo gausu 
svečių ir iš kitur. Waterbu- 
riečiams labai džiugu, kad 
į klebono pagerbtuves atsi
lankė daug kunigų. Vakarie
nėje teko, be jau anksčiau 
paminėtų sveikintojų, maty
ti šie kunigai: prel. Macie- 
jauskas, J. Vaitiekūnas, J. 
Bobinas (Montreal) Simo
naitis, Aleksiūnas, Paulonis, 
Lekešis, Abramaitis, Stra- 
kauskas, Ražaitis, Kartonas, 
Puidokas, Kripas, Bogužas, 
Karkauskas, Juraitis, šešto
kas, Bakšys, Liutkus; daly
vavo visi trys vietiniai vi
karai kunigai Gradeckas, 
Gauronskas ir Čebatorius ir 
keli kitataučiai. Pamaldose 
bažnyčioje .teko matyti kun. 
Vasį ir kun. Pankų, kurie iki 
vakarienės negalėjo pasilik
ti.

žodžiu, iškilmės praėjo la
bai įspūdingai ir jas water- 
buriečiai ir, tikime, visi jose 
dalyvavę minės ilgai, ilgai. 
Pagyvenę didžios šventės 
nuotaika, dabar vėl tęsime 
nuolatinį darbą, kaip kas iš
manome ir kaip galime.

Vakarienės rengimo prie
šakyje buvo kun. B. Gau
ronskas, J. Jenušaitis, adv. 
Ališauskas, Al. Aleksis, J. 
Coskie, A. Zubras ir J. Le- 
sūnaitis, o šeimininkių išti
sa eilė, kurių vardų čia ir 
nesuminėsi — pritrūktų lai
kraštyje vietos.

Patenkintas.

drabužius. Bet vienas jaunas 
klevas, kuris stovi po mano 
langais, atrodo dar sveikas 
ir rudenio veiksmui nepasi
duoda. Jo šakos blaškomos, 
lapeliai virpa, bet stovi ža
lias, kaip jaunas bernelis.

Kleveli, ar ilgai tu kovosi 
su žiauriais užpuolikais? Tu 
jaunas, stiprus, tačiau neiš
vengsi savo draugų likimo, 
kurie liovėsi kovoję, stiprių 
jėgų nugalėti stovi be gyvy
bės žymės.

Rudeni, būtum tu peržiau- 
rus ir baisus, kad sykiu su 
tavim nereikštųsi ir nepa
liaujančios gyvybės ženklai! 
Kad ir tie patys tavo nuga
lėti medžiai sako: mes atgy- 
sim ir gyvensim nauju gyve
nimu; tu mus pulsi ir vėl 
nugalėsi, bet mes vėl atgy- 
sim ir taip gyvybė liks stip
resnė už mirties pabaisą, ku
rią tu pranašauji.

Čia pat po mano langais 
platus laukas; jis žalias, gy
vybės pilnas; tiek ten gyvy
bių, kiek grūdelių įberta į 
žemę. Tas laukas rudens 
nuotaikoj duoda malonios, 
saldžios vilties. Jis reiškia 
protestą mirties pranašams 
ir sako: mirties šešėli, tavęs 
nebijau. Tu šėlk, kauk, nuil
sęs dejuok, dvelk savo dva
sia, klok ant mūsų šaltą 
sniegą, tu mūsų nenugalėsi; 
mes gyvi liksim, užaugsim ir 
vaisių nešim.

Jaunos, jaunutės gėlėlės, 
jūs džiuginai mano sielą am
žinos gyvybės reiškiniais.

Rudeni, tu, reikia pripa
žinti, turi kiek tiesos, nešda
mas gyvybėms apmirimą ir 
primindamas mirtį, bet nei 
gyvybės nenugali, nei mir
ties neteiki. Mes irgi mir* 
sim, bet tam, kad amžinai 
gyventumėm.

Meškuitis.

Visa jaunystė yra kūri
mas, statymas ir dailinimas. 
Tame darbe nėra nė Vienos , 
valandos, kuri neturėtų sa
vyje ateities pradžios: nė 
vienos valandos, kuri, kartą 
dykai praėjusi, nenusineštų 
daug su savim pradėto dar
bo, kurio jau nebegalima pa
daryti, nes suvėluotas kūjo 
smūgis krinta jau ant atša
lusios geležies.

Mylėti amžinai, kilniai ir 
giliai tegali tas, kas budriai 
ir rūpestingai saugoja savo 
širdies turtą, neeikvodamas 
jo visose gatvėse ir turguo
se. — Marija Pečkauskaitė.

mieno. Bet 
spiesta. Jie 
laisvės auš-

š Klaipėdos 
ja, kacf vo- 
komendanto 
visi pakran* 
pabūklai ir 

ią. Kai kur 
)s betoninės 
rankoms r

Marija Aukštaitė

Audringais Vieškeliais
Klevinskaitės Auka

' Kanklis vistik keistai, sa
votiškai nusiteikė. Sapnas 
apie Agnietę ir Kleopatrą jį 
surišo kilniu susikaupimo 
'ryšiu. Jis mažoje Kleopatros 
būtybėje įžiūrėjo dvasinį ty
rą tinklą, kurs seks tėvo žo- 

; džius, darbus, ir gaudys sau 
sielos gyvenimą.

Tad Jonas taip savo takus 
susitvarkė, kad mažutės Kle
opatros akys kaip veidrody 
įžiūrėtų tėvo tik dorus pa
vyzdžius.

Kanklis gyvenimo apdau
žytas žmogus. Jis apvažia
vęs pusę žemės ritulio. Ma
tęs skurdo ir bado. Matęs 
prabangos ir džiaugsmo. Jis 
Anglijoj susitiko skaisčiąją 
Agnietę, ten ir apsivedė. Bet 
tėviškės juodu ilgėjosi, tau
pė savo prakaitu užvargtus 
centus, kad tik, kad tik ka
da nors sugrįžtų į Lietuva!

Na, ir sugrįžo! Agnietė 
bent parnešė kaulus į Lie
tuvos beržyną. O Kankliui, 
kas liko? Tik maloni tėviška 
pareiga... Ypatingai maloni 
tam tėvui, kurs jaučia atsa
komybę už savo kūdikį prieš 
Dievą ir tautą.

Kanklis apsigyveno Šilu jų

miesto pakrašty, puošniame 
Grištovo namely. Nes pa
čiam mieste vos jo šeima pa
sirodė, šilujiškiai beveik ap
kvaišo nuo įvairiausių sen
sacijų.

Ypatingai, kai mirė Ag
nietė — Kanklis neapsigynė 
piršlių. Kažkodėl pasipylė 
pagyrai, kaip iš maišo: 
„Kanklis ir turtingas, ir gra
žus! Apsiskaitęs, ir manda
gus inteligentas!”

Tikrenybėj Jonas Kanklis 
nebuvo gražus. Net kiek 
gremėzdiškas. Bet kiekviena, 
moteris jį galėjo mylėti. Jis 
buvo be galo jautrus, nuo
širdus, mandagus, net nekal
bus! Bet jo akys mokėjo 
kažką daugiau pasakyti už 
kitus. Be to, jis puikiai gro
jo smuiką.

Moterys nerimo. Jos iš
skaitė, kad Kanklis turi būti 
aukso žmogus. Mat, kai Ag
nietė mirė, jis daug verkęs, 
net prie jos kapo apalpęs. Ir 
kuris vyras dabar sėdėtų 
prie lopšio?! Jis dėl kūdikio 
net nemanąs vesti! Apsižel- 
dė barzda, užsiaugino plau
kus, kaip Šopenas, taip nie
kur nei nepasirodo!

Ir tiesa. Kanklis dėl Kleo-

patros nuo visko atsiskyrė. 
Apie vedybas jis nei nesva
jojo. Gana jam buvo vieno 
vaizdo, parsinešto iš Pran
cūzijos :

Vos nuslinko vienos moti
nos karstas į kapus, taip vy
ras ir už kitos. O čia ir bu
vo našlaičių ašarų pradžia: 
Rūsti pamotė mažučius be
veik badu išmarino, o jau 
panešančius kojas, — išstū
mė j Paryžiaus užkampius 
elgetauti. Vargšas tėvas, ne
pakęsdamas žmonos atsineš
tų plėgų, pateko į beprotna
mį. O pamotėlė ir pas kū
mas „ašarojo”, ir viena sau 
juokėsi įsibujojus į gražų 
turtą, ir į nelaimingos šei
mos tragediją.

Tas prisiminimas ir bau
gina Kanklį. Nors čia savi 
broliai, malonieji šilujiškiai! 
Jis jų per tiek metų ilgėjo
si! Bet toliau, toliau nuo 
piršlių!

Šilu j ai Kankliui brangūs 
kaip šventovė. Čia praleista 
vaikystė, čia dar tos senos 
lūšnos žymės, bet kur tie 
arimai, iš kuriu jo tėvas at- 
sidangino likęs našlaičiu?! 
Jonas turėtu juos rasti, nors 
ir kitu vardu tos vietos pa
vadintos... Bet vis tik turė
tų būti nekalto baudžiavų 
kraujo pėdsakai! Jonui taip 
brangu, kad jis Tėvynėj. Čia

ir paukštelis savas, ir mede
lis lyg paties sodintas.

Jonas žino, kad šilojuos 
yra gana brangių jam šir
džių, bet kas gali būti bran
gesnis tėvui už kūdikį!? Jis 
nuolatos vienas prie savo 
Klevutės, įnėręs koją į vyge- 
lę ir virkdo smuiku žaviau
sią lopšinę, palydėdamas ty
liu baritono murmorandu.

Nors Jono akyse dažnai 
apsisuka ašara, bet už tą vi
są jam šypsosi angeliškoji 
Kleopatra! Ji net rožinėmis 
lūpelėmis jau taiko žodį 
„mama”!
Bet Klevutei jos nėra... Nė

ra nei Kankliui • džiaugsmo. 
Kiekvienas kūdikio šypsnis 
taikomas su „mama”, Kank
lį priverčia pro ašaras jai 
šypsotis. Bet jis pasiryžo, 
kad tą pirmą žodį privalo 
Kleopatra atiduoti motinai 
už jos kančią...

Kleopatra gražiai auga. Ji 
kasdien tarpsta kaip uoga. 
Ji dažnai tėvo rankose be- 
krykštaudama ir užmiega. 
Tai kas, kad šis žmogus be
veik į orangutangą panašus, 
bet be jo meilės, be tėviškos 
širdies šilimos, ji nuvystų, 
kaip nelaistyta gėlė.

Vieną kartą Kanklis pali
ko valandėlei miegančią Kle
opatrą. Baltais muslinais ap
suko lovelę, ir skubomis iš

bėgo į miestą šį tą' susipirk
ti. Ryšuliuose jis parnešė 
žaislų, kūdikiškos praban
gos. Su linksmu, tėviško 
džiaugsmo nusiteikimu, jis 
bėga į Kleopatros kambarė
lį. Čia galais pirštų slenka 
prie muslinuotos lovelės. 
Staiga visas lyg nutirpsta. 
Akys pabaisėja. Nusigandę 
lūpos sušunka:

— Kleopatra! Kūdikėli! 
Kur tu?!..

Aplinkui tyla... Plevėsuoja 
atviro lango užuolaidos, o 
lovelė tuščia. Balti muslinai 
dar šiltu kvapeliu dvelkia, 
bet Kleopatros nėra... Prieš 
Jono išsigandusias akis kėp- 
šo lakštas su keliais baisiais 
žodžiais:

„...Šiandien, vakare, turi 
būt atnešta šimtas litų prie 
ežero. Jei bus pinigai — ra
si kūdikį gyvą, jei ne — iš
sigriebsi iš ežero. Nebandyk 
turėti ryšių su policija!”

Kanklis dabar suspaudė 
savo didelėmis rankomis 
galvą, ir svarstė: „Beproty
bė! Dėl šimto litų... Nežmo
niška! Būt gražiuoju parei
kalavęs, aš būčiau neatsa
kęs. Dieve, ką dabar dary
ti?! Negi bėgt prie ežero?”

Ir pasileidžia Jonas pievo
mis. Jo žingsniai, kaip milži
no, nerimstančiai matuoja 
taką. Iš tolo blanksi vanduo,

kaip debesų mėlynė. Sūpuoja 
bangelės, šnara pakraščiais 
linguodamos nendrės, aplin
kui tyla... Tik gluosny čiauš
ka varnėnai, ten toly prau
siasi gulbės, pakrūmiais šil
dosi prieš saulę laukinės an
tys. *

Apibėga Jonas visą paeže- 
rį — nieko... Jokio atgarsio. 
Nei kūdikio suklykime. Ir 
gula Jonui dar didesnis neri
mas ir baimė. Jis grįžta į 
Šilu jus palūžęs ir nusiminęs. 
Kažkur dingo susivaldymas 
ir gėda. Jis klausinėja apie 
savo kūdikį kiekvieną sutik
tą žmogų, jis nardo po už
kampius, ir vis tik viena 
mintis siūlosi: „Kūdikėli 
brangiausias!”

Grįžta į namus parsineš- 
damas kančia užkimusį go
murį. Visu stambiu kūnu su
krinta prie Kleopatros love
lės ir pravirksta. Lūpomis 
vis kartojasi lyg malda:

— Klevute, Klevute!..
Visą dieną jis kankinasi. 

Nenumaldomai laukia vaka
ro. Paruošti pinigai nežino
mam plėšikui jį nervuoja li
gi pamišimo. Jis visą savo 
turtą, net gyvybę atiduotų, 
kad tik gyventų ta, dėl ku
rios jis gyvena.

Vos sutemo, Jonas pa
kniopstomis išnėrė į paežerį. 
Jo kaktą pila šaltas prakai

tas, kojos lyg nesiekia že
mės.

Graži mėnesiena... Nen
drių vainikas apsukęs ežero 
pakraščius. Smulkios bange
lės gyvu sidabru "pabirę mir
guliuoja. Vandeny maudosi 
žvaigždės. Krūmuose suokia 
lakštingalos.

Oželiai ir griežlės čirškia 
žolėse, ardo vakaro tylą. 
Virš oželių čirpesio, virš 
griežlių grikšėjimų, virš lak
štingalų suokimo, retkar
čiais įsiterpia švelnus, tylus, 
moters balso niūniavimas.

Jonas klausosi. Gal atkly- 
dus jaunų širdžių vedama 
porelė? Išnirs tuoj su laive
liu iš nendrių pakraščio?... 
Jis valandėlę laukia nesavas 
ir sumišęs. Tuo tarpu jo 
akyse atsiremia juodas lin
guojantis taškas, tūnantis 
vidury pievos.

Kanklis prie jo artėja, še
šėlis vietoje. Iš ten ir skrie
ja lopšinė. Jono orangutan- 
giškas kūnas išsitiesia visu 
dideliu ūgiu, jis pribėga prie 
stūksančio silueto, ir jo su
rakintos kumštys nukrinta 
žemyn. Prieš jo akis sėdi 
jauna mergaitė su kūdikiu 
ant rankų. Ji niūniuoja lop
šinę... Jos balse jaučiama 
slepiamos užgniaužtos aša
ros.

(Bus daugiau)
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BLAIVININKŲ SEIMAS

ALRK. P. Blaivininkų sei
mas įvyks lapkričio 26 d. šv. 
Kazimiero par. patalpose, 41 
Providence St., Worcester, 
Mass.

Seimas prasidės iškilmin
gomis šv. Mišiomis 9:45 vai. 
ryte. Mišias atnašaus ir pa
mokslą pasakys vienas Ma
ri j anapolio Kolegijos kunigų 
profesorių. Mišių metu visi 
delegatai bendrai eis prie šv. 
Komunijos.

Posėdžiai prasidės pirmą 
valandą po pietų.

Iškilminga vakarienė at
stovams pagerbti įvyks 6 
vai. vakare. Visi, kam rūpi 
prakilni blaivybės idėja, 
žmonijos gerovė, prašomi 
dalyvauti Blaivininkų seime.

Kun. P. Juškaitis, Pirm.

MANCHESTER, CONN.

Moterų Sąjungos Conn, 
apskrities suvažiavimas pui
kiai praėjo. Nors ir kitatau
čių vietoje, bet labai manda
gus priėmimas. Sesijas ati
darė kun. Timmins malda ir 
sveikino delegates, linkėda
mas gerų pasekmių. Dalyva
vo 21 atstovė iš 6 kuopų ir 
daug viešnių. Renkant posė
džiui valdybą, M. Zailckienė 
pasiūlė, kad jaunesnės užim
tų vietas ir pratintųsi pava
duoti ilgametes veikėjas. 
Vedėjomis ir į valdybą įėjo 
jaunos, puikios ir darbščios 
merginos, kaip žiedai: posė
džių pirm. Janušonytė, pa- 
gelb. Norkūnaitė, rašt. Jokū- 
baitė, pagelb. Kanapkienė. 
Tikrai malonu pasidžiaugti, 
nes nauja energija — tai bū
simos organizacijos darbuo
tojos, kurios gali daug gero 
padaryti. Mano patarimas 
senoms veikėjoms: duoti 
progą jaunoms. Neduoda
mos progos jaunoms veikti, 
negalim susilaukti naujų 
darbuotojų. O kaltė mūsų 
pačių. Visada reikia imtis

naujesnių priemonių veikti. 
Paimkime kad ir išradėjus; 
viens išrado, sakysim, auto
mobilių, gerai padarytą, o 
tuojau kitas išgalvojo dar 
geresnį ir gražesnį, tad pa
tyrimas rodo, kad dar vis 
atsiranda ir už gabius ga
besnių; taigi, labai malonu 
matyti jaunas veikėjas. Svei
kinu jas ir linkiu pasekmių.

Sesijų tvarka buvo pui
kiai vedama, malonu lanky
tis suvažiavimuose, kai gra
žioje nuotaikoje. Iš praneši
mų paaiškėjo, kiek ir kaip 
gražiai darbuojamasi Sąjun
gos gerovei. Ypatingai p. Jo- 
kūbaitė nenuilstančiai dir
ba.

Iš trilypės gegužinės gra
žaus pelno atliko — visoms 
organizacijoms po 111 dol. 
pelno; gražiai pasidarbuota. 
Išreikšta padėka p. Norkū
nui ir visai komisijai už 
pasidarbavimą. M. Jokūbaitė 
smulkmeniškai atpasakojo 
buvusio seimo nuotykius.

Padaryta daug gražių nu
tarimų. Pabaigus sesijas, p. 
Karpuškaitė pakvietė dele
gates vakarienės. Iš tikrųjų 
vaišino skania vakariene. 
Vaišių metu kalbėjo buv. 
pirm. Tamošaitienė, nauja 
pirm. Janušonytė, rašt. Jo
kūbaitė, Mončiūnienė, Ambo- 
tienė, Mičiūnienė, Zailskienė, 
Astramskienė, Kanapkienė.

Šiame suvažiavime pasiro
dė jaunos sąjungietės, kaip 
gražiai moka tvarkyti ir ge
rai atlikti reikalus. Malonu 
jomis pasidžiaugti. Bravo, 
jaunos sąjungietės!

Koresp.

sijoje dirba V. Ignačiūnaitė, | 
L. Nemanytė, K. Papartytė, 
O. Barkauskaitė, J. Remeš- 
ka ir K. Vaškas. Kuopa tu
rės didelius pavasario šo
kius. Jau tartasi metinės 
Komunijos ir pusryčių rei
kalu. L. Nemanytė išrinkta 
užrašų sekretore.

Kostiumų balius lapkričio 
5 d. pavyko. Labai esame 
dėkingi Bayonnės vyčiams, 
kurie atsilankė, nepaisyda
mi nei blogo oro.

Kėglininkų (bowling) žai
dimai puikiai vyksta. Lapkr. 
19 d. laimėta prieš Maspe- 
thą. Kitas sus-mas bus gruo
džio 11 d. K. V.

WATERBURY, CONN.

CHICAGO, ILL.

OI.

1940
Naujausi ir gražiausi Dariaus 

ir Girėno sieniniai kalendoriai, 
atvaizduojanti abu lakūnus, jįj 
tikrą orlaivį Lituanica ir Soldino 
mišką, spausdinti keturiomis 
spalvomis, 15x20 didumo, labai 
puikus artisto J. Arlausko pie
šinys. Gražiausia Kalėdinė dova
na pasiuntimui Lietuvon. Kaina 
25c už vieną. Užsakant pažymė
ki! kokiais norit mėnesiais, lietu
viškais ar angliškais.

Agentai norintieji pardavinėt, 
arba biznieriai, dėl informacijų 
kreipkitės šiuo adresu

STANDARD CALENDAR 
COMPANY

332 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJA8

Laisniuotas New Yorko 
ir. New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N, J.

Tel.: MArket. 2-6270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. Krallkauikat — lavinlnkaa
Gamintojai Gerlauiloi Rūilei 

NMTiiglnančlų Gėrimų
Pamėginkit mū*ų specialų Drink- 

Mlxer TOM COLINS
Taipgi parduoda lietuvliko bra

voro alų ii New Britain
CRBMO „CONNECTICUT BE8T" 
Pristato pareikalavus: Ballūnama. 
krautuvėms, vestuvėms Ir t.t.

Reikalaukite visur to vardo 
Sodės ir Alaus

91-93 Warwick St., Newark, N. 3.

:•

Pagerbė A. Nausėdienę
Lapkričio 11 d. Nausėdų 

svetinguose namuose įvyko 
tikra šv. Kazimiero akade
mijos'rėmėjų suruošta staig
menos puota savo nenuils
tančiai organizatorei Anta
ninai Nausėdienei pagerbti. 
Dalyvavo rinktinė moterų ir 
merginų grupelė — per 40 
asmenų.

Rėmėjų centro fin. rašt. 
Kotrina Garuckaitė paaiški
no vakaro tikslą ir pakvietė 
J. Rudienę vesti vakarą. Po 
skanios vakarienės, visos 
dalyvės išreiškė savo mintis 
bei linkėjimus. F. Burbienė 
įteikė dovaną nuo visų sve
čių. A. Nausėdienė, nors ir 
buvo labai sujaudinta, pasa
kė labai gražią, draugišką 
kalbą, dėkodama rėmėjoms, 
rengimo komisijai (F. Bur
bienei, J. Rudienei, K. Ga- 
ruckaitei) ir visoms vieš
nioms už linkėjimus, gražią 
dovaną. Jos iškalbingumas 
yra ypatinga Dievo dovana.

Be akademijos rėmėjų 
centro beveik visos valdybos 
ir kuopų atstovių, dalyvavo 
alumnietės, akademikės ir 
sąjungietės.

Šis vakaras paliko gražaus 
įspūdžio visiems dalyviams. 
Jis paakstins visus ir toliau 
dirbti gražų visuomenės dar
bą, ypatingai tuos vadus, 
kurie jausis, kad jų pastan
gos įvertinamos. Nebūkime 
pavydūs — pripažinkime sa
vo vadų talentus bei jų ga
bumus. Leiskime jiems vesti 
mus ir toliau į šviesą, nes 
dirva plati, piktžolių daug, 
o

Mattatuck Musical Art 
Society lapkr. 14 d. turėjo 
koncertą, kurį išpildė Anna 
Kaskas (Katkauskaitė), Me
tropolitan Operos artistė. 
Nors šis koncertas nebuvo 
lietuvių rengtas, bet daug 
jų dalyvavo — kunigų, pro- 
fesijonalų, žymių biznierių 
ir t.t. Po koncerto Katkaus- 
kaitės artimi draugai suren
gė vakarėlį Elton viešbutyj, 
kuriame dalyvavo apie šim
tas lietuvių ir keli kitatau
čiai.

Koncerto metu Katkaus
kaitė padainavo ir keturias 
lietuviškas daineles: „Lie
tus”, „Mano Rožė”, „Lopši
nė” ir „Sapnai”. Girdėjosi 
nepaprastas rankų plojimas 
ir buvo iššaukta keletą kar
tų. Lietuviai negalės pa
miršti jos malonaus balselio 
ir jos patrauklumo.

Vakarienės programą ve
dė kun. E. Gradeckas. Kal
bėjo prelatas kun. J. Ambo- 
tas, kun. dr. A. Bružas, dr. 
M. J. Colney, komp. B. Ran- 
gee (ir paskambino savo 
kompozicijų), J. Witkins, po
nia W. Beecher, Br. Rasi- 
mienė, dr. F. J. Hill, dr. J. 
Staneslow, adv. C. Balanda, 
kun. J. Valantiejus, j. V. 
Lasky, Wm. Klimas, komp. 
A. Aleksis, H. Kubik, J. Ta- 
reila, T. Matas, dr. J. Ze
mans. O. Katkauskaitė dėko
jo visiems už gerus linkėji
mus. Rengėjų komisijoj bu
vo ponios A. Bronsky, J. V. 
Lasky, M. Digimas, R. Sny
der, M. J. Colney.

gerų artojų mažai.

NEWARK, N. J.

rinkimus 
partija; 

lietuviai:

Miesto valdybos 
laimėjo demokratų 
išrinkti ir trys 
Wm. Kolback — alderma-
nas (resp.), adv. J. Ališaus
kas— aldermanas (dem.) ir 
Albert Rice — selektmanas 
(dem.). Geriausio jiems pa
sisekimo. C.

BRIDGEPORT, CONN.

Parapijos metinis bazaras 
iškilmingai užbaigtas gra
žiomis pasekmėmis; pajamų 
buvo arti poros tūkstančių 
dolerių, tad pelno liks gra
žaus. Žmonių lankėsi daug, 
o paskutinį vakarą nebuvo 
nei vietos salėje. Bazaro me
tu dalyvavo ir aukojo iš sa
vo kasos šios draugijos: šv. 
Vardo, Sodalicijos, chorai, 
G.Š.S. po globa P. Švč., šv. 
Jurgio, jaunų vyrų, Balsuo
tojų klubas. Priminsiu asme
nis, kurie per visus vakarus 
darbavosi: Pociuvienė, Vaz- 
nienė, Mockevičienė, Lučins- 
kienė, Strutinskienė, Stepo
naitienė, Žukauskaitė, EI. 
Tuskaitė, mokyt. O. Tamu- 
šiūnas, Minalga, Bučinskas, 
Duginas, Mikuckis, Mocke
vičius, Tuska, Stanišauskas, 
kun. Ražaitis, o daugiausia 
— pats kleb. kun. J. Kaz
lauskas. Buvo ir daugiau, 
kurie pagelbėjo; Vilčinskai- 
tė, Šumskytė, Anušauskaitė. 
Taipgi buvo daug aukotojų, 
kurių vardai čia užimtų per
daug vietos. Tikrai bazaras

L. Vyčių kuopos susirinki
me dalyvavo kun. Ig. Kelme
lis ir svečiai iš Kearny kuo
pos — I. ir M. Kazlauskai ir 
J. Vilkis. 6 nauji nariai pri
imti į kuopą.

Parapijos naudai kortų
vakaras įvyks gruodžio 3 d., buvo labai gražus; parapi- 
7 vai., šv. Jurgio dr-jos sa- jiečiai dabar tik džiaugiasi 
Įėję. Bilietai po 35 c. Komi- juo.

L . i

AMERIKA

/•’{V.

WSwl

Lapkričio 17 d. Maspetho lietuviai krepšininkai Klasčiaus salėje atidarė žaidimų se
zoną. Paveiksle matome Transfiguration C C (par. komanda) žaidžiant prieš stiprią 
Paretti komandą. Žaidimą laimėjo maspet iečiai 37:30. Rungtynės būna kiekvieną penk
tadienį Klasčiaus salėje: 6 vai. Altoriaus va'‘kai, 8 vai. Vagabonds ir 10 vai. Transfigu
ration C. C. , •'••’•'v f

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūte

Negalima per dažnai kar
toti, kad niekas negali amži
nai ir sėkmingai kovoti su 
savo būdu. — Bulver.

Žmogus, kuris neturi savo 
asmeniškų įsitikinimų, liudi
ja, kad jis negalvoja.

Aš gerbiu tave ne dėl to, 
ką tu man sakai, bet dėl to, 
ką tu man darai. v

Narsiam vyrui visuomet 
tinkamas laikas garsiai pa
sireikšti ir garbę įsigyti. Se
niau ir dabar veltui svajoja 
tik silpna jėga, garsiam žy
giui netikusi.

— Vincas Krėvė.

VIET
AUKOJA BA

Praeitą savaitę pas muz. 
A. Stanišauską lankėsi Hart
fordo lietuvių par. varg. 
muz. J. Balsys; norima 
sikeisti vaidinimais.

KEARNY, N. J.

Lietuva Mokes Vilnių Atstatyti

pa-
0.

(Iš konsulo P. Daužvar- 
džio kalbų, pasakytų Chica
go j e per radiją).

Lapkričio 8 d. mirė Juo
zas Juknelis. Iškilmingai pa
laidotas lapkričio 13 d. iš 
Dievo Motinos Sopulingos 
bažnyčios į Holy Sepulchre 
kapines, East Orange, N. J. 
Liūdesyje liko velionio žmo
na Ona, trys dukterys, du 
sūnūs, keturi anūkai ir sesu
tė.

Velionis kilęs iš Marijam
polės parapijos, Grabavos 
kaimo. Išgyveno Kearny, N. 
J. 26 metus. Priklausė prie 
šv. Vardo ir Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų (pašalpinės) 
draugijų. Giminės ir draugai 
reiškia gilios užuojautos ve
lionio šeimai, o velionio vė
lė lai ilsisi pas Viešpatį.

J. Bačėnienė.

Atgavus Valstybės Širdį 
ir Tautos Šventovę Vilnių, 
bus galima daug nuveikti ir 
visą Lietuvą sukonsoliduoti. 
Konsolidavimo ir planingo 
kūrimo darbui, aišku, teks 
įkinkyti protą ir visas vals
tybines bei tautines jėgas. 
Sveiko proto bei stiprių ran
kų lietuvių tauta turi daug 
ir dar daugiau augina. Ji 
mokėjo Vilnių įkurti ir išau
ginti — mokės dabar jį at
statyti ir užlaikyti.

Vilnius juk šešių šimtme
čių Lietuvos sostinė ir lietu
vių tautinio bei kultūrinio 
gyvenimo centras. Vilniaus 
krašte visuomet gyveno ir 
tebegyvena apie milijonas 
lietuvių giminės žmonių. Iš

PHILADELPHIA, PA.

Išvyko
Šv. Kazimiero parapijoje 

viešėjo svečias iš Lietuvos 
— kun. S. Raila, kurs šiomis 
dienomis pakviestas į New 
Philadelphiją, kur jis pava
duos kleb. kun. Mozūrą, tu
rintį išvykti į Floridą gydy
tis. Kazimieriečiai sveikina 
ir linki kun. S. Railai pasek
mės tarp garbingų tautiečių.

Sustojo cukraus fabrikas
Visoje Amerikoje žinomas 

fabrikas „The W. J. McCa- 
han Sugar Ref. & Molasses 
Co.” sustojo dirbęs; jame 
dirbo labai daug lietuvių. 
Visi žino, kad darbininkų 
„aruodas” yra fabrikas, o be 
jo ateina juoda diena visai 
darbininkiškai šeimai. Sakys 
ne vienas, kas čia tokio, kad 
nedirbam; taip, daug yra, 
kad nedirba ir gyvena, bet 
ar tokiu gyvenimu tas, kuris 
nori žmoniškai gyventi, bus 
patenkintas? Nedarbas stu
mia jaunuomenę į nusikalti
mus, į policijos rankas. Tai
gi, liūdnas vaizdas. Visi lau
kiame, ar ilgai tas „aruo
das” bus užsidaręs.

K. Dryža.

parodyta narsiai maršuoją 
kareivėliai, bažnyčių bokštai 
iš tolo matosi ir baltuoja. 
Visados Lietuva pažangi ir 
graži, kad tik Dievas apsau
gotų mūsų brangios Tėvy
nės laisvę.

— Siuvėjų dirbtuvė, kurią 
New Yorko firma kontrolia
vo, jau užsidarė; ten ir lie
tuvių nemažai liko be darbo, 
šiemet neatidarys. Bradūno 
dirbtuvė jau savaitė nedirba 
— ir lietuviai be darbo.

GREAT NECK, L. I.

BALTIMORE, MD.

— Lapkričio 16 d. matė
me Lietuvą krutumuose pa
veiksluose, kuriuos rodė Ja
nuškevičius liet, bendrovės 
salėje; paveikslai spalvoti; 
graži pažanga ne tik paveik
slų, bet ir Lietuvos — graži 
statyba, miestuose nauji na
mai, daug gėlynų, sodų; Za
rasų ežeras su vandens spor
to iškilmėmis. Ypač gražiai

Paskutinis paraginimas ir 
užkvietimas visiems daly
vauti šį šeštadienį, lapkričio 
25 d., vietinės Federacijos 
kuopos linksmoje ,,arbatėlė
je”. Pereitą ketvirtadienį 
Federacijos susirinkime iš 
komisijos pranešimo pasiro
dė, kad veikimas eina sėk
mingu keliu. Visiems išda
linti bilietai, kuriuos nariai 
galės išplatinti ir užkviesti 
dar daugiau apylinkės žmo
nių į arbatėlę. Bilietai tik po 
35 c. ir už tai prižadėta ge
rų užkandžių — sūrių, pyra
gų, arbatos, kavos ir t.t.

Į arbatėlę pasižadėjo at
vykti Maspetho klebonas, 
kun. Jonas Balkūnas, „Ame
rikos” redaktorius, Juozas 
B. Laučka ir dr. Juozas J. 
Rimavičius iš Marianapolio 
Kolegijos ir lietuvių kalbos 
kursų vedėjas Columbijos 
universitete. Iš šių svečių, 
tikime, susilauksime gražių 
kalbelių. Tad gi, galime 
spręsti, kad atsilankiusieji 
bus visiškai patenkinti. Fe
deracija visada stengiasi 
visus patenkinti. Pasimaty
sim šeštadienį. Vietinis. Į

Vilniaus didieji Lietuvos 
valdovai (Gediminas, Kęstu
tis, Vytautas) Lietuvą val
dė, Vilniuje Lietuvos artojų 
bei miestelėnų vaikai mokė
si. Vilniuje buvo pirmasai 
Lietuvos universitetas. Iš 
Vilniaus per kelius amžius 
ėjo tauton ir šviesa ir tiesa. 
Vilnius ir laisvėje ir nelais
vėje visuomet buvo lietuvių 
tautos širdis. Vilniuje lietu
viai daug kentėjo ir nelaisvę 
pergalėjo. Jiems iš ten buvo 
uždrausta spauda, jie ten ją 
atgavo. Vilniuje jie seimavo, 
konferavo, Nepriklausomy
bės deklaraciją paskelbė, 
savo vyriausybę sudarė ir 
kariuomenę suorganizavo. 
Ten senosios Lietuvos sosti
nė ir jaunosios Lietuvos 
gimtinė. Ten praeitis, ten 
tautos nepakeičiamas tur
tas. Praeities ir tautinių 
turtų tauta atsisakyti nega
lėjo, negali ir niekuomet ne
galės. Tauta dėl Vilniaus ko
vojo su Lenkija per devy
niolika metų. Su ja kovoti 
buvo sunku, nes ji buvo pa
sirinkus jėgos būdą — Lie
tuva tuo keliu net ir savo 
sostinės reikalo rišti nebuvo 
linkus. Ji pačioje savo nepri
klausomybės užuomazgoje 
pasirinko teisės ginklą ir 
teisingumo kelią. Šio princi
po vykdymui ji daug pasi
aukojo, bet savo žodį išlaikė 
ir tautos atsparumą suplie- 
nino. Šitą Lietuvos nusista
tymą gerai žino visi jos kai
mynai.

Lietuva nori su visais sa
vo kaimynais geruoju gy
venti ir visus reikalus taikiu 
bei juridiniu keliu rišti. Da-

bartinė jos sutartis su So
vietų Sąjunga yra bazuota 
šiuo principu. Čia įeina ir 
taika, ir teisė ir garbingas 
dviejų valstybių pasižadėji
mas — noras ramiai gyventi 
ir bendradarbiauti.

Šia proga malonu konsta
tuoti, kad Lietuva ir Sovie
tų Sąjunga per visą laiką 
draugingai gyveno ir'dirbo, 
nors bendros sienos ir netu
rėjo, o politinės bei ekono
minės pažiūros buvo skirtin
gos. Nors pažiūros ir dabar 
pasilieka tos pačios, tačiau 
dabar bendra siena atsirado 
ir karinio apsigynimo ryšiai 
užsimezgė. Lietuva susijun
gė stipriais ryšiais su dide
le valstybe. Ta valstybė (So
vietų Sąjunga) pervedė Vil
nių Lietuvai ir inkorporavo 
sutartin Lietuvos sienų ap
saugą. Šita apsauga sukėlė 
ir džiaugsmo ir rūpesčio, vi
sokių spėliojimų. Džiaugs
mai ir spėliojimai, aišku, y- 
ra tik momento apsireiški
mai. Jie pasirodo ir vėl pra
nyksta. Valstybiniai gi rei
kalai vystosi šaltai ir pla
ningai. Tatgi ir naujus Lie
tuvos ryšius su Sovietų Są
junga reikia traktuoti šaltai 
ir rimtai. Reikia neišeiti nei 
iš valstybinių nei iš tautinių 
ribų. Reikia turėti ir valsty
binį ir tautinį sensą. Reikia 
būti lietuviais.

Lietuvos ateitis ir stipru
mas priklausys nuo lietuvių 
tautos takto, išminties ir 
vieningo darbo, šiuo reikalu 
tenka visiems rimtai susirū
pinti, giliai pagalvoti ir vi
somis jėgomis dirbti. Dirbti 
visiems kartu ir kiekvienam 
atskirai, bet bendram tiks
lui: vilniečių šelpimui, Lie
tuvos stiprinimui ir jos ne
priklausomybės saugojimui.

Vilniečių šelpimo reikalas 
yra pirmoje vietoje. Kaune 
ir visoje Lietuvoje šiuo gy
vybiniu reikalu organizuoja
si komitetai ir stoja pagal
bon nuvargusiems ir išalku- 
siems vilniečiams. Vilniečiai 
pagalbos labai laukia iš visų 
savo brolių ir seserų.

„Amerikos” baz 
lai vis daugiau ii 
susilaukia įvertini 
gijos renka savo 
rengimo komitet; 
atskiri asmenys p 
loti. Šią savaitę , 
administraciją la1 
gino ir padrąsino 
įau dirbti artina 

los" rėmėja, An 
lienės” par. sąjur 

I pos narė, p. Jiei 
: šiene. Ji atėjo, 
; stalo penkis dol< 

sakė: „štai „Am 
saro pradžiai; t 
vyksta geriausia

Ta pačia progs 
čienė nusipirko 
„Amerikos” met 
nę ir užsimokėy 
kos” prenume 
tiems metams, 
ramą ir savo i 
mes ir reika 
„Amerika” m 
kinga p. Gust

AR JAU PI 
VAKAR

Taip, dar yi 
merikos” me 

Į nes, kuri bu 
| par. salėje g 
i bet daug sau, 

apsirūpinti bil 
tikram, kad j 
ruošta.

Bilietus plat 
rikos” BičiuĮ 
gaitienė, kun 
P. Skrodenis, 
J. Skarulienė 
nytė, P. Grigi 
zienė, P. šie 
trušaitis. I 
gauti ir „A 
nistracijoje.

į kos” skaityte 
kviesti savo j 
metinę vakar

SIMUČIAI
DŪK

Janina ir A 
vos generali 
atašė) Simuč: 
susilaukė dūk 
duktė puikic 
jaunoji lietui 
auga (gimusi 
11 svarų), o 
ta.

Jaunai Sim 
vams linkim 
sėkmės.

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.

SIUTAI 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.
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AUKOJA BAZARUI

„Amerikos” bazaro reika
lai vis daugiau ir daugiau 
susilaukia įvertinimo. Drau
gijos renka savo atstovus į 
rengimo komitetą, kai kur 
atskiri asmenys pradeda au
koti. Šią savaitę „Amerikos” 
administraciją labai nudžiu
gino ir padrąsino dar veik
liau dirbti artima „Ameri
kos” rėmėja, Angelų Kara
lienės” par. sąjungiečių kuo
pos narė, p. Jieva Gustavi- 
čienė. Ji atėjo, padėjo 
stalo penkis dolerius ir 
sakė: „Štai „Amerikos” 
zaro pradžiai; tegu jis 
vyksta geriausiai”.

Ta pačia proga p. Gustavi- 
čienė nusipirko du bilietus į 
„Amerikos” metinę vakarie
nę ir užsimokėjo už „Ameri
kos” prenumeratą sekan
tiems metams. Už tokią pa
ramą ir savo spaudos reikš
mės ir reikalo įvertinimą 
„Amerika” nuoširdžiai dė
kinga p. Gustavičienei.

Juozas Miliauskas, laidoja
mas lapkr. 24 d.; abiejose 
laidotuvėse patarnavo grab. 
Garšva.

— Kun. P. Lekešis praeitą 
sekmadienį dalyvavo Water
bury kun. J. Valantiejaus 
pagerbimo iškilmėse. Jis bu
vo nuvykęs drauge su kun. 
Pakalniu ir kun. Aleksiūnu.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJOS

- Sv. Jurgio Parapijos Bažnyčios
25 Metų Sukakties

1939
mokėtojai ne juokais imasi 
darbo. Jie būtinai reikalau
ja, kad miesto valdyba per
žiūrėtų visus namus ir ap- 
kainuotų, kiek jie verti, nes 
dauguma namų perdaug į- 
kainuoti.

SĄJUNGIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

ant 
pa- 
ba- 
pa-

AR JAU PASIRUOŠĖT 
VAKARIENEI?

Taip, dar yra laiko iki „A- 
merikos” metinės vakarie
nės, kuri bus Apreiškimo 
par. salėje gruodžio 10 d., 
bet daug saugiau iš anksto 
apsirūpinti bilietu ir būti 
tikram, kad vieta bus pa
ruošta.

Bilietus platina šie „Ame
rikos” Bičiuliai: M. Bran- 
gaitienė, kun. J. Balkūnas, 
P. Skrodenis, K. Krušinskas, 
J. Skarulienė, EI. Matulio- 
nytė, P. Grigienė, J. Terebei- 
zienė, P. Šlapikas, K. Bal
trušaitis. Bilietų galima 
gauti ir „Amerikos” admi
nistracijoje. Visi „Ameri
kos” skaitytojai prašomi pa
kviesti savo pažįstamus į šią 
metinę vakarienę.

Štai jau ir bazaras! Skai
tytojau, ar atsilankei į šį 
gražų parengimą. Vakar ba
zaras prasidėjo. Jis ir šian
dien eina. Nepamiršk, kad 
parapijos salė atdara; visi 
rengėjai laukia atsilankant. 
Jie lauks, nes jūsų pareiga 
paremti parapijos reikalus.

Parapijiečiai tikisi, kad 
svečiai neskūpės atsilankyti, 
nes kiekvienas atsilankęs 
išsineš geriausių įspūdžių. 
Laimėjimai bus nepaprasti. 
Dovanos įvairiausios ir kiek
vienas turės progos jų įsi
gyti. Negana, kad bus dova
nų salėje, bet net už įžangos 
bilietus, kurių kaina tik 10 
c. Jaunimui bus gera proga 
pasilinksminti — pašokti 
prie jų mėgiamos muzikos.

Visi Brooklyno ir apylin
kės lietuviai kviečiami atsi
lankyti į bazarą — karnava
lą lapkr. 25 ir 26 dienomis, 
parapijos salėje, kampas So. 
4th ir Roebling gatvių, prie 
Williamsburgo tilto, Brook
lyne, ir prisidėti prie mūsų 
parapijos palaikymo.

Jaunuoliai klubiečiai 
pradeda savo krepšinio 
dimo sezoną. Trečiadieniais 
jie žaidžia McCaddin salėje. 
Sekmadieniais pradės žaisti 
Transfiguration salėje, gruo
džio mėnesį. Apie įžangą ir 
tvarką bus pranešta vėliau.

jau 
žai-

SIMUČIAI SUSILAUKĖ 
DUKRELĖS

Janina ir Anicetas (Lietu
vos generalinio konsulato 
atašė) Simučiai lapkr. 16 d. 
susilaukė dukrelės. Motina ir 
duktė puikioje sveikatoje; 
jaunoji lietuvaitė smarkiai 
auga (gimusi svėrė beveik 
11 svarų), o motina -sveiks
ta.

Jaunai Simutytei ir tė
vams linkime gražiausios 
sėkmės.

Orkestro organizavimas 
ketvirtadieniais sekasi. Jau
nuoliai noriai renkasi ir čia 
jie skiriami kur tinka. Visi 
parapijos jaunuoliai, turį 
noro dalyvauti orkestre, pra
šomi ateiti į parapijos salę 
ketvirtadienio vakarą.

Lietuvių kalbos ir religi
jos pamokos būna antradie
niais ir ketvirtadieniais nuo 
4 iki 6 vai. p.p., gi šeštadie
nį nuo 9 iki 12 vai. ryte. Tė
vai, siųskit savo vaikus!

VYRŲ VAKARIENĖ

Lapkr. 19 d. Apreiškimo 
par. šv. Vardo dr-ja paminė
jo savo gyvavimo 25 metų 
sukaktį, surengdama vaka
rienę P. Šalinsko įstaigos sa
lėje. Dalyvavo apie 80 as
menų; vadovavo pirm. K. 
Baltrušaitis. Atsilankė kun. 
A. Petrauskas. Visus valgius 
ir kitus patiekalus savo lėšo
mis parūpino P. Šalinskas.

Šv. Vardo dr-ja nutarė 
remti „Amerikos” bazarą ir 
į rengimo komitetą išrinko 
Baltrušaitį, Zaukų, Vitkų 
Mikolaitį.

Amž. Rožančiaus dr-jos 
bendra Komunija bus šį sek
madienį 9 vai. mišių metu. 
Susirinkimas tuoj po pamal
dų. Visos narės kviečiamos 
atsilankyti. Laukiama ir 
naujų narių. Susirinkimai 
būna kiekvieno mėnesio ket
virtą sekmadienį.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

ir

Valstybės dirbtuvių komi- 
sijonierius praneša, kad per
eitą mėnesį algų išmokėji
mas pasiekė 1929 metų auk
štumą. Darbai gerėja.

MASPETHO ŽINUTĖS

— Raudonojo Kryžiaus 
reikalams praeitą sekmadie
nį prie par. bažnyčios su
rinkta 45 dol.; rinkėjai tiki
si dar surinkti 75 dol.

— 40 valandų atlaidai mū
sų bažnyčioje prasidės gruo
džio 3 d.

— „Amerikos” vakarienės 
bilietų galima gauti kleboni
joje.

— Lapkričio 19 d. 
Neikūnaitė susituokė 
Henry Mack.

— Lapkričio 15 d.
Elena Kraušlienė, palaidota 
lapkr. 18 d.; lapkr. 21 mirė

East 77 gatvėje rastas 
girtas buvęs Bostono, Mass, 
šerifas. Nuvežtas į Bellevue 
ligoninę, kur jo kišeniuose 
rasta 6 tūkst. dol. pinigais.

Ona
su

mire

Ban kietas ir Šokiai
Sekmad., Lapkričio - Nov. 26, ’39

Columbus Club Salėje
1 Prospect Park West Brooklyn, N. Y.

PRADŽIA 6 VAL. VAKARE.

Antanas Kepežinskas, 
gabiausias lietuvis krep
šininkas apylinkėje. Pri
klauso Maspetho Trans
figuration C.C. ir Celtic 
komandoms. Netrukus 
jis išvyks su Celtic ko
manda žaisti po visą 
Ameriką.

Jis ypatingai tą kalbą mėg
sta ir rengiasi aplankyti Ai
riją.

Woodhaven vieškelis, nuo 
Park Lane, So. Woodhaven, 
iki Liberty Ave., Ozone į 
Park, platinamas. Apie 200 
gyvenamų namų nugriauta1 
ir lyginama žemė. Netrukus 
pradės 150 pėdų pločio ke
lią cementuoti.

Brooklyno policijos stotys 
pradėjo rinkti senus vai
kams žaislus, kuriuos žada 
pataisyti, nuvalyti ir išda
linti vargšų vaikams Kalė
doms.

Brooklyno Chamber of 
Commerce ir Civic Council 
sujudo ginti medelius par
kuose nuo išdykusių vaikų,

LICENSES
Beer, Wine, Liquor
Wholesale, Retaile

BILIETAS 2 DOL. Tik į šokius — 75 c.

kurie medelius laužo, piaus- 
to ir daro kasmet miestui 
apie 80 tūkst. dol. nuostolių. 
Jų planas yra sušaukti vai
kus į sales ir įrodyti jiems, 
kad parkų naikinimas yra 
labai žalingas visiems.

Brooklyno parkų skyrius 
planuoja žiemos metu įtai
syti parkuose čiuožynėms 
vietas, krepšiniams stulpus 
su krepšiais ir daug kitų žai
dimų, kurie yra populiarūs 
žiemos metu.

New Yorko miestui gresia 
netekti geriamo vandens. 
Ežerai, iš kur imamas van
duo džiūsta ir vandens ma
žėja. Miesto vandens depar-

'SS

tamentas prašo visų van
dens naudotojų taupyti ge-' 
riamą vandenį.

Josephine Tukas, 50 metų, 
gyv. 417 Lorimer St., Brook- 
lyne, turėjo valgyklą su 
Frank Damakaičiu. Susipy
ko. Tukas atėjo aplankyti 
valgyklą ir jai išėjus visa 
virtuvė sprogo. Žinoma, da
bar teismas. Kas bus toliau 
— sužinosime.

Šį mėnesį Cristo Rey kal
ne, El Paso, Calif., pastaty
ta 32 pėdų aukščio Kristaus 
Karaliaus statula.

Brooklyno nejudomų nuo
savybių mokesčių — taksų

WAVA1 š!

Rūpinies gauti gražių lietuviškų kalėdinių atviru
čių? Mes jų turime. Įvairiausių.

Kalėdines ^įtvirutes
Galima specialiai užsisakyti su savo parašu ir lin
kėjimais. Tai būtų naujybė Jūsų draugams, gavus 
tokį kalėdinį pasveikinimą.

Kreipkitės:

’’Amerikos” Administracija
423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

PIRKITE RAKANDUS
DABAR

' *
Parduodame įvairius rakandus labai prieinamo

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

LIETUVIAMS DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

GRAND CHAIR CORPORATION

<•

Italas de la Rosa, gyv. 104 
Warren St., kerštaudamas, 
padegė savo draugo namą. 
Dabar teisme ir už savo kar
štumą turės atsakyti.

Brooklyno ir Queens pilie
čiai subruzdo protestuoti ir 
reikalauti, kad miestas pri
verstų gatvekarių vadovybes 
sustabdyti gatvekarių dide
lį ūžesį, ypač jų sustojimo 
ir pradėjimo metu.

Queens dirbtuvėse darbai 
padidėjo ir algos padidėjo 12 
procentų.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

ii

Moterų Sąjungos New 
York — New Jersey apskri
ties metinis suvažiavimas į- 
vyks š. m. gruodžio 3 d., 
sekmadienį, 2 vai. popiet, 
Apreiškimo par. salėje, 
Brooklyne. Visos kuopos 
prašomos išrinkti atstovus.

S. Subatienė, pirm.

Kada Vaikai Bijo 
Priimti Liuosuotoją
Kai kurie tėvai nežinodami! suerzina 
savo vaikus, dažniausiai nugąsdiną 
Juos priverkiant nuryti stiprų, neskanų 
liuosuotoją Jų Jaunutėms gerklėms. Tai 
yra klaida — ir tai visad nereikalinga!

Kai Jūsų vaikams reikalingas lluosuo- 
tojas, laimėk Jų pasitikėjimą, duoda
mas jiems Ex-Lax! Jie tikrai pamėgs, 
nes Ex-Lax yra gardus, kaip Šokoladas. 
Ir ne vien tik tai, Ex-Lax yra švelnus 
Muosuotdjas — malonus mažyčiams vi- 
durėllams. Jis pallousuoja vidurius už
tikrintai, bet patogiai, be Jokių pilvo 
skaudėjimų arba nusilpimų.
Nepamiršk, kad Ex-Lax yna veiklus su
augusiems taip pat ir valkams. Visose 
vaistinėse po 10c. ir 25c. dėžutės.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ’

Gaminama tik vienas tikras Ex-Laxl 
Įsidėmėkite raides ’’E-X-L-A-X” ant 
dėžutės Ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukite orlginallo Ex-Lax.

U v, HAVEj* Ė YE R 8rO^59
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LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam valgius amen 

kūniško ir lietuviško sti
liaus. Čia taip pat 'galima 
gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEID AT 

Savininkai

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS

DR. J. VAITULIONIS

GYDO 1M peilio, be 
vaistų ir be chemi 
kalų, tik su savo 
plikomis rankomis. 
Visokios ligos yra 
gydomos: vyrų, mo
terų ir vaikų. Pa
tarimai veltui 
VAI ANDOS: nuo 9, 
ryte iki 8- vakaro. 
Nedėldlenlals ir 
šventadieniais nuo 
10 ryte iki 1 po 
pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn© Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335 STagg 2-5043 Notary Public

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas) •

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia <

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y. -

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

M. P. BALLAS
(Bieliauskas).

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

Brooklyno ir Queens ap
skričių nejudomos nuosavy
bės taksų mokėtojų 400 at
stovų lankėsi Albany, New 
Yorko valstybės sostinėje, 
pas gubernatorių Lehman ir 
reikalavo mažinti nejudomos 
nuosavybės — namų mokes
čius. Lietuviams atstovavo 
J. P. Mačiulis.

Ch. A. Boyle savo gyveni
me nėra matęs Airijos, bet 
jau 30 metai, kai dėsto Bro
oklyno kolegijoj airių kalbą.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 170 Stuyvesant Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

WILLIAM LOMUSCIO
& LEO PROCE 

Stuyvesant Bar and Grill
170 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. , Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 20 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undet 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 790-792 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LORRAINE CATERING CO.. INC. 
790-792 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11412 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 47 
Brooklyn Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings ,to be consumed off the pre
mises.

ALEXANDER SHAPIRO
& PHILIP EFRAIM BLOCK

47 Brooklyn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7739 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 536—86th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD HERBERT
536—86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3362 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 252—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

252—3rd

NOTICE 
RW 471

252—3rd Ave., 
County of Kings,

CARMELA"bORTONO
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

at 739—6th Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 
the premises.

JOHN PERROTTA 
Greenwood Grove

739—6th Ave.. Brooklyn, N. Y.

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

Graborius — B&lsomuotojas

JOSEPH LE VANDA 
laisniuotas Graboriui ir 

Balsaniuotojas

NOTARY PUBLIC

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

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn,

Kampas Roebling St.

N

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

BROOKLYNE

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 

paslvailnėjlmams.

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

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE Of 
BARRY P. SHALINS

(Šalinskas)
Vestie E. Davis,
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas
x 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. Valantiejns 

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41—72nd Street, Maspeth, N Y.
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Šv. Jurgio Par. Jubiliejaus Išvakarėse
Minėdami parapijos baž

nyčios pastatymo 25 metų 
sukaktį prisiminkime bent 
valandėlei tuos pirmtakūnus, 
kaip Dvasios Vadus ir tikin
čiuosius pasaulionis, kurių 
pastangomis bei pasiaukoji
mu parapija įsteigta, bažny
čia pastatyta — išlaikyta. 
Stenkimės grįžti į praeitį’, 
persistatykime sau, kas juos 
prieš 25 — 30 metų įkvėpė 
parapiją kurti, bažnyčią sta
tyti. Be abejo, kilnus tikėji
mas į reikalingumą žmo
gaus gyvenimui Dievo ap
reikštų tiesų skelbėjos, žmo
gaus dvasinio gyvenimo ap
rūpintojos.

Garbingai švenčiant šį ju
biliejų, mums tenka paklaus
ti savęs: ar ir mus veda ta 
pati dvasia? Kaip mes žiūri
me į savo parapiją? Ar ji y- 
ra vienu mūsų gyvenimo 
reikalų, be kurio jokiu būdu 
negalima apseit, kurios išsi
žadėti nieks neprivers? 
Praktiškai žiūrint, gyvenime 
visko gal reikia susilaukti. 
Žmogus priverstas tai vieną, 
tai kitą dalyką apleisti, išsi
žadėti. Tačiau gal atsiranda 
tokių žmonių, vadinančių sa
ve gerais parapijiečiais, gy
venančiais nuo metų pra
džios iki galo ir per visą tą 
laiką gal nė vienos minutės 
nepavedančių savo parapi
jai, nei vienos aukos jai ne
padarančių. Gi idealingas 
parapijietis būtų toks, kuris 
sakytų: ar man gyvenime 
teks to ar to išsižadėti, gal 
reikės gyventi be automobi- 
liaus, gal per metus nebus 
galima atostogų išvažiuoti, 
be to ar kito pasilinksmini
mo prabūti, susilaikyti nuo 
pirkimo tos ar kitos gėry
bės, bet parapijinės bažny
čios niekados neapleisiu, nuo 
prisidėjimo prie jos užlaiky
mo niekados kol gyvas neat
sisakysiu. Tokių parapijiečių 
parapijai turėti nors du šim
tu"— užtikrinta jos ateitis.

įmikime pavyzdžius, kad 
ir šiais depresijos laikais, iš 
kitų lietuvių parapijų, k. v. 
Providence, R. I., Miners
ville, Pa., kurios paskuti
niais metais atidarė naujas 
parapijines mokyklas, arba 
Kansas City, Kansas, lietu
vių parapijukę, tuturinčią 
30 šeimų,, o vienok užlaikan
čią savo parapijinę mokyk
lą. Pastarosios parapijos, na
riai, kadangi jie tikriausiai 
norėjo, kad gyvuotų jų lietu
viška parapija su nors maža, 
bet tikra 8 skyrių mokykla, 
mokėdavo duoklės $50.00 į 
metus, dabar moka po $25. 
Panašiai ir su draugijomis. 
Žinome, kad gyvenimas iš 
visų, neišskiriant ir jauni
mo, reikalauja daug mūsų 
laiko, jėgų ir net turto. O 
vienok, jeigu būsime taip 
pamylėję savo parapiją — 
bažnyčią, priverstinai rasi
me galimybės, pirm viso 
kito, priklausyti bent prie 
vienos parapijinės draugi
jos.

Kad tokia dvasia lydėtų 
visus, mūsų yra maldavimas 
šių dvigubų jubiliejų — 30 
metų nuo parapijos įkūrimo, 
25 metai bažnyčios pastaty
mo proga! Gi garbingiems 
pirmtakūnams ačiū už jų 

SPECIAL
Lietuviškam Monopoly
REPUBLIC MARYLAND, ruginė degtinė, 

3 metų senumo, 90 proof A i

Pint--------------------- — $1.07
(Imant 12 kvortų 10% nuolaida)

REPUBLIC LIQUOR STORE
415 Keap Street, Brooklyn, N. Y.

padėtą pamatą. Sveikinki- 
mės viens kitą, sulaukę šių 
garbingų jubiliejų, bet ir 
pasiryžkime nesulaikyti ir 
toliau švento darbo.

Sveikinąs Parapijiečius 
bei Parapijos rėmėjus,

Kun. K. E. Paulonis.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
DVIGUBA SUKAKTIS

Šį sekmadienį, lapkričio 
26 d., Brooklyn© šv. Jurgio 
lietuvių parapija mini savo 
dvigubą sukaktį — 30 metų 
nuo parapijos įsteigimo ir 
25 metai nuo parapijos baž
nyčios pastatymo. Šioms su
kaktims paminėti, parapijie
čiai, savo klebono, kun. Kaz. 
E. Paulonio, vadovaujami, 
turės atitinkamas iškilmes. 
6 vai. vak. Kolumbo Vyčių 
namuose įvyks iškilmingas 
banketas (plačiau apie tai 
skelbime). Šia proga išleista 
parapijos istorija — knyga, 
kurios autorius, kun. K. Pau
lonis, surinko įdomių žinių 
iš parapijos ir, apskritai, iš 
Brooklyno lietuvių gyveni
mo. Šią knygą gaus kiekvie
nas, atsilankęs į- banketą, o 
čia, „Amerikos” puslapiuose, 
norime pasidalinti su skaity
tojais nors keliomis ištrau
komis iš minėtos knygos.

Šv. Jurgio parapijos baž
nyčia yra toje Brooklyno 
dalyje, kurią lietuviai vadi
na Central Brooklyn.

Ši Brooklyno dalis, palygi
namai, labai maža, yra prie 
pat seniau smarkiai supra
monintos sekcijos; čia visai 
arti didžiausių laivų prie
plaukos, kur rasdavo darbą 
šimtai ir tūkstančiai žmo
nių; čia įvairiausios dirbtu
vės — cukraus, kavos, mui
lo, kur dirbdavo irgi tūks
tančiai, jų tarpe ir lietuviai. 
Nenuostabu, kad lietuviai, 
ką tik iš Lietuvos atvykę, 
glaudėsi apsigyventi ten, 
kur buvo arti darbas.

Galima sakyti, kad šio 
šimtmečio pradžioje Central 
Brooklyne gyveno gal per 
tūkstantis lietuvių katalikų, 
todėl natūralu, kad jie nuta
rė steigti katalikų parapiją. 
Nemažai lietuvių tada gyve
no ir South Brooklyne, bet 
jie buvo labiau išsisklaidę ir 
nepajėgė įsteigti savo para
pijos; nuo pat pradžios jie 
dėjosi prie C. Brooklyno lie
tuvių. Tada nesvajota keltis, 
kaip šiandien daroma, į to
kias dalis, kaip Ridgewood, 
Cypress Hills, Eeast New 
York, Woodhaven, Rich
mond Hill,. Ozone Park, Ja
maica ar Maspeth.

Didėjant lietuvių skaičiui, 
pačiam Central Brooklyne 
kilo sumanymas steigti at
skirą parapiją. Bet atsimin- 
tina, kad anais laikais, ne 
taip, kaip šiandien, nebuvo 
užtenkamai lietuvių kunigų; 
lietuviai, dar nei vienos 
gentkartės neišauginę Ame
rikoje, kunigą turėjo gauti 
tik iš Lietuvos. Stoka kuni
gu. mokančių lietuvių kalbą, 
pažįstančių lietuvių dvasią, 
sutrukdė parapijų steigimą. 
Atvykimas lietuvio kunigo, 
ių ilgesio išsipildymas, Die
vo Apvaizdos apsireiškimas

Angelų Karalienes Parapijos

Bazaras - karnavalas
Lapkiič io-Xo v. 24-27d. 1939

PARAPIJOS SALĖJE
Kampas So. 4th ir Roebling Sts., Brooklyn, N. Y.

Sv. Jurgio parapijos bažnyčia.

suteikė lietuviams galimumą 
steigti parapiją.
Šv. Jurgio parapijos kūrėjas

A. a. kun. Antano P. Ko- 
džio asmenyje Central Bro
oklyn lietuviams katalikams 
prašvito Dievo palaima. Iki 
1909 metų visame didžiulia
me Brooklyne (kur šiandien 
skaičiuojama 14 lietuvių ku
nigų) būnant tiktai vienam 
lietuviui kunigui, a. a. kun. 
Vincui Varnagiriui prie An
gelų Karalienės parapijos 
(Maspetho parapija suorga
nizuota 1908 m.), nebuvo 
galima svajoti apie steigimą 
kitų parapijų, kol nauji lie
tuviai kunigai iš Lietuvos 
atvažiavo.

1909 m. Angelų Karalienės 
parapijoje kaip tik buvo vi
karas, kun. Antanas P. Ko- 
dis, neseniai įšventintas. 
Brooklyno vyskupas Charles 
E. McDonnell pats matė rei
kalą Central Brooklyne turė
ti atskirą parapiją, tad ir 
pasiuntė kun. Kodį į tą kolo
niją organizuoti lietuvius 
prie parapijos kūrybinio dar
bo. Pirmiausia glaustasi prie 
šv. Onos parapijos bažny
čios, Front ir Gold gatvėse, 
pusantro bloko nuo dabarti
nės šv. Jurgio bažnyčios. Čia 
rūsyje per penkeris metus, 
nuo 1909 iki 1914 m., laiky
tos pamaldos lietuviams. Tai 
ir yra šv. Jurgio parapijos 
užuomazga.

Kiekvienos parapijos kūri
mas yra sunkus, net jei ir 
apsčiai būtų išteklių. Gi dėl 
stokos lėšų, reikia su dides
niu taupumu stengtis ir 
esančias pajamas suvartoti 
kuo geriausiai. Žinoma, šian
dien lengva bet kuriam pa
sakyti: „Netinka lietuviams 
savo bažnyčią turėti esamoj 
vietoj”, bet kas galėjo pra
matyti tai 1913 metais? Juk 
dar nebuvo sapnuota apie 
Didįjį karą, kurs apvertė vi
so pasaulio eigą, nebuvo 
pramatyta, kad nauji atei
viai lietuviai nebeatvyks 
šion šalin, nepramatyta nei 
kitos baisios didžiojo karo 
skerdynių pasėkos. Ir nelem
ta krizė nuo 1929 m. apsun
kino ne tik parapijas, bet ir 
kiekvieno žmogaus gyveni
mą. Viena iš tų pasėkų yra, 
kad daugelis šv. Jurgio pa
rapijos vyrų mažai tedirba, 
daugelis iš parapijos mote
rų priverstos net naktimis 
dirbti, kad išlaikytų šeimas. 
Gi parapijai apsunkinimas 

iš to, kad labai maža dalis 
pirmiau gyvenusių arti prie 
bažnyčios persikėlė gyventi 
į kitas miesto dalis. To vis
ko nei vienas negalėjo pra
matyti, statant bažnyčią 
1914 metais.

Bažnyčios statyba
Be abejonės, nuo pat pa

rapijos įsteigimo pradžios 
buvo pasiryžimas kuo grei
čiausiai statyti nuosavą 
bažnyčią. Fondas tam tiks
lui augintas, todėl 1913 m. 
pranešimas jau rodo, kad 
parapijos ižde buvo $13,312.- 
23; jau tais metais išmokė
ta $4,500.00 už bažnyčios 
statybos planų sudarymą ir 
$125.00 už užtikrinimą „tit- 
le”, kas parodo, kad jau že
mė York gatvėje buvo nu
pirkta. 1914 metais, matyti, 
nutarta kiekvienam parapi
jiečiui prie kortelių primo
kėti po $10.00 Statybos Fon
dui, todėl tais metais iš viso bonas, 1909
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GRAND PARADISE BALLROOME
318 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Pradžia 6:30 vai. vak. Įėjimas 40 c.
GROS JONO NAVICKO ir P. KAIZOS ORKESTRAI

Jau per daugelį metų ši draugija surengdavo 
smagius pasilinksminimus ir nėra reikalo nei aiš
kinti apie juos, nes kiekvienas, kuris tik dalyvavo, 
visuomet buvo patenkintas.

Nuoširdžiai visus kviečiame dalyvauti.

221 So. 4th Street

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų ‘kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. anglis ir 
patenkinti. Kodėl jums nepa
sekti jų pavyzdžiu.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

IRU - EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

pajamų prie kortelių būta 
$7,935.50; iš visų šaltinių, 
priskaitant nuo 1913 metų 
likučius, per 1914 metus pa
jamų buvo $26,334.78.

1914 m. kovo 19 d., šv. 
Juozapo šventėje, padarytas 
kontraktas su McDermott 
and Hanigan, Ine., 103 Park 
Ave., New York, bažnyčią ir 
kleboniją pastatyti už $57,- 
887.66, gi arki'ektui Robert 

!J. Reiley dn” nutikta mokėti 
už plano sudnvvr'ią $2,656.00.

Kertinį bažnyčios akmenį 
pašventino Jo Ekscelencija, 
tuomet Brooklyno vyskupo 
padėjėjas (š. m. spalių 2 d. 

i miręs Chicagos kardinolas) 
Jurgis Mundelein, 1914 m. 
liepos 12 d., sekmadienį, gi 
bažnyčia ir klebonija užbaig
tos ir bažnyčia pašventinta 
1915 m. sausio 31 d.

1915 m. užtraukta $35,- 
000.00 skolos Emigrant In
dustrial Savings Banke, New 
York, su nuošimčiais, ir pas 
Brooklyno vyskupą $10,500.- 
00 be nuošimčių. Ačiū duos- 
numui parapijiečių ir a. a. 
kun. Kodžio pastangoms, iki 
1926 m. bankui atmokėta 
skolos $23,000, vyskupui $3,- 
200. Per kun. Pakalnio kle
bonavimą nuo 1926 iki 1934 
m. užbaigta mokėti likusi 
skola bankui $12,000.00, gi 
vyskupui skola sumažinta 
iki šių 1939 m. iki $3,400.

Jei per tiek metų, nepai
sant žmonių arti prie bažny
čios gyvenančių sumažėji
mo ir didelio nedarbo, kuris 
nuo 1929 metų siaučia, baž
nyčia užlaikyta, skola beveik 
pilnai užmokėta, daug page
rinimų, patobulinimų pada
ryta, tai vis dėka gerašir
džių parapijiečių bei uolių 
pasišventusių parapijos ve- 
dėjų-klebonų, a. a. kun. Ko
džio ir kun. N. Pakalnio.

Parapijos kunigai
A. a. kun. Antanas P. Ko- 

dis, parapijos kūrėjas, kle-
— 1926 m..; kun.

ŽAIDIMAI, LAIMĖJIMAI, ŠOKIAI IR

KITOKĮ PASILINKSMINIMAI

ĮŽANGA TIK 10 CENTŲ

Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti kiekvieną 
dieną.

Kviečia RENGĖJAI

Norbertas J. Pakalnis, kle
bonas, nuo 1926 m. spalių 
mėn. iki 1934 m. birželio 23 
d.; kun. Kazimieras E. Pau- 
lionis, klebonas, nuo 1934 m. 
birželio 23 d.; kun. Jonas J. 
Laurynaitis, vikaras, nuo
1933 m. gegužės m. iki 1934 
m. balandžio mėn.; kun. Jo
nas G. Kartavičius, vikaras, 
nuo 1934 m. balandžio iki
1934 m. birželio mėn.; kun. 
Antanas S. Petrauskas, vi
karas, nuo 1934 m. birželio 
23 d. iki 1939 m. birželio 20 
d.; kun. Vaclovas A. Masiu
lis, vikaras, nuo 1939 m. bir
želio 20 d.

Knygoje, tiesa, nieko ne
pasakyta apie dabartinio 
klebono, kun. K. Paulonio, 
penkerių metų vadovavimo 
veiklą. Parapijiečiai ir šv. 
Jurgio bažnyčią lankantieji 
pašalaičiai puikiai mato ir 
žino dabartinio klebono 
darbštumą, pasiaukojimą, iš 
visos širdies tarnavimą savo 
parapijiečių gerovei. Sveiki
name kleboną, jo vikarą ir 
visus parapijiečius, minin
čius reikšmingas parapijos 
sukaktis1

JUBILIEJINIS BANKETAS

Šį sekmadienį, lapkr. 26 
d., 6 vai. vak.. Columbus 
Club., 1 Prospect Park West, 
Brooklyne, įvyksta šv. Jur
gio par. banketas paminėti 
bažnyčios pastatymo 25 me
tų sukakties jubiliejų. Jau 
per vėlu bilietus įsigyti į 
banketą, bet į šokius bus 
galima gaut ir prie durų. 
Bilietai šokiams 75 c. Sve
tainė talpina per 3000 publi
kos. Rėdytis gali, kaip kam 

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

DR.ED.W. ŽUKAUCKAS
4302 Flatlands Avenue

VALANDOS: 
9—12 ryte

Ir pagal sutarti 
Tel. NAvarre 8-1919

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

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

šventadieniais susitarus 
TeL EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
1—2 p. p.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie 18 geriausios Smetonos. ALŪS 16 geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

NAUJOJE VIETOJE
REPUBLIC BAR & GRILL

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

Kad geriau patenkinti visus kostumerius ir draugus, J/ 
Sutkus persikėlė į kitą daug patogesnę vietą, kampas 
Grand ir Hooper Sts. Norėdami gauti tikrą nuoširdų lietu
višką patarnavimą, užeikite j naują vietą

492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

patinka, bet pageidaujama 
baliniai rūbai.

Ypač laukiama jaunimo. 
Atsilankiusieji praleis sma
giai laiką ir gaus nemoka
mai gražiai išleistą parapi
jos istorijos knygą.

«
Lapkričio 18 d. kleb. kun. 

Paulonis surišo moterystės 
ryšiu Joną Vanagą su Bar
bora Pociūte. Pabroliu buvo 
K. Gudas su M. Valenčiūte. 
Šliūbo metu giedojo B. Brun- 
zienė.

Pas sąjungietes
Mot. S-gos 35 kp. lapkri

čio 19 d. turėjo ekstra susi
rinkimą ir aptarė svarbius 
reikalus. Į „Amerikos” baza- 
ro komitetą išrinktos M. 
Brangaitienė, B. Kazlaus
kienė, A. Gudzinskienė. Ba- 
zaro reikalams po 1 dol. pa
aukojo M. Fogelmanienė, J. 
Mineikienė, J. Staškus. Na
rės pasižadėjo duoti dovanų. 
Išrinktos atstovės į apskri
ties suvažiavimą.

Sąjungietė.

PAGERBUTUVĖS

Lapkričio 18 d. suruoštas 
pokylis Smetonų vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukakčiai 
paminėti. P. Smetona yra 
artimas Lietuvos prezidento 
giminaitis. Pokylis įvyko 
SLA salėje. Svečių buvo apie 
150. Vakarą vedė J. Brun- 
dza. Nuotaika visų buvo 
smagi.

P. Smetonai užaugino 
vienturtę dukrelę, kuri per
nai ištekėjo už J. Barausko.

Pirkite pas tuos, kurie 
skelbiasi AMERIKOJE.

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-88G8


