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ŠTAI KAIP
Jaunimo vadas.
Stiprinimosi keliu.
Kuklus keleivis.
Ieško bendro fronto...
Jie „susitaiko”.

L. Vyčiai jau ketvirtą sy
kį savo organizacijos vai
ruotoju išrinko inž. Antaną 
J. Mažeiką, šis jaunimo va
das savo nepaprastu darbš
tumu, energija ir pasiryžimu 
susilaukė mūsų organizuoto 
jaunimo visiško pasitikėji
mo. Jo vadovaujami vyčiai, 
peržengę gyvavimo 25 metų 
slenkstį, žygiuos ir toliau 
nuolatinio laimėjimo keliais.

A. LIET. KATALIKŲ VISUO
MENINIO IR KULTŪRINIO
GYVENIMO SAVAITRASTI8

EINA KAS PENK^AnTENĮ
£

V. D. UNIVERSITETO 
BIBLIOTEKA 

KAUNAS, LITHUANIA.
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Šios laidos puslapiuose y- 
ra maloni lietuvių visuome
nei žinia apie naujos lietu
viškos įstaigos susiorgani- 
zavimą: Brooklyne įsteigta 
lietuviška prekybos bendro
vė — Amlit Company, Inc. 
Bendrovė rūpinsis gabenti 
įvairias prekes iš Lietuvos 
ir skleisti jas šioje šalyje.

Mūsų laikraščiui yra dvi
gubas džiaugsmas sveikinti 
šią naują lietuvišką įstaigą: 
malonu mums, jog lietuviai 
supranta reikalą stiprintis 
ekonominiame gyvenime; 
antra, malonu mums, jog tos 
įstaigos reikalų tvarkymas 
patikėtas Kaziui P. Vilniš
kiu!, šio laikraščio vienam 
pirmųjų steigėjų, pirmam 
redaktoriui ir vadovavusiam 
laikraščiui iki pat šių dienų.

Praeitą 'savaitę išvyko į 
savo gimtinę amerikiečių lie
tuvių katalikų gausingai vi
suomenei gerai žinomas 
kun. J. Bružikas, jėzuitų 
vienuolyno narys. Išvyko ne- 

x paprastai kukliai, be jokių 
Ypatingų atsisveikinimo ap
eigų.

Čia norisi priminti, jog 
kun. Bružikas paliko daug 
nuopelnų. Nekalbant apie jo 
grynai tikybinį darbą, tenka 
priminti, jog jis daug nudir
bo ir tautybei. Smarkiai 
praplatino vietos lietuvių 
spaudą, paskleidė daug gerų 
knygų ir ypač gausiai už
prenumeravo gerų laikraščių 
iš Lietuvos. Jo darbo vaisiai 
galės ir turės būti labai na
šūs.

Vienybės dienraščio skil
tyse vienas bendradarbis 
bandė įrodinėti, jog katalikų 
visuomenei reikia su tauti
ninkais eiti į vieną bendrą 
frontą prieš komunistus. Pa
siūlymas ne naujas, bet ko
kia jo vertė, kai to paties 
laikraščio kitame puslapy 
atspausdinta žinia ir skelbi
mas, jog vienose iškilmėse 
kalbės to dienraščio leidėjų 
vadovybės pirmininkas ir 
komunistų dienraščio redak
torius?.. Taigi, naujas fron
tas sudarytas. Kam dar ka
talikus kviesti?

Komunistų Laisvė trina 
rankas iš džiaugsmo įsivaiz
davusi, jog katalikų laikraš
čiai „nesusitaiko” įvairiais 
klausimais. Pagaliau, visai 
nukrypsta nuo bet kokio 
skaitymosi su tiesa ir net 
išranda tokią naujieną — 
girdi, Amerika ir Darbinin
kas „prakeikė CIO ir Lewi- 
są”.

Gal „draugai” redakto
riai nurodytų, kada ir kaip 
Amerika „prakeikė” CIO ? 
Jei vienas kitas bendradar
bis pareiškė savo nuomonę 
svarbiu klausimu, tai ar jau 
čia „prakeikimas”?

Darbininkų naudai

Meksikoje vieno geležin
kelio savininkai atsisakė pa
sirašyti sutartį su darbinin
kais dėl atlyginimo tvarky
mo ir užmokėti 90,000 dol. 
užsilikusių algų. Prezidentas 
Cardenas įsakė nusavinti ge
ležinkelį ir pavedė jo tvar
kymą darbininkų kooperaty
vo naudai.

Teisia ministerius
Jugoslavijos pravoslavų 

sinodas pasmerkė 9 ministe
rius ir keliolika tautos atsto
vų rūmų narių, kurie pritarė 
Jugoslavijos sutarčiai su 
Popiežiumi. Bažnytinio teis- 
,mo sprendimas paskelbtas 
visose pravoslavų bažnyčio
se. Pravoslavų dvasiškiams 
įsakyta neturėti jokių santy
kių su pasmerktaisiais ir ne
duoti jiems jokio bažnytinio 
patarnavimo.
Protestantai bruzda

Vokietijos nacių teismas 
buvo paskyręs dieną pasto
riaus Niemoeller bylai, ku
rioje jis kaltinamas neištiki
mumu nacių rėžimui. Kalti
namasis pastorius labai pla
čiai Vokietijoje žinomas — 
karo’ metu jis vadovavo po
vandeninių laivų grupėms. 
Rugpiūčio 8 d. Berlyne ir ki
tur vokiečiai protestantai 
surengė didžiulius protesto 
paradus, kuriuose dalyvavoi 
tūkstančiai žmonių. Policija 
suėmė šimtus protestantų, 
bet jų žygis bent iš dalies 
pasisekė — jų mylimo pas
toriaus byla atidėta, nors jis 
tebelaikomas kalėjime.
Vokiečių laivai Suomijoje

Suomijos pakraščius ap
lankė vokiečių 11 povande
ninių laivų ir vienas didžiu
lis karo laivas. Laivų įgulos 
nariai suomių priimti iškil
mingiausiai. Ta proga Mask
vos spauda smarkiai puolė 
suomius dėl jų artimo bičiu- 
liavimosi su vokiečiais.

Višinskis prieš sunkias 
bausmes

Sov. Rusijos prokuroras 
Andrius Višinskis pareiškė 
didelį nepasitenkinimą dėl 
sunkių bausmių, kurias teis
mai skyrė ir skiria ūkinin
kams už pasipriešinimus ben 
drų ūkių steigimui. Višins
kis pažymėjo, jog teismuose 
turi įtakos trockininkai, ku
rie nori sukelti ūkininkuose 
nepasitenkinimą valdymo 
tvarka.

Tik komunistų vergai ne
turi jokios laisvės pareikšti 
savo nuomonę.

Neseniai Stalinas apdova
nojo savo ordenais šiuos ko
munistams tarnaujančius 
lietuvius: vyr. prokurorą Vi
šinskį, tiltų statybos virši
ninką Bačelį, Volgos rajono 
viršininko padėjėją K. Kri- 
paitį, statybos darbininkų 
tarybos pirm. O. Kripaitį, 
rytų rajono viršininką Eidu- 
ką, eskavatoriaus darbų 
virš. Tylių ir tyrinėjimų 
skyriaus virš. A. Uoginčių.

Generolai Putna ir Ubore- 
vičius irgi buvo apdovanoti 
aukščiausiais ordenais, bet 
kur jie šiandie?

Apkarpo WPA

Nuo birželio 19 iki liepos 
17 viešųjų darbų administra
cija atleido 299,113 darbi
ninkų. WPA žinioje liepos 
mėnesio gale buvo dar 2,- 
281,184 darbininkai, kurių 
skaičius šį mėnesį vėl ap
karpytas.

Pabrangs automobiliai
Įvairios automobilių dirb

tuvės susitarė artimu laiku 
pakelti automobilių kainas. 
Nuo rugp. 9 d. jau pakeltos 
kainos iki 45 dol.

Lenktynių pelnas
Massachusetts valstybėje 

šiemet nuo gegužės 24 d. iki 
šiol arklių ir šunų lenktynių 
rengėjai turėjo per 40 mili
jonų dolerių pajamų, iš ko 
valstybei teks apie 2 mil. 
dol. mokesčių.

Sutartis su Rusija
Jungt. Valstybės sudarė 

su Sovietų Rusija naują 
prekybos sutartį, kuri panai
kino 2 dolerių muitą rusų 
anglies tonui. Rusija pasiža
dėjo per sekančius 12 mėne
sių pirkti šioje šalyje įvai
rių prekių už nemažiau kaip 
40 mil. dolerių. Be to, Rusi
ja per metus negalės įvežti 
anglies daugiau nei 400,000 
tonų.

Savanoriai į Kiniją
Žiniomis iš Los Angeles, 

apie 7,000 amerikiečių buvu
sių karių pareiškė noro vyk
ti savanoriais į Kinijos ka
riuomenę kariauti prieš ja
ponus. Apie 1000 jų esą la
kūnai. Japonai jau pareiškė 
protestą Jungt. Valstybių 
vyriausybei. Jei kiltų japonų 
— 'kiniečių viešas karas, 
prezidentas galėtų uždrausti 
amerikiečiams vykti į Japo
niją ar Kiniją. Kol dar nėra 
tokio draudimo, amerikiečiai 
gali laisvai keliauti į Kiniją.

Streikai sumažino pelną
Republic plieno „dirbtuvių 

savininkai šiemet per balan
džio, gegužės ir berželio mė
nesius gavo pelno tik 487,- 
251 dol., kas yra 10 sykių 
mažiau nei per pirmus tris 
mėnesius. Savininkai aiški
na, jog pelnas sumažėjęs dėl 
buvusių streikų, kurie buvo 
sustabdę gamybą.

Negrįžta į Maskvą
Sovietų Rusijos prekybom 

skyriaus vedėjas Paryžiuje 
G. Zaferman gavo įsakymą 
grįžti į Maskvą, bet jis atsi
sakė grįžti ir pasiliko Pary
žiuje gyventi, pasitraukęs iš 
tarnybos . Prieš 6 savaites 
buvo atšauktas Zafermano 
viršininkas Adamsky, apie 
kurį dabar nebėra jokių ži
nių; manoma, jog jis suareš
tuotas, o gal ir gyvo nebėra.

Farley ieško darbo
Paštų viršininkas ir demo

kratų partijos pirmininkas 
James A. Farley žadąs vei
kiai pasitraukti iš vyriausy
bės ir užimti privataus biz
nio vedėjo vietą. Farley 
draugai sako, jog jis nema
žai skolų pasidaręs, todėl no
rįs geriau apsirūpinti. Jo da
bartinė alga — 10,000 dole
rių metams,

VYSKUPAS REINYS BU
VO KALIFORNIJOJE

Kunigų Vienybės centro 
pirmininkas kun. Jonas Bal
konas gavo J. E. vyskupo 
M. Reinio laišką, kuriame 
pranešama, jog vyskupas 
laimingai apsilankė Kalifor
nijoje — buvo Los Angeles, 
San Francisco ir kitose vie
tose; gerai apžiūrėjęs Ra
miojo vandenyno pakraščius.

Vyskupas šią kelionę atli
ko orlaiviu. Jis išlėkė orlai
viu iš Daytono, Ohio ir grį
žo orlaiviu iki Omahos, Ne
braska, kur aplankė lietuvių 
koloniją. Iš Omahos atvyko 
traukiniu į Chicago.

ITALIJA BANDO 
JŪRŲ KARĄ

Messina. — Sicilijos salos 
pakraščiuose rugpiūčio 13 d. 
prasideda Italijos karo lai
vyno pratimai — manevrai, 
kuriuose dalyvauti atvyko ir 
pats Mussolini. Manevrų 
tikslas ištirti, kaip stipriai 
galėtų būti apsaugota Sicili
ja, jei ją pultų stiprus prie
šo laivynas.

Manevrams pasibaigus, 
Mussolini pasakysiąs svar
bią kalbą, turėsiančią tarp
tautinės reikšmės.

VIEŠNIA IŠ LIETUVOS

Jungtinių Amerikos Vals
tybių skautės, minėdamos 
savo 25 metų sukaktį, suruo
šė tarptautinę stovyklą — 
Camp Andree, Briarcliff Ma
nor, N. Y., nuo š. m. rugpiū
čio 9 iki 25 dienos.

Vykdydamos savo įsteigė
jos Juliette Low pageidavi
mą, į šią stovyklą jos kvie
čia po vieną skautę iš kiek
vienos valstybės ir joms ap
moka kelionę į Ameriką ir 
atgal.

Lietuvos Skaučių Seserija 
tą kvietimą priėmė ir sto- 
vyklon atsiuntė studentę — 
skautę Jadvygą Pavilanaitę, 
kuri į New Yorką atplaukė 
laivu Queen Mary rugpiūčio 
9 dieną.

Vokietija Pagerbė
Lietuvius Didvyrius

BRAZILIJA SKOLINASI
KARO LAIVUS

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos vyriausybė susitarė su 
Jungt. Amerikos Valstybių 
vyriausybe pasiskolinti 6 
karo laivus — naikintuvus, 
kurių Amerika dabar nevar
toja. Brazilija aiškina, jog 
tie laivai jai reikalingi jūri
ninkams mokyti.

Dėl šio susitarimo ne visi 
patenkinti. Argentinos spau
da pakėlė didelį triukšmą, 
reikalaudama tikslių paaiš
kinimų. Argentiniečiai nuro
do, jog Brazilijai negresia 
joks pavojus, tad kam esą 
reikalingi tie karo laivai?

Prancūzų spauda aiškina, 
jog brazilai nori sustiprinti 
savo karo laivyną tikslu ap
sisaugoti nuo Vokietijos, ku
rios akys nukreiptos į Brazi
liją, kaip šalį, turinčią daug 
žaliavos.

ŠILKO DIRBTUVIŲ 
DARBININKŲ STREIKAS

Šios savaitės pradžioje 
New Jersey ir Pennsylvani- 
jos šilko dirbtuvių 40,000 
darbininkų išėjo į streiką, 
kuriam vadovauja CIO. Uni
ja reikalauja: 1. pakelti atly
ginimą nuo 10 iki 20 nuo
šimčių; 2. darbo savaitės iš 
5 dienų; 3. savaitėje dirbti 
nedaugiau 40 valandų ir 4. 
pripažinti CIO uniją, kaip 
darbininkų vienintelę atsto
vę darbininkų reikalams ap
saugoti.

Streiko banga palietė šil
ko dirbtuves New Yorko ir 
Naujos Anglijos valstybėse.

Streikas vyksta tvarkin
gai, tik Hazletone, Pa. įvyko 
riaušių, kur susirėmė strei
kininkai su streiklaužiais.

Kaunas. — Soldino laik
raštis "Soldiner Tageblatt sa
vo šių metų liepos 17 d. nu-’ 
meryje įdėjo Dariaus ir Gi
rėno mirties sukaktuvių die
ną šitokią žinią:

„Šiandien prieš ketverius 
metus du transatlantiniai 
lakūnai lietuviai — kapito
nas Stepas Darius ir leite
nantas Stasys Girėnas — tu
rėjo dėl nakties tamsumo 
nusileisti Soldino miške su 
savo lėktuvu „Lituanica” ir 
čia rado mirtį. Lietuva pa
statė savo drąsiems vande
nyno nugalėtojams lakū
nams, kuriuos taip arti nuo 
tikslo ištiko toks žiaurus li
kimas, nelaimės vietoje gra
žų paminklą, kuris yra vir
tęs vietos gyventojams lan
kymosi vieta, šitoje ramumo 
vietoje, tarp miškų, šį rytą

buvo atsilankęs apskrities 
viršininkas p. Danzigas ir 
padėjo prie paminklo vaini
ką. Jei šiandien mūsų miū- 
tis grįžta prie tos graudžios 
nelaimės, kuri ištiko šiuos 
vyrus ir kartu jų tautą, tai 
kartu atsimename taip pat 
tą nuoširdžią ir karštą vo
kiečių tautos užuojautą, ku
ri šiandien buvo simboliškai 
iš naujo pakartota, pade
dant pirmam apskrities val
stybės pareigūnui vainiką 
didvyriams pagerbti”.

Turimomis žiniomis, Lie
tuvos įgaliotas ministeris 
Berlyne Dr, Jurgis Šaulys, 
sužinojęs apie tą simpatingą 
žygį, pasiuntė Soldino ap
skrities viršininkui p. Daiv 
žigui laišką, kuriuo padėko
jo jam už tą parodytą Lietu
vai, žuvusių didvyrių asme
nyje, simpatiją ir dėmesį. z

KETURI ŽUVO
ORLAIVIO NELAIMĖJE

Dayton Beach, Fla. — 
Eastern Air Lines bendro
vės keleivinis orlaivis rugp. 
10 d. užkliudė tik ką pasta
tytą elektros jėgos stulpą ir 
krisdamas sudužo. Žuvo du 
lakūnai ir du keleiviai. Su
žeisti 4 keleiviai ir vienas 
laivo tarnautojas. Nelaimė 
įvyko prie pat orlaivių sto
ties.

IŠ ŠACHMATININKŲ 
RUNGTYNIŲ

Stockholmas. — čia tebe
vyksta šachmatininkų rung
tynės dėl pasaulio pirmeny
bių. Dėl pirmos vietos smar
kiai kovoja Vengrija, Lenki
ja, Olandija ir Jungt. Vals
tybės. Lietuvos komandai, 
kaip atrodo, teks nebloga 
vieta,

LIETUVOS VYČIŲ 
NAUJOJI VALDYBA

J. E. VYSK. M. REINYS 
LANKOSI CHICAGOJE

JAPONIJA DIDINA KARO 
MOKESČIUS

Tokio. — Japonijos vy
riausybė nutarė padidinti 
karo fondą, užkraudama 
naujus mokesčius ne tik pa
čioje Japonijoje, bet ir jos 
kolonijose; Korėjoje, For
moso j e ir pietinės jūros te
ritorijoje.

Į karo tarnybą pašaukta 
daug atsargos karininkų, ku
riems pavesta vadovauti ka
riniam apmokymui 1,700 
mokyklų.

Japonijos imperatorius pri 
ėmė karo ministerį gen. Su- 
giyamą, su kuriuo turėjo 
slaptą pasitarimą.

Ir Japonija ir Kinija siun
čia naujas’ kariuomenės da
lis į Peipingo apylinkę, ne
toli garsiosios Kinijos Sie
nos. Japonai siunčia raite
lius, artileriją, tankus, šar
vuotus automobilius ir karo 
orlaivius.

Peipingo apylinkėje beveik 
kasdien įvyksta mažesnių 
susirėmimų tarp abiejų pu
sių kareivių.

Užimto Peipingo miesto 
gyventojams japonai išmėtė 
daugybę lapelių, kuriuose 
praneša, jog japonai apsau
gos gyventojų neliečiamumą 
nuo kiniečių.

Nors kariuomenės dalys 
žygiuoja į priekį, tačiau 
Nankinge vyksta diplomati
nės derybos, kur japonai ti
kisi laimėti savo gąsdini
mais. šiaurės Kinijoje japo
nai dabar turi 8 divizijas,

L. Vyčių organizacijos ju
biliejinis seimas, įvykęs rug
piūčio 3 — 5 d. Dayton, O., 
išrinko tokio sąstato naują 
centro valdybą:

Dvasios vadas — kun. J. 
Vaitekūnas, Providence, R. 
L; pirmininkas — inž. Ant. 
J. Mažeika, Brooklyn, N. Y.; 
I vicepirm. — Pr. Gudelis, 
Dayton, O.; II vicepirm. — 
Vikt. Babilas, Norwood, 
Mass.; prot. rašt. — B. Pet
raitytė, Chicago; fin. rašt.— 
A. Varanytė, Chicago, ižd.— 
M. Petraitienė, Chicago; iž
do globėjai — K. Stulgaitis, 
Kenosha, Wise, ir Ant. Sa
vickas, Kearney, N. J.; spau
stuvės direktoriai — adv. K. 
Savickas, J. Glebauskas ir 
Manstavičius (visi iš Chica
go) ; apskričių pirmininkai 
įtraukti į artimesnį bendra- 
biavimą su centro valdyba.

Kitų metų seimas įvyks 
Chicagoje, o 1939 m. — New 
Yorke.

Chicago. — Rugpiūčio 10 
d., antradienį, Čia atvyko se
niai laukiamas J. E. vysku
pas M. Reinys, jau aplankęs 
daugeli lietuvių kolonijų, 
dalyvavę- keliuose seimuose 
ir pasiekęs net Ramiojo Van
deny! o dl yyaščius.

Tą patį vakarą vyskupui 
pagerbti ir priimti Parker 
House patalpose įvyko vaka
rienė.

Rugp. 11 d. šv. Jurgio baž- 
nyčioje J. E. vysk. Reinys 
atlaikė ponti f įkalinės mišias 
ir pasakė pamokslą Lietu
vos krikščionybės priėmimo 
550 metų sukakčiai paminė
ti. Pamaldose dalyvavo ir J. 
E. vysk. Bernard Sheill, Chi- 
cagos vyskupas pagelbinin- 
kas, kurs dalyvavo ir vysk. 
Reiniui pagerbti Vakarienė
je.

Vysk? Reinys Chicagoje 
bus iki .rugp. 21 d., iš kur 
jis vyks į Scranton, Pa.

LENKIJOJ SUIMTAS
GENEROLAS ROJA

Krokuva. — Kariuomenės 
ligoninėje suimtas generolas 
Juozapas Roja, vienas iš ar
timiausių mirusio maršalo 
Pilsudskio padėjėjų.

Gen. Roja išsiuntinėjo 
Pilsudskio legijonieriams 
laiškus, pasisakydamas prieš 
prezidentą Moscickį ir dik
tatorių generolą Ryd-Smig- 
iy.

SUMAŽĖS GYVENTOJŲ
SKAIČIUS

Šiomis dienomis Paryžiuje 
vyksta tarptautinis gyven
tojų prieaugliaus klausi
mams spręsti suvažiavimas. 
Prancūzas prof. Landry pa
reiškė, jog per sekančias 2 
kartas Europos šiaurės ir 
šiaurės vakarų 11 tautų gy
ventojų skaičius sumažės 40 
milijonų. Savo pareiškimą 
jis pagrindė mokslinių tyri
nėjimų daviniais.

KOMUNISTŲ PARTIJA 
IEŠKO NARIŲ

Maskva. — Sovietų Rusi
jos komunistų partija, po 
daugybės kruvinų „apvaly
mų”, labai sumažėjo. Ji da
bar neturi nei dviejų milijo
nų narių. Per paskutinius 3 
metus partija visai nepriėmė 
naujų narių, o išžudė ir pa
šalino labai daug.

Dabar partijos vadovybė 
nutarė priimti naujus na
rius, bet tik griežtoje prie
žiūroje, kad nepakliūtų 
„trockininkai”.

Giria Turkiją
Praeitą savaitę viešai pa

skelbtas prezidento Roose- 
velto Turkijos prezidentui* 
Ataturkui laiškas, kuriame 
Rooseveltas džiaugiasi Tur
kijos nuolatine pažanga ir 
reiškia vilties pasimatyti .su 
Ataturku. Turkijos preziden
tas tuojau atrašė laišką, pa
reikšdamas dėkingumo jaus
mus ir norą ko veikiausiai 
susitikti.
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Bafifrus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, jei tam tl kslul neprlslunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DIDŽIOJO FEDERACIJOS KONGRESO BELAUKIANT

rui). Mat, pats save apgau
na, manydamas, kad jis non 
taikos, kad savo širdyje jis 
neapkenčia karo. Teisybę pa
sakius, jis myli ir gerbia do
rybes, kurias karai iššaukia.

3. Neatskiria Aleksandras 
kardo nuo kryžiaus, jėgos 
garbinimo nuo Bažnyčios 
meilės. Duoda jis Dievui gar 
bę kaip aukštam „generalissi 
mui”, Kuris vykdo Savo Va
lią organizuodamas karus. 
Girdėdamas, kad tikras kri
kščionis yra Kristaus karei
vis, jis tvirtina, kad tik ka
reivis yra tikras krikščionis 
ir tie, kurie mano taiką pa
saulyje įvesti kitaip, nei gin 
klais, turį būti ne krikščio
nys, bet bolševikai. Jei mel
džiasi į šventuosius, tai į ka
ringus, kaip Jeanne d’Arc 
netikės, jei jam pasakysi 
jog Jeanne d’Arc šventa pa
skelbta ne todėl, kad priešus 
kardu sumušė, bet kad tik 
teisybės vardu pakėlė kardą 
ir iš vakaro prieš mūšį ver
kė dėl priešų nusikaltimų.

4. Skaitė laikraščiuose 
kad gen. Želigovskis smurtu 
pagrobė Vilnių. „Taigi! tai- 

į gi!” Jis sušuko: „kur dabar 
tavo svajonės, kad ant tie
sos reikia taiką pamatuoti? 
Lenkija sutartį sudraskė, ne 
paisė tiesos žodžio. Lietuvai 
viena išeitis — ginklu atgau
ti savo sostinę; jau per 
daug laiko gaišinot, sapnuo
dami apie taiką be kardo”.

5. Turėjau tylėti. Štai f ak

DĖL CIO

katalikai darbininkai

jei ji komunistiška. Su

„Laiminu ALRK Federacijos kongresą’” — iš anksto 
parašė Jo Eminencija Bostono kardinolas. „Kongrese tik
rai būsiu” — pasakė garbingasis svečias iš Lietuvos, J. E. 
vysk. M. Reinys. „Visi kongreso atstovai ir visi svečiai 
maloniai mūsų kolonijoj bus pasitikti ir pavaišinti” — sa
ko kun. Pr. Juras, Šv. Pranciškaus parapijos, Lawrence, 
Mass., klebonas ir žymus mūsų visuomenės veikėjas, pas 
kurį įvyks kongresas. „Kongreso programa bus turininga 
ir įdomi” — pabrėžė dr. Rakauskas, Federacijos centro 
pirmininkas. „Uoliai ruošiamės, kad šeiminiai parengimai 
svetelius patenkintų” — taip praneša K. Vencius, Federa-I 
cijos skyriaus Lawrence pirmininkas.

Šie žymių asmenų pareiškimai garantuoja, kad šių me
tų Federacijos kongresas tikrai bus svarbus ir įdomus. Jo 
reikšmę žymiai pakelia tas faktas, kad kongrese bus iš-Į 
kilmingas Lietuvos krikšto 550 metų sukakties paminėji
mas ir kad tame paminėjime dalyvaus J. E. vyskupas Rei
nys. Garbingasis Ganytojas laikys iškilmingas kongresol 
atidarymo mišias, pasakys pamokslą ir bus su mumis po-1 
sodžiuose. Į

Didysis Amerikos lietuvių katalikų veikimo centro — 
Federacijos kongresas, kaip jau buvo skelbta, bus rugpiū I 
čio 24, 25 ir 26 dienomis.

Į šį Federacijos kongresą dar kartą nuoširdžiai kviečia-Į 
me atvykti gerbiamuosius mūsų kunigus, profesionalus, r 
visuomenės veikėjus, organizacijų vadus, apskričių, drau-|' 
gijų bei skyrių įgaliotinius.

Gyvename ypatingais laikais, kuriuose yra daug ir viso- tai: Italija ir Etiopija, Hit 
kių pavojų. Daug mūsų tautiečių medžiaginiai dėl buvu- leris, Stalinas, Ispanija, Ja- 
sios ir iš dalies dar tebesančios depresijos kenčia. Daug I ponija. Ir t.t. Šie laikai per 
yra pavojų netekti tautybės ir net tikėjimo. Turime gel-1 žiaurūs, kad karais pasiti 
bėtis. Tam reikalinga vienybė. Į vienybę mus šaukia kintieji suprastų labai klys-' 
Bažnyčia, šaukia ir Tauta. Šventasis Tėvas jau daug kar-|tą. Faktai už juos kalba, 
tų ragino tikinčiuosius susiorganizuoti ir dirbti apaštala
vimo darbą. * r * •'?

Amerikos Lietuvių Katalikų Federacija — tai mūsų vie
nybės organizacija, tai mūsų katalikiško veikimo centras. 
Ji jau veikia nuo 1906 metų. Karo metais ji Įsteigė Tau- 

, tos Fondą ir Amerikos Lietuvių Tarybą. Šios organiza
cijos surinko šimtais tūkstančių dolerių aukų Lietuvos rei-j 
kajams, Lietuvos vardą plačiai pasaulyje garsino, dėl jos 
nepriklausomybės kovojo. Remdama parapijas, katalikiš
kas draugijas, lietuvių katalikų vienuolijas ir jų vedamas 
mokyklas, palaikydama visą-lietuvių katalikų religinį vei
kimą, kaip čia, Amerikoj, taip ir Lietuvoj, Federacija ir 
Bažnyčiai daug nusipelnė. ' .

Tai praeities darbai. ” * ‘
Bet Federacija yra susirūpinusi ir savo tautos ateitimi I 

ir šiame įerašte gyvenančių lietuvių religine ir tautine ge-l 
rove. Dėl to ji ir toliau veikia, mus vienija, kelia mumyse | 
tikybinę ir tautinę sąmonę.

Federacija savo darbais įsigijo mūsų tautiečių tarpe pa-Į 
garbos ir pasitikėjimo. Bet ją ir aukštoji Amerikos dva-| 
siškija užgyrė. Jos konstituciją užgyrė kardinonai, arki-l 
vyskupai ir vyskupai. Federacija priklauso Amerikos Ka-Į 
talikų Gerovės Konferencijai (National Catholic Welfare! 
Conference). Tai daug reiškia. Tuo būdu pasidaro atda-| 
ros durys garsinti lietuvių tautos vardą spaudoje ir per! 
galingąsias Amerikos katalikų organizacijas. Tas padaro! 
Federaciją, kaip katalikišką organizaciją, pilnai legalizuo-j 
ta. Tuo būdu galime veikti drąsiai ir autoritetingai.

Suvažiuokime į Federacijos kongresą gausingai, kad tąj 
daug nusipelniusį veikimo centrą dar labiau sustiprintu-1 
mėm ir jo veikimą praplėstumėm visur, kur tik yra apsi-| 
gyvenęs didesnis lietuvių būrelis. Kad būtų lengviau 
svarstyti aktualieji šių dienų reikalai, kongrese bus skai-| 
tomi šie referatai: „Ką davė Lietuvai krikštas” — kun. Kr 
Urbonavičius; „Popiežių enciklikos ir šių dienų socialinės r 
aktualijos” — dr. A. Rakauskas; „Mūsų veikimo trūku-i' 
mai”— kun. Pr. Juras. • - I i

nereikalinga.
Laikraštį reikia visą per

žiūrėti — atidžiai perskaity
ti; tik taip jame rasi vis ką 
naujo ir įdomaus kiekvieno 
j e skiltyje. Jei kas nesupran 
tarno, tai pagalvojęs per 
skaityk antrą ir trečią kart? 
ir tuomet bus ten viskas aiš
ku ir daug naudos gausi.

Skaitydamas laikraštį vi 
sados uždaryk radio. Jei 
skaitysi ir radio klausysi, 
nei_ vieno, nei kito nesuprasi 
arba nepasinaudosi. Dviejų 
darbų kartu negalima nieką 
da gerai atlikti. Skaityda
mas ir gerai sekdamas laik
raščius gali daug, daug gerų 
patarimų, pamokymų patir 
ti, išminties įsigyti.

Be to, laikrašty rasi iš vi 
so pasaulio kraštų žinių — 
kur, kas veikiama, iš kui 
koks pavojus gresia žmoni
jai, ko privalome saugotis. 
Taigi, laikraštį reikia gerbti 
ir juomi naudotis, o nenu- 
mesti į kampą ir užmiršti 
nepažiūrėjus, kas jame yra 
nes tuomi daug, daug dvasi 
nio maisto netenki.

J. K. Mikas.

t

t

L. šimutis,
ALRKF Sekretorius

Trumpi Pasikalbėjimai
SU KATALIKIŠKU 

KAREIVIU

1. Aleksandras, atsargos 
kapitonas, aukštai save lai 
ko, garsiai kalba ir vaikščio 
ja karišku ritmu, lyg jis vie 
nas girdėtų trimitų ir būg
nų garsus.

2. Skaito patriotiškus žur-

nalus. Aleksandrui visad ka 
riuomenė per maža, per ma 
žai armotų, orlaivių; peiki 
politikierius, kad per maža 
žmonių pinigų paskiria kari 
reikalams. Vadina tokį pasi 
elgimą tautos išdavyste 
dažnai jis kartoja posakį 
„Si vis pacem para bellum’ 
(Jei nori taikos, renkis ka

6. Aleksandras tęsia: „Ar 
skaitei Mussolihio kalbą? 
.Šitie milijonai plieno durtu
vų patvirtina mūsų norą tai 
kosi’ štai kaip kalba patrio 
tas, ištikimas tautos vadas 
Taip kalba ir Hitleris. Jų 
vadovybėje aukštai pakilo jų 
tautos, apgynė jas nuo ko
munizmo. Kas būtų Ispani
joje atsitikę, jei Franco 
būtų atėjęs į pagalbą?

Į kardo neatsiginsi nuo 
(žmogžudžių komunistų”.
I 7. Aleksandrai, turbūt 
Įklysiu pasakęs, kad aš my 
liu savo tėvynę ir tikėjiim 
daugiau nei Jus. Kiekvieni 
tauta turi misiją ir tik tad? 
tauta laiminga, kai ta misija 
atlikta. Lietuva nebūtų Lie 
tuva, jei mėgdžiotų kitų žmr 
nių tiranijas, diktatūras 
jei pasaulio sumišime ji ne 
rodytų protingo taikos ii 
krikščionijos kelio. Taip, je 
Lietuva būtų kaip kitos tau 
tos, pasitikinčios ginklais h 

[ visai nepasitikinčios sav( 
žmonėmis, tai tokia Lietuv 
būtų mažiau mylima.

8. Matau, kad visai nenu 
simeni, skaitydamas apie pa 
šaulio nežmoniškumus n 
žiaurumus, bet dar džiau 
gies išgirdęs, kad žmonės 
deda savo pasitikėjimą gin 

Ikluose. Laikai kvailyste pa
'sitikėti sveiku protu; bet pc 
visų tų karų kaip kitaip su 
tvarkysi šį žmonių nesuge 
bėjimą sutarti su tiesa h 
teisingumu?

9. Praktiškai, reikia pri 
pažinti, kad kariuomenė rei 
kalinga, bet tik laikinai, m 
visada. Turiu viltį, kad ateis 
laikas, kada nereikės kariuo 
menės; jei ne, tai ką reiškia 
krikščioniška meilė?

(Pagal Pierre Henri Simon)
Amerikonas.

ne^ 
Be 
tų

ne

Iš gerb. Jasio straipsnio 
apie CIO plaukia tokia min
tis:
turi pasitraukti iš CIO uni
jos,
tokia mintimi sunku sutikti.

Jei dirbtuvės dauguma 
darbininkų priklauso CIO 
argi galima katalikui darbi 
ninkui nestoti į ją, kai jis 
daugumos darbininkų yra 
spaudžiamas ir yra pavojus 
netekti darbo? Juk šiandie 
tai ne prieš 30 metų, kai ga
lėjai gauti darbą, kur ir ka
da norėjai. Jeigu kur yra 
vieta darbui gauti, ar būtų 
išmintinga išstatyti savo šei
mą į bado pavojų vien dėlto, 
jog unijos vadai komunistai 
ar komunizmui palankūs?

Man rodos, jog tai būtų 
didelė klaida. Toks žygis 
(traukimasis iš unijos ir 
neėmimas darbo vietos) duo
tų komunistams ir jų sėb
rams gerą įrankį į rankas 
patiems katalikams mirtinai 
plakti. Juk marksistai tik ir i 
nori, kad katalikai darbinin
kai nebūtų budrūs darbinin
kiškame judėjime, o ypač 
besikuriant organizacijai ir 
sudarant jos vadovybę.

Krikščionys darbininkai 
apsižiūri tik tada, kai jau 
vėlu, tad kam kat. darbinin
kų prieteliai ir toliau skati
na lėtumo ir traukimosi tak
tiką, kuri turi būti visiškai 
šluojama iš darbininkiško 
organizavimosi judėjimo.

Meriki tie karininkai, ku
rie sprendžiamą mūšio va
landą savo karių tarpe suke
lia baimės šmėklą ir tuomi 
užtikrina mūšio paralaimėji-j žurnalistų sąjunga, 
mą. Jiems panašūs ir tie[rį daug reikšmės 
darbininkų reikalų gynėjai 
bei patarėjai, kurie spren 
džiamą darbininkų su darb 
daviais kovos valandą pasi 
rodo su netikusiais patari 
mals.

Mums daug maloniau bū 
tų, jei mūsų bičiuliai patar 
tų ne bėgti iš organizacijų 
nors jos ir radikališkos, bet 
nurodytų priemones, kaip 
pakreipti tas Organizacijas į 
gerą pusę. Tik tokiu būdu 
nepakenksim darbininkų ju 
dėjimui ir neleisim marksis 
tams įsiskverbti į darbinin 
kų organizacijų viršūnes.

Ant. Žiemys.

SPAUDOS BENDRADAR
BIŲ DĖMESIUI

Manau, jog kiekvienam 
bent kiek rašančiam mūsiš 
kei katalikų spaudai, tenk? 
susidurti su nemaloniu klau 
simu: kaip palaikyti santy 
kius su įvairiais kat. bendra 
darbiais? O norėtųsi susitik 
ti, susirašinėti, pasitarti sa
vo spaudos gerovės reika
lais.

Lietuvoje yra atitinkama 
kuri tu
šavo na-

riams.
Chicago j e buvo

KODĖL LAIKRAŠČIŲ 
NESKAITAI?

Pastebėjau, kad tamsta 
Amerikos ir kitų laikraščių 
neskaitai. Gal sakysi: kaip 
neskaitau, nes turiu užsipre
numeravęs metams ir kas 
savaitė gaunu. Kas kad turi 
užsiprenumeravęs ir gauni 
Kaip tik laiškininkas atneša 
numeti į kampą ir guli tei 
nepajudinti laikraščiai.

Sakai: ot kartais nėra lai 
ko ir taip pasilieka ar pa 
miršti kartais ir t.t.

Laikraštį skaityti nereikia 
„ekstra” laiko. Kai pareini 
iš dienos darbų, kol šeimi
ninkė pataiso vakarienę, gal 
beilsėdamas pasinaudoti lai 
kraščiu ir paskiau po vaka 
rienės.

Sakai, jog įvairūs narni 
darbai kartais neprileidžia 
ir t.t. Nieko; tų darbų visa
dos ir visą vakarą nebūna ir 
visados yra laiko, kai atsisė 
di ramiai, tuomet yra proga 
perskaityti laikraštį.

Sakai: kai turiu laiko, per 
žiūriu kur kas man patinka 
o ką ten iš jo priskaitysi — 
daug kas nesuprantama ir

kadaise 
susidaręs bendradarbių ra
telis ir veikė gerai, bet vė
liau iškriko. Tačiau vis dėlto 
reiktų turėti sąjunga, kuri 
suartintų bendradarbius, 
duotų progos santykiauti. 
Juk būna reikalų susirašyti, 
bet negali gauti atitinkamų 
bendradarbių adresų, nes 
daugumoje pasirašoma sla
pyvardžiais. Susidaro užbur
tas ratas, per kurį negalima 
perlipti.

Noriu siūlyti steigti Lietu
vių Katalikų Spaudos Ben
dradarbių Vienybę, kuriai 
turėtų priklausyti visi rašą 
katalikų spaudai. Turėtų bū
ti paruošti įstatai, nustaty
tas mažas mažas mokestis 
(pav. 1 centas mėnesiui). 
Nariai galėtų pasikeisti vie
ni kitų adresais, kad būtų 
galimas susirašinėjimas. Na
riai, jei negalėtų susiva- 
žiuoti, galėtų rinkti centro 
valdybą laiškais.

Toki s-ga, mano nuomo
ne, galėtų daug gera pada-

Prašyčiau spaudos ben
dradarbių pareikšti šiuo rei
kalu savo mintis Amerikoje 
ir kituose laikraščiuose. Kol 
paaiškės įvairios nuomonės, 
organizavimui vadovauti pra 
šyčiau Amerikos redakciją.

Žemaičių Jonas.
Red. pastaba: Mūsų ben 

dradarbio keliama mintis 
sveika, bet ar ji įgyvendina
ma? Būtų gera, kad kiti 
laikraščiai pasisakytų šiuo 
klausimu. Prieš kelis metus 
buvo suorganizuota žurnalis
tų sąjunga, bet jos darbas 
pasibaigė organizaciniu po 
sėdžiu. Suorganizuoti leng 
va, bet nelengva ištverti pa 
siimtame darbe.

— Arkiv. J. Skvireckas 
liepos 21 d. pašventino uni
versiteto naujos ligoninės 
kertinį akmenį. Nauja ligo
ninė bus labai naujoviška 
galinti tinkamai tarnauti ne 
tik Kauno miestui, bet ir vi
sai Lietuvai.

— Vilniaus lietuvių komi
teto pirmininkas K. Stašys 
tebelaikomas kalėjime, nors 
jokių kaltinimų nesuranda
ma ir teismui jis neperduo
damas.

— Liepos 21 d. karo avia
cija minėjo savo metinę 
šventę. Keliolika karo lakū
nų karininkų ir puskarinin
kių pakelta į aukštesnį laip
snį.

— Liepos 2 d. savo sesers 
dvare širdies liga mirė Jo
nas Lapenas, buvęs Lietūkio 
direktorius, tautininkų s- 
gos pirmininkas, daugelio 
ekonominių organizacijų ve
dėjas ir t.t. Mirė nesulaukęs 
galo savo bylos, kurioje jis 
buvo pradžioje nuteistas, vė
liau išteisintas, pagaliau vėl 
atiduotas teismui. Kilęs iš 
Krinčino parapijos; jokių 
mokslų nėjęs; visuomenės 
gyvenime iškilęs nuo 1926 
m.

— Ministerių kabinetas 
nutarė įsteigti Elektros ak
cinę bendrovę, kurios pa
grindinis kapitalas bus vie
nas milijonas dolerių. Vals
tybės iždas pirks bendrovės 
akcijų didesnę pusę, o liku
sią dalį galės pirkti savival
dybės ir pavieniai asmenys. 
Pirmiausia bus pastatyta 
elektros šiluminė stotis 
Šiaulių rajonui; ši stotis ga
lės aptarnauti Šiaulius, Rad
viliškį, Linkaičius, Šeduvą, 
Panevėžį, Joniškį ir Kuršė
nus. Paskui bus statomos 
dvi stotys Minijos upėje, 
kurios aptarnaus Telšių ir 
Kretingos rajonus. Po to 
bus stengiamasi statyti ga- i 
lingesnę elektros stotį Nery
je.

— Klaipėdoje lankėsi šve
dų karo laivas Manlighatan 
Tai pirmas švedų karo lai
vas Klaipėdos uoste. Jo pasi
žiūrėti buvo susirinkę tūks
tančiai klaipėdiečių.

— Viena vokiečių bendro
vė šiemet Lietuvoje nori 
pirkti miško už pusę milijo
no dolerių.

— Kan. M. Kirlį, Vabal
ninko kleboną, liepos 25 d. 
vabalninkėnai iškilmingai 
pagerbė, minėdami jo kuni
gavimo 40 metų sukaktį.

— Šiemet Kaune buvo 
apie 100 gaisrų, kurie pada
rė daug nuostolių.

— Lietuvoj šiemet pavie
šėti atvyko apie 800 ameri
kiečių lietuvių, kurių daugu
ma apsigyveno kaime pas 
gimines.

— Šiemet per pirmą pus
metį į Klaipėdos uostą įplau
kė 616 prekinių laivų. Tai 
žymiai daugiau nei pernai 
Dabar Klaipėdos uostas 
daug gyvesnis už latvių Lie
poją.

— Laivų statybos bendro
vė Lindenau 
smarkiai plečia savo 
nes laivų užsakymai 
deja.

— Prancūzų kalba 
laikraštis Tautų Tribūna pa
rašė 2 didžiulius straipsnius 
apie Lietuvą.

— Steigiama akcinė ben
drovė Lietuvos Linas, kurios 
tikslas prekiauti linais, se
nienomis ir pakulomis, juos

i perdirbti ir parduoti užsie
niui.

— Argentinos mėnesinis 
žurnalas Revista Geografica 
Americana paskelbė platų 
straipsnį: Lietuva, gintaro 
žemė. Parašė Julio Garrido, 
praleidęs vieną vasarą Lie
tuvoje. ,

— Liepos mėnesio gale 
Kaune lankėsi Sovietų Rusi- 
jos 6 laikraštininkai.

— Bijutiškio apylinkėje 
šią vasarą smarkiai puldinė
ja vilkai. Liepos mėnesį per 
vieną savaitę jie papjovė 7 
avis,' teliuką ir kumeliuką.

— Bijutiškio parapija'su
silauks amerikoniško sti
liaus klebonijos, kurios sta
tyba rūpinasi kun. J. Zabu
lionis.

MARŠALAS BLIUCHERIS 
NEŽINIA KUR DINGĘS

Šveicarų laikraštis Jour
nal de Geneve paduoda apie 
Sovietų Rusiją tokių žinių:

„Mums praneša iš Mask
vos, kad ten viešoji nuomo
nė labai nerimauja dėl Toli
mųjų Rytų raudonosios ar
mijos vado maršalo Bliuche- 
rio dingimo. Prieš praside
dant maršalo Tuchačevskio 
ir kitų 7 generolų teismui, 
jis buvo iššauktas į Maskvą 
ir dalyvavo teismo procese 
kaip teismo narys — teisė
jas. Iš karto buvo manoma, 
kad bylai pasibaigus jis grf- 
žo į Tolimuosius Rytus, ta
čiau dabar paaiškėjo, kad jo 
ir ten nėra. Dabar jo dingi
mas kitaip aiškinamas.

Jau žinoma, kad iš tikrųjų 
jokio Tuchačevskio proceso 
nebuvo. Generolas Putna bu
vo nužudytas tris mėnesius 
anksčiau, negu kad apie tai 
paskelbta oficialiai.

Tuchačevskis buvo sušau
dytas generaliniame štabe 
kelias dienas prieš tariamąjį 
procesą.

Kiti generolai taip pat bu
vo pasmerkti be jokio tar
dymo. Štai kodėl antroji 
nuomonė apie Bliucherio din 
girną primygtinai tvirtina, 
kad jis buvęs suimtas už tai, 
jog atsisakė nuo vaidmens 
šitoje kruvinoje komedijoje. 
Gal jis jau sušaudytas, o gal 
uždarytas slaptame GPU ka
lėjime? Juk jis, būdamas vy
riausias Tolimųjų Rytų ar
mijos vadas, nieko neprane- 
šinėja, kaip tai paprastai 
daroma, apie įvykius prie 
Amūro. Kaip žinoma, per 1 
Kinijos komunistų sukilimą I 
jis prisidengęs generolo Gal- I 
leno vardu, dirbo Kinijoje. I 
Bliucheris tai paskutinis So-1 
vietų generolas, kuris savo j 
gabumais prilygsta sušaudy-1 
tiesiems kartu su Tuchačev-| 
skiu kolegoms”. į
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Aukščiausias kukurūzas
Wisconsin ir Iowa valsty

bių gubernatoriai buvo susi
ginčiję dėl kukurūzų (corns) | 
aukščio: abu sakė, jog ji|; 
ūkininkai gali išauginti auk- j 
ščiausius kukurūzus. Praeitą 
savaitę paaiškėjo, jog laimė- į 
jo Iowa gubernatorius Kra- 
schel: vienas Iowa ūkininkas 
išaugino kukurūzą, kurio j 
aukštis siekė 16 pėdų 5Vi j 
col. Wisconsin aukščiausias j 
— 13 pėdų 11 colių.

Charakteris sustiprėja ne j 
bėgdamas nuo pagundų, bet] 
grumdamasis su jomis.
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Profesorius Sklaido Savo Studento Abejones J. Krilovas

VILKAS IR LAPS
energiją — kurą. Jei norime 
užsilaikyti ramiai karštyje, 
turime valgyti užtektinai 
energijos duodančio maisto, 
kad palaikytumėm dirbantį 
kūną sveiką, o ne pervirš, 
kada liekantis kuras tiktai 
kankina su šiluma.

Yra žmonių, kurie tiki į 
šaltus gėrimus, kurie beveik 
kas valandą geria šaldytą 
grietinę, valgo ledus ir t.t. 
Prie to valgo ką nors šalto 
ir mano, kad nebus taip šil
ta. Bet reikia pagalvoti, iš 
ko ta šaldyta grietinė ir se- 
lyklų pienas padaryti? Jie 
maždaug susideda iš riebalų 
ir angliamaisčių. Tai kon
centruotas maistas, apie ku
rį pirmiau kalbėjome. Šis 
maistas gamina karštį ir tie 
žmoneliai, kurie vien tik to
kiu maistu maitinasi, negali 
užsilaikyti ramiai karštyje. 
Nesakau: nevalgykite šaldy
tos grietinės vasaros laiku. 
Šaldyta grietinė sykį ar du 
į dieną yra geras maistas, 
bet neužmirškite, kad tai y- 
ra koncentruotas maistas, 
kuris turėtų užimti kito mai- 

, sto vietą — duonos, sviesto,
Pyragų.

Iki šiol patariau ko neda- 
I I ryti, o dabar patarsiu ką da-

(Pagal Dr. Adalbertą Schmiedtą) nemokėdavo savo pavardės 
pasirašyti? Nuostabūs tai 
buvo laikai, dar nuostabesni 
tie broliukai, turėję malonu
mo raidę po raidės nuraši
nėti storulius Livijaus, Ce
zario, Cicerono, Virgilijaus, 
ir net Propercijaus, Tibullo, 
Ovidijaus raštų tomus! Ar
gi iš tikrųjų čia tų dievobai
mingųjų vienuoliukų dar
bas? Juk tai, kiek žinau, yra 
nepaprastai kruopščiai ir su 
atsidėjimu atliktas darbas: 
raidės tokios gražios, o jau 
pradedamosios raidės — tie
siog meno šedevrai! Ak, tie 
kunigai!

Bet atleiskite, pone profe
soriau, kad aš dar pasiklau
siu. Ar tiesa, kad be tų dva
siškių mes nebūtume turėję 
nei Kolumbo, nei Vasko de 
Gamos? Mat, skaičiau, kad 
koks ten vienuolis, Fra Mau
ri, 1450 metais nubraižė tą 
garsųjį žemėlapį, kuris Ko
lumbui pakišo mintį paieško
ti naujo pasaulio.

* — Taip, tas tiesa, — ati
tarė profesorius, pasijutęs 
nebelabai smagiai. — Ta
čiau mes turime nepamiršti, 
kad tokį? žemėlapį galėjo ir 
kas kitas, nebūtinai vienuo
lis, nubraižyti.

— Na, žinoma,
didžių rašytojų nepaprastos Aišku, kam čia tokiam šau 
vertės raštus.

— Bet juk tai gerai žino
mas faktas, — atsakė profe
sorius. — Tuos klasikų raš
tus vienuolynuose nurašinė- 
davo vienuoliai broliukai ir 
tokiu būdu išgelbėjo juos 
nuo pražūties.

— Pamanykit!... Vienuo
liai broliukai? — nusistebėjo 
studentas.

— Na, žinoma. Daugiau
sia čia pasidarbavo benedik
tinai.

— Tai* vadinasi, vienuolių 
darbas? Kunigų? Tai jie iš
saugojo mums tuos senovės 
brangius raštus? Bet juk tai 
buvo nežmoniškai sunkus 
darbas! Kiek tai iš jų turėjo 
gauti plaučių džiovą nuo tų 
bibliotekų dulkių! Tiesa, p. 
profesoriau, tai buvo tais 
laikais, kada pasauliniai ku-

Laputė, vištienikės prisikirtus
Ir gerą gabalą rytojui pasidėjus, ‘ ; ■
Pavakariais prie kūgio buvo pamiegot pavirtus.

Gi žiūri — velkasi viešnagėn vilkas išbadėjęs.
— „Kūmute, gyvas vargas!” sako jis: 

„Sukrimsti nė kaulelio niekur negavau.
Nuo alkio silpsta man širdis,
Visur piktus šunis ir piemenis radau,

Belieka pasikart, matau”.
— „Ar gali būti?” — „Taip, tiesa”. — „Kiaušy, bičiuli, 
Ar nemėgintume! šienelio? Imk nors visą kūgį:

Labai man malonu padėti tau”.
O kūmas ne šienelio, bet mėsos norėjo. — 

Vištienos, paliktus rytojui, lapė neminėjo.
Ir badmira ilgiau neblaukė — 

Išklausęs lapės žodžių malonių, 
Jais primylėtas lig ausų, , 
Namo be vakarienės traukė.

Išvertė J. Talmantas.

Vienas laisvamanis profe
sorius nepraleisdavo progos 
savo studentams neužkabi
nęs Katalikų Bažnyčios bei 
kunigų, kuriuos vadindavo 
žmonių apšvietos trukdyto
jais, mokslų ir meno stab- 
džais, pažangos kliūtimis, 
patamsių didvyriais ir viso
kiais kitais „pagyrimo” žo
deliais.

Atsirado vienas iš to pro
fesoriaus klausytojų studen
tų, kuris nebeiškentė dau
giau, ir nuėjo pas profeso
rių.

— Ponas profesoriau, — 
pasakė jis, — aš 
gauti iš tamstos 
mų dėl kai kurių 
linių abejonių.

— Su mielu
stengsiu tas tamstos 
nes išblaškyti, — atsakė pa
tenkintas profesorius. — 
Prašau sėsti.

— Visų pirma, aš norė
čiau paklausti, kas mums y- 
ra apsaugojęs nuo žuvimo 
senovės klasikų raštus? Juk 
anais laikais, kada Europą 
buvo užplūdę viską naiki
nančių barbarų gaujos, rei
kėjo didelio rūpesčio, norint 
išlaikyti nesunaikintus tų

galima, 
kasdien

Fiziologijoje matome, kad 
j kūnui, turinčiam atlikti dar- 
Į bą, reikia energijos. Energi- 
j ja yra kuras. Garvežys rei- 
Į kalauja energijos ir dėl to 
į geležinkelio vadai vartoja 
į anglis ir su ta šilumos me- 
I džiaga mes galime pasiekti 
j net visą pasaulį. Taipgi mū 
[ sų dirbantis kūnas reikalau 
į ja kuro. Viską, ką mes vai I * 
[ gome, visas maistas turi kū 
Į ro vertę. Vienas maista 
Į duoda daugiau kūro, kitas 
t visai mažai. Žinoma, nenore- B/;j tumėt vartoti didelėje šilu
tį moję to^maisto, kuris duoda 
Į daug kūro — šilumos.

Manau, kad visi žino, koks 
maistas priduoda daugiau 
kūro. Atminkite — bulvės, 

Į duona, cukrus, riebi mėsa, 
grietine, sviestas ir‘ aliejus. 
Žinoma, tai tik maža dalis 
maisto, priduodančio daug 
kuro. Bulvės ir duona tun 
savy daug anglies, todėl tu
ri labai didelį kūro kiekį 
Taip pat ir riebalai, aliejus 
ir sviestas, turi didelį kūro 
kiekį. Ar tas reiškia, kad 
mes visiškai negalime varto
ti minėto maisto vasaros 
karšty?

Ne! ne! bet galime varto
ti mažiau.

Mes turime turėti tam tik
rą dalį energijos darbui ar 
žaidimams. Sveikas maistas, 
aaip minėjome, duoda reika- 
dngos energijos. Bet visada 
atsimintina nepaimti per
daug didelės dozos!

Nevalgykite perdaug kon
centruoto maisto, kuris daug 
kūro priduoda. Mažiau var
tokite cukrinių, krakmolinių 
valgių ir riebalų. Nepradėki
te valgio su sunkia, miltinga 
sriuba, su riebia mėsa, bai
giant su saldžiais pyragais, 
pridedant dar gerą porciją 
sūrio ir išgeriant gale kavos 
su keliolika šaukštukų cuk
raus ir grietinės! Reikia su
prasti ir tai, jog visai veng
ti anglies turinčio maisto ir 
nėra sveika.

Žinome, kad kūno suvarto
tas maistas persimaino į karšty. Lapuotos daržovės,

Šveicarą M 
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""charakteris

turime

Vaisiai ir uogos, ne tik atro
do gražiai, bet ir skonį turi; 
be to, duoda labai reikalingų 
vitaminų ir mineralinės dru
skos.

Pienas yra puikus mais
tas. Patartina, jei 
nors pusę kvortos 
suvartoti.

Vandenį, žinoma,
vartoti ne tik vasaros laiku, 
bet per visus metus. Vasarą, 
be abejonės, jis daugiausia 
vartojama. Šaltas vanduo 
karštyje yra vienas geriau- 

1 šių gėrimų ir dažnai atlei
džia trokštančią gerklę. Bet 

i su vandeniu, kaip ir su ki
tais dalykais, reikia apsisau- 

‘ goti. Neužmirškite, kad ne- 
į reikia labai šalto vandens iš

gerti greitai po sporto žaidi
mų. Tada įkaitęs kūnas gali 
lengvai pasiduoti slogai, šal
čiui. Geriausia palaukti, at
vėsti, paskui gerti tiktai ma
žu kiekiu.

Dr. Ed. Žukauskas.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

norėčiau 
paaiškini- 

savo moks-

noru pasi- 
abejo-

turtingas kuru, 
suprantama. Tai 
maistas? Pirmų 
yra daržovės ir

Paprastai, greičiau galima 
pasitikėti tokiais, kurie sa
vimi pasitiki, bet jeigu kas 
nors netiki savo dora, metas 
kad ir kiti juo netikėtų. Mo- 
ralis puolimas iš anksto pra
sideda dvasios gelmėse.

— S. Marden.

— Klausiat kodėl? Nagi 
todėl, kad Leonas X ypatin
gai rėmė ir globojo moksli
ninkus, menininkus bei rašy
tojus.

— Bet kokiu būdu tas yra 
galima? Jei neklystu, tai 
Leonas X buvo vyriausias 
Katalikų Bažnyčios Galva 
— popiežius?

— Dovanokite, gerbiama
sis, man atrodo, tamsta atė
jai manęs erzinti?...

— Anaiptol, p. profeso-

žinoma...Jūs turite valgyti maistą, 
kuris nėra 
Tas yra 
koks tas 
pirmiausia
vaisiai, paskui pienas ir kiau 
šiniai.

Dietos taisyklės priskaito 
daržoves ir vaisius prie sy- 
vingų maistų, turinčių van
dens. Pavyzdžiui, arbūzas y- 
ra pilnas vandens — anglų 
kalboje todėl jis ir vadina
mas „water melon”. Didesnė 
dalis vaisių ir daržovių yra 
pilni syvų: salotai, kopūstai, 
pamidorai, apelsinai, citri
nos, obuoliai, kriaušės, špi- 
nakai. Visi jie turi daugiau 
kaip 85% vandens.

Vasaros laiku turime var
toti maistą, kuris patenkina 
apetitą ir padengia kūno 
energijos reikalavimą. Tuo 
pačiu laiku mes užsilaikome 
ramiai, kad ir baisiausiam

Kas namie yra akiplėša, 
tas niekada tarp svetimųjų 
neįgys gerai išauklėto žmo
gaus vardo. Mat, toks žmo
gus, nepratęs kasdien prie 
mandagumo, turi, pakliuvęs 
tarp svetimųjų, sekti save, 
varžytis; tuoj galima supra
sti, jog jo tas mandagumas 
yra lyg koks švarkas, ku
riuo jis apsivilko iš namų iš
eidamas, o ne jo išvidinė pri
gimtis. — Dr. Foersteris.

Visuomenės pagarba, ša
lies turtas, jos intelektualis 
išsilavinimas padarė tai, kad 
moteriškei geriau gyventi po 
žvaigždėta vėliava, negu vi
sur kitur pasaulyje.

— Gineitis.

Ne tas didis, kurs juo nori 
būti. — Dr. Hunter. nigaikščiai ir karaliai dar

niam sumanymui ateiti būti
nai į dvasiškio galvą... Bet 
dar vienas dalykas, p. pro
fesoriau. Aš kur tai skai
čiau, kad, girdi, popiežius 
sumanęs nepatogius romė
niškuosius skaitmenis pa
keisti daug praktiškesniais 
arabiškais skaitmenimis arit 
metikoje. Čia tai jau, tur 
būt, netiesa?

— Žinote, kad tiesa. Tai 
buvo popiežius Silvestras II. 
Bet, žinoma, tai padaryti 
galėjo ir ne popiežius. Ap
skritai, tas kunigų bei apla
mai dvasiškių įkyrumas...

— Be to, aš lyg tai esu 
girdėjęs, — pertraukė pro
fesorių studentas, — kad 
būk tai pirmutinį teleskopą 
ir mikroskopą išrado vėl 
koks ten kunigas. Bet ma
nau, kad netiesa? Nejaugi 
dvasiškiai su savo tuo įkyru-

mu būtų galėję tiek gero 
padaryti ?

— Na, fakto neužginčysi. 
Kalbamieji instrumentai: te
leskopas ir mikroskopas y- 
ra išrasti pranciškonų vie
nuolio Rodžerso Bekono. 
Tačiau turiu pastebėti, kad 
Rodžersas Bekonas buvo 
modernus vienuolis, o ne vi
duramžių siaurakaktis kapi- 
šoninkas.

— Rodžersas Bekonas? 
Palaukite, kada gi jis gyve
no? Jis mirė juk 1229 me- riau, ne erzinti, o tik išsiaiš- 
tais. Argi tais laikais jau kinti kai kuriuos abejoji-

moderniškai” galvo- mus. Ašgi negaliu kunigų ir 
apskritai dvasiškių laikyti 
atsilikėliais ir tamsuoliais, 
kol mane kamuos minimo
sios abejonės. Ar aš galiu, 
profesoriau, dar paklausti? 
-Būtent, ar teisybė, kad pir
mutines liaudies pradžios 
mokyklas įsteigė Jonas de la 
Salle?

— Kunigas de la Salle? 
Bažnyčios Šventasis?

— Na taip... kunigas... 
šventasis...

— Ir teisybė, kad kurti
niais ir nebyliais pirmučiau
sia susirūpino ispanas Pedrp 
de Ponce, o paskum de 
l’Epee?

— Iš tikrųjų, visų pirma 
ispanas de Ponce, paskum 
de l’Epee.

K. J. Ragauskas. • 
(Bus daugiau)

— Viduklėje jau baigiami 
naujos senelių prieglaudos 
pamatai.

buvo
jančių kunigų? Beje, ar ne 
tiesa, p. profesoriau, pirmu
tinis mokslininkas, mokęs, 
kad saulė nejuda, bet žemė 
sukasi, buvo ne Galilėjus?

— Žinoma, kad ne. Tai 
buvo Kopernikas.

— Vadinasi, ir vėl dvasiš
kis! Tiesą pasakius, yra 
tvirtinama, kad net ir šis 
kanauninkas vis dėlto ne 
pats pirmasis buvo šią tiesą 
paskelbęs: kone prieš šimtą 
metų Regensburgo vyskupas 
Regiomontanus buvo sugal
vojęs tą pačią sistemą*

— Galimas dalykas!
— Prašyčiau, p. profeso

riau, dar truputėlį kantry
bės. Mano abejonės dar ne
pasibaigė. Matote, įdomu, 
kodėl tas laikotarpis, kada 
mokslai, menas ir literatūra 
žydėte žydėjo, yra vadina
mas Leono X auksiniu am
žiumi?

Juozas Sužiedėlis

ŽALGIRIS
(Tęsinys)

Tai taręs, jis pabučiavo 
uždengtą dukters kaktą. 
Nuo tos valandėlės nė vie
nas žmogus neturėjo teisės 
jos paliesti.

Krivis įvedė ją į vaidilučių 
būrį. Vaidilos pūstelėjo tri
mitus ir visas būrys paleng
va pasijudino eiti iš kiemo.

Kelias buvo ilgas. Reikėjo 
keliauti per tankius miškus, 
kilnotis per sraunias upes, 
nakvoti po atviru dangumi, 
šventųjų ąžuolynų prieglob
styje.

Vieną vėlų vakarą visa iš
kilmingoji palydų procesija 
kėlėsi per sraunią upę pa
ruošti sau kitame jos krante 
nakvynės. Tik netikėtai kilo 
baisus triukšmas. Vingėla ir 
visi ginkluotieji sargybiniai 
ir kareiviai dar nebuvo per
sikėlę. Aname krante pasi
rodė raiti kariai. Jie ėmė 
plėšti mantą ir gaudyt vaidi
lutes. Visi ūmai išsislapstė. 
Tik viena Skirmuntė ramiai --—
stovėjo vietoje. Ji manė, kad 
tai kunigaikštis Dovydas,

perrengęs savo karius kry
žeiviais, užpuolė jos atimti.

Tačiau tuojau suprato ap
sirikusi, kai ją sučiupo stip
rios rankos. Ji pažino dar 
neseniai viešėjusį tėvo pilyje 
grafą Braunšveigą. Ji tik su
riko:

— Tėve, gelbėk!...
Tačiau buvo pervėlu. Tė

vas dar tik yrėsi vieninteliu 
laiveliu per sraunias upės 
bangas. Skirmuntė bematant 
buvo užmesta ant balno. Ji 
daugiau nieko jau nebegirdė
jo. Apalpo geležinėse kryžei
vio letenose.

Greitai spruko kryžeiviai 
tankia giria. Paskui juos vi
josi lietuviai. Braunšveigas 
ir jo draugai girdėjo iš pas
kos vejantis priešą. Girdėjo 
įnirtusių lietuvių grūmoji
mus.

— Hilf Gott! Hilf Gott! 
— Gelbėk Dieve! — stenėjo 
vejami kryžeiviai.

Staiga pro ausis jiems 
pradėjo švilpti strėlės. Atsi
grįžti ir susikauti kryžeiviai 
neturėjo drąsos. Jų tebuvo

tik keletas. Vienintelis išsi
gelbėjimas buvo — bėgti. 
Bet ir bėgantiems kliuvo 
viena kita strėlė. Vieną nuo 
arklio nuritino, kitą sužeidė, 
trečiam arklį nusmeigė.

Jų laimei, toliau iš miško 
išjojus, jie atsidūrė prie pat 
Akmenės pilies. Bokšto sar
gas pastebėjo atvejamus 
kryžeivius. Jis tuojau nulei
do tiltą ir užpuolikai susku
bo sujoti į tvirtą pilį. Su sa
vim nusivilko ir naująją 
vaidilutę. Paliai platų griovį 
ir iškeltą tiltą pasiliko tik 
nusiminęs jos tėvas ir būrys 
įnirtusių žemaičių.

VI. Tuganas Mirza įsimyli
Plačiai nuaidėjo po Lietu

vą karo gandas. Visi žinojo, 
kad ruošiamasi karui, kad 
jis neišvengiamas. Tačiau 
niekas nežinojo, su kuo reiks 
kariauti. Su Maskva ėjo ne
siliaujamas ginčas dėl Smo
lensko. Tačiau visų labiau
siai nekenčiamas priešas 
Lietuvai buvo kryžeiviai.

Vaivada Bielskus kėlė di
delę puotą savo Atrešnos 
dvaro pilyje. Iš visų kraštų 
važiavo ir jojo svečiai į gra
žiosios Sofijos vardinių šven

tę. Tačiau iškilmės dar ne
buvo pradedamos. Senis 
Bielskus kažko laukė. Tuo 
tarpu svečiai būrėsi į kupe
tas ir šnekučiavosi. Visiems 
į akį krito puikuolis Sedlec- 
kas. Jis buvo šį kartą nepa
prastai išsipuikinęs. Teko 
vargšui dėl didelių išlaidų 
net savo dvaras įkeisti. Ta
čiau puikuolio dabitos nemė
go veik visi. Tad kitą dieną 
jis buvo daugelio pašiepia
mas. Pirmiausia prikibo jo 
erzinti kunigaikštis Jonušas, 
kuris nekentė jo, kaip savo 
varžovo prie Bielskaitės ran
kos.

— Tai ką, Sedleckai, gir
dėjau, negyvą lokį nušovei?
— paklausė jis pašiepiamu 
tonu.

— Kas sakė? Pasakyk 
man jo pavardę. Aš priver
siu jį atšaukti tokį šmeižtą,
— sušuko įžeistasis.

— Visi kalba... Kam čia 
dar kas turi sakyti! Juk to
torius po pačia sveiko nosim 
perrėžė lokiui krūtinę!... — 
nesiliovė erzinęs karštuolio 
kunigaikštis Jonušas.

Sedleckas pašėlo. Jis su
čiupo kardo rankeną tarė:

— Jei norį kautis, taip ir

sakyk... Aš taip pat turiu 
kardą. Kardai pabaigs mu
dviejų sąskaitas.

— Rausiuos mielai, tiktai 
po visų iškilmių. Dabar nie
ku būdu negaliu: nebebus 
šauniausio jaunikaičio šo
kiams šokti...

Sedleckas dar labiau įnir
šo. Nežinia, kuo visa būtų 
baigęsi. Laimėn, šeimininko 
sūnus Steponas juos sutram
dė ir apramino, priversda
mas bent laikinai susitaiky
ti.

Saulė buvo jau besilei
džianti, kai Atrešnos kieme 
sudundėjo dviejų raitelių 
arklių pasagos. Tai parjojo 
Bielskaus sūnus, atsikvietęs 
į pokylį jaunąjį Tuganą Mir- 
zą. Jų sulaukus, tuojau išėjo 
ir senasis Bielskus. Jis įsive
dė totoriuką į svečių kamba
rį ir prabilo:

— Gerbiamieji, leiskitės 
supažindinami su geriausiu 
mano draugu Tuganu Mirza, 
garsaus Dželedino sūnumi... 
Mano bičiulis tebūnie ir jūsų 
bičiulis.

Tuganas drąsiai ėmė paei
liui su visais sveikinti. Pa
matęs Sedlecką net nudžiu
go: i

— Ak, kaip malonu: juk 
mudu pažįstami. Atsimeni; 
lokį?...

Sedleckas paraudo, kaip 
vėžys. Nenoromis pasisvei
kino ir pasistengė neatsaky
ti nieko. Svečiai šypsojosi 
dėl smūgio, ištikusio tą pa
gyrų puodą ir išdidų puoš
nių.

Linksmoji puotos dalis bu
vo pradėta. Bielskus pats 
pirmas pradėjo šokius. Sofi
ja išėjo šokti su jaunuoju 
Tuganu, nors jis ir teisinosi 
nemokąs šokti.

Bešokdamas Tuganas pa
stebėjo vieną merginą, kuri 
jam baisiai įkrito į akį. Tai 
buvo Bielskaus dukterėčia 
Rožytė Baranauskaitė. Ji 
pasižymėjo tikrai nepapras
tu gražumu. Ji šoko dabar 
su Steponu Bielskiuku, ku
ris jai pasakojo apie visus 
jaunojo Tugano atsižymėji- 
mus. Vieno jos žvilgio paka
ko galutinai įveikti narsųjį 
totoriuką. Jis užmiršo savo 
šokėją ir visą laiką spoksojo 
į Rožytę, kuri vikriai švais
tėsi šokio sūkuryje. Ūmai 
šokėjai ėmė keistis šokėjo
mis. Ir dabar tai, kas toto- 
riukui atrodė nepasiekiama

(atsitiko. Mergina radosi prie 
.šais jį ir padavė jam ranką. 
Totoriukas nukaito. Jis ne
žinojo, kaip pasielgti. Visas 
virpėjo, lyg drugio krečia
mas.

Rožytė jį užkalbino, pa
stebėjusi jo nerimą:

— Kas tamstai? Tamsta 
atrodai nesveikas...

— Tavo akių strėlė patai
kė į pačią mano širdį. Aš 
mirštamai sužeistas, — at
šovė Tuganas Mirza. Ir ūmai 
susigėdo, kad taip greit pri
sipažino meilėje.

— Šitaip! — atsakė Rožy
tė: — tik pamatei ir prade
di pagyrimų berti!... O aš 
tariau, kad jūs tokių dalykų 
neišmanote. Jūs, maniau, tik 
mokate jodinėti, taikyti ir 
kardais kapoti...

— O, mes arklius gerai 
jodome, kardais šauniai 
švaistome. Bet taikyti ge
riau moki už mus visus... į 
pačią širdį.

(Bus daugiau)

Širdis yra kaip rožė, ku
rią reikia sutrinti ir tik tada 
ji išduoda saldžiausią savo 

•skonį) —> L. B.
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— Sugrįžo iš atostogų 
kleb. kun. J. Lietuvninkas, 
įgijęs daugiau iėgų sveikes

patr i j etiškumui A- 
gimusio lietuviško 
tarpe ir širdyj pa-

metais išleisti 
dainų rinkinius

plačiai
Andri-

Visai maža reikšmė yra 
kaip žmonės mus teisia, o 
ypač toki žmonės, kurie tei
sia pirm negu jie reikalą su
pranta. — G. G.

TĖVO RUDAMINOS 
REIKALU

Lakewood Parke, East Ma- 
hanoy Junction, Pa., rug- 

piūčio 15 dieną

Grįžo iš vaišiu
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V. Greičius, J.
Grigoraitis, A.

15 d. Reading 
bendrovė leis
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Rugpiūcio 24, 25 ir 22 
dd., Lawrence, Mass.

Skaitykite kitą Amerikos 
numerf — bus daugiau pra
nešta apie šį suvažiavimą.

Vietinis.

'w wa spalvi 
labai pavyt 

rt'os rugpiū 
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Kodą jum 
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Vagies baimė
Du vagys įsilaužia į sveti

mą butą ir ima ieškoti bran
gių daiktų. Vienas iš jų at
rodo kažko neramus ir bai-

K. A. Vencius, mingas. Antrasis, nesupras- 
Kongreso Rengimo damas savo bendrininko su- 

Komisijos Pirm.

liepos
Lietuvių Di(

Sakaus pa 
’IWiWiB jie šią 

ptoč Amerikos įs

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI

Rugpiūcio 15 d., šį sekma
dienį, kietųjų anglių kasyk
lų apylinkės lietuviai, Penn- 
sylvanijos rytų daly iškil
mingai minės savo istorinę 
patrijotinę šventę — Lietu
vių Dieną, iš eilės jau 23-čią.

Kasmet į Lietuvių Dieną 
suplaukia milžiniška žmo
nių minia, iki 50,000. Suva
žiuoja lietuviai tą dieną ne 
tik iš „mainų” apylinkės, bet 
ir iš kitų vietų ir valstybių: 
iš Philadelphios, Pittsbur- 
gho, New Yorko, Bostono, 
Detroito, Cleveland© ir t.t. 
Šios anglių kasyklų apylin
kės lietuviai labai didžiuoja
si, kad Lietuvių Diena kas
met sutraukia tokią žmonių 
minią, ko nė viena kita tau
ta negali padaryti. Tas aiš
kiai parodo, kad šioje apy
linkėje lietuvių tarpe tikrai 
viešpatauja vienybė, galybė 
ir susiorganizavimas lietu
vybei ir 
merikoj 
jaunimo 
laikyti.

Iškilmingos pamaldos pra
sidės lygiai 11 vai. ryte 
Lakewood Parko salėj. Iškil
mingas mišias atnašaus kun 
M. Daumantas iš Girard
ville, Pa. Pamokslą sakys 
kun. St. Vembrė iš St. Clair, 
Pa. Mišių metu bus, kaip ir 
kasmet* kolekta Šv. Kazi
miero ir Šv. Pranciškaus 
Seserų mokslo įstaigoms. 
Pamaldų metu giedos jungti
niai bažnytiniai Minersville, 
Tamaqua, Girardville, Mt. 
Carmel, Mahanoy City ir 
Hazleton chorai, vadovau
jant muzikui J. Služeliui iš 
Mahanoy City, Pa.

Lietuvių Dienos iškilmių 
programa bus turininga, į- 
vairi, graži ir įspūdinga. 
Kiekvienam jos bus malonu 
pasiklausyti. Bus įžymių ir 
garbingų kalbėtojų.

Kalbės J. B. Laučka iš 
Brooklyn, N. Y., dabartinis 
Studentų ir Profesijonalų 
Sąjungos pirmininkas ir re
daktorius laikraščio „Ameri
ka”, kuris išleidžiamas 
Brooklyn, N. Y. ir kurį daug 
lietuvių „mainose” skaito.

Antras kalbėtojas bus 
Pennsylvanijos yiceguberna- 
torius T. Kennedy. Jis yra ir 
mainierių sąjungos sekreto
rius.

Trečias kalbėtojas — Phi- 
ladelphijos milijoninio mies
to mayoras Wilson; jis kal
bės apskritai apie šalies ir 
anglių kasyklų padėtį.

Ketvirtas kalbėtojas — 
Schuylkill apskrities teisėjas 
J. Currin iš Minersville, Pa 

Tų garbingų ir žymių vy
rų kalbos paįvairins Lietu
vių dienos iškilmes. Publiką 
palinksmins gražiausiomis 
dainomis aukščiau paminėtų 
lietuvių parapijų chorai, va 
dovaujami muziko V. Sourio 
iš Girardville, Pa.

Programą ves kun. J. P 
Klimas iš Mt. Carmel, Pa 
Prakalbos bus trumpos ir į- 
domios. Koncertas labai ža- 
vėjantis. Solo dainuos V. 
Baranauskas iš Minersville 
Pa., o pianu akompanuos Dr. 
V. Mikutavičius iš Miners
ville, Pa. Kalbos bus perduo
tos per garsiakalbius — visi

niame Kanados klimate. 
Kun. A. Dubinskas išvyko 
poilsiui.

— Rugp 8 d. švęsta mūsų 
parapijos globėjo, šv. Alfon
so, šventė. Choras giažiai 
giedojo, tik gaila, kad ne vi
si choristai susirenka. Šv. 
Vardo vyrai priėmė mėnesi
nę Komuniją.

— Rugp. 8 d. per 10 vai. 
mišias buvo šliūbas p. Lau
kaitytės su kitataučiu gydy
toju iš Philadelphijos. Kita 
Laukaitytė išteka už lietu
vio Vaisingofo, kurio brolis 
kunigas atvyko iš Romos su- 
šliūbuoti. Svečią kunigą jau 
matėme bažnyčioje. Laukai
tytės yra teisėjo Laukaičio 
pusseserės. Dar lieka trečia 
Laukaitytė — kam ši teks?

— Parapija dar turės vie
ną pikniką.

— Rugp. 16 d. kelios bal- 
timorietės lietuvaitės pri
ims vienuolių įžadus — vie
nos lietuvių, kitos kitatau
čių vienuolynuose.

J. K.

aiškiai ir gerai galės girdėti. 
Programa pasidės lygiai 3 
vai. popiet didžiulėj ir mo
derniškoj Lakewood Parko 
salėj.

Kiekvienas, automobiliu 
įvažiuodamas į Lakewood 
parką, privalo įsigyti korte
lę už 25 c. su užrašu — Lith
uanian Day, Lakewood Park, 
August 15.

Lietuvių Dienos visas pel
nas skiriamas sės. kazimie- 
rietėms ir 
nėms.

Rugpjūčio 
geležinkelių
specialius traukinius į Lake
wood parką iš Shamokin, 
Mt. Carmel, Ashland, Gi
rardville, Mahanoy Plane, 
Shenandoah, Maizevill, Ma
hanoy City, Tamaqua ir ki
tų vietų.

Darbininkai, biznieriai, 
profesijonalai, laikraštinin
kai, visuomeninkai ir politi
kieriai! Važiuokime trauki
niais, automobiliais ir orlai
viais visi, seni ir jauni, į 
Lietuvių Dieną rugpiūcio 15 j
d. Ten be visų malonumų ir praleidusi savo atostogas 

. Waterbury, Newarke, Eliza- 
bethe, Clevelande, Detroite 
ir kitur.

P-lė Lukošiūtė labai dė
kinga komp. Al. Aleksiui ir 
jo sūnui Norbertui, dr. Hill-j 
Aukštakalniui ir dr. Colney-' 
Aukštakalniui ir. jų žmo
noms, Bendleriams, komp; 
Žilevičiui ir jo žmonai, muz. 
Stanšauskui, dr. J. Stankui, 
G. Vaitkevičiūtei, EI. Bart- 
kiūtei ir kitiems. Rep.

susitikimo su savo giminė
mis, draugais ir pažįstamais, 
turėsim progą pasišokti, pa
siklausyti kalbų ir chorų 
dainų.

Spaudos Komisija.

Vargonininkų s-gos seime, 
įvykusiame So. Bostone lie
pos 6 — 7 d., priimta įvai
riausių nutarimų, kurių pa
žymėtini:

1. Iki sekančio seimo už
baigti chorų s-gos organiza
vimą. Chorų s-gos reikalams 
tarnaus mėnraštis Muzikos 
Žinios, kurių redakcija eis 
centro valdybos pareigas.

2. 1939 m. pasaulinėje pa
rodoje ruošti Dainų Šventę; 
tuo rūpinsis komisija: J. Ži
levičius, J. Čižauskas, A. 
Visminas, A. Pocius, kun. J. 
Čižauskas, 
Kudirka, A. 
Aleksis.

3. Teitais 
giesmių ir
prieinama kaina.

4. Vargonininkų ir cho
rų apskritys ir atskiri cho
rai prašomi surengti kasmet 
nors vieną pramogą Muzi
kos žinių naudai.

5. Pilnai pritariama žy
giui kviesti Lietuvos operą 
1939 m. ir pažada reikalingą 
bei galimą paramą.

6. Užginamos komp. Žile
vičiaus pastangos kelti fon
dą Sasnausko paminklui; 
seimas ragina chorus ir jų 
vadus remti komp. Žilevi
čiaus muzikos istorijai 
džiagos rinkimą.

7. Kun. J. čižauskas 
renkamas S-gos garbės 
riu.

8. Kitais metais seimas 
bus Chicagoje.

Į sąjungos valdybą išrink
ta: pirm. J. Kudirka (Pitt
ston, Pa.); vicepirm. A. Vis
minas (Maspeth), sekr. ir 
Muzikos Žinių red. N. Kū
lys (Chicago), ižd. A. šlape
lis (Norwood, Mass.).

Viešnia iš Waterbury
Pereitą savaitę iš Water

bury, Conn, atvyko 
žinoma dain. Marcelė 
kytė.

P-lė Andrikytė yra 
jauniems gražiabalsiams dai 
nininkams bei veikėjams pa
vyzdys. Ji nuo pat mažens 
ne tik mėgo dainuoti lietuvių 
choruose, bet sistematingai 
veikia visuomenėje. Daina, 
muzika ir kultūra yra jos 
kasdieninis darbas ir rūpes
tis.

Chicagos jaunimas džiau
giasi gavęs progos susipa
žinti su viešnia iš rytų vals
tybės.

Ieva Lukošiūtė.

Federacijos skyriaus sus- 
me dalyvavo gausus narių 
būrys. Visi pareiškė pasi
tenkinimą dėl buvusio Mas- 
petho par. laivu išvažiavimo 
į Rye Beach. Nariai pasiža
dėjo dalyvauti Maspetho par 
karnavale, vykstančiame šią 
savaitę.

Nutarta rugsėjo 5 d. ruoš
ti Kasmočiaus salėje, 97 
Steamboat Rd. Rengėjai 
kviečia vietos ir apylinkės 
lietuvius gausingiausiai atsi
lankyti. , •

šį
(gio dr-jos metinis susirinki
mas, kuriame bus renkamas 
salės ir biznio vedėjas, „me
nedžerius”. Kiek man tenka 
būti svetainėj ir matyti, 
kaip dabar ji tvarkoma ir 
užlaikoma ir kiek patenkinti 
draugijos nariai, tikrai yra 
smagu paraginti draugijos 
narius, kad paliktų p. P. 
Makarecką ir ateičiai, nes 
jau per kelis metus veda tą 
biznį labai tvarkingai ir su-, 
maniai. Nėra jokių nesusi
pratimų tarp narių ir tų, 
kurie samdo svetainę. P. 
Makareckas yra labai biz- 
niškas žmogus ir kiekvie
nam prieinamas. Draugijos 
nariai nepadarys klaidos, 
palikdami jį kitiems me- 
metams. Žinantis.

kestis — 
vai gaus 
kongreso 
kongreso
to, bankieto ir šokių) bilie
tus ir Palangos ir kitų žy
mesnių vietų lankymo auto
busais transportacijos ženk
lus.

Informacijos atvykus į 
Lawrence, Mass.

Lawrence, Mass., miestas 
yra nedidelis, skaitoma apie 
88,000 gyventojų. Kongreso 
vietai surasti sunkenybių 
nebus, nes Šv. Pranciškaus 
par. bažnyčia yra pačiame

Lietuvių bendras komite
tas rugp. 14 d. šv. Jurgio dr. 
salėje rengia emigracijos 50 
metų sukakties minėjimo va
karą, kuriame dalyvaus gen. 
konsulas J. Budrys, seimo 
nariai A. Gilvydis ir M. 
Kviklys, kun. A. Milukas, 
kun. Ig. Kelmelis, J. Tyslia- 
ya ir adv. Jurgėla. Progra
moje bus komp. J. Žilevi
čiaus solistų grupė ir Kear
ney Baltos Lelijos klubas 
P. Stainonio vedamas.

Jokios įžangos nebus. Visi 
kviečiami. L. B. K.

Vasarinė mokykla pasibaigė
Lietuviams- neturint savo 

mokyklos, vasaros metu šv. 
Petro lietuvių parapija nors 
vienam mėnesiui įsteigia vai
kučiams lietuvių kalbos mo- 

, kyklėlę. Liepos 30 d. parapi- 
jos salės kieme įvyko vasa
rinės mokyklos šios vasaros 
darbo užbaigimas, kurs bu
vo pavyzdžiu bazarėlio, tik 
su rimta ir įdomia progra
ma. Programos vedėju ir ruo 
Šimo vadu buvo šių metų 
vasarines mokyklos vedėjas, 
rodos, pavaduojąs kun. Jan
kų, pavyzdingas jaunuolis 

/A. Jurgelaitis. Įdomias kal
bas pasakė kleb. kun. P. 
Virmauskis, kun. K. Urbo
navičius, kun. A. Paulekas
— svečias redemptoristas, 
dr. J. Landžius, adv. K. Kali
nauskas ir klier. Naudžiū
nas, marijonas. Be dainelių, 
kurioms vadovavo varg. Juš
ka, mergaičių šokių, įvairių 
vaidinimų, dovanų dalinimo 
už gabumą ir elgesį buvo 
įdomūs vieši kvotimai — 
lenktynės lietuviškame skai
tyme ir eilėraščių sakyme. 
Teisėjais buvo dr. Landžius, 
adv. Kalinauskas ir klier. 
Naudžiūnas. Skaityme pir
mą vietą laimėjo 8 sk. P. 
Janauskaitė, antrą — M. Ši- 
lalytė; eilėraščių sakyme 
pirmą — Alg. Ivaška, antrą
— A. Sinkevičiūtė, trečią — 
B. Gruodaitė.

Vyčių kuopos susirinkime ( Programa baigta berniukų 
išklausyta pranešimų apie karjniu įr mankšta>
turėtas pramogas. Rugp. 28 . . . ... ~ „, v J ; . j kas visiems patiko ir buvo
d., šeštadienį, rengiami' 
„beach tog” šokiai Kasmo
čiaus salėje. Rugp. 29 . d., 
sekmadienį, pas mus įvyks 
New York — New Jersey 
vyčių apskrities suvažiavi
mas, kurs bus labai svarbus.
Jame bus pranešta aąiie įvy
kusį vyčių jubiliejinį seimą žiuoto seselės. Garbė ir dė- 
Daytone, Ohio;'&

puikiai prie piano muzikos 
atlikta. Atrodė, kad tą viską 
atlieka ne mūsų 6 — 7-to 
skyrių berniukai, bet West 
Point kadetai. Vaikučius mo
kė ir programai priruošė 
darbščiosios Jėzaus Nukry-

Federacijos XXVI Kon
gresas ir drauge Lietuvos 
krikšto 550 metų sukakties 
paminėjimas įvyks Šv. Pran
ciškaus parapijoj, 94 Brad
ford St., Lawrence, Mass.

Antradienį, rugp. 24 d., 
Kongresas prasidės 9:30 
vai. rytą (E.D.S.T.) pontifi- 
kalėmis mišiomis, kurias at
našaus ir pamokslą pasakys 
J. E. vyskupas M. Reinys, 
Šv. Pranciškaus parapijos 
bažnyčioj.

Po pamaldų visi dalyviai vidurmiesty. Dėl patogumo, 
tuojau vyks į Šv. Marijos 
par. salę, 301 Haverhill St., 
kur bus Kongreso posė
džiai.

Vakare, 7:30 vai., toje pa
čioje salėje įvyks koncertas.

Trečiadienį, rugp. 25 d. — 
visą dieną kongreso posė
džiai.

Vakare, 7 vai., šv. Pran
ciškaus par. bažnytinėje sa
lėje, 94 Bradford St., J. E. 
vysk. M. Reiniui ir kongreso 
atstovams pagerbti bankie- 
tas.

Ketvirtadienį, rugp. 26 d., 
rytą kongreso sesijų užbai
ga. Popiet specialiais auto
busais atstovai aplankys 
Palangą, tekstilės išdirbys- 
tes ir kitas žymesnes vietas, 
o vakare Šv. Marijos salėje 
įvyks šokiai.

- Atstovų registracija
Rengimo komisijos nuta

rimu, kiekvienas atvykęs 
kongresan atstovas turės 
užsiregistruoti: iš vakaro ir 
rytą par. klebonijos raštinė
je, 94 Bradford St., o kon
gresui prasidėjus — posė
džių salėje. Registracijos mo

Draugijos nepamiršta 
Vilniaus

Trys So. Bostono stam
biausios draugijos — šv. Jo
no E v. Bl., D.L.K. Kęstučio 
ir Šv. Kazimiero R. K. ben
drai suruošė Vilniaus vada
vimo reikalams pikniką rug- 
piūčio 1 d. Kęstučio dr-jos 
darže, kurs praėjo visapusiu 
pasisekimu. Žmonių buvo 
per 1000. Visi darbininkai 
kuriuos daugumoj sudarė 
minėtų draugijų valdybų na
riai, dirbo nuoširdžiai. Nors 
iš moterų dirbo tik viena M. 
Kilmoniūtė, uoli kovotoja už 
Vilnių, bet ji daug padarė, 
net $15.20, išleisdama 3 dė
žutes saldainiu. c

Buvo ir sporto programa. 
Lenktyniavo mergaitės, ber
niukai ir per 200 svarų sve
riančios moterys. Daugiau
siai įdomumo sukėlė centų 
rinkimas ir virvės trauki
mas. Vaikams buvo išberta 
ant pievos 200 centų, ku
riuos jie galėjo susirinkti. Ir 
su kokiu uolumu ir skuba jie 
juos rinko! Virvę traukė že
maičiai su dzūkais. Smarkie
ji dzūkai tvirtuosius žemai
čius nuveikė. Patartina dzū
kams tą pat padaryti su len
kais, ką jie šį sykį padarė su 
žemaičiais, tai yra, su vir
vės pagelba ištraukti „proše 
panūs” iš Vilniaus...

Laimėjusiems kontestus 
buvo duodamos dovanos.

Teko sužinoti, kad iš šio 
pikniko liko $141.83 pelno 
Tai gana puikios pasekmės 
Garbė toms draugijoms, ku
rios be savo reikalų neuž
miršta ir lietuvių tautos rei
kalų ! A.

atvykusiems traukiniais ar 
autobusais parankiausia pa
imti taksi, už kurį reiks mo
kėti tik 25 c. ir vykti į pa
rapijos raštinę, 94 Bradford 
St., kur lauks rengimo komi
sijos atstovai.

Apsistojimo vietos
Atstovams apsistoti re

komenduojame Ambassador 
viešbutį, 572 Essex St. Kam
barių kainos nuo 2 iki 3 
dol. Kurie norėtų apsistoti 
pas vietos lietuvius, lai iš 
anksto būtinai praneša ap
sistojimo komisijos pirm. 
F. A. Krancevičiui, 48 Ten
ney St., Lawrence, Mass 
Vietų pas privačius žmones 
turėsime gana apsčiai. Be 
to, mūsų gražioj Palangoj, 
sodaliečių vasarnamyj, ga
lės apsistoti merginų ir mo
terų bent 20.

Kongresui pasiūlymus ir 
sveikinimus laiškais ar tele
gramomis prašoma siųsti 
šiuo adresu: Kun. P. M. Ju
ras, 94 Bradford St., Law
rence, Mass.

Kvietimas
Audringi gyvenimo laikai, 

Šv. Tėvo noras įtraukti ko 
daugiausia pasaulionių į ka
talikiškąją akciją, komunis
tinė banga ir ištautėjimo pa
vojai ragina kiekvieną geros 
valios asmenį susirūpinti at
eitimi. Todėl šis Katalikų 
Federacijos Kongresas tu
rės atlikti svarbų istorinį 
vaidmenį išeivijos gyveni
mui. Rengimo Komisija de
da visas pastangas, kad šis 
kongresas teiktų garbės 
D wui ir tėvynei. Mūsų pa
stangos neatneš teigiamų 
vaisių, jeigu lietuvių koloni
jų veikėjai nesuvažiuotų 
skaitlingai spręsti svarbiųjų 
gyvenimo klausimų. Skati
namas Dievo ir tėvynės mei
lės, kviečiu visuomenės vei
kėjus suvažiuoti į XXVI Fe
deracijos kongresą ko skait
lingiausiai.

Prieš išvažiuodamas 
tuvą, norėčiau sutvarkyti 
visas žinias, liečiančias Tė. 
vo Rudaminos beatifikacijoi 
klausimą. Daug žmonių yn 
apturėjusių įvairių maloni, 
per T. Andriaus Rudamino 
užtarimą, bet daugelis, neži
nau dėl kokių priežasčių (gal 
dėl nenorėjimo garsintu), 
tyli ir neduoda apie tai ii. 
noti. Beveik kiekvienoj pan- 
pijoj, kur tik teko duoti nį 
sijas, keletas asmenų atei
davo pasisakyti, ką yra ap
turėję.

Šiuo rašteliu labai prašau 
visų, kurie yra gavę kokių 
malonių per Dievo Tarno 
Andriejaus užtarimą, sku 
biai man atsiųsti visas ži
nias, o jeigu yra pagiję iš Ii 
gų, maloniai prašau paimti 
iš gydytojo liudijimą, kuria
me būtų nurodytas ligos sto
vis prieš pagijimą ir po pa
gijimo.

Knygelių apie T. Rudami
nos gyvenimą dar turiu, bet 
lapelius su vyskupo patvir
tinta maldele jau seniai iš
baigiau, bet meldžiantis gali
ma kurią nors litaniją arba 
keletą poterių atkalbėti per 
9 dienas.

Rugp. 6 d. apleisiu Ameri
ką. Iki to laiko prašau siųsti 
visus laiškus: 259 N. 5thSt, 
Brooklyn, N. Y., po to: Jė
zuitų Namai, Kaunas, Lith
uania. Rudenį mano vieton 
atvažiuos Tėvas Jonas Kidy
kas, S. J., į kurį prašysiu 
kreiptis visokiais mano pa
liekamais reikalais šiuo ad
resu: 1076 W. Roosevelt Rd., 
Chicago, UI. šia proga atsi
sveikinu su visais ir išreiš
kiu didžiausią visiems padė
ką. Atsiminsiu visus savo 
maldose, o Jūs mane!

Kun. Jonas Bružikas S. J.

0gOPO M. R1

VAI

Ar nesveikas gėrimas!
— Tegul man dar kas ban

do kalbėti, kad alus nestip
rina žmogaus! Gavęs stati
naitę alaus, negalėjau jos 
pakelti, o kai išgėriau visą 
alų, tai viena ranka tą pačią 
statinaitę pakeliu lengvai.

Kodėl gelbėjo
— Ach, koks tu drąsus: 

puolęs į vandenį išgelbėjai 
savo draugą. Turbūt, labai jį 
myli?

— Ne. Jis man kaltas 100 
dolerių.

si jaudinimo, klausia:
— Kas tau pagaliau yra! 

Tu nervingas ir kažko bijai!
— Taigi kad bijau. Man 

atrodo, kad aš iš namų išei
damas užmiršau savo butą 
užrakinti.

Lietuvių Diena
DĖMESIO! VALIO! VALIO! PIKNIKAS!

Rugpiūcio (August) 29 d. visi keliai veda į Seserų Ka- 
zimieriečių Vilą Juozapo Marijos, Newtown, Pa., kur ji| 
gražiame sode bus šaunus piknikas.

Čia bus progos laimėti naują automobilį „Plymouth”.
Čia bus galima laimėti gražių įvairiausių rankdarbių k 

kitokių.
Čia bus galima pasiklausyti gražiai skambančių lietuviš

kų dainų, gražaus orkestro, pasišokti, pažaisti, paspor
tuoti ir t.t. 1 1 '•H*!

Na, o jau valgių ir gėrimų — kas tik kokių panorės...
Pelnas skriamas Vilos Juozapo Marijos akademijai.
Vien jau tik dėl to kilnaus tikslo visi, gerb. Tautiečiai, 

rugpiūcio 29 d. į mūsų pikniką. RENGĖJAI

medienos 
paveikslai

'ša o

ėmusios t
ANGLYS
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tuvą, norėčiau J 
visas žinias, M 
vo Rudaminos W[ 
klausimą. Daug J 
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jer T. Andriam J 
ištarimą, bet dad 
įau dėl kokių prieki 
iėl nenorėjimo J 
;yli ir neduoda iii 
loti. Beveik kiekyj 
rijoj, kur tik teko d 
jjas, keletas asJ 
lavo pasisakyti, kąJ 
urėję.

Šiuo rašteliu laki 
isų, kurie yra 
laloniiį per Dien] 
ndriejaus užtarimą 
lai man atsiųsti 
as, o jeigu yra 
j, maloniai praši b 

gydytojo liudiją j 
e būtų nurodytas įj 
s prieš pagijimą ją 
jimo.

VIETOS ŽINIOS
VYSKUPO M. REINIO IŠ- tų stovyklą Washingtone, 

j LEISTUVIŲ VAKARIENĖ sportininkų priėmimą Balti- 
--------  morė j e. ?

Į Ameriką Br. Motuzai 
grįš kitąmet; nufilmavę Lie
tuvos įdomybes, jie važinės' 
po lietuvių kolonijas, rody
dami gražiąją Lietuvą ir 
šiek tiek vaizdų iš skirtingų 
amerikiečių lietuvių vietų 
gyvenimo.

tis su V. Vilkaite. Jų šliūbas 
bus Apreiškimo par. bažny
čioje.

)s gyvenimą dar hnj 
pelius su vyskupo J

igiau, bet meldautįii 
a kurią nors Ittd 
lėta poterių atWų 
dienas.
Rugp. 6iapleiai^ 
• Iki to laiko prašią 
sus laiškus: iN.Sii 
ooklyn, N. Y,poto:Į 
itų Namai, Kainus, |į 
lia. Rudenį mano 
ražiuos Tėvas JousB 
j, S. J., j knrį^ 
ūptis visokiais m p. 
Lamais reikalais®ii 
u: 1076W.RoowltM. 
ieago, Opropilj 
ikinu sawsirM 
didžia^m^

Atsiminsią insn 
Idose, o Jūs m! 
Kun. Jonas BAU

J. E. vyskupas Mečislovas 
Reinys, dabar lankąs įvai- j 
rias lietuvių kolonijas ir į- 
staigas, išvyks į Lietuvą 
rugsėjo 1 d. Iki šiol Jo Eks
celencija aplankė daug vie
tų, dalyvavo LDS, Studentų 
ir Profesionalų s-gos, Vargo- 
ninkų s-gos, Kunigų Vieny
bės seimuose. Dalyvaus Mo
tery s-gos ir K. Federacijos 
seimuose.

Su Jo Ekscelencija atsi
sveikinti ir gal paskutinį sy
kį mintimis pasidalinti bus 
labai gera proga — savait
raštis Amerika, Kunigų Vie
nybės proviiicijos ir K. Fede
racijos apskrities vadovybės 
pritarimu, rugpjūčio 31 d. 
ruošia J. E. vyskupo Reinio 
išleistuvių vakarienę, kuri į- 
vyks Apreiškimo parapijos 
salėje.

Vakarienei vietas jau ga
lima dabar užsisakyti Ame
rikos įstaigoje ir klebonijo
se.

PAGERBĖ SVEČIUS IŠ 
LIETUVOS

Vietos tautininkų klubas 
rugp. 8 d. Bluebird Inn, pas 
Šliakį, suruošė pietus Lietu
vos seimo nariams, vicepirm. 
Alp. Gilvydžiui ir sekr. M. 
Kvikliui, pagerbti. Vaišėse 
dalyvavo ir gen. konsulas 

,pulk. J. Budrys.
VERMONTO PADANGĖJE Programos vedeju buvo 

.v.-.- dr. BĮ. Vencius. Garbės sve- Eleonora Bartkevičiūte V . , _ , „ . T ., , ciai pasakė kalbas apie Lie-Amenkos nuolatine bendra- , ...... . r, , , , tuvos kultūrinę ir ekonominę
darbe, vasaros atostogas pra x ,, .,v. v. . ,T x pažangą ir apie pastangas leidžia gražioje Vermonto _ . ,. . .. °, J rūpintis viso pasaulio lietu-
Padangeje- |via.s.

Lietuvos Dainos grupė, p 
V. Tamkiūtės vedama, labai 
vykusiai išpildė dainų pro
gramą, sužavėdama svečius 
ir visus dalyvius.

VIEŠĖJO KANADOJE

Adv. K. Jurgėla su šeima 
trijų dienų poilsiui buvo iš
vykęs į Kanadą.

SUSITUOKĖ

IŠVYKO KUN. BRUŽIKAS

Angelų Karalienės bažny
čioje rugp. 8 d. kleb. kun. J 
Aleksiūnas sujungė prekybi
ninką J. Laukų ir B. Barta- 
šiūnienę.

ir nesveikas gkam! 
-Tegul man dutete 
kalbėti, kad aM 
, žmogaus! Gaustai 
ę alaus, negalėja ji 
riti/ o kai išgėriau® 
tai viena ranhtą{0 
inaitę pakeliniai

Kun. Jonas Bružikas, jė
zuitas, rugp. 6 d. laivu De 
Groasse išvyko į Lietuvą. Pa 
lydėjo jį vietos ir apylinkės 
kunigai.

Kun. J. Bružikas prabuvo 
tarp amerikiečių lietuvių be
veik 6 metus, lankydamasis 
su savo pamokslais ir kitais 
dvasiniais patarnavimais.

Nuolatinė kun. Bružiko 
apsistojimo vieta buvo pas 
kun. N. Pakanįl, iš kur jis 

’ vykdavo į tolimiausias ir ar- 
Wwnesvietas.’ '

Netrukus atvyks iš Lietu
vos kun. Kidykas, jėzuitas 
kurs pavaduos kun. Bružiką 
misijų darbe. Kun. Bružikas 
kiek teko patirti, truputį pa
buvęs Lietuvoje, vyks į' už
sienį pagilinti studijų.

MINĖJO SUKAKTĮ

Emilija ir Jonas Galčiai 
savo vedybinio gyvenimo 25 
metų sukaktį minėjo rugpiū

11 d. Tą dieną Apreiški- 
par. bažnyčioje atlaiky 
jų intencija mišios.

čio 
mo 
tos

PASIKORĖ APGAVIKAS

Kodėl gelbėjo 
Ach, koks ta 

js į vandenį^ 
draugą. Turbūt,^) 

?
Ne. Jis mantai 
iy.

Vagies baimė 
vagys įsilaužii^ 

utą ir ima 
aiktų. Vienas Ii ji 
kažko neramus 
s. Antrasis, 
j savo bendrini 
tinimo, klausia: 
Kas tau pagaliau? 
rvingas ir kažko i? 
Taigi kad bijai 
>, kad aš iš nanuj

LIETUVIŲ DIENOS 
PAVEIKSLAI '' 

______ FT”
Broliai Motuzai liepos 4 d. 

nufilmavo Lietuvių Dienos 
iškilmes Klasei aus parke 
Tuos paveikslus jie šią sa
vaitę parode Amerikos įstai
goje.

Paveikslai yra spalvoti; 
nufilmavimas labai pavykęs. 
Šiuos paveikslus rugpiūčio 
gale Br. Motuzai vežasi į 
Lietuvą, kur parodys įvai
riuose teatruos?.

Br. Motuzai yra nufilma
vę ir daugiau įdomybių iš 
lietuvių gyvenimo: Lietuvių 
Dieną Marianapoly, Lietuvos 
sportininkų atvykimą, skau-

Robert Gray, 55 metų am
žiaus, buvo apkaltintas ap 
gaulystėse, padariusiose 25 
tūkst. dolerių nuostolių ke
liems asmenims. Jis suklas
tojo parašus ir išėmė sveti
mų žmonių pinigus iš banko.

Rugp. 10 d. turėjo būti jo 
bylos svarstymas, bet kalti
namasis į teismą neatvyko 
Iš Tombs 
jog Gray 
kambary, 
diržą.

kalėjimo pranešta 
pasikorė kalėjimo 
panaudojęs

IŠAIŠKINO
ŽMOGŽUDYBES

savo

Policijai pavyko išaiškinti 
dvi žmogžudybes. Ji suėmė 
du asmenis, kurių vienas 
prisipažino nužudęs ir išgė
dinęs brooklynietę 8 metų 
mergaitę. Antras suimtasis 
— policininkas, kurs kalti 
namas nušovęs prancūzę 
merginą.

RUOŠIASI VEDYBOMS

Artimu laiku prie alto 
riaus amžiniems pažadams

i užmiršau saioq 
inti. >

liena
)! PIKNIKAS!

liai veda j Se$V
Newtown, b,

mobili „Plynai, 
iriausių rankdtfb'

j skambančių 
kti, pažaisti, ft

tik kokių 
rijos akarf 
visi, gerb. W

GERIAUSIOS RŪŠIES 
, ANGLYS

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

miesto taryboje bus nuo 28 
iki 36 narių. Rinkimai bus 
rudenį.

— Verdi aikštėje, prie 
Broadway ir Amsterdam 
Ave., rugp. 10 d. nunuodyta 
75 karveliai, kurie palesinti 
užnuodytu maistu. Vieni iš 
jų krito negyvi vietoje, kiti 
nukrito pasikėlę į aukštį. 
Juos nunuodijusi viena sena 
moteriškė.

RENGIA IŠVAŽIAVIMĄ I

Mot. S-gos 29 kp. rengia 
puikų išvažiavimą į Forest 
parką rugp. 29 d. 1 vai. po
piet. Kviečiam visus atsilan
kyti. Koresp.

SUSIRINKIMAS

Mot. Sąjungos 29 kuopos 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks rugpiūčio 18 d., 8 vai 
vak., Apreiškimo par salėje 
Kviečiam visas atsilankyti.

Rašt.

PADĖKA

MASPETHO ŽINIOS

Tūkstantinės minios
Lietuvių karnavalas prasi

dėjo rugp. 8 d. ir tęsiasi vi
są savaitę. Nors buvo lietin
gų dienų, bet tas nesulaikė 
minių. Kiekvieną vakarą lan
kė tūkstantinė minia. Kadan 
gi įžangos nėra ir karnava
las patogioj bei žymioj vie
toj (Grand ir Willow Avės.), 
kur pravažiuoja visi tramva
jai, tai nuolat maišėsi pra
eiviai, vaikai, jaunimas (šo
ka ligi vėlumos). Elektros 
išmargintas karnavalas, nuo 
latinė plokštelių muzika, gar 
sinimai nuagafonu, minios 
susigrūdimas kelia atsilan
kiusių ūpą. Lietuviškos dai
nos ir šokiai skamba kiek
vieną vakarą. Parapijai liks 
gražaus pelno. Karnavalas 
baigsis šį sekmadienį, rugp. 
15 d. Pradžia 4 vai. popiet. 
Kviečiami visi lietuviai į šią 
savotišką maspethiečių šven 
tę. Visi į karnavalą! Kiek
vieną vakarą nuo 8 vai.

Nuoširdžiai dėkojame Mo
terų S-gos 30 kuopai už su
rengimą mums netikėtos 
puotos mūsų vedybinio gy
venimo 25 metų sukakčiai 
paminėti. Labai dėkingi už 
gražias dovanas ir sveikini
mus.

Iš širdies dėkojame kleb. 
kun. J. Balkūnui už atsilan
kymą ir gerus linkėjimus.

Susituoks

Rugsėjo 4 d. susituoks 
Juozas Baršauskas su Sofi
ja Bružaite; rugsėjo 5 d. Ro
zalija Niedzinskaitė su p. 
Kerševičiu; rugsėjo 26 d. 
Albinas J. Karalius su Stella 
Budryte.

Žinutes

— Rugp. 8 d. kun. V. Či- 
žauskas apkrikštijo Adomo 
ir Marijonos Čepulių dukre
lę Doris Joyce ir Antano ir

Ant. ir Juozas Kivy tai. ^ari j onOs Timų sūnų Pilypą

ĮVAIRIOS ŽINIOS

— 1939 m., pasaulinės pa
rodos metu, New Yorke lan
kysis didysis karo laivynas.

— Buvusį siuvėją Victor 
Grand, 81 metų, trys nežino
mi plėšikai apiplėšė prie Co
lumbus Ave. Anksčiau jie 
įtikino senuką, jog jie žino 
gerą vietą pinigams įdėti, 
kad neštų daug pelno. Senu
kas išsiėmė iš banko 5000 
dol., kuriuos pakely nepažįs
tami „geradariai” atėmė.

— Valdžios namuose, ne-' 
seniai užbaigtuose statyti 
prie Maujer gatvės, nustaty
ta nuoma nuo 4 dol. 73 c. iki 
6 dol. 61 c. vienai savaitei. 
Namuose galės apsigyventi 
1,622 šeimos, o prašymų gau 
ta 27,300. '

— Rockaway apylinkėje 
praėjusį sekmadienį pajūry 
žaibas nutrenkė 3 asmenis 
ir pritrenkė 14.

— Žydų prieglaudoje gy
venąs Abraham Wishkofsky 
sulaukė 121 metų. Jis gerai 
jaučiasi ir dar nori nuvykti 
i Palestiną.

— Naujoje New Yorko

Pranciškų.
— J. Baltrušaitis turi sū

nų klieriką pas tėvus mari
jonus. Sūnus dabar atosto
gauja pas tėvą. Parapijoj da 
bar yra 5 klierikai (šiemet 2 
stoja J seminarijas): Varnai
tis, Pažereckas, Baltrušaitis, 
Girnius ir Galčius.

VASARINĖS MINTYS 
APIE SVEIKATĄ

Dr. John L. Rice
New Yorko Miesto 
Sveikatos Komis.

Nesykį mums besėdint 
įurorte arba viešbutyje ar- 
)a šeimyniškame name, kur 
svečiai susirenka šiaip sau 
padiskutuoti, girdime apie 
„paskutinę mano operaciją” 
Žmonės mandagiai klauso, 
bet nerodo jokio dėmesio 
Dalykas interesuoja ir liečia 
tik patį pasakotoją. Klausy
tojai nei nemano apie tai, 
kas galėjo atsitikti, kad pri
verstų žmogų pasiduoti ope
racijai; greičiausia, jis ne
prisilaikė sveikatos reikala
vimų.

„Aš ką nors negero suval
giau”, visai neverčia žmo
gaus atidžiau prižiūrėti sa
vo valgio. Nei „gydytojas 
nesakė, kad aš persunkiai 
dirbu”, verčia žmogų nors 
šiek tiek susilaikyti nuo sun
kaus darbo.

Bet kodėl nepasimokyti iš 
tų patarimų? Faktas, kad 
mes visi galime sutvarkyti 

( savo sveikatą. Visa bėda, 
1 galbūt, yra tame, kad mes 

apie tai rimtai nepamąsto- 
me. Dauguma žmonių atide
da pasitarimą su gydytoju, 

' kol reikalas juos verčia į jį 
kreiptis, bet kartais būna 
jau vėlu. Nesykį tik operaci
ja juos išgelbsti.

Šitie delsimai pasitarti su 
gydytoju yra blogi ir pavo
jingi papročiai. Jeigu jūsų 
namuose ko trūksta, šeimi
ninkė greitai pašaukia žmo
gų, kuris apie tai nusimano 
ir greitai pataiso. Tačiau, 
kiek sykių mes blogai jaučia 
mės, bet neiname pas gydy
toją, leidžiame skausmui pa
čiam pereiti. Tas blogas pa
jautimas gali būti ženklu 
kokios nors rimtos ligos.

Išmintingas vyras ar mo
teris lanko gydytoją, kai jie 
ir gerai jaučiasi. Jie kasmet 
pasiduoda peržiūrėjimui ir 
seka gydytojo patarimus. 
Niekados neišgirsite jų kal
bant apie „operacijas”, nes 
jie jų niekados nereikalaus.

Pamąstykite apie tai ir 
duokite gydytojui progos 
jus sveikus laikyti.

AMERIKOS LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

„GARSAS” duoda literatūros, mokslo ir politikos 
žinių.

„GARSE” rasi žinių iš viso pasaulio. Daug rašo
ma apie Amerikos lietuvių gyvenimą bei veikimą.

„GARSAS’ yra didžiausios lietuvių organizacijos
— L.R.K. Susivienymo Amerikoje organas.

Susivienymas yra tvirta, saugi, valdžios prižiūri
ma, lietuviška, katalikiška fraternalė organizacija. 
Turi apdraudos skyrių susidedantį iš keturių kla
sių; taip pat jaunamečių apdraudos skyrių iš dviejų 
klasių. Pašalpos skyrius susideda iš 4-rių laipsnių
— nuo 3 iki 12 dolerių savaitinės pašalpos. 
Susivienymo turtas siekia pusantro milijono do
lerių.

„GARSAS” ne Susivienymo nariams kainuoja me
tams 2 doleriu, pusei metų — 1 dolerį.

Reikale kreipkitės šiuo adresu:

P. O. Box 32, ”GARSASU Wilkes-Barre, Pa.

KETVIRTAS METINIS

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails

NOTIuE is hereby given that License 
GB 4555 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1461 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE CAPPIELO
1461 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5021 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Sterling Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

METTA
724 Sterling Place,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5195 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at
725 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MICHAEL FOYLAN & JOHN J. LEAVY 
725 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5122 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

No.

be consumed off the

WEBER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby riven that License No. 
EB 8464 has been issued to the undereigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at Ml-5tb 
Avenue, Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed on the premises.

EDMOND HOURIGAN 
141—5th AvOm Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby riven that License No. 
EB 3441 has been Issued to the undersigned, 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 581 
Fulton St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
. SOUTHLAND DRINKS. INC.
581 Fulton St.. Brooklyn. N Yi

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1262 has been Issued th the underefaned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 284 
Devoe St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTONIO BOCCIO
284 Devoe St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 8473 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 866 
Johnson Ave. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MIKE WHITE
366 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2786 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 487 
Marcy Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN GREGORICH
437 Marcy Ave.. Brooklyn, N. Y.

2608 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, ----------------------------
County of Kings, to be consumed off the I NOTICE is hereby civen that License No. 
premises. . EB 1062 has been issued to the undersignedpremises.

ROSE L. JCEMLER
2608 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7691 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2293 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SARAH BRAUNSTEIN
2293 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby riven that License No. 
EB 3444 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 769 
Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HYMAN DICKER
The Rite Spot Delicatessen & Lunch Room 
769 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby' given that License No. 
GB 51.66 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2732 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY FRIEDFELD
2732 Ocean Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5264 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6302 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BELLA FINE 
d-b-a Fine’s Dairy

6302 Bay Parkway, Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9556 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
296 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off thč 
premises.

SOPHIE PLOTNIKOFF
296 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8613 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1933 Rockaway P’kway, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID SHIFTMAN
1933 Rockaway P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5313 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 563 
Wilson Ave..t Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

KARL ANTH0NISEN
563 Wilson Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7993 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liauor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1304 Fulton St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS A. CACACE
1304 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby riven that License No. 
RL 7992 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liauor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 828 Union Ave. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ROGERS
328 Union Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3457 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1780 
Broadway. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

BERNHARD REICHERT 
d-b-a Lindy’s Lunch Bar

1780 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1329 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 471a 
Fifth Avenue. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MICHAEL HUGHES
471a Fifth Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1251 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 142 
Driggs Avenue. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRANCES PIOTROWSKI 
as administratrix of the Estate of 

BENJAMIN PIOTROWSKI 
d-b-a Park Bar & Grill

142 Driggs Ave., Brooklyn, N.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius ir Balsamuotojas

Y.

to sell beer at retail under SeflUon 76 of the 
Alcoholic Beverage Control law at 409 
Hewes St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed On the premises.

DAVID MENDBLOWITZ
409 Hewes St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby riven that License No. 
GB 5135 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 6 New
kirk Plaza. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DAVID KESSLER
6 Newkirk Plaza Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4562 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 8401 
Avenue S. Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAM TOFSKY
8401 Avenue S. Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5315 has been Issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 503 
Cortelyou Road. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.
SAMUEL RUDICK & ISIDORE RUDICK 

503 Cortelyou Road. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1087 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 207 Hudson Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THEODORE BELMONTE
207 Hudson Ave.. Brooklyn. N. ¥.

NOTICE is hereby glyen that Beer License 
No. 316575 has been issued to the under
signed to sell beer at wholesale, to the retail 
trade, under Section 76 of the Alcoholic 
Beverage Control Law. Borough of Brooklyn. 
County of Kings.

RUBIN CHAIT
610 Stone Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License 
IjĮo. E-95 has been issued to the under
signed to sell beer at retail from house to 
house, under Section 75 of the Alcoholic 
Beverage Control Law, Borough of Brooklyn 
County of Kings.

JAKE SUDLER
315 Christopher Ave., 'Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E-85 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcohalid Beverage ■ 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

DAVE RESNICK
365 Dewitt Ave.. Brooklyn. N. Y. ■

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E-96 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings. .

BENJ. H STEINBERG
477 Sackman St-. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E-82 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from hotise to house, 
under Section 75 of the Alcoholfti Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, 
of Kings.

SOL INGERMAN
356 Dewitt Ave., . Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Beer ______
No. E-112 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

BENJAMIN HELLER
260 Christopher Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E-lll has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

MOE SOLOMON
953 E. 89th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is- hereby given that Beer License 
No. E-84 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn. County 
of Kings.

JOSEPH SOKOLOWSKY
477 Sackman St.. Brooklyn, N. Y.

i___________________
NOTICE Is hereby riven that Beer License 
No. E-59 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

ISIDORE J. CHAIT
1448 E. 98th St. Brooklyn. N. Y.

County

N. Y.

License

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4915

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

HALBERT BARBER GO.
Švari, Sanitariška

Kirpykla
152 Third Ave.,
New York, N. Y. 

(Between 15th & 16th Sts.)

Radio Vakaras
SEKMADIENĮ, SPALIŲ — OCTOBER 17, 1937

GRAND PARADISE SALĖJE,

Programą išpildys Amsterdamo artistų grupe, 
vadovaujant p. Olšauskui

Rengia JUOZAS GINKUS i

STagg 2-5043 Notary Public

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

/«AA/V>^***AA/WWWWWWVWWWWW' 1

M. P. BALLAS, Ine.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

\ JS33335533&5355S233335S5S3S33JZ3EE555Q5Q3S3Z

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. 
(Williamsburgh Bridge Plaza'



Rugpjūčio 13 d., 1937 a

SUSIORGANIZAVO
IMPORTO BENDROVĖ

Amerikos lietuviai kur 
laiką mažesniais kiekiais 
importavo iš Lietuvos mais
to produktus, bet mūsų 
importeriams darbas veik 
neapsimokėjo; jie tai dare 
ne biznio, o daugiau patrio 
tiniais sumetimais.

Tuo pat metu, nors pradė
ję žymiai vėliau, ėmėsi Lie
tuvos importo ir viena kita 
amerikoniškų firmų. Kadan 
gi Lietuvos maisto produk 
tai yra geri, o čia rinkoj at
sirado mėsų trūkumas, tai 
tos firmos ėmė Lietuvos 
produktų gamintojus spaus 
ti, reikalaudamos didesnių 
kiekių. Radęs savo produk- 

. tams didesnių pirkėjų, „Mai 
stas” nebenorėjo patenkinti 
mažesnių užsakymų, nes 
jam toki užsakymai neapsi
mokėjo. Tuo tarpu, atėjus 
vasarai, Lietuvos ūkininkai 
sumažino žaliavos pristaty
mą: Dėl to „Maistas” laiki 
nai sustojo priiminėt bet ko 
kius produktų užsakymus iš 
Amerikos, nes jis nebegali 
išpildyt didesniems pirkę 
jams sutartų kvotų.

Lietuviai, importeriai ii 
vartotojai, ėmė bruzdėti 
ėmė reikšti nepasitenkini 
mą, kad „Maistas” juos pa
vedė svetimiems globot ar; 
aptarnaut. Grynai patrioti 

,nėm svarstyklėm reikalą’ 
sveriant, lietuvių nepasiten
kinimas pilnai pateisinamas 
Bet kadangi biznyje senti
mentalumas laikomas vienu 
iš mažųjų elementų, tai šiuo 
atveju reikėjo j ieškoti ben 
dro taško, kuris abiem pu
sėm būtų palankus.

Jau pernai, kai Lietuvos 
minist. pulk. P. Žadeikis ir; 
geji. konsulas pulk. J. Bud
rys tarėsi su „Maisto” direk
cija dėl importo į Ameriką 
išvystymo, „Maistas” parei
škė pageidavimą, kad Ame
rikos lietuviai organizuotai 
imtųsi importo. Tas pageida
vimas Amerikoj rado prita
rimo. Tačiau praktiškai ilgo
kai kausimas nebuvo iš 
spręstas. Tik šį pavasarį im
tasi rimtų žygių, kurių išda
voj New Yorke susiorgani 
zavo tvirta, su atitinkamu 
kapitalu, lietuvių bendrovė 
vardu: Amlit Company, Inc 
Organizatoriai darbo ėmėsi 
atsargiai, bandydami pra 
džioje pasitenkinti mažiau 
siomis išlaidomis, kad im 
portuojamos prekės būtų ga 
Įima pirkėjams atiduoti pi 
giausiai. Kadangi bendrovė 
nusistatė užsiimti urmo 
(wholesale) prekyba, tai jai 
teks turėti reikalų tik su 
prekybininkais — biznie
riais. Norėdami lietuvių biz
nierių reikalams geriau pa 
sitarnauti ir už paramą at
sidėkot, bendrovės organi 
zatoriai numato, kad už me
tų, jei apyskaitos parodys 
pelną, pirkėjams bus išda
linti bonusai, atsižvelgiant i 
jų apyvartos sumą.

Tuo tarpu b-vė bando už- 
megsti ryšius su žymesniais 
Lietuvos gamintojais ir jau 
turi pardavimui lietuviško 
sviesto (statinaitėmis), įvai
rių rūšių saldainių, angliškai 
lietuviškų (Herlito) žodynų.
(Kondensuotas pienas yra vak. visi susiėjo į vasarvie- 
pakeliui). Taipgi laukiama tės kampą, kur buvo gražiai 
medaus.
yra: 132 Broadway, Brook
lyn, N. Y. Jos vedėju yra 
Kazys P. Vilniškis.

Nuo šiol Amerikos lietu
viai galės nuolat gauti tikrų

Lietuvos gaminių prieina
ma kaina, o ne kaip koki? 
įdomybę, už kurią praeity vi 
sada tekdavo daug permo
kėti. Ir reikia džiaugtis, kad 
tie gaminiai mus pasieks per 
savus žmones — lietuvišką 
bendrovę. Sveikinkime ją ir 
linkėkime pasisekimo, paža
dėdami jai savo paramą bei 
kooperavimą. Parduotuvėse 
visada klauskime Lietuvos 
produktų.

K. Paulius.

EKSKURSIJA Į GLENFOR- 
DO VASARVIETĘ

Rugpiūčio 8 d. 8 val. 2 
aukštų autobusas laukė prie 
Angelų Karalienės bažny
čios. Nors oras buvo ne ko
kis, bet keliauninkų susirin
ko daug — per 60, kurie tuo
jau susikraustė į autobusą ir 
šis apie 9 vai. pasileido į ke
lionę.

Kelionė buvo gyva. Važia
vome Washington tiltu ir 
Hudson upės pakraščiu. Ypa 
tingai gražios vietos už Meš
kų kalnų, — vienoj pusėj di
delis akmens kalnas, gi kitoj 
vanduo, kokių 500 pėdų ar 
daugiau žemai. Pažiūrėjus 
— šiurpas ima.

Pravažiavus West Point, 
kad jau duos lietus, tai ke
lias prisipylė vandens taip, 
kad automobiliai negalėjo 
tokiose, kaip ten, pakrantė
se bevažinėti.

Apie 3 vai. privažiavome 
Glenfordo vasarvietę, kuri 
gana tolokai nuo geresnio 
kelio; reikėjo labai siauru, 
akmenuotu keliu važiuoti, 
iet vistiek privažiavome. 
Čia mūsų jau laukė muzi
kantai ir buvome priimti su 
visokiais maršais.

Po tokios kelionės, visi 
tuojau išsikraustėm iš auto
buso ir pirmiausia prie van
dens, kuris toks šaltas ir 
skanus, kad dauguma nebe
žinojo, kada bus galas gerti. 
Kiti griebėsi valgio, kiti gi 
apžiūrėti vasarvietės.

Vieta labai graži, rami ir 
ruiminga. Žinoma, daug ko 
trūksta, bet kiek dabar yra, 
tai vaikams daugiau, negu 
žemiškas „rojus”. Čia jie 
nuo paukščių iki visokių gy
vūnų gali rasti. Maudymosi 
prūdas, po lietaus, turėjo 
raudoną vandenį, nes aplin
kui molis5, bet vaikams tai 
tikrai gera vieta. Miegamie- 
;i kambariai gražūs, švarūs, 
apsaugoti nuo uodų. Prie ke
lio didokas namas, kur sese
lės vienuolės gyvena, gi kiek 
toliau kitas — svečiams. Di
delė valgykla ir koplyčia 
kartu, didelis tvartas—kluo
nas, iš kurio žada pastatyti 
puikų namą, žodžiu, viskas 
gerai atrodo.

Lietuviai po laukus ir miš
kus pripratę, tai tuojau pa
triko po apylinkę. Kadangi 
ūkis turi net 101 akrą že
mės, girios, ir visokių krū
mokšlių yra daug.

Aplankę 
orisiuogavę, 
prikvėpavę 
jo minėto 
mes, kaip 
eidę laiką.

priekį, pas namus, gerian
tieji gavo po stiklą alaus ir 
minkštų gėrimų ir apie 7 vai.

visus kampus, 
, prisigrybavę, 

tyru oru, ypač 
triukšmo, jautė- 

kokiuose tyruose 
Galop susirinkę

Bendrovės raštinė iš akmenų išmūryta Švč. 
Panelės grota su statula. 
Čia kun. Paulonis pašventi
no ir vaikų choras pagiedo
jo porą giesmių Švč, Mari
jos garbei.

Autobusas išvyko iš Glen- 
fordo 7:30 vai, ir pasileido
me atgal į namus, jau visai 
naujais keliais ir apie 1:30 
vai. naktį buvom namie.

Reikia pasakyti, kad su 
lietuvių jaunimu labai malo
nu važiuoti, gi jo buvo apie' 
20; tai dainų klausėme be
veik visą kelionės laiką. Į 
namus važiuojant irgi tas 
pats buvo, prie jų prisidėjo 
pp. Daubaras ir Pusvaškis. 
Tai kelionė buvo visai trum-

vedėjai praneša, jog baigia
ma įruošti nauja salė, kuri 
būsianti puikiausiai išpuoš
ta. Jis bus išnuomuojama į- 
vairiausioms pramogoms. 
Salės reikalus tvarkys Wm. 
Shedlow ir Br. Minėt.

NOTICE la hereby given that License No. 
GB 5105 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
870 Crescent Street, 
County of Kings, to 
premises.

ADAM 
370 Crescent St.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

FRANK
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
VALANDOS: 

8—10 ryto 
1—2 P. P.

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4464 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
709 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

FRANK La CAVA
709 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

161 NO, 6th STREET Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-0229

Svečiai 
Sveikint 
Svarbusi 
Tiesos ž< 
ištikimu!

No.

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

NOTICE is hereby given that 
GB 4981 has been issued to the 
to sell beer at retail, under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

License 
undersigned 
Section 75

nau-

į na- 
buvo

pa.
Apskritai, nekalbu už ki

tus, bet esu labai patenkin
tas ir kelione ir ūkiu. Ir rei
kia tiktai dėkoti kun. Lau- 
rynaičiui ir jo pagelbinin- 
kams už jų nenuilstantį dar- 
bavimąsi jaunuomenės 
dai.

Prieš išvažiuosiant 
mus, vasaroją vaikai
prirengę savo ūkio laikraštį 
The Bug — Vabalas, kurio 
įžangoje štai kas rašoma:

„Pirmą valgį čia valgėme, 
kaip valgykloje. Sesutės pa
davinėjo per langą iš savo 
namo. Verandos grindys bu
vo mūsų stalas ir suolai. 
Niekas nieko nesakė, kol pa
valgėme. Kiek vėliau jau pa
žengėme pirmyn. Po savai
tės, kai vaikai valgė indėnų 
papročiais, užėjo lietus ir 
mūsų stalus ir suolus sulie
jo. Tuomet pradėjo visi klau 
sinėti: „Kur šiandien valgy
sime?” Čia mes pasikvietėm 
medinius arklius ir jie buvo 
mums stalais.

„Už savaitės pastatyta 
valgykla. Buvo padaryta il
gas stalas ir suolai ir jau 
turėjome miesto stalo išvaiz
dą...” Dalyvis.

S4JUNGIETĖ LIETUVOJE

Moterų S-gos 29 kp. vice- 
pirm. V. Gaigalienė atsiun
tė kuopos rašt. E. Vaitekū- 
nienei laišką, kurio kelios iš
traukos čia paduodamos:

„Sveikinu jus iš savo tė
velių bakūžėlės. Atvykau 
birželio 11 d. Į Klaipėdą at
plaukėme birželio 10-tą šve
dų laivu, kaip buvo pasaky
ta Brooklyne. Muitinėje jo
kių trukdymų nebuvo; nei 
didžiųjų bagažų, nei ranki
nių niekas nereikalavo ati
daryti. Keleivių lietuvių bu
vome šimtas dvidešimts, dau 
giausiai čikagiečių; buvo lie
tuvių net nuo Pacifiko — iš 
San Francisco atvažiavo į 
Naumiestį, Tauragės aps.

„Kelionė jūromis buvo be 
galo gera; vanduo visą laiką 
ramus ir dienos saulėtos — 
šiltos.

„Švedijoje buvome visą 
parą, tad turėjome progos 
pamatyti švedų miestą Go- 
thenburgą; apie tris vai. ve
žiojo keleivius autobusais po 
įžymesnes šio miesto vietas.

„Čia Lietuvoje kol kas dar 
nieko ypatinga nepastebė
jau. Mano tėviškėje šiemet 
daug braškių, tai man „pik
nikas” tose uogose. Oras čia 
labai lengvas ir malonus, y- 
pač miške: rodosi, būtum 
per dienas. Lietaus šiemet, 
būta labai mažai, viskas sau
sa, bet rugiai atrodo labai 
gražūs. Turiu pažymėti, kad 
jaunimas čionai yra 
mandagus ir malonus.

„Siunčiu geriausius 
jimus sąjungietėms, 
kad gerai pasisektų vasaros 
parengimai, kad darbas būtų 
sėkmingas”.

labai

linkė- 
linkiu,

319 South 
County of 
premises.

FANNIE KELLER 
(Standard Dairy)

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4597 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control _ Law at 
121 Howard Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

HENRY C.
121 Howard Ave.,

319 South

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BOEHLING
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4917 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1917 Church Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

JAMES T.’ 
1917 Church Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

McKinney
Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9229 Has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control_Law at 
1396 Putnam Avenue, 
County' of Kings, to 
premises. .

CHARLES
(C. and T. 

1396 Putnam Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

COLLETTI 
Food Stores)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4545 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1595 E. 92 Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to. be consumed off the 
premises.

BEN KUNOFSKY
1595 E. 92 Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4590 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
728 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTON FRENCH
728 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5039 hits been issued to the, undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4607—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of ■ Kings, to be consumed off 
premises.

META STREICH
4604—7th Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is heieby given -that License 
GB 9341 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of' the Alcoholic Beverage Control Law at 
22 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BODO THIELE
22 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License - No. 
GB 4766 has been issued to the undersigned 
to sell beer 'ht retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law M 
1677 ' Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID SCHNEE 
(Broadway Creamer)

1677 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 96?Ž has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1174-1176 Flatbush Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.
MAX POSTELNEK & PHILIP POSTELNEK 
1174-1176 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5211 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLF ECKHOFF
233 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
87 Ralph 
County of 
premises.

87 Ralph

NOTICE
GB 
to

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

JOHN PHILBIN
Philbin Bros.

Brooklyn, N. Y.Ave.,

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned7692 _____________

„ sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
... Knickerbocker Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOPHIE KOSTER
711 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

711

NOTICE is - hereby given that License No. 
GB 5098 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
193 Adams Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALFONSO Di ROSA
193 Adams St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 598 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

A. GOTTFRIED ERICSON 
74 Ralph Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4520 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

the

No.

216 Foster

Kings, to be consumed off the'

SAMUEL SUSSMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5378 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
393 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM BERMAN
398 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8398 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
LOUIS ------- * ---------- -------------------

118 Bay
AARON & IRVING BRATSKEIR 
Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75

NOTICE 
GB 4710 
to sell ___ __ ___
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN KILSTEIN
80 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7969 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Nostrand Avenue, 
County of Kings, to 
premises. 
SAMUEL GRAND & 
500 Nostrand Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ISIDOR POGOSTKIN
Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4920 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
369 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDDIE SCHERTZER
369 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5209 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1596 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EVA LEON
1596 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5251 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH EIDEN .
724 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9282 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Rogers Avenue, Borough of • Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL KAPLAN
256 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lieense No. 
GB 4487 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1084 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT MULLER 
d-b-a J. H. Muller & Son

1084 Bergen St. . Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4477 has been issued to the undersigned 
to sell .beer at retail, .under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law a,t 
637 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn', 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
CONFIDENCE PURE FOOD STORES, Inc. 
637 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4594 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
758 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be conaumed off the 
premises.

JUSTIS THEODOR. LORENZEN 
758 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10355 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
33 " ‘ ’ - - --
of

Cedar 
Kings,

33 Cedar

St., Borough of Brooklyn, County 
to be consumed off the premises.

HERMAN SPATH
St., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE
GB 10151_________ ___
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at
3060 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

HARRY RASKIN
3060 Fulton St., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3177 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
296 Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SIEGEL & NAZEMOWITZ
296 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1102 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 8413 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PASQUALE PARISI & LUIGI POLLIO 
(Sorrento Rest.)

8413 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8010 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 657 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GERHARD BOHLSEN 
(George’s Restaurant)

657 Broadway, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4831 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
392 Crescent Street, Borough of Brooklyn,! 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN HELM
392 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8019 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section Į32A of the Alcoholic Beverage Law 
at 143 McKibben St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th 
premises.

MAX WEINRICH
143 McKibben St.. Brooklyn. N. Y.

DR- A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

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

Tel.: MAmrfleld 6-8787

VALANDOS: 
e—12 ryto 
1— 8 vok.

Penktadieniais uždaryta 

Tel.: EVergreen 7-9108

^Tel. EVergreen 7-1312

Dr. H. MENDLOWITZ
Persikėlė naujon vieton, tai yra:

522 Bedford Avenue, Brooklyn, N, I,
VALANDOS:

5 1 iki 8 Ir nuo Sekmadlenj:
J 7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vfd. ryte

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Tel. EVergreen 8-7027

! Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmon&s todėl, kad jie valgo tikrą Lletuvlttą 
Duoną. ’’GARSO’’ KERTU VE kepa geriausią lietuvišką duoną, keiksiu 

ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia ir Į kitus miestus.

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER 

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y,

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas

ATSKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS Ifl geriausių 
bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

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

Tel. Virginia 7-4499 - .
BARRY P. SHALINS 

(BRONIUS ŠALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kambariai duodami 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prtelnąma

84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.
(Prie FOREST PARKWAY) 

Tel. Elizabeth 2-8661 Res. Tel. Elizabeth 2-8587

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

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rend as

Pilnas 'patarnavimas
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose 
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

Tel. E Ver green 7-4335 Telefonas: STagg 2-4409

Ši vasar 
svečiais iš 
lankymosi 
išeivijai Iii 
ni, o išeivi 
tavai. Sveči 
kada nebus 
tuvio širdis 
ka, jei jos 
apribotas. 

Gausingo 
lonijos tebe 
po Reinio v 
turėsime ik: 
mylimiausia 
šiaušia atvy 
išvykęs.

Lietuvos j 
Drauge su j 
lakūnai ir 1 
šią savaitę 
skuba ir Lie 
zidiumo nai 
Alp. Gilvyd: 
Kviklys.

Seimo nai

priėmė ir s 
sudarė sav 
mas aplink}

lankstumu i 
širdumu jie 
gos pažinti 
tuvių gyve 
Jie nelaukė 
ginami.

Vargu ar 
kad šiandie 
paramos iš 
jos tautinė; 
bė be Lietu 
oAMuva t( 
guli duoti, 
gaunama k: 
Lietuva tikri 

■Kreik: 
įmzidimno

išeivijos gyv( 
'■print!, nes i 
lai stebėtoj 
lietuvis tik s1 
gins, kurie bi 
tuvių tautinei

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

. $
Graborius - Balzamuoto jasj

MODERNIŠKA KOPLYČIA
402 Metropolitan Avenue, 

Brooklyn, N. Y.
(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms

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

krikštynoms ir visokiems

pasivažinėjimams.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10209 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Caton Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off 
premises.

the

2126 Caton

MICHAEL BYRNE 
(Caton Food Stores)
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 10230 has been issued to the underap* 
to sell beer at retail under Section 75 į 
the Alcoholic Beverage Control La* • 
855 Flatbush Ave., Borough of Brookb* 
County of Kings to be consumed off 
premises.

BERTHA HEGARTY
855 Flatbush Ave. Brooklyn, N- *

hereby given thnt License N<>

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5218 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 7B 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Metropolitan Ave., Borougho of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GELB
636 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 1248 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
842 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th 
premises.

BEN MARGOLIES & SOL KRAMER 
842 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
RW 1091 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic 
at 1 Bainbridge St.
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be

1 
&

consumed on the 
BERNARD C.
Palm Garden 

Bainbridge St., 
491 Sumner Ave.,

Beverage Control Law 
& 491 Sumner Ave., 

to
liremises.

FREEMAN 
Restaurant

Brooklyn, N.

NAUJA SALĖ
Susivienijimo namo, 193 

— 197 Grand St., Brooklyne, j

NOTICE Is hereby given that License No. 
>GB 4613 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1411 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDOR WEINSTEIN
1411 Avenue J, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9544 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2122 Caton Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 3485 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
218—220 Winthrop St., 
County of Kings, to 
premises.

MICHAEL 
218-220 Winthrop St.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

GIBNEY
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N<> 
EB 1430 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
208 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th 
premises. '

TRESA FRUCHTBAUM 
(Morris Delicatessen & Rest.)

208 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

, I ANNA
I 2122 Caton Avenue,

FRIEL
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N 
GB 5319 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1267 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

NICHOLAS & GEO. SPILIOTES 
1267 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N< 
EB 1547 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
35 Wyckoff _ Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on tin 
premises.

DOROTHY LYNCH
85 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License 
GB 5118 has been issued to the undersign* 
to sell beer at retail under Section 75 • 
the Alcoholic Beverage Control La* * 
5806 — 4th Ave., Borough of BrooklF 
County of Kings to be consumed of! 
premises.

HENRY JOSEPH LANGER 
5806 — 4th Ave., Brooklyn, N. !

NOTICE is hereby given that License Nj 
GB 10421 has been issued to the underafį 
to sell beer at retail under Section fl J 
the Alcoholic Beverage Control La* ’ 
96-98 Montgomery St., Borough of Brook!? 
County of Kings to be consumed off 
premises.

SOL UNGER
96-98 Montgomery St., Brooklyn, N. ! *

NOTICE is hereby given that LicenseJį; 
GB 10371 has been issued to the underiW 
to sell beer at retail under Section fl 
the Alcoholic Beverage Control L»* J ’ 
1112 — 86th St., Borough of BrookbJ 
County of Kings to be consumed oft * 
premises.

ABRAHAM RAPOPORT , , 
1412 — 86th St., Brooklyn, N.’

Tik kelios 
iki K. Federa 
kurio kvietėja 
savo nuoširdi 
gomis užtikr 
rimtumą, svai 
ateičiai. Pasl 
temos svarbios 
rinktiniai. O 
svarbusis atrai 
J. E. vyskupo 
menybė.

Kiek iš pram 
tema, kongrese 
šmins lietuvių 
ties svarbiausi! 
K įtaką tautini 
<km gyvenimi 
Mauti dabartie 

reikalų b 
Arijos tarti sav( 
to yra, sau pat 

norėdan

Norėtųsi nu< 
įgilti, kad šit 

iro maži!
pašaliniais 
daugiausiai

J^uių lietuv 
.’Mnti. Fe 

“^risų centr

^’Wti, ka 
bttŪĮ yjgį

Wojekolo!


