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ATA
go tikrą lietu, 
vištą duona, 
kyliams.

Šiuo metu, kai šiurpios ži
nios plaukia iš Europos, 
amerikiečiai lietuviai neuž
miršta savo tiesioginių par
eigų, kurių artimiausia — 
Lietuvių Diena New Yorko 
Pasaulinėje Parodoje, įvyk
sianti rugsėjo 10 d. Kores
pondentų pranešimai iš įvai
rių vietų tvirtina, kad tą 
dieną suplauks milžiniškos 
minios lietuvių. Organizuo
tai dalyvauti ruošiasi Chica- 
ga, Pittsburghas, Philadel
phia, Bostonas, Hartfordas 
ir ištisa eilė kitų didesnių ir 
mažesnių vietovių, kur tik 
lietuvių gyvenama, o ką kal
bėti apie New Yorko lietu
vius.

Kai įtempta padėtis Euro
poje, amerikiečiai lietuviai 
turi ypatingai budėti. Lietu
vių Diena yra puikiausia 
proga priminti plačiam pa
sauliui apie kultūringus lie
tuvių tautos siekius, apie jų 
kraunamą įnašą į pasaulio 
kultūros lobyną. Kuo gau- 
singiau dalyvausime Lietu
vių Dienoje, tuo stipriau pa
rodysime lietuviškas pajė
gas.
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Ilgą laiką Vokietijos nacių 
įkūrėjas ir vadas gyrėsi esąs 
Europos gelbėtojas nuo bol
ševizmo pavojaus. Ilgą laiką 
ir Rusijos komunistinis dik
tatorius skelbė Rusijos už
tvarą prieš nacizmą ir fašiz
mą. Bet šiandie Hitleris ir 
Stalinas — artimi bendra
darbiai. Jų valdomos valsty
bės sudarė artimą ne tik 
prekybos sutartį, bet šiomis 
minutėmis Maskvoje pasira
šoma ir nepuolimo sutartis.

Mums čia rūpi lietuvių ko
munistų galvosena ir jų są
žinės virpėjimas šiuo metu. 
Juk dar tik vakar komunis
tai agitavo boikotuoti nacių 
ir fašistų prekes, dar tik va
kar jie šaipėsi, kam Lietuva 
palaikanti artimus santy
kius su Vokietija, šiandie jų 
išminties ir visos dvasinės 
stiprybės šaltinyje — Mask
voje — iškilmingai sutinka
mi Vokietijos vyriausybės 
nariai, su jais artimai kalba
masi, prie vieno stalo inty
miai šnekučiuojamasi ir er
zinamas vadinamas demo
kratinis Anglijos — Prancū
zijos blokas...
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Dar tik rugpiūčio 19 d. 
chicagiškė komunistų ,,Vil
nis” rašė, kad dabartinė Lie
tuvos vyriausybė „perdaug 
svarbos priduoda santy
kiams su Vokietija”. Ten 
pat reikštas nepasitenkini
mas tomis valstybėmis, ku
rios prekiauja su Vokietija. 
Rugpiūčio 20 d. visur jau 
paskelbta, kad So v. Rusija 
pasirašė prekybos sutartį su 
Vokietija. Kaip trumpare
giai mūsiškiai komunistai ir 
kaip dažnai jiems reikia 
vartalioti tariamus savo įsi
tikinimus... Ar ne laikas 
jiems rimtai pagalvoti, kad 
Rusijos dabartiniai valdovai 
suka ne internacionalizmo, 
bet nacionalizmo keliu? Ar 
ne laikas sūnums palaidū
nams grįžti į motinišką savo 
tautos prieglobstį, kurį jie 
per daugelį metų skaudžiai 
niekino?
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6 SALVATORS'

New Yorko lenkų laikraš
tis „Nowy Swiat” šiomis 
dienomis mėgino ginti New 
Yorko lietuvius, Aušros 
Vartų parapijiečius, negau
nančius sau lietuvio klebono. 
Lyg atrodytų, kad amerikie
čiams lenkams rūpėtų ginti 
lietuvių teises. Bet mes no
rėtume paklausti ponulių iš 
„Nowy Swiat” pastogės: o 
kur jūs buvot ir esat, kai 
Vilniaus krašte lietuviai ku-

METAI VHEntered as Second - Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3. 1879
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Marianapolio kolegijos rūmai, Thompson, Conn., kur t ėvai marijonai išlaiko berniukų vidurinę (High School) 
mokyklą ir 4 metų kolegiją. Kandidatai į mokyklą jau priimami. Prašymus reikia siųsti Marianapolio kolegijos 
vadovybės vardu. Kam rūpi savo jaunuomenę auklėti katalikybės ir lietuvybės dvasioje, raginami ir kviečiami 
palaikyti šią mokslo įstaigą. Ypatingai kviečiami tėvai siųsti savo bernaičius į Marianapolio kolegiją.

SAVAITES ĮVYKIAI JAPONIJOS NAUJA 
PADĖTIS

Slovakijos užėmimas
Save vadinusi nepriklau

soma Slovakija praeitą sa
vaitę susilaukė didelio skai
čiaus vokiečių kariuomenės, 
kurios Lenkijos pasienyje iš
statyta per 100,000. Slovakų 
spaudoje keliami šūkiai, ku
rie skelbia, kad slovakai tu
rės atgauti, ir labai greitai, 
iš Lenkijos tą plotą, kurį 
lenkai gavo pernai rudenį, 
kai Čekoslovakija buvo mė
sinėjama.
Vengrų padėtis

Ypatingoje padėtyje Ven
grijos valstybė. Vokiečiai 
spiria ją įeiti aiškion Vokie
tijos Italijos ašies įtakon. 
Vengrijos užsienio reikalų 
ministeris praeitą savaitę 
lakstė orlaiviu į Vokietiją ir 
Italiją. Sugrįžęs jis paskel
bė, kad Vengrijos nepriklau
soma valstybė reikalinga 
pačios Europos gerovei. Iš 
to daroma išvada, kad veng
rų užsienio reikalų ministe- 
riui pavykę gauti užtikrini
mą Vengrijos nepriklauso
mybei išlaikyti.
Pakeis Padėkos dieną

Prezidentas Roosevelt, va
žinėdamas jūrose, pareiškė, 
kad šiemet Padėkos dienos 
šventę jis norįs paskelbti 
viena savaite anksčiau. Šie
met minėta šventė turėtu 
būti lapkričio 30 d., o pagal 
prezidento norą ji dabar bū
tų lapkričio 23 d. Šventės 
paankstinimą prezidentas 
darąs šalies biznio gerovės 
sumetimais; mat, biznieriai 
norį turėti daugiau preky
bos apyvartos šventės pro
ga. Kadangi Kalėdos nuo 
lapkričio 30 d. netoli, tai 
žmonės Padėkos šventės 
proga nelabai perka, viską 
atidedami Kalėdų švenčių 
laikotarpiui. Prezidento pa
reiškimas sukėlė spaudoje 
daug ginčų. Daugumoje pa
sisakoma prieš pakeitimą 
šventės laiko.

nigai kilnojami iš lietuviškų 
parapijų ir grūdami į už
kampius? Kodėl jūs nieko 
nerašot, kad vilniečiams lie
tuviams dar negrąžinamas 
užgrobtas jų ilgamečių drau
gijų turtas? Kodėl nieko ne
sakot, kad neleidžiama ati
daryti Vilniuje lietuviškų 
mokyklų ?

Kai apie šiuos klausimus 
lenkų laikraštis pradės tei
singai rašyti, tada galėsime 
tikėti, kad jiems rūpi ir New 
Yorko lietuvių parapijos li
kimas.

Naujos staigmenos
Europos neramūs tiršti 

debesys šios savaitės dar la
biau sutirštėjo neaiškumo 
kryptimi. Rugpiūčio 20 d., 
sekmadienį, paskelbta, kad 
Vokietija pasirašė su Sovie
tų Rusija prekybos sutartį, 
o rugp. 21 d. paskelbta, kad 
abi šios valstybės sutaru
sios sudaryti nepuolimo su
tartį, kurios pasirašyti į 
Maskvą nulėkė pats Vokieti
jos užsienio reikalų ministe
ris Ribbentrop, šios žinios 
pakeitė visą tarptautinę pa
dėtį, kuri kasdien vis darosi 
įtemptesnė.
Palestinos likimas

Praeitą savaitę posėdžia
vo Tautų Sąjungos mandatų 
komisija, kuri prižiūri di
džiųjų valstybių valdymą 
mandatais joms pavestų te
ritorijų. Šį kartą svarstė 
Anglijos mandato Palestino
je padėtį. 4 nariai pasisakė 
prieš Anglijos planą 1949 
metais įsteigti nepriklauso
mą Palestinos valstybę, ku
rioje gyventojų daugumą 
sudarytų arabai. 3 nariai 
šiam planui pritarė. Rudenį 
Anglijos planas bus galuti
nai svarstomas Tautų Są
jungos pilnaties posėdyje.
Skandalo užbaiga

Waterbury, Conn., užbaig
ta byla, kurioje kaltintas 
miesto mayoras ir keliolika 
artimų jo bendradarbių. Pri
siekusių teismas rado visus 
kaltinamuosius kaltais ap
gaudinėjime visuomenės, 
eikvojime visuomenės pini
gų. Mayorui Hayes paskirta 
kalėjimo nuo 10 iki 15 me
tų. Nuteistieji sprendimu 
nepatenkinti ir skundžia 
aukštesnei teismo instanci
jai.

JŪROS SAVAITĖ

Kaunas. — Rugpiūčio 8 d. 
prasidėjo jūros savaitė. Ta 
proga spauda iškelia jūros 
gyvybinę reikšmę Lietuvai. 
Rugpiūčio 15 d. šventosios 
uoste buvo didelės iškilmės, 
i kurias iš viso krašto su or- 
organizuotos gausingos eks
kursijos. Jūros savaitės pro
ga pašventintos keturios pa
jūrio mokyklos — Palangos, 
Skuodo, Kretingos ir šven
tosios pradžios mokyklos. 
Pašventinimo iškilmėse da
lyvavo švietimo ministeris 
dr. Bistras, vidaus reikalų 
ministeris Skučas ir kiti žy
mūs svečiai.

Tokio. — Sov. Rusijos Vo
kietijos nepuolimo sutartis 
pakeitė ir Japonijos tarp
tautinę padėtį. Anksčiau Ja
ponija turėjo Kinijoje lais
vas rankas, žinodama, kad 
Rusija negali jai kliudyti, 
bijodama Vokietijos veiks
mų. Japonija buvo kelis kar
tus kviečiama prisidėti prie 
Italijos Vokietijos karinės 
sąjungos, bet japonai delsė. 
Grupė Japonijos įtakingų 
kariškių norėjo tokios są
jungos, bet nemažiau įtakin
ga kita dalis priešinosi jai. 
Dabar, kai Vokietija ir Rusi
ja pasižadėjo gerbti viena 
kitos saugumą, japonai pri
versti gerokai apsidairyti.

Įvykęs Japonijos vyriau
sybės pasitarimas naujai 
padėčiai įvertinti paskelbė, 
kad Japonijos pastangos su
daryti Azijoje „naują tvar
ką” nebūsiančios nei kiek 
pakeistos. Nors taip ir pra
nešta, bet niekur netikima, 
kad japonai dabar būtų taip 
pajėgingi, kaip prieš Rusijos 
Vokietijos nepuolimo sutar
ties sudarymą.

MOKYKLŲ VAIKAMS UŽ
KANDŽIAI DYKAI

Washington. — Sudaryti 
planai sekančiais mokslo 
metais aprūpinti pietumis 
penkis milijonus mokinių 
mokymosi metu. Maistas 
bus sudaromas iš ūkininkų 
derliaus pertekliaus.

Pernai valdžios pastango
mis šiltus užkandžius mo
kyklose gaudavo apie 800,- 
000 vaikų.

NAUJA PASKOLA

Kaunas. — Neseniai pa
skelbtos šių metų trumpa
laikės 5 mil. litų vidaus pa
skolos lakštai bus pradėti 
realizuoti rugpiūčio mėnesio 
antroje pusėje.

DERLIUS VIDUTINIS

Kaunas. — Nežiūrint di
delės sausros šią vasarą, 
Lietuvoje šių metų derlius 
vertinamas aukščiau už vi
dutinį, panašiai, kaip ir pra
ėjusiais metais.

BAIGIAMA STATYTI 
ELEKTROS STOTIS

Šiauliai. — Jau baigiama 
statyti Rekyvos šiluminė 
elektros stotis, kuri elektros 
energija aptarnaus Šiaulius, 
Radviliškį, Kuršėnus, Pane
vėžį ir kt.

KVIEdA LIETUVOS 
KREPŠININKUS

Kaunas. — Lietuvos krep
šininkai šiomis dienomis ga
vo Chicagos Lojolos ir De 
Paul universitetų kvietimą 
atvykti ir sužaisti krepšinį 
su jų studentų komandomis. 
Lietuvos Kūno Kultūros Rū
mai šį kvietimą svarsto tei
giamai. ’Kviečiantieji univer
sitetai yra katalikų mokslo 
įstaigos.

LIETUVOS PASISEKIMAI
VOKIEČIŲ PARODOJE

Karaliaučius. — Lietuvos 
skyrius Rytprūsių mugėje 
turi didelį pasisekimą. Lie
tuvos prekybos atsakingi as
menys veda rimtus pasitari
mus su vokiečių prekybinin
kais eksporto reikalais.

NAUJAS „ELTOS” 
DIREKTORIUS

Kaunas. — Nauju „Eltos” 
— užsienio telegramų agen
tūros — direktoriumi pa
skirtas Valentinas Gustai
nis.

Naujas direktorius prieš 
keleris metus yra buvęs 
„Lietuvos Aido” redakto
rius, gerai žinomas žurnalis
tas, daug keliavęs užsienyje.

Lenkijai Grasinama Padalinimu
Berlynas. — Vokiečių 

spauda nesiliauna kasdien 
plačiai rašyti prieš Lenkiją. 
Kai kurie laikraščiai tiesiog 
atvirai skelbia, kad Lenkija 
gali susilaukti ketvirto ir 
paskutinio padalinimo. Spau
da prisimena, kaip Lenkija 
buvo dalinta tris kartus.

Rašant šiuos žodžius spau
da ir radijas paskelbė žinių, 
kad Hitleris yra pasiuntęs 
Chamberlainui laišką, kuria
me išdėstąs savo reikalavi
mus Lenkijos atžvilgiu: Iš 
Lenkijos Hitleris griežtai 
reikalauja Dancigo. Jei Len
kija kariautų, tai reikštų 
Lenkijos padalinimą. Jei 
Lenkija pasiduotų vokiečių 
reikalavimams, Vokietija 
Lenkijoje įsteigtų protekto
ratą, panašų į dabartinį pro
tektoratą buvusioje Čeko
slovakijoje.

Rugpiūčio 22 d. Hitleriui 
įteiktas Anglijos ministerio 
pirmininko laiškas, kuriame 
Chamberlain įspėja Hitlerį, 
kad kariniai veiksmai iš
šauksią visuotinį karą.

Berlyno gatvėse atvirai 
kalbama, kad Dancigo klau
simas bus sprendžiamas la-

Vokietija Su Sovietų Rusija 
Susitaria Dėl Nepuolimo

Berlynas. — Rugpiūčio 21 
d. trumpai per radiją ir 
spaudoje paskelbta, kad Vo
kietijos ir Sov. Rusijos vy
riausybės sutarusios sudary
ti abipusę nepuolimo sutartį, 
kuriai užbaigti į Maskvą 
vykstąs pats Vokietijos už
sienių reikalų ministeris 
Ribbentrop.

Tiek trumpai pranešta, 
bet šis pranešimas sukėlė 
„ant kojų” visus diplomati
nius sluoksnius. Žinia pa
skelbta labai vėlai vakare. 
Tuojau užsienio pasiuntiny
bių rūmuose sužibusios švie
sos ir pradėjo švilpti auto
mobilis paskui automobilį. 
Nustebinti didžiųjų valsty
bių atstovai stengėsi tuojau 
išsiaiškinti naujai susidariu
sią padėtį. .

Atrodo, kad ši žinia buvo 
visai netikėta Anglijos ir

PLANAI ŠVENTOSIOS 
UOSTUI

Kaunas. — Numatoma pa
rengti smulkų planą, kaip 
galima būtų paversti Šven
tosios uostą normaliu pre
kybos uostu.

V. D. U. STUDENTŲ CHO
RO NEATVYKIMO 

PRIEŽASTIS

Kaunas. — Ministerių Ta
rybai nesutikus, Vytauto Di
džiojo univer-to choras šie
met į Ameriką koncertų ne
vyks. Leidimas neduotas 
taupumo sumetimais.

JANKUI 81 METAI

Palanga. — šiuo metu Pa
langoje vasarojančiam Ma
žosios Lietuvos patriarchui 
Martynui Jankui rugpiūčio 
7 d. sukako 81 metai. Ta 
proga jis gavo daug sveiki
nimų.

— Suvalkijoje retai kada 
buvo tokia gausi statyba, 
kaip šiemet. Tiek miestuose, 
tiek kaimuose statoma labai 
daug mūrinių pastatų.

bai greitai, gal nereikėsią 
nei kelių dienų laukti. Sako
ma, kad laukiama tik užsie
nio reikalų ministerio grįži
mo iš Maskvos ir tada Hitle
ris pateiksiąs Lenkijai ulti
matumą, pažymėdamas nu
statytą laiką atsisakyti 
Dancigo. To vokiečiams dar 
neužteks — jie reikalaus ir 
vadinamo Dancigo korido
riaus.

DIDINA KOVĄ SU DŽIOVA

Kaunas. — Sveikatos de
partamentas kovai su džio
va numato praplėsti sanato
rijų ir dispancerių tiklą. Tuo 
tikslu prie Kauno Rumšiš
kės girininkijoje bus stato
ma sanatorinis miestelis 100 
hektarų pušyne. Sudaroma 
speciali kovai su džiova ko
misija, kurios pirmininku 
sutiko būti kovos su džiova 
pionierius dr. K. Grinius.

Kaunas. — Lietuvos įga
liotas ministeris Pietų Ame
rikai Aukštuolis rugpiūčio 5 
d. pasirašė prekybos sutartį 
tarp Lietuvos ir Urugva
jaus. 4

Prancūzijos vyriausybėms, 
kurių kariuomenės atstovai 
tarėsi Maskvoje su Sovietų 
Rusijos kariuomenės ka
riuomenės štabo nariais dėl 
bendro karinio plano, jei 
tektų bendrai kariauti prieš 
užpuoliką. Anglų ir prancū
zų atstovai tuojau atsilankė 
Maskvoje pas užsienio reika
lų komisarą Molotovą pasi
klausti, kokion padėtin pa
tenka vestos derybos gyni
mosi sąjungai sudaryti.

Vokietijos Rusijos susi
tarimas labiausiai pakeitė 
Lenkijos padėtį. Vokiečiai, 
susitardami su Sovietais, 
mano užsitikrinsią Rusijos 
neutralumą karo atsitikime 
ir tuomi sunaikiną Vokieti
jos „apsupimą”, kurio taip 
siekė prancūzai su anglais. 
Bet viešai lenkai didelio su
sijaudinimo neparodė. Jų at
sakingi asmenys paskelbė, 
kad nauja padėtis nepakeitė 
Lenkijos pasiryžimo gintis 
iki paskutiniųjų, jei ji būtų 
užpulta. Jų dvasią sustipri- 

’uo Anglijos ir Prancūzijos 
vyriausybių pareiškimai, 
kad jos nepakeičia savo pa
sižadėjimo ginti Lenkiją, jei 
ši bus užpulta ir ginsis.

Anglijos min. pirmininkas 
Chamberlain tuojau sušaukė 
ministerių skubų posėdį, ku
ris tęsėsi kelias valandas. 
Posėdyje nutarta sušaukti 
ketvirtadLaų, rugpiūčio 24 
d., nepaprastą tautos atsto
vų susirinkimą, kuriame 
Chamberlain turėjo pranešti 
apie paskutinius įvykius ir 
pateikti vyriausybės projek
tą priimti naują įstatymą, 
suteikiantį vyriausybei pla
čių įgaliojimų veikti karo 
metu, jei kiltų karas.

Prancūzijoje min. pirm. 
Daladier turėjo svarbų pasi
kalbėjimą su prezidentu Le
brun ir vyr. kariuomenės va
du Gamelin. Dideliam skai
čiui atsarginių kareivių, 
ypač specialistams techni
kams, įsakyta stoti į kariuo
menę. Visame Vokietijos pa
sienyje sustiprinta kariuo
menės. Visu rimtumu seka
mas vokiečių kariuomenės 
judėjimas lenkų pasieny. Ke
tvirtadienį Prancūzijos mi- 
nisterhj kabinetas irgi turė
jo susirinkti svarbaus posė
džio — tuo pat laiku, kai 
buvo sukviestas Anglijos 
tautos atstovų rūmų susirin
kimas.

Taikos reikalu Belgijos 
karalius Leopoldas sukvietė 
pas save neutralių valstybių 
užsienio reikalų ministerių 
pasitarimą, kuriame daly
vauja Belgijos, Olandijos, 
Norvegijos, Švedijos, Suomi
jos, Liuksemburgo atstovai. 
Leopoldas nori mažųjų val
stybių vardu kreiptis į Vo
kietijos, Italijos, Anglijos, 
Prancūzijos ir Sov. Rusijos 
vyriausybes taikos išlaiky
mo reikalu.

Visą laiką taikos reikalu 
deda didžiausias pastangas 
Popiežius Pijus XII, kurio 
atstovai yra artimuose san
tykiuose su atsakingais val
stybių asmenimis. Buvo pra
nešta, kad į Varšuvą atvyko 
specialus Popiežiaus atsto
vas, bet vėliau ši žinia Var
šuvoje nuginčyta. Netrukus 
Popiežius žada pasakyti per 
radiją kalbą, kviesdamas 
dar kartą pasaulį suderinti 
savo veiksmus, kad viešpa
tautų taika ir teisingumas.
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Visuotinis Lietuvių Katalikų 
Kongresas

Mano mintys, svajonės, mano kūnas ir kraujas — 
Mano lauko velėna puri.
Po tylos begalinės, po nakties, jau dienojant, 
Apie ją pagiedok, vytury.

Rugsėjo 12 ir 13 dienomis 
renkamės į ALRK. Federaci
jos XXVII-tąjį kongresą.

Kongresas bus Apreiški
mo par. salėj, 259 No. 5th 
St., Brooklyn, N. Y. Šioj pa
rapijoj klebonauja žymus 
mūsų visuomenės veikėjas, 
gerb. kun. N. Pakalnis.

Kongreso programą nu
statė Federacijos Taryba. Ją 
jau paskelbė jos pirminin
kas, gerb. dr. Antanas G. 
Rakauskas.

Į kongresą užkviečiamos 
visos Amerikos lietuvių ka
talikų centralinės organiza
cijos, jų kuopos, apskritys ir 
įvairios draugijos. Jos pa
kviestos per spaudą ir atski
rai išsiuntinėtais laiškais 
per Federacijos skyrius ir 
gerb. kun. klebonus. Tokių 
kvietimo laiškų išsiuntinėta 
du tūkstančiai.

Iš Tarybos sustatytos ir 
pirmininko paskelbtos pro
gramos matyti, kad šiemet 
kongresas bus ypatingai 
svarbus. Tai bus nepapras
tas Amerikos lietuvių kon
gresas. Pagaliau, norėdami, 
galėtume duoti jam dar pla
tesnį vardą: jį galėtume va
dinti pasaulio lietuvių kata
likų Kongresu.

Gal kas norėtų paklausti, 
ar yra pagrindo tokiam kon
greso pavadinimui?

Taip, yra.
Reikia neužmiršti, kad Fe

deracijos kongresas įvyksta 
tuojau po Lietuvių Dienos 
pasaulinėj parodoj New Yor
ke. Tą dieną turėsime svečių 
ne tik iš visų Amerikos lie
tuvių didžiųjų centrų — ko
lonijų, bet ir iš Lietuvos. Jie 
dalyvaus ir kongrese. Be 
prof. dr. Kazio Pakšto, ku- 
'■’s skaitys referatą aktua
lus mūsų tautos reikalais, 
kongrese dalyvaus ir dau
giau Lietuvos katalikų vei
kėjų, jų tarpe žymių kunigų. 
Bus ir Lietuvos katalikų 
studentijos — Ateitininkų 
atstovai, kurie atvyksta į 
Pax Romana — tarptautinės 
katalikų studentijos organi
zacijos kongresą, būsiantį 
šio mėnesio pabaigoj ir rug
sėjo mėn. pradžioj Washing
tone ir New Yorke.

Turėsime svečių ir iš kitų 
pasaulio kraštų. Yra atvy
kęs ir kongrese žada daly
vauti gerb. kun. dr. Kazimie
ras Matulaitis, MIC, Londo
no (Anglijos) lietuvių kle
bonas, Pietų Amerikos lie
tuvius katalikus atstovaus 
gerb. kun. Jonas Jakaitis, 
MIC, kuris ten lankėsi ir 
naujosios T.T. Marijonų vie
nuolijos vadovybės yra pa
skirtas vykti į Argentiną ir 
darbuotis to krašto lietuvių 
tarpe.

Taip pat laukiama atstovų 
iš Kanados lietuvių koloni
jų-

Iš to aišku, kad šių metų 
Federacijos kongresas bus 
labai reikšmingas šiuo ir ki
tais atžvilgiais.

Reikia neužmiršti, kad per 
pastaruosius 2 metus mūsų 
tautos gyvenime įvyko svar
bių ir labai skaudžių daly
kų. Priėmimas Lenkijos ul
timatumo 1938 metais, nete
kimas Klaipėdos krašto nei-

i giamai į mus paveikė. Tai 
privertė keisti veikimo kryp
tį. Tas veikimas turėjo eiti 
tam tikru atsargumu. Dėl to 
labai gerai, kad į Federaci
jos kongresą susirinks ne 
tik Amerikos lietuvių katali
kų vadai, bet ir Lietuvos ir 
kitų kraštų veikėjai. Vil- 

, niaus ir Klaipėdos reikalai 
— visos tautos reikalai. Dėl 
to džiugu konstatuoti faktą, 
kad šiame Federacijos kon
grese ne vien mes, amerikie
čiai, bet ir kitų kraštų lietu
vių vadai bus su mumis. Tai 
duos progos nustatyti ben
drą veikimo kryptį tais rei
kalais, kurie liečia atplėštus 
nuo Lietuvos kraštus.

Federacijos XXVII Kon
gresas įvyksta tuo metu, 
kuomet Europa gyvena lyg 
ant kokio vulkano. Tai ver
čia ir mūsų tautą būti pasi
ruošusiai, budėti, nes ištikęs 
Europoje krizis paliestų ir 
Lietuvą. Kongresas ir šį be 
galo svarbų reikalą svars
tys, planuos.

Nepaskutinėje vietoje bus 
pastatyti ir vietos lietuvių 
katalikų visuomenės reika
lai. Ypatingu rimtumu bus 
svarstomi jaunimo organi
zavimo ir palaikymo klausi
mai, kurie yra labai aktua
lūs ir visiems sąmoningiems 
mūsų tautiečiams turi gyvai 
rūpėti. Mūsų organizacijos, 
jų veikimo koordinavimas, 
mūsų veikimo centro stipri
nimas, katalikiškojo ir tau
tiškojo veikimo praplėtimas 
— suras žymią vietą kon
greso dienotvarkėje.

Federacijos vadovybė ti
kisi, kad į kongresą suva
žiuos visi mūsų veikėjai, ku
riems gyvai apeina lietuvių 
tautos reikalai, kuriems rū
pi, kad Šventojo Tėvo troš
kimas — visur plačiu mastu 
vesti Katalikų Akciją — bū
tų vykdomas. Visos mūsų 
organizacijos, draugijos, vi
sos lietuvių kolonijos 
■’ikoje kongrese turi 
savo reprezentaciją.

Tad, atsižvelgdami 
mento svarbą, suvažiuokime, 
svarstykime, organizuoki- 
mės!

Leonardas Šimutis, 
ALRK. F. Sekretorius.

Ame- 
turėti

į mo-

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūte

Dideli žmonės yra kaip 
meteorai, kurie šviečia ir 
praranda save, kad nušvies
tų visą pasaulį.

— Napoleonas.
Labai gadina nervus būti 

meiliam kiekvieną dieną ir 
tam pačiam žmogui.

— Disraelis.
Meilė tada tėra tikra, gry

na ir verta to vardo, jei pa
silieka lig mirties.

— Marija Pečkauskaitė.
Geriausias kūno poilsis y- 

ra tada, kai galva tuščia nuo 
visokių minčių.

— Napoleonas.

Niekas nauja pasauly ne
gimsta be kančių.

— Bergstrom.

Žeme, žeme, žydėsi, žeme, amžiais nedžiūsi.
Žeme, būkim drauge amžinai.
Kas padangės žvaigždėtos — aš vėl tau meldžiuosi — 
Aš meldžiuos, kad pakiltų sparnai.

(Iš „Židinio”)

IŠ TĖVŲ ŽEMĖS

atsitikimas

taryba Bū- 
vasarvietės

— Nuo š. m. mokslo pra
džios Panevėžyje atidaroma 
vidurinė muzikos mokykla.

— Geležinkelių valdyba 
savo dirbtuvėse numato pa
statyti Lietuvos geležinke
liams daug naujų vagonų. 
Iki šiol vagonai buvo stato
mi užsienyje.

— Prieš Kauno elektros 
stotį jau iškelta apie 100 by
lų ir iš jos ieškoma per 318 
tūkst. litų.

— Pradžioje rugpiūčio mė
nesio lietus ir šitas oras kai 
kuriose Lietuvos dalyse su
daigino rugius.

— Anglų ir prancūzų aris
tokratai žiemos metu nori 
atvažiuoti į Lietuvą ir su
rengti dideles šernų ir kitų 
žvėrių medžiokles. -

— Kud. Naumiesty griau
namas seniausias namas, 
kuriame 1812 m. buvo įsikū
ręs Napoleono armijos šta
bas.

— Šančiuose, Kauno prie
miesty, nuo prie lavono de
gančios žvakės kilo gaisras. 
Tai pirmas toks 
Lietuvoje.

— Ministerių 
biams pripažino
teises. Dabar Šiaulių apskr. 
s-bė rūpinasi tos vasarvie
tės sutvarkymu.

— Lietuvos spaudoje ke
liamas sumanymas, kad vie
toj specialistų svetimšalių, 
Lietuvon būtų kviečiami 
specialistai lietuviai iš Ame
rikos.

— Lietuvoje manoma pa
statyti dviračių fabriką, nes 
dabar jų iš užsienio įvežama 
už 2.2 milijonų litų.

— Praėjusiais metais Lie
tuvoje buvo surengtos 1202 
medžioklės, per kurias nu
šauta 21,813 įvairių žvėrelių 
ir 1,274 laukiniai paukščiai.

— Akc. „Maisto” bendro
vė yra paskyrusi 8,000 litų 
veisliniams paršeliams pirk
ti ir juos per jaunųjų ūki
ninkų organizaciją platinti.

— „Pienocentro” vadovy
bė nutarė Kėdainių apskrity, 
Šėtos miestely pastatyti di
delę sūrių gamybos įmonę.

—Akc. b-vė „Lietuvos 
Cukrus” nori statyti trečią 
cukraus fabriką. Fabrikui 
statyti sąmata jau paruošta.

— Rugpiūčio mėn. pra
džioj Vilniuje siautė smarki 
audra, per kurią perkūnas 
užmušė du žmones ir įtrenkė 
į šv. Petro ir Povilo bažny
čią.

— Įdomus nuotykis buvo 
Seinų urėdijoje. Vienas vie
tos gyventojas važiavo per 
mišką dviračiu. Bevažiuo
jant staiga po dviračio ra
tais pakliuvo kiškis, kuris 
parvertė dviratininką ir ap
draskė jam rankas ir veidą.

— Nuo rugpiūčio 1 d. 
Kaune pradėti specialinio 
mokslo d-to organizuoti mer- < 
gaičių amatų mokyklų mo
kytojoms kursai. Į tuos kur
sus įstojo 89 kursantės.

kariuome- 
kurias nu-

rugpiūčio

— Kauno zoologijos sodas 
įsigijo 6 balsuosius kirus. 
Dabar sodas turi 290 įvairių 
kraštų žvėrių ir paukščių.

— L. K. Moterų dr-jos 
Kaišiadorių regijonas pado
vanojo Lietuvos 
nei 120 pirštinių, 
mezgė pačios.

— Lietuvoje
pirmomis dienomis lankėsi 
čekų futbolo komanda 
„Saprta”.

— Vilniaus arkivyskupi
jos kurijos sprendimu Vil
niaus kolonijoje (nuo Vil
niaus už 4 kilometrų) įsteig
ta nauja parapija. Ją sudaro 
ir kai kurios Vilniaus prie
miesčių dalys.

— Šiemet Lietuvoje padi
dėjo lintį pasėlių plotas. Per
nai buvo 77.8 tūkstančių ha, 
šiemet iki 82.9 tūkst. ha.

— Rugpiūčio 15 d. Šven
tosios uoste įvyko įspūdinga 
jūros diena. -

— Prie Tilžės iškeltas Lie
tuvos baidokas, kuris buvo 
nuskendęs.

— Kaišiadorių gimnazija 
savo patalpose nebegali su
talpinti mokinių, todėl dviem 
klasėm patalpas turi išnuo
moti pas privatų asmenį.

— Telšiuose jau apsigyve
no penki nauji gydytojai. 
Ligoninė baigiama statyti. 
Telšiai greit pasidarys visos 
Žemaitijos gydymosi centru. 
Telšiškiai tuo patenkinti.

— Pasvalyje pradėta sta
tyti didžiulė mūrinė pradžios 
mokykla. Tai bus gražus 
miesto papuošalas.

— Žemės ūkio mokykloms 
reformuoti Lietuvoje komi
sija paruošė ūkio mokyklų 
reformavimo projektą.

— Lietūkis prie Kaišiado
rių geležinkelio 
tydinasi žibalui 
bakus.

— Girkalnio 
šiemet rugiuose
pastebima skalsių, kurias 
ūkininkai renka ir parduos 
kaip vaistažoles.

— Raseinių apskr. Miškų 
d-tas pradėjo gaminti krai
kines durpes, kurios vėliau 
bus parduodamos ūkinin
kams.

— Šventosios uostos mie
stelis kol kas neturi elektros 
šviesos. Tačiau dabar jau 
viskas ruošiama ir dar šie
met bus įvesta elektra.

— Daugailių miestelis se
niau buvo labai aplūžęs, bet 
dabar jau visai gerai atrodo. 
Senieji namai atremontuoja
mi. Statoma ir naujų namų.

— Zarasų krašto ūkinin
kai matydami, kad iš balų 
jokios 
giasi 
versti 
mis.

— Šiais metais Dzūkijoje 
labai gerai visose vietose už
derėjo daržovės. Jos parda
vinėjamos turguje pigiai, 
nes jų labai daug pristato
ma.

stoties sta
ir benzinui

apylinkėse 
labai daug

naudos neturi sten- 
jas nusausinti ir pa- 
kultūrinėmis pievo-

— Prie Marijampolės mie- — Šiomis dienomis galuti- 
sto savivaldybės veikiąs be
turčiams šelpti 
šelpia 250 žmonių

— Medicinos
Kaune, atidaryti
sios pedagogikos kursai.
Kursus atidarė
mokslo departamento direk
torius Kviklys.

— Giedraičių valse., Alek- 
sandriškių dvare sudegė P. 
Petronio plytinė ir plytų 
džiovykla. Nuostolių pada
ryta apie 4,000 litų.

— Kauno medžioklės dr-ja 
šių metų medžioklės sezonui 
išsinuomavo iš viso 24,762 
ha miško.

— Žemės ūkio d-to dir. VI.
Tiškus ir Lietūkio linų sky
riaus vedėjas Šidiškis vyks 
į užsienį susipažinti su linų 

. apdirbimo priemonėmis.
— Pradėti žemės rūšiavi

mo darbai Gelvonių valsčiu
je sėkmingai varomi toliau. 
Neužilgo jie bus baigti.

— Lietuvoje šiemet vyks
ta gausi statyba ne tik mie
ste, bet ir kaimuose. Pažy
mėtina, kad vis daugiau ma
tyti mūrinių trobesių.

— Švietimo m-jos specia
linio mokslo departamentas 
ruošia amatų mokyklų re
formos planą, pagal kurį 
bus tvarkomos tos 
los.

— Paskutiniuoju 
Šiauliuose daugelis 
tojų ir laisvosios profesijos 
žmonių pareiškė noro atlie
tuvinti savo sudarkytas pa
vardes.

— Seinuose šiais metais 
švietimo m-ja pradės statyti 
naują 3 komplektų mokyklą. 
Mokykla bus mūrinė, su vi
sais patogumais.

— Alytus, mėgiama vasa
rotojų vieta, šiais metais su
silaukė apie 300 vasarotojų, 
iš kurių keletas yra ir sve
timšalių.

— Didėjant gyvulių eks
portui į užsienį, geležinkelių 
valdyba šiais metais - savo 
dirbtuvėse numato įrengti 
10 vagonų specialiai gyvu
liams vežti.

— Ministerių Taryba pri
ėmė Vievio geležinkelio sto
ties reikalams ir Darbėnų — 
Šventosios geležinkelio Sa
xos reikalams žemėms nusa
vinti įstatymus.

— Rugpiūčio 2 d. Tel
šiuose buvo surengta didžiu
lė loterija. Jos pelnas ski
riamas senelių prieglaudos 
statybai.

— Smilgių apylinkės kai
muose šiais metais ūkinin
kai gausiai perka javų plau
namas mašinas.

— Rugpiūčio 19 d. pasi
baigė Šventosios Darbo Tal
ka. Be kitų darbų Švento
sios Darbo Talka sukasė tris 
xilometrus kelio.

— Rugpiūčio 18 d. Minis
terių Taryba nutarė perkelti 
:į šventąją Klaipėdoje buvu
sią Vytauto Didžiojo gimna
ziją.

Tame pat posėdyje nutar
ta paskirti 300 tūkst. litų 
Šventosios — Darbėnų gele
žinkeliui statyti.

— Rugpiūčio 18 d. sudegė 
Gargždų miestelis. Gaisras 
sunaikino 274 trobesius, pa
darydamas milijoninius nuo
stolius. Nuo gaisro nukentė- 
jusiems gelbėti sudaryti ko
mitetai, kurie dės pastangas 
aprūpinti juos maistu ir pa
stoge.

— Artimiausioje ateityje 
numatoma praplėsti Karo 
Muziejaus sodelį Kaune ir 
pastatyti ten natūralaus dy
džio Rimšos „Vargo Mokyk
lą”, Zikaro „Knygnešys” ir 
kitus paminklus.

— Lydos apskr. Pelesos, 
Piliakalnio, Pavalakės ir Du- 
binių kaimų jaunimas liepos 
15 d. rengė sporto šventę ir 
kartu tragiškai žuvusių lie
tuvių lakūnų Dariaus ir Gi
rėno minėjimą. Tačiau Ly
dos Storasta Dariaus ir Gi
rėno minėjimai leidimo ne
davė.

komitetas

rūmuose, 
gydomo-

pradžios

mokyk-

laiku 
tarnau

nai parengtas pieno įstaty
mo projektas, kuriuo bus 
tvarkoma vidaus rinkai ir 
eksportui skiriamo pieno bei 
jo produktų sanitarinė ir 
ūkinė gamybos bei prekybos 
priežiūra.

— Naktį į rugpiūčio 7 d. 
Židikuose (Mažeikių apskr.) 
kilo gaisras, kuris sunaikino 
11 gyvenamų ir 12 negyve
namų trobesių. Be pastogės 
liko 11 šeimų. Nuostolių pa
daryta už 90 tūkst. litų.

— Šiemet padvigubėjo že
mės ūkio ir pramonės maši
nų pirkimas. Ligi šiol šių 
mašinų jau parduota dau
giau kaip už penkis milijo
nus litų, o pernai tik už 2.5 
mil. litų. Kai kurios žemės 
ūkio mašinos jau gamina
mos ir Lietuvoje.

— Po trejų metų studijų, 
šiemet Berlyne Danuta Nas
vytytė sėkmingai baigė ži
nomąją Jutos Klamt ritmi
nės gimnastikos ir meniškų 
šokių mokyklą.

— Rugpiūčio 6 d. Kalva
rijoje įvyko šaulių šventė, 
kurion atsilankė švietimo 
ministeris dr. Bistras, ka
riuomenės vado atstovas 
gen. Tallat-Kelpša, šaulių 
Sąjungos štabo viršininkas 
pik. Žukas ir kiti. Per iškil
mes ministeris šauliams įtei
kė visuomenės už 12,000 lt. 
suaukotus šautuvus ir kul
kosvaidžius.

— Rugpiūčio 7 d. į Vokie
tiją dviejų savaičių ekskur
sijos išvyko 11 Lietuvos žur
nalistų Sąjungos pirminin
kas Gricius, „XX Amžiaus” 
redaktorius dr. Dielininkai- 
tis, „Lietuvos Žinių” red. 
Kardelis ir kt. Lietuvos žur
nalistus pakvietė Vokietijos 
vyriausybė.

— Rugpiūčio 5 d. į Kauną 
bandymo tikslais Neries upe 
atplukdytas pirmas miško 
medžiagos _ transportas iš 
Labanoro miškų. Sieliai iš 
Lakajos ir Žeimenos Neriu 
būvi plukdomi tranzitu per 
Vilniaus kraštą.

— Rugpiūčio 10 d. Res
publikos Prezidentui Anta
nui Smetonai sukako 65 m. 
amžiaus. Ta proga jį savo ir 
vyriausybės vardu pasveiki
no ministeris pirmininkas 
gen. Černius. Jubiliatas daug 
sveikinimų gavo iš viso kra
što. Spaudoje ta proga pa
brėžiami Antano Smetonos 
nuopelnai.

— Rugpiūčio 10 d. Res
publikos Prezidentas Anta
nas Smetona, lydimas žemės 
ūkio ministerio dr. Krikš
čiūno ir kitų aukštų parei
gūnų, aplankė Kalvarijos — 
Marijampolės rajoną, kur 
apžiūrėjo Šešupės melioraci
jos darbus, kelias pramonės 
įmones ir švietimo įstaigas. 
Vietos gyventojai aukštuo
sius svečius pakeliui nuošir
džiai pasitiko ir apdovanojo 
gėlėmis. Šešupės reguliavi
mo darbams iki šiol jau iš
leista 327,849 lt. Sutvarkius 
Šešupės slėnį 7 km iškastos 
upės bare, bus nusausinta 
apie 1,230 ha pelkių. Prie šių 
darbų dirba apie 500 darbi
ninkų.

— Ministerių Tarybai pa
teikiamas svarstyti finansų 
ministerijoje parengtas ipo
tekos banko įstatų projek
tas, pagal kurį ipotekos ban
kas teiks ilgalaikius kredi
tus pramonės įmonėms, mie
stų nekilnojamųjų turtų sa
vininkams ir laivybos įmo
nėms. Banko steigėjas yra 
vyriausybė. Banko pagrindi
nis kapitalas bus 3 mil. litų, 
paskirstytų į 6,000 nevardi- 
nių akcijų. Banko valdytoją 
ir pavaduotoją skirs ir at
leis Respublikos Preziden
tas, pristačius Ministerių 
Tarybai. Paskolos bus duo
damos banko leidžiamais pa
skolos lakštais jų nominali
ne kaina arba gyvais pini
gais.

ministeris

auginamos 
vynuogės,

— Lietuvoje vis daugiau 
plečiamas vidaus turizmas. 
Daugiausia lankomos istori
nės piliakalnių ir gražiosios 
gamtos vietovės. Mėgsta
miausios turistų vietos yra 
Dubingiai ir Kernavė. Atei
nančiais metais Kernavė 
ruošiasi švęsti 900 metų įsi
kūrimo sukaktį.

— Prie Kauno Nemune 
esančioje Karmelitų saloje 
naujai įrengtas hipodromas, 
kurį rugpiūčio 13 d. iškil
mingai atidarė 
pirm. J. Černius.

— Lietuvoje 
šiltadaržiuose
nors išauga ir mažesnės, ta
čiau savo skoniu ne ką ski
riasi nuo užsieninių. Šiuo» 
metu jau prinokusias vieti
nes vynuoges Kaune parduo
da po 10 lt. už kilogramą.

— Lietuvių Rašytojų dr- 
jos valdyba nutarė rašytojo 
Jono Biliūno palaikus atkas
ti Zakopanėje rugsėjo 8 d., 
Kaunan jie bus parvežti 
rugsėjo 9 d., o laidotuvės 
Anykščiuose įvyks sekma
dienį, rugsėjo 10 d. Ūkinin
kai Gražys ir Nemeikis 
Anykščių piliakalnyje nemo
kamai perleido žemę Jono 
Biliūno kapui.

— Į Sovietų Rusijos že
mės ūkio parodą iš Lietuvos 
išvyko kelios dešimtys žmo
nių, jų tarpe nemažai agro
nomų, prekybininkų ir ko
operatininkų.

— Šiemet Žagarės apylin
kėse itin gerai užderėjo jau 
plačiau pagarsėjusios „Ža
garės vyšnios”, kurių iš viso 
buvo parduota apie 150,000 
kilogramų. Daug Žagarės 
vyšnių „Pienocentras” eks
portavo į Vokietiją.

— Atsargos Karininkų Są
jungos pirmininkas ats. pik. 
Merkys paskelbė įsakymą, 
kuriuo visi atsargos karinin
kai įpareigojami stoti į Šiau
lių Sąjungą padėti šauliams 
ruoštis ginti savo tėvynę.

— Šiomis • dienomis tarp 
Mažeikių ir Papilės suimtas 
svetimos valiutos supirkinė
tojas, kaimietis B. Perlin- 
gas; pas jį rasta daug sveti
mos valiutos.

— Skulptorius Petras 
Rimša Berlyne susitarė su 
keliomis firmomis atliedinti 
iš bronzos Lietuvos Mokyk
lą, kuri atliedinta bus pa
siųsta Lietuvių kambariui 
Pittsburgho universitete.

— Viešųjų valstybių bi
bliotekų surinktais duomeni
mis 1938 m. per paskutinį 
ketvirtį abonentai ėmė kny
gas į namus 148,394 kartus, 
o jau per 1939 metų pirmąjį 
ketvirtį 190,143 kartus. Pa
žymėtina dar ir tai, kad 
daugiau knygų pradėjo skai
tyti ūkininkai, darbininkai 
ir amatininkai. Per paskuti
nį ketvirtį ūkininkų — kny
gų skaitytojų skaičius padi
dėjo iš 9,401 į 16,793, darbi
ninkų iš 3,586 į 6,629, ama
tininkų iš 2,602 į 4,196. Taip 
pat padidėjo ir skaityklų 
lankytojij skaičius. 1938 m. 
paskutinį ketvirtį jas aplan
kė 168,219 asmenų, o 1939 
m. pirmąjį ketvirtį 195,897 
asmenys.

— Moterų organizacijos 
buvo surengusios šeiminin
kės dieną, kurios tikslas bu
vo parodyti pavyzdingą šių 
dienų šeimininkavimą, higie
nišką maisto gaminimą, šva
rą ir kt. Tam tikslui buvo 
paskaitos ir parodėlės, ku
riose buvo rodomos šių die
nų patogios virtuvės, maisto 
produktai ir kt. Visa tai bu
vo palyginta su senovės vir
tuvėmis ir šeimininkavimu. 
Ypatingą kauniečiai dėmesį 
buvo atkreipę į eitynes su 
šeimininkių gyvenimą ir dar
bus vaizduojančiais paveiks- r 
lais. Eitynės su moterų or
ganizacijų atstovėmis vaka
re buvo atsilankiusios prie , 
Karo Muziejaus, kur pager
bė Nežinomąjį Kareivį’, pa
dėjo vainikus ir kt. Dalyva
vo keli tūkstančiai žmonių.
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)a nutarė rai 
no palaikus^ 
nėję rugsėjo | 
jie bus pan?
) d., o laidotu tuvos pilietis.

Lietuvos piliečio vai- 
sėjo 10 i fe k sukak 
■zys ir Nengh.

... , ■ , iiiciuo imu bu-
piliakalny]ei^ kakimo gali įgyti Lietuvos 
■leido žemę fe pilietybę optavimu, jei jis, 

ivietų Rusijos j 
parodą iš Liete
lios dešimtys fe vos pilietybę ir turinčia jam 
rpe nemažai tėvišką valdžią.
ekybMqh Lietuvos priėmęs 

STCtim0S valstybės pilietybę, 
, ,, .7 Vidaus Reikalų ministerio 

gerai užde,; leidimUi u ikt. Lietu_ 
pagarsėki ws pilietybę 
mos, kūnų m Lietuvos pilietis gali būti 
duota apie Wp^pagintas netekusiu Lietu- 
1. Daug J _
,Pienocentras i dvejus metus negyvena Lie- 
Vokietiją. tuvoje ir nutrūksta ryšius 

,rgos Karminkus su Lietuvos gyvenimu.

Kaunas. — Šiomis dieno
mis Respublikos Prezidentas 
paskelbė Lietuvos pilietybės 
įstatymą. Pagal šį įstatymą 
pilietybę įgyja šeiminiu ry
šiu: ne Lietuvos pilietė, su
situokdama su Lietuvos pi
liečiu; priimto Lietuvos pi
liečiu žmona, jei ji pareiškia 
norą tą pilietybę įgyti; pri
imto Lietuvos piliečiu vai
kai, nesukakę 18 m. amž., 
jei jie yra priimtojo tėviško
je valdžioje ir jei priimtasis 
pareiškia norįs, kad jie tą 

v . .. - - pilietybę įgytų; Lietuvos pi- 
atgavusios moters 

vaikai, nesukakę 18 m. amž., 
jeigu jie yra atgavusios tė
viškoje valdžioje ir jeigu at
gavusioj! pareiškia norinti, 
kad jie tą pilietybę įgytų; 
ne Lietuvos pilietės vaikas, 
kuris įteisinamas ligi 18 me
tų amžiaus, jei jo tėvas Lie-

vilinėn svetimos valstybės 
tarnybon, esant tai valstybei 
karo padėtyje su Lietuva, 
arba, tokiai padėčiai atsira
dus, neišstoja iš anos vals
tybės civilinės tarnybos ar
ba padaro kokį veiksmą 
prieš valstybės saugumą ir 
už tai teismo nusmerkiamas 
kalėti sunkiųjų darbų kalėji
me.

Lietuvoje apsigyvenusi 
moteris, susituokdama nete
kusi Lietuvos pilietybės, gali 
ją atgauti, jei yra našlė ar 
perskirta, arba jos santuoka 
yra pripažinta netikra.

Kaunas. — Prancūzijos 
Camp de Gurs koncentraci
jos stovykloje esą lietuviai,

WATERBURY, CONN.

,rpe nemažai^

m. amz., 
per vienerius metus nuo su-

ligi sukakdamas 18 m. amž., 
apsigyvena Lietuvoje su sa
vo motina, atgavusia Lietu-

tėvišką valdžią

vos pilietybę.

vos pilietybes, jeigu jis bent

tavoje ir nutrūksta ryšius
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aimietis B. 
jį rasta daug 
įtos.
Iptorius 
irlyne susitarė 
firmomis a 
s Lietuvos M 
atliedinta i® 
dėtuvių kam 
ho universitete 
jųjų vaistyto 
surinktais d 
3 m. per 
įbonentai ėmė 
nūs 148,394 
1939 metų pi

sienyje be užsienio paso ar- 
a su nustojusiu galios už- 
'ieniniu pasu, arba, būda- 
ias priimtas Lietuvos pilie- 
iu, išgyvena savo kiltojoje 
alstybėje bent dvejus me
ns be pertraukos.
Lietuvos pilietybe gali bū- 

i atimta, jei pilietis: tar
auja ar yra tarnavęs be nu- 
tatyto įstatymais leidimo 
vetimos valstybės kariuo- 
enėje, kariniame laivyne 
rba kitoje karinėje ar kari- 
io pobūdžio organizacijo- 
e; gyvendamas užsienyje, 
ašauktas nestoja atlikti ka- 
inės prievolės; pabėga į už- 
ienį iš kariuomenės, iš ka- 
inio laivyno ar iš kitokios 
arinės tarnybos; įstoja ci-

Jaunimo klausimu

„Amerikoje” pastebėjau 
straipsnį „Lai dejuoja lep
šiai”. Jame iškeliami keturi 
pagrindiniai klausimai, kaip 
tinkamai suorganizuoti A- 
merikos lietuvių katalikų 
jaunimą. Iš tikrųjų, šie ke
turi pagrindiniai dėsniai 
skamba be galo gražiai, bet 
juos įvykdyti turėsim susi
durti su siena, kurios Ame
rikos lietuvių jaunimas iki 
šiol negalėjo pajudinti, tai 
yra senų, ateivių lietuvių 
veikėjų blogas jaunimo su
pratimas. Gal jūs ir mane 
pavadinsit „dejuojančiu lep
šiu”, bet pažvelkime į pirmą 
dėsnį, kur siūloma: „Jauni
mui organizuoti ir jam va
dovauti privalu turėti vienas 
centras, kuris būtų autorite
tinga įstaiga Amerikos lie
tuvių katalikų jaunimui ir 
jo įvairių vietovių vadams”. 
Toliau tame pačiame rašiny
je skamba sekančiai: „Taip 
turim organizacijų, kurioms 
vadovauja jų sudaromi ir 
pripažįstami centrai. Tai 
Lietuvių Vyčių, L. K. Stu
dentų ir Profesijonalų są
junga ir neseniai įsteigta L. 
K. Chorų sąjunga; tačiau 
čia pasakytinas tiesos žodis, 
kąd Vyčiai ir Studentai daž
nai kur nepageidaujami vien 
tik todėl, kam iš savo teri
torijos ribų siunčia duokles 
į Centrą”, šis paskutinis pa
sakymas turi daug tiesos, 
bet didžiausi šių organizaci
jų nepasisekimai tai priklau
so nuo senesnių veikėjų pa
ramos, čia gal daugelis su 
manim nesutiks, kartais ga
liu susįlaukt ir daug kriti
kos. Bet, kur mes galim su
rasti prakilnesnį vardą kaip

Vyčių organizacija, kurios 
šūkis skamba „Gyvenk Tau
tai ir Bažnyčiai”? Kur mes 
galim surasti prakilnesnę 
organizaciją, kaip L. K. Stu
dentų ir Profesijonalų są
junga, kurie užsibrėžę tiks
lą — „Siek mokslo, dirbk 
tautai, gyvenk tikėjimu” ? 
Kokia kita organizacija gali 
užimti vyčių ir studentų vie
tą? Ir kur priežastys, kad 
tokios prakilnios jaunuolių 
katalikų organizacijos nepa- 
sekmingos ? Atsakymas la
bai lengvas ir visiems aiš
kus — joms trūksta para
mos.

Rugpjūčio 11 d. „Ameri
koje” Jaunimo Draugas pa
reiškė džiugią žinią iš Ap
reiškimo parapijos Brookly- 
ne, kad „Čia visai nedejuo
jama”. Džiugu, kad susirū
pino dvasios vadai kun. V. 
Masiulis ir kun. B. Kruzas, 
gavę savo klebono kun. N. 
Pakalnio visišką pritarimą 
ir paramą. Turite CYA„ 
„Lietuvos Dainą”, vadovau
jamą panelės Tamkiūtės, tu
rite dramos ratelį, knygyną, 
rūpinatės sporto reikalais. 
Labai malonu girdėti, nors 
pasekmės dar per anksti 
spręsti, nes turime atminti, 
kad vyčiai ir studentai jau 
keliolika metų gyvuoja, tai- 

' gi klausimas, kaip pasek
minga bus CYA organizaci- 
ja už keliolikos metų? Pa
žvelgus į lietuvių jaunimą, 
mes pamatysime, kad yra 
užtektinai gabių jaunuolių 

' profesijonalų, kaip gydyto- 
’ jų, advokatų, inžinierių, mo

kytojų ir kitų, nekalbant 
apie jaunus ir uolius veikė
jus kunigus. Bet, kodėl mes 
jų mažai turime veikiančių 
organizacijose? O dėl to, 
kad kaip tik koks nors pro- 
fesijonalas pradeda veikliau 
darbuotis, tai tuojau susi
laukia kritikos, neapykan- 
tos, neteisingų apkalbėjimų, 
ir dažniausiai nuo tų, kurie 
nieko neveikia, tik sau gar- 

' bes ieško, dėl to jauni pro- 
fesijonalai priversti apleisti 
šias prakilnias 
jas. Praeitis tai 
kiai liudija. Aš 
linkiu jauniems 
ko geriausių pasekmių.

i Jaunimo Draugas.

buvę Ispanijos respublikos 
kareiviai, rašo, jog jų žinio
mis, Ispanijos kare dalyvavo 
daugiau negu 80 lietuvių, 
kurių apie 20 buvo atvykę 
iš Lietuvos, iš Argentinos — 
21, iš JAV — 15, Kanados 
— 8, Brazilijos ir Prancūzi
jos — po 4, po vieną kitą iš 
Austrijos, Italijos, Liuksem
burgo ir kitų valstybių. Jie 
turį žinių, jog ir pačioje ka
ro pradžioje kariavo ir žuvo 
keletas Ispanijoje gyvenusių 
lietuvių. Pagal specialybes 
Ispanijoje kariavę lietuviai 
skirstomi: 5 gydytojai, 2 
studentai, 3 žurnalistai, 3 
felčeriai, 2 lakūnai, 8 mecha
nikai, keletas šoferių, stalių, 
statybininkų, o kiti žemės 
ūkio ir fabrikų darbininkai. 
Pagal karo tarnybos laips
nius lietuviai Ispanijos res
publikonų armijoje gavo 
laipsnius ir išsitarnavo: 3 
kapitonai, 7 leitenantai, 1 
jaun. leitenantas, 9 seržan
tai (viršilos), 3 puskarinin
kiai ir kt. Nemaža lietuvių 
ėjo labai atsakingas parei
gas. Vienas jų buvo Tarp
tautinių brigadų centr. bazės 
politkomisaras, keli buvo li
goninių šefai, militariniai 
patarėjai, brigadų ūkio vir
šininkai, mūšiuose vadovavo 
kuopoms ir batali jonams. 
Nemaža jų pasižymėjo, kaip 
geri artileristai, kulkosvaidi
ninkai, šoferiai, ryšininkai 
ir kt.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11069 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSALIA ŠERPE & 
GENNARO PALOMBA

244 Hoyt St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1074 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
184 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB PALUSZEK & 
JOHN ZIELINSKI

184 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4900 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1796 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THE BETTER DAIRY, Inc.
1796 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11073 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1374 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM DITTMER
1374 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11072 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2802 Ocean Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELLIS & MARTIN SAMESS 
d-b-a Samess Bros.

2802 Ocean Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1258 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
423—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN T. McKENNA
423—7th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1304 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
674 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDWARD LUBY
674 Central Ave. Brooklyn, N. Y.

LICENSES 
Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4789 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3516 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NAIDICH & SLAPIKOFF
3516 Avenue S Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10668 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2909 Ft. Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

PETER McEVOY
2909 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4978 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS RUSSO
60 St. Nicholas Ave. Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No. 
GB4833 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5909 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY KRAVITZ
5909 Avenue N Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4711 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
356 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MOLLIE & MARY LEVINTON 
356 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB944 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 — 3rd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS RAFFAELE 
Donicnick’s Bar & Grill

119—3rd St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB953 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 Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1294 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161-3—43rd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY KANE 
161-3—43rd St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5130 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
333 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN BICKEL
333 Sumner Ave. Brooklyn ,N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5304 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 'lb of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
470 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA BARON
470 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2387 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1274 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS J. SHIELDS 
d-b-a Brevoort Bar & Grill

1274 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5459 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5012—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRED FIXSEN
5012—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3078 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 — 9th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB819 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
110 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSELENA CORPORATION
110 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1300 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
459 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IKE CHESSIN & ABE LIFSHITZ 
d-b-a Chessin Delicatessen

459 Stone Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB993 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2212 Voorhies Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RUDOLF LOUIS
2212 Voorhies Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nd. 
EB1082 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Avenue O, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN BRANDSTATER 
d-b-a Margie Sweet Shoppe

80 Avenue O Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EBI330 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1019 Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID GROSSMAN
1019 Avenue H Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No. 
GB8719 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6808—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SCHWARTZ
6808—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5423 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2277 McDoniild Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROBERT E. FREY
2277 McDonald Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2577 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
409 Kent Ave. & 18 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THERESA FEUERSTACK
d-b-a Eat More Lunch Room & . Bar 

409 Kent Ave.
18 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10327 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
73 Decatur Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS HOFFMAN
73 Decatur St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11039 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
732 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PATRICK QUIGLEY 
(Pat’s Food Stores)

732 Franklin Ave., Brooklyn, N ,Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB787 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Montague Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB GULDIN
1 Montague St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4301 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5603 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS GREENSTEIN
5603 Ave. L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5312 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1808a Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HANS U. GOLCHERT 
d-b-a Four Star Delicatessen

1808A Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11052 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Crescent St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS McGOWRAN
332 Crescent St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10798 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Harrison Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER STEIN
145 Harrison Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1063 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
626 — 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN A. MALLEN
626 — 92nd St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3079 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4924 Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARTHA LEDERMAN
4924 Avenue K Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1274 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Palmetto Street, Borough ,of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES RAY
301 Palmetto St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giver. that License No. 
EB878 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
478 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY PALAZZO
478 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1022 has beer, issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
378 Crescent St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AUGUST FUCHS
378 Crescent St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 223 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
504-506 Marion St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, tc be consumed on the 
premises.

MAJOR JAMES A. McKENNA, Jr. 
POST 199, V. F. AV. of U. S.

504-506 Marion St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4267 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
90 Henry Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WEISBERG 
d-b-a Plymouth Delicatessen & Grocery

90 Henry St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4960 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the .Alcoholic Beverage Control Law at 
2925 Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS BLOCK 
d-b-a Block Bros.

<2925 Ave. P, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11000 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control' Law at 
155 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IStDOR SEIFF
155 Howard Ave.1, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1371 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
324 Saratoga Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HYMAN KING 
(King's Delicatessen)

324 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
EB 903 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 the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No 
RL 7972 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Be
verage Control Law at 1 Ridgewood Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises. '

ANTON MATZKEWITZ 
JOSEPH STANCHIUS

1 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

Bet štai saulės spindulys 
taip meiliai paglostė jo 
skruostą. Pakreipė akis į 
vieną pusę, pakreipė į kitą: 
baltos palatos sienos, už 
lango rausvais lapais klevas, 
kampelis taip švelniai mėly
no dangaus, kad net graudu 
darosi.

Šoferis! Šitas žmogžudys 
kalčiausias! Sušaudyti rei
kia! Sujudo širdyje pyktis, 
nors visą kūną ėdė skaus
mai ir baisiai norėjosi gerti. 
Bet staiga prisiminė vakar 
girdėtą: vilties nėra” ir šal
tas prakaitas išpylė kaktą.

— Kunigą... pakvieskite 
kunigą... — ištarė drebančiu 
balsu.

♦ # *

Išėjus kunigui buhalteris 
sveikąja ranka nusišluostė 
nuo kaktos prakaitą ir taip 
lengvai atsiduso.

„Dabar ir numirti bus 
lengviau. Bet Viešpatie, iš
klausyk dar vieno maldavi
mo: Vietoje laimingos mir
ties, duok geriau man nelai
mingą gyvenimą”.

(Bus daugiau)

toju — išlenkdamas nugarą. 
Lėktuvais neskraidai, lai
vais neplaukioji, priešvalsty
binių kalbų nesakai, gyveni
mo reformuoti nemanai, dėl 
murzinos mergaitės kvailų 
ašarų neskaudini sau šir
dies, nuo juodo žmonių var
go užsidarai langines.

Be to, ant rašomojo stalo 
— visa mediciniška išmintis. 
„Kaip išgyventi šimtą me
tų?”, „Patarimai vyrams”, 
„Ką kiekvienas žmogus turi 
žinoti apie skilvį”, „Nervų 
priežiūra”, „Vaisių sultys”, 
„Dešimt auksinių taisyklių 
apie žmogaus dantis”.

Na ir sakykit dabar, — 
koks velnias galėtų sutruk
dyti ponui buhalteriui išgy
venti šimtą metų? 

« » «
Ir vis dėlto vieną aki

mirksnį dangus nuo jo nuto
lo, o pragaras prisiartino. 
Prasidėjo taip: buhalteris 
ką tik nugraužė baltą kala
kuto šlaunį ir prisitraukė 
kompoto lėkštę — tą minutę 
pasibeldė į duris nelaimė. Ne 
mirtis ir ne liga, bet kažkas 
panašus. Įėjo du nuominin
kai — du iš karto, atsakė du 
butus — du iš karto. Nuo 
pirmos visas pirmas aukštas 
tuščias.

Buhalteris užmiršo, kad 
po pietų pusvalandį reikia 
ramiai pasėdėti, pusvalandį 
lėtai pavaikščioti, valandą

pagulėti. Šoko nuo lėkštės ir 
ėmė bėgioti po kambarį, tar
si kas kulnis būtų pradėjęs 
deginti karšta geležimi.

Staiga švystelėjo viltis, 
kaip skęstančiam šiaudas: 
tuč tuojau į skelbimų biurą, 
kol dar neuždarytas. Ir išbė
go į gatvę, be palto ir be 
skrybėlės. Pustekinis nėrė 
skersgatviais, nieko nematy
damas, niekur nesidairyda
mas. Mėnesį atims remon
tas, prasideda šalčiai, nuo
mininkų skraustymosi sezo
nas baigėsi, po šešis šimtus 
kas mėnesį — per visą žie
mą. O pavasarį... pavasarį ir 
nuomą reikės sumažinti! 
Pyktis ir sielvartas suspau
dė buhalterio širdį.

Bet štai jau skelbimų biu
ras.

— Nemažinsiu tepasi... — 
sugriežė dantimis ir šoko 
skersai gatvės.

Tuo pačiu akimirksniu su
spiegė šiurpus automobilio 
signalas. Buhalteris dar žen
gė vieną žingsnį, pakėlė akis 
— mašina visiškai čia pat. 
Buhalteris dar žengė vieną 
žingsnį, pakėlė akis — ma
šina visiškai čia pat. Metėsi 
atgal. Vėl begalinis automo
bilio riksmas. Sublizgėjo 
stiklai, prasivėrė lūpos bai
siausiam šauksmui ir blyš
kus raudonumas užliejo 
akis.

Iš chaotinių gelmių išsi
nerdamas pradėjo busti. 
Sunkiai pravėrė blakstienas 
ir pamatė kaip saulę apskri
tą didelę šviesą.

— Gelbėkit! — suriko, bet 
pats savo balso neišgirdo.

O, Viešpatie, jis miršta! 
Kaip sunku mirti! Nuo tos 
minties vėl nebeteko jėgų, o 
akys pačios užsimerkė.

Vėl išgirdo baisų automo
bilio riksmą, akyse sublizgė
jo stiklai...

Staiga išgirdo kažką šne
kant. Visiškai čia pat skam
ba duslūs Varpų garsai, o 
protarpiais girdisi žmonių 
kalba. „Gyvas ar jau mi
ręs?” pagalvojo ir išgirdo 
balsą:

— Operaciją pakėlė, bet 
vilties nėra... Vargiai pagis...

Tuojau suprato esąs ligo
ninėje. Atidarė akis ir suri
ko visa gerkle:

— Gelbėkit!
Dabar jau pats išgirdo sa

vo balsą.

Vietoje gelbėti gailestin
goji sesuo paėmė lignino ir 
apklojo visą jo krūtinę ir 
kaklą.

Naktis praėjo tarp gyvy
bės ir mirties. Tarpais gir
dėjo varpus skambant, gir
dėjo kažkieno žingsnius. Šo
nai ir kojos dega, krūtinėje 
slopu, gerklėje trošku, kva
po negali atgauti.

Ak, ta sargo alga: 80 litų 
mėnesiui! Ar negalėtų būti 
apskritesnė suma: 50 litų. Ir 
mokesčiai — o Viešpatie! 
Per aukas ir pasišventimą 
sukūrėme nepriklausomybę 
ir dar turime mokėti mokes
čius! Kiek prakaituoja bu
halteris, kiek popierio lapų 
prirašo, bet niekaip negali 
išvesti mėnesiui 2.000 litų 
santaupų. Sumažinti išlaidas 
maistui? Ne, to jis nepada
rys. Sveikata ir ilgas amžius
— aukščiausias gyvenimo 
tikslas! Rūbai? Vilnoniai 
marškiniai, šilkiniai marški
nėliai, sunkūs kailiniai, leng
vesni kailinėliai, kupranuga
rių vilnos megstinukas ir 
triušių vilnų kojinės — tai 
būtiniausi dalykai ilgam am
žiui išgyventi.

Na ir mokės jis išgyventi
— mažiausia dar penkiasde
šimt metų. Ir kodėl neišgy
venti? Po pietų pusvalandį 
ramiai pasėdi, pusvalandį lė
tai pavaikštai, valandą pa
guli. Vakare lįsdamas į 
minkštus patalus paimi pušų 
ekstrakto bonkutę, į garuo
jančio vandens stiklinę įlaši
ni dvidešimt lašų ir miegi 
devynias valandas erdviame 
jaunų pušelių kvapo pilname 
kambaryje.

Banke buhalteriją vedi 
chronometro tikslumu, su 
direktorium sveikinies pa
lenkdamas galvą, su valdy

tėję ir stengėsi kuo smar
kiausiai įspirti jei ne į ka
muolį, tai bent į draugo pa
kinklį. Dabar jis taikė į klu
bo garbės narius ir vieną 
kartą paaukojo net penkias
dešimt litų.

Bungai nebuvo svetimas 
nė mokslas. Labai ilgai pra
kaitą laistė ir mėgino iš
spręsti šitokią problemą: 
jei žemė yra apskrita, ar 
žmogus eina prieš kalną ar 
į pakalnę. Įsigilinęs ir užsi
miršęs, kaip tikras moksli
ninkas, jis darė bandymus 
su kamuoliais ir mažais va
balėliais. Jei kamuolį pasu
ka vienaip — vabalėlis eina 
prieš kalną, jei antraip, va
balėlis — į pakalnę. Niekaip 
negalėjo įsivaizduoti kamuo
lio taip, kaip žemės, kuris 
neturėtų nei viršaus nei apa
čios. Ir problema liko neiš
spręsta.

Tačiau maloniausias bu
halterio darbas — sėdėti su 
paišeliu rankoje prie languo
to iš įstaigos parsinešto po- 
pierio lapo ir apskaitinėti 
savo pajamas ir išlaidas. 
Nuomos: 4 butai po 300 li- 
tų — 1.200. Algos 1.600. Iš 

eniai praėjo tie laikai, kada viso 2.800 litų mėnesiui. Iš- 
is, pasidėjęs reikalingiausi laidos: maistas, rūbai, ka-

3 2 602 į 4,196-ft - pasyvas, kreditas — de- 
idė’io ir srf “tas, balansas ir saldo. Ir 
i skaičius, Ištisa, ką Dievas ir žmogus 
ketvirtį jas atkūrė ir ką jam nuominin- 

19 asmenų, 4ai sumokėjo lengvai buvo 

jį ketvirtį uskirstoma išmintingo- 
ios buhalterijos rubrikose.

erų organu 
mgusios šeiF teturėjo jokio vargo su ver- 
’‘kurios tiksi*5?ybių kIasifikavimu‘ 0 j0 
9 - -senimas buvo lygus ir gry-

las, kaip balta lenta.
Tas laimingasis žmogus 

luvo 37 metų viengungis, 
į U ’ačiau pavyzdingas vien- 
■jįfpingis, kuris drąsiai galima 
’įį$ iremijuoti ir išrašyti pagy- 

pkentė labiau negu nuomi- 
inkų, kurie išeina už butą 
tesumokė j ę. Juodakė resto- 

1 . j ano padavėja telieka pa-

rti pavyzdį 
nininkavM 
isto gamini®^ 
Tam tikslui”!

o rodomos šil 
os virtuvės, i. ;! t ’hi”*“10 laP4- Ievos giminės ne-

i ir kt. Visa i® i rninmi- 
nta su senovė. 
ir šeimiDink^

kauniečiai -
creipę į eityn foptyje> — juk iabaį nepa- 
ių gyveni*’ 
uojančiais 
nes su 
į atstovėmis^ 
atsilankiusios Jį 

nejaus, kur P8’.. a 
omąjį Kareiviu

........... - - ~ ________________ - -Jkstanciai yriškiui rūbą, bėgiojo aikš- ras, mokesčiai, sargui alga...

1 oru sekti žmogų kiekviena- 
le žingsnyje.
Ponas buhalteris domėjosi 

f visuomeniniu gyvenimu, 
lakysim, kad ir „kamuolio 
aidimo klubu”. Tiesa, jau

Nėra didesnės nelaimės 
vyrui, kaip būti valdomam 
visą laiką savo žmonos. Tuo 
būdu jis nėra nei žmona, nei 
jis pats; jis tikrai nei šis, 
nei tas.

/ — Napoleonas.
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Tel. Harrison 6-1693

Dabar kun. L. J. Men- 
atostogauja; kun. A.

Praeitą ketvirtadienį vy
čių kuopa buvo nuvykusi į
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Easy Terms

Rugpiūcio 25 d., 1939 m. Rug

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI

Rugpiūcio 15 d. sukako 6 
metai nuo kun. J. Kaulakio 
mirties. Šia proga tenka pa
sidalinti keliomis žinutėmis 
apie velionį.

nas narys ir Šv. Kazimiero 
Spaudos Draugijos Kaune 
garbės narys; Lietuvių Uk
rainiečių Baltgudžių Sąjun
goje buvo vicepirmininkas 
ir t.t.

1933 m. jis minėjo savo 
65 metų sukaktį, 40 metų 
kunigystės ir šv. Kazimiero 
parapijos sukaktį ir... tais 
pačiais metais jis nukeliavo 
amžinystėn... Mirė rugpiūcio 
15 d. *

Kazys Vidikauskas.
P. S. Kun. Kaulakio 

veikslas dar iš tų laikų, 
velionis buvo pirmuose 
nigavimo metuose.

ta lentomis. Dabar jau vis
kas paruošta, tad spalių 8 
d. įvyks mūsų parapijoj dvi
guba šventė. Tai šventei 
tvarkyti yra išrinktas komi
tetas, kuris stengsis visus 
reikalus kuo geriausiai su
tvarkyti. Tai dienai numaty
ta surengti banketas — va
karienė su įdomia programa.

A. a. kun. Juozas Kaula- 
kis, šv. Kazimiero ir šv. Jur
gio parapijų Philadelphi jo
je įkūrėjas ir jų buvęs kle
bonas gimė 1868 m. sausio 
25 d. Pagerdaujos vienkie
my, Garzdų parapijoj; jo tė
vai Petras ir Marijona Cir- 
tautaitė Kaulakiai. Baigęs 
savo valsčiaus mokyklą, 2 
metus mokėsi Rucavoje, 
Kuršiuose, privatinėje mo
kykloje ir vienus metus Pa
langos progimnazijoje. Po to 
įstojo į Liepojaus gimnazi
jos 4 klasę; už dviejų njetų 
įstojo į dvasinę seminariją 
Petrapily. Baigęs ją, būda
mas per jaunas įsišventinti; 
metus studijavo Krokuvos 
universitete. Iš jo nuvyko į 
Louvaino universitetą, Bel
gijoje, kur 
amerikiečiais 
Klausydamas 
atvažiavo į

. darbuotis tarp savo viengen
čių — lietuvių.

Atvažiavęs į Philadelphi
ją jau kaipo kunigas, primi
cijas atlaikė šv. Alfonso 
bažnyčioje 1893 m. liepos 
16 d. ir tuoj pradėjo dvasiš
ką darbuotę tarp vietinių 
viengenčių šv. Antana para
pijos užuomazgoje. Tačiau 
tikru įkūrėju tos parapijos 
buvo jis, kadangi iki jo at
vykimo, nuo 1890 iki 1893 
metų, ji neturėjo nei savo 
klebono, nei savo bažnytėlės 
ir glaudės prie kitataučių. 
Kada toje parapijoje įvyko 
suirutė, tai jis su gerais pa
rapijiečiais 1905 m. nupirko 
nuo protestantų erdvią baž
nyčią ir pavadino ją šv. Ka
zimiero vardu. Be to, tarp 
ričmondiečių jis įkūrė ir šv. 
Jurgio parapiją.

Kaip visuomenininkas, a. 
a. kun. Kaulakis rado laiko 
ir literatūros dirvoje pasi
darbuoti; parašė ir savo lė
šomis išleido 11 labai nau
dingų knygų. Daug metų re
dagavo ir peri j odinį Apašta
lystės Maldos lapelį. O kada 
pasireiškė Lietuvos laisvės 
aušra, tai stvėrės savo lėšo
mis leisti žurnalą ir anglų 
kalboje kovai už Lietuvos 
laisvę ir taip dar viską darė, 
ką tik galėjo ir išmanė Lie
tuvos labui. Ne veltui tad 
apie jį savo laiku rašė ir 
kun. dr. Viliamas Garrigan 
taip: „Father Kaulakis has 
earned the eternal gratitude 
of every true Lithuanian, by 
reason of his noble and un
remitting labors for the just 
cause of Lithuania’s Inde
pendence”.

Kun. Kaulakis buvo ir 
Tarptautinės Šv. Tikėjimo 
Platinimo Draugijos amži-

Į Lietuvių Dieną
Rugsėjo 10 d. bus didžiau

sias lietuvių suvažiavimas 
ne tik iš Philadelphijos ir 
apylinkės, bet iš visos Ame
rikos į istorinę Lietuvių Die
ną Pasaulinėje Parodoje, 
New Yorke. Tai svarbiausia 
ir žymiausia visų lietuvių 
pasirodymo diena. Tikra re
tenybė. Todėl ir parodykime 
pasauliui, jog lietuviai yra 
vieningi, susipratę, kultūrin
gi ir norį lygių teisių tautų 
šeimynoje.

Rugsėjo 10 d. visais ke
liais tikri lietuviai važiuos į 
Pasaulinę Parodą. Bus pilni 
traukiniai, laivais, autobu
sai ir pilnutėliai savieji au
tomobiliai. Jei į pajūrį pa
prasta lietuvių ekskursija 
(į Wildwood, N. J.), netu
rinti jokio istorinio pobū
džio, keletas tūkstančių vien 
iš Phila. nuvykstame, tai į 
Lietuvių Dieną, mūsų atsi- 
žymėjimo dieną, turėsime 
daug gausingiau pasirodyti. 
Kaip tik tame mūsų sekma
dieny, rugs. 10 d., iš Phila. į 
New Yorką ir atgal, pripuo
la paskutinė patogi vasarinė 
ekskursija nupiginta kaina 
Penn. geležinkeliu. Nuvyki
mas maždaug ima pusantros 
valandos. Ir kitokiais būdais 
yra palengvintų sąlygų nu
važiuoti į Pasaulinę Parodą, 
kurioje labai daug įdomybių 
galėsime kartu pamatyti.

Todėl visi be skirtumo lie
tuviai — seni, viduramžiai, 
o ypatingai jaunimas, nors 
ir oras blogas būtų (oras 
bus geras), vistiek važiuoki
me į Lietuvių Dieną. Kaip 
žinome, tos istorinės Lietu
vių Dienos programa bus la
bai įdomi ir žavėtina. Tai iki 
pasimatymo prie Lietuvos 
Pa vili jono.

Fr. Pūkas.

Kun. Raila išvyko
Atvažiavęs su verslininkų 

ekskursija kun. Raila, Lie
tuvos pavasarininkų dvasios 
vadas ir gimnazijos kapelio
nas, kurį laiką viešėjęs pas 
savo gimines Rimgailus. 
Kun. Raila pagelbėjo ir kun. 
Valančiūnui. Dabar svečias 
išvyko aplankyti savo gimi
nes Chicagoj ir susipažinti 
su ten esančiais lietuviais. 
Kun. Raila yra labai malo
nus žmogus, su kiekvienu 
pakalbąs ir pajuokaująs. 
Kartą kalbėdamas per An
tanaitienės vedamą radijo 
pusvalandį pareiškė: „Koks 
džiaugsmas apėmė mane, kai 
eidamas išgirdau lietuviškai 
kalbant, sujaudintas buvau, 
nors prieik ir pabučiuok, už 
tokį lietuviškumą”. Kun. 
Raila į Lietuvą mano grįžti 
tuoj po Lietuvių Dienos Pa
saulinėj Parodoj.

K. Dryža.

telis pralaimėjo rungtynes 
su Elizabeth© vyrais. Sveiki
name elizabethiečius, gal 
būt, kitą kartą mūsiškiai 
bus laimingesni. Šiame susi
rinkime taip pat nutarta va
žiuoti autobusais į Lietuvių 
Dieną Pasaulinėje Parodoje 
rugsėjo 10 d. Vietas autobu
suose galima užsisakyti iš 
anksto. Tuo reikalu rūpinasi 
P. Podgalskis.

Po susirinkimo P. Pod
galskis rodė judamuosius 
paveikslus iš įvykusio liepos 
24 d. pikniko. Vėliau buvo 
užkandžiai. Sekantis susirin
kimas įvyks rugsėjo 11 d.

K. V.

ir kaip programos dalyviai. 
Programoje dalyvauti ruo
šiasi didžiulis šv. Petro par. 
choras, Gabijos (sandarie- 
čių) choras, Birutės, St. Da
riaus posto benas ir vaiku
čių grupė. Su benu vyks vi
sas postas ir moterų pagel- 
binis skyrius savo uniformo
se. Prie Bostono prisidės ir 
Cambridge. Iš Bostono šeš
tadienio vakare išvyks spe
cialus lietuvių traukinys. 
Kadangi kelionė tuo trauki
niu į abi puses tik $3.50, tai 
dauguma lietuvių ruošiasi 
vykti. A.

Klebonas kun. S. Stonis 
nuoširdžiai padėkojo už pui
kias dovanas ir atsilankiu
sias apdalino medalikėliais. 
Surengimo komisijoje dar
bavosi Marcinkienė, Vyš
niauskienė, Kvietkauskienė, 
Balčiūnienė ir Aidukienė. 
Garbė Bayonne moterims už 
atjautimą parapijos reikalų.

laiką praleido, na ir gerai 
pavargo. Vietinis.

— Rugpiūcio 19 d. vėl mirė 
Urbonienė, gyv. Beyard gat
vėje, moterų dr-jos narė; 
moterys su kun. A. Dubins- 
ku prie velionės atkalbėjo 
rožančių už jos vėle.

— Praeitą sekmadienį jau 
matėme bažnyčioje sugrįžu
sias seseris kazimierietes; 
vaikučiai susirūpino, kad jų 
atostogos neužilgo baigsis.

— Dalias, Pa. vienuolyne 
rugpiūcio 16 d. buvo didelės 
iškilmės — priėmimas sese
rų — kilmingus vienuolės 
pasižadėjimus pareiškė vie
na lietuvaitė baltimorietė, 
sesuo Marė Liudvika, skiria-, 
ma prie našlaičių į Harris- 
burgą, Pa. Kita baltimorietė 
dar vėliau bus priimta; jos 
reiškė sayo didį džiaugsmą 
ir linki kitoms lietuvaitėms 
nors 
ną.

Paskyrė lietuvį
Bostono miesto advokatas, 

Henry Parkman jr. pasikvie
tė į savo štabo narius jauną 
lietuvį advokatą Grigalių 
(Grigaliūną), Tas lietuvio 
paskyrimas į tokio didelio 
miesto legalį štabą, nudžiu
gino lietuvius. Adv. Griga
lius yra baigęs Bostono (jė
zuitų) kolegiją ir jos teisių 
skyrių. Bendradarbiauja su 
lietuviais nuo jaunų dienų. 
Yra buvęs kelis metus šv. 
Petro lietuvių par. choro 
pirm. Reikia džiaugtis, kad 
Bostono lietuviai pradeda 
prasimušti į valdiškas vie
tas. štai beveik per metus 
trys lietuviai gavo valdiškus 
paskyrimus. Garbingiausią 
ir svarbiausią vietą užima 
dr. Povilas Jakimavičius, 
Mass, valstybės sveikatos 
komisijonierius. Adv. Juozas 
Cunys yra Suffolk County 
Dist. Att’y štabo narys, o 
dabar adv. Grigalius.

Laivu išvažiavimas
Rugsėjo 3 d., sekmadienį, 

Bayonne šv. Mykolo parapi
ja drauge su šv. Onos par., 
Jersey City, rengia laivu iš
važiavimą į Rye Beach, N. 
Y. Važiuojama didžiuliu lai
vu „S. S. Susqehanna”. Lai
vas išplauks iš City Dock, I 
ties 1 St., 9:45 vai. ryte. Bi
lietai suaugusiems $1.25, 
vaikams 75 et. Juos galima 
gauti klebonijoje, pas platin
tojus ir išvažiavimo dieną 
prie laivo.

Važiuojama į visų labiau
siai mėgiamą vietą Rye 
Beach. Važiuojame gražiu 
ir dideliu laivu „Susqehan
na”. Visą laiką grieš puikus 
orkestras. Turėsime puikių 
užkandžių ir gėrimų. Pasku
tinė šiais metais laivu eks
kursija. Kviečiama visus 
lietuvius kaip Bayonne, taip 
lygiai ir kitų kolonijų joje 
dalyvauti.

Jieva Milinavičienė, 58 
metų, kilusi iš Vilniaus kra
što, gyv. 211 Wilson Ave., 
Kearny, mirė rugpiūcio 17 d. 
Palaidota rugp. 21 d. iš Die
vo Motinos Sopulingos baž
nyčios. Mišias atlaikė kun. 
L. Voiciekauskas, kun. S. 
Stonis ir kun. Ant. Bubąs. 
Velionė priklausė prie Dievo 
Motinos Sopulingos draugi
jos. Paliko vyrą Joną, sūnų 
Juozą ir dukteris Marijoną 
ir Oną. Palaidota šv. Vardo 
kapinėse, No. Arlington.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. B. Ašakūnas (Shawko- 
nis). P.

Pagerbs kleboną
Rugpiūcio 20 d. šv. Kazi

miero par. salėj įvyko veikė
jų susirinkimas, kurį sušau
kė kun. dr. V. Martusevičius. 
Susirinkime dalyvavo ir pats 
kun. klebonas. Nutarta mi
nėti klebono kunigavimo 20 
metų sukaktį spalių 8 d. 
Kun. J. Valančiūnas, nors ir 
dar neilgai vadovauja mūsų 
parapijai, yra daug gero pa
daręs. Savo darbštumu ir 
nenuilstama energija pasie
kė mokslo ir 1919 m. birže
lio mėn. įšventintas į kuni
gus. Prieš tai kun. J. Valan
čiūnas buvo rūbų siuvėjas, 
bet nesitenkino tuo ir prasi
mušė į mokslą. Džiaugias 
visi parapijiečiai, turėdami 
tokį darbštų, savo prakaitu 
išėjusį į mokslus kunigą. Jo 
jubiliejus tuo labiau yra 
švęstinas.

Ta pačia proga bus iškil
mės padėjimo kertinio baž
nyčios akmens. Prieš keletą 
metų šv. Kazimiero bažny
čia buvo sudegus, tik dideliu 
a. a. kun. J. J. Kaulakio 
darbu ir rūpesčiu ji buvo at
statyta. Dėl įvairių kliūčių 
kertinis akmuo nebuvo įdė
tas ir jo vieta tebėra užkal-

delis
Dubinskas pasiėmė visą naš
tą parapijos veikime; kleb. 
kun. J. Lietuvninkas gelbsti.

— Lietuvių Diena pasau
linėje parodoje arti; šiuo 
reikalu baltimoriečiai jokio 
viešo susirinkimo nešaukia; 
nenumanoma, kokios bus pa
sekmės, tik vieni kitų klau
sinėja, „kaip su diena dary
sim”.

— Baltimores dienraštis 
„The Sun” rugp. 20 d. įdėjo 
ilgą straipsnį, per visą skil
tį, apie Lietuvą. Straipsnyje 
rašoma, kad Lietuva viskam 
pasiruošusi. J. K.

Newarko 29 vyčių kuopa 
rugpiūcio 14 d. turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą šv. 
Jurgio salėje. Susirinkime 
dalyvavo dvasios vadas kun. 
I. Kelmelis, kuris pasakė 
trumpą kalbelę; be to, buvo 
ir svečių — V. Grinevičius, 
B. Baranauskaitė ir J. Vil
kis iš Harrisono-Kearny 
kuopos, K. Basanavičius iš 
Jersey City ir M. Brazaus
kaitė iš Chicago. Šiame su
sirinkime prisirašė prie vy
čių trys naujai nariai.

Apie įvykusį 27 L. Vyčių 
seimą pranešė K. Vaškas.

Pramogų komitetas prane
šė, kad kuopos išvažiavimas 
į Coney Island įvyks šešta
dienį, rugpiūcio 26 d. 6:30 
vai. popiet.

Šokių kom. pirmininkė F. 
Bernotaitė pranešė, kad vis
kas paruošta rugsėjo 30 d. 
įvykstantiems šokiams spor
to komitetas raportavo, kad 
mūs kuopos „soft ball” ra-

Lankėsi Baronaitė
P-lė M. Baronaitė, tautiš

kų šokių mokytoja, neaplen
kė ir Bostono. Čia prabuvo 
apie savaitę laiko. Mokė 
jaunimo grupes tautiškų šo
kių. Gaila, kad tuo nepasi
naudojo gausesni jaunimo 
būriai. Kalbėjo ir aiškino 
apie tautinius šokius per 
darbininkų radiją. Tautiškus 
šokius turėjo progos pade
monstruoti ir „D-ko” pikni
ke, kuriame dalyvavo apie 
2000 žmonių, šokiais žmonės 
labai domėjosi. Kai pakvietė 
sudaryti „Kalvelio” ratą, tai 
beveik visi norėjo dalyvauti.

Tautinių šokių pamokė ir 
mažų vaikučių grupę ir pa
kvietė atvykti į Lietuvių 
Dienos programą. Ne tik 
vaikučiai sutiko vykti, bet ir 
jų tėveliai sutiko juos leisti. 
Dabar apie 10 porų rimtai 
ruošiasi vykti į New Yorką 
ir pademonstruoti „Kubilą” 
ir „Kalvelį”.

Beveik visas Bostonas ruo
šiasi į Lietuvių Dieną 

Bostonas nejuokais ruo
šiasi vykti į Lietuvių Dieną 
Pasaulinėj Parodoj. Ruošia
si ne vien kaip žiūrovai, bet

• ; Tel.: MArket 2-5270 j;

GOLDEN STAR | 
BOTTLING CO. | 

Krallkauskas — Savininkes J*
Gamintojas Geriausios Rūšies •£ 

Nesvaiginančių Gėrimų o 
Pamėginkit mūsų speciali} Drink- •£ 

Mixer TOM COLINS j 
Taipgi parduoda lietuviško bra- .V 

voro'alų Iš New Britain $ 
CREMO „CONNECTICUT BEST” 4 
Pristato pareikalavus: galiūnams, a 

krautuvėms, vestuvėms Ir t.t.
Reikalaukite visur to vardo T 

Sodės Ir Alaus u

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

B. d. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

Vietinė parapija, kuriai 
lietuviai priklauso, surengė 
bazarą. Galim tikrai pasi
džiaugti, kad šis bazaras y- 
ra didžiausias visoje Long 
Island. Bazaras puikiai įruo
štas ir galima daug ką lai
mėti. šiemet, kaip ir pernai, 
didžiausi laimėjimai yra 
dviem asmenims pilnai ap
mokėta kelionė į 7 valsty
bes Europoje. Gal pasiseks 
kam iš lietuvių tai laimėti. 
Bazaras prasidėjo trečiadie
nio vakare ir baigsis šios sa
vaitės gale. Malonu matyti 
mūsų vyčių kuopos narius 
dirbant šį vertingą darbą.

Apsigynimo reikalams:
ALT. Sandaro 33 kuopa, 

Norwood, Mass. — $10.00; 
Kazys ir Petronėlė Mickū- 
nai — $5.00; Izabelė Vasi
liauskiene, J. M. Pečiulis - 
po $2.00, viso $19.00;

F. Endziulis, Blaine, Ohio 
— $5.00:

Juozas Gabrylavičius, Wa
shington, D. C. — $10.00; 
Juozas Wylksess — $5.00; ' 
Charles Kavaliauskas - 
$5.00; Liudvikas Eurkoos - 
$2.00, viso — $22.00;

Adomas Dausevičius, New 
York, N. Y._ — $20.00. 
Klaipėdos tremtiniams:

Lietuvių Mokslo Draugija, 
Pittsburgh, Pa. — $50.00;

Baltramiejus Tribulas, 
Philadelphia, Pa. — $5.00;

Moterų Vienybė, Brook
lyn, N. Y. — $60.00.
Įvairiems tikslams:

Juozas Gabrylavičius, Wa
shington, D. C. prisiuntė už 
WS. ženklelius ir pasus - 
$7.30.

Viso — $188.30.

Praeitą a 
nistracijoje 
los" skaityt, 
rėmėja p. H. 
nėjusi Lietu 
rami skirsty 

($15.00). 
ft proga 

užsimokėjo ] 
.Amerikos” i 
tojo $3.00. U 

p. H. Ze 
ne ačiū.

Klebonijai „shower party”
Bayonne moterys rugpiū- 

čio 17 d. surengė „shower 
party”. Vienos aukojo kle
bonijos reikalams pinigais, 
kitos atnešė gražias dova
nas. Labai daug gražių ir __ _______________ x
reikalingų dalykų įtaisyta. | Coney Island. Visi linksmai

Komp. A. S. Pocius tvar
ko muziką naujų lietuviškų 
šokių, kuriuos atvežė p-1. M. 
Baronaitė ir moko jaunimą 
šokti Lietuvių Dienai Pasau
linėje Parodoje.

Šie nauji šokiai su liepos 
mėnesio numeriu pradės eiti 
per „Muzikos Žinias”, todėl 
jaunimas galės juos įsigyti 
lengvomis sąlygomis.

Minor.

Lietuvos v 
hirsijos vade 
kelis ir re1 
Briedis, šią 
iš kelionės j 
tas. Aplankė 
targhą, Phi 
relandą ir 
tar susipaži 

, piskybininka 
sės iki Lietui 
kurie ekskui 
jau grįžo į Li

GenuineBigNewU.t

• At the price there’s nothing else like this 
remarkable new Frigidaire model! Built to 
the same high quality standards as the most 
expensive Frigidaire model made—with the 
same basic features that have made the 
name Frigidaire world-famous for econom
ical and safer food protection...long years 
of trouble-free operation. It’s the greatest 
value of the year! Don’t miss seeing it!

Set of highest quality Ovenware 
Dishes and Oven ware Water Ser
ver included at this low price!

DOZENS OF EXCLUSIVE FEATURES...INCLUDING SAME FAMOUS METER
MISER MECHANISM ... AND SAME FINEST QUALITY CONSTRUCTION 

FEATURES AS FRIGIDAIRE MODELS COSTING $100 MORE I

/z

IK: w

ONLY
\ MODELIAI
NUPIGINTA IKI

FRIGIDAIRE K METBMSH
H. FIIIEDMAN MUSIC SHOP
433 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-4798
APPROVED DEALER OF BROOKLYN EDISON CO.

Komp. J. Ži 
j) iš ilgos k( 
setu tikrino I 
irios Lietuvių 
rausiančius cht 
^kelionė siek 
j kurios į Nev 
ėjo 10 d. atvj 
ii — L. Vyčii 
irutės. Draug 
lis atvyks ir n
i chicagiečių
ii gerai pasiru

gražus 
Stovių Dienos 
dilgių. 
Šiuo laiku p, 

ir tikrina choru 
apylinkėje ii 
® teks vykti 
titerbury.

PIENO STR1 
BAIGIAM
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VIETOS ŽINIOS
LANKĖSI

eikalams:
aro 33 kuojį 
ss. - $10.oo; 
tronelė Ifiį

Izabelė Vast

$19.00;
s, Blaine, Obh

rylavičius,
• C. - $10.00; 
sess - $5.00; 
valiausias . 
kas Eurkoos -
• $22.00;
lusevičius, Net 
- $20.00.
imtiniams: 
okslo Draugu 
'a. - $50.00;
is Tribiiiį 
Pa. - $5.00; 
ienybė, M 
■ $60.00.
Lslams: 
irylavičius, W 
C. prisiuntė ui 
ius ir pasus-

Šiomis dienomis mūsų į- 
staigą aplankė aviacijos inž. 
A. Vasiliauskas, Lietuvos 
katalikų „XX Amžiaus” 
dienraščio bendradarbis. 
Svečias yra Amerikoje gi
męs, inžinieriaus mokslus 
baigęs Anglijoje ir dabar su
grįžęs į savo gimtinę. Kol 
kas gyvena Brooklyne.

Rugp. 23 d. redakcijoje 
lankėsi Vyt. Sirvydas, imi
gracijos inspektorius, atvy
kęs iš Kanados pasienio tar
nybos reikalais. Svečias pa
pasakojo džiugių žinių apie 

i Montreal© lietuvių ruošimąsi 
dalyvauti Pas. Parodos Lie
tuvių Dienoje.

„AMERIKOS” RĖMĖJA

88.30.

KOS ŽINIAS* 
I LIETU®
KIAI

Praeitą antradienį admi
nistracijoje lankėsi „Ameri
kos” skaitytoja ir nuoširdi 
rėmėja p. H. Zeikuvienė, lai
mėjusi Lietuvių Dienos do
vanu skirstyme 1-mą dova
ną ($15.00).

Ta proga p. Zeikuvienė 
užsimokėjo prenumeratą ir 
„Amerikos” reikalams paau
kojo $3.00. Už malonią para
mą p. H. Zeikuvienei taria
me ačiū. Adm.

LIETUVIŲ DRABUŽIAMS 
PIRMA VIETA

Sheffield pieno bendrovė 
rugp. 23 d. Pasaulinėje Pa
rodoje surengė tautinių dra
bužių kontestą. Dalyvavo 17 
tautų atstovų. Lietuviams 
atstovavo Lyraičių grupė. 
Teisėjų komisija gražiau
siais tautiniais drabužiais 
pripažino lietuvių; II vieta 
atiteko čekams; III — 
munams ir turkams.

TAUTIŠKŲ ŠOKIŲ 
GRUPĖMS

ru-

pa
jau

P-lės M. Baronaitės 
ruoštos tautiškų šokių 
nimo grupės prašomos iš
moktus šokius pradėti kar
toti, nes Lietuvių Diena jau 
visai arti. Šiuo metu p. Ba
ronaitė lankosi Bostono apy
linkėje, kur lavina jaunimą 
tautiškų šokių srityje. Šio 
mėnesio gale ji grįš į New 
Yorką ir tada patikrins vie
tines jaunimo grupes. Rug
sėjo 5 ir 8 d.d. bus bendros 
pratybos, per kurias bus ga
utinai pasiruošta Lietuvių 
Dienos programai. Pratybos, 
kaip numatoma, įvyks Klas- 
čiaus parko salėje, Maspe- 
the.

NAUJA^OPERETĖ

Vilnius .— Dėl įvairių len
kų administracijos statomų 
reikalavimų iki šiol dar ne
įsteigta Vilniaus krašto lie
tuvių ūkio draugija, kurios 
veikimu rūpinamasi nuo ge
gužės mėnesio.

Besiartinant naujų mokslo 
metų pradžiai, vienintelė 
Vilniaus krašte lietuvių Vy
tauto Didžiojo gimnazija vis 
dar neturi teisių. Vilniaus 
krašte jau nebėra ir nė vie
nos privatinės lietuviškos 
pradžios mokyklos. Į prašy
mus leisti vėl atidaryti kai 
kurias uždarytas lietuviškas 
privatines mokyklas iki šiol 
negauta jokio teigiamo atsa
kymo.

Švenčionių Storasta nelei
do Vilniaus lietuvių švieti
mo „Ryto” draugijai steigti 
savo skyrius Švenčionėliuose 
ir Guntaunykuose, o Adutiš
kio policija neleido skyriaus 
steigti Svilionyse.

pradėdamas planingą kovą 
su džiova, pirmiausia nori 
sustabdyti tos ligos tolimes
nį plitimą, kad sergantieji 
neužkrėstų sveikųjų. Todėl 
pirmoje eilėje bus gydomi 
sergą atvira džiovos forma.

Varėnos sanatorija plečia
ma ir joje bus gydomi ligo- 
nys sergą atvira džiovos for
ma. Tam reikalui bus įreng
tos modernesnės laboratori
jos. Be to, prie vienos ir ki
tos sanatorijos statomi va
saros barakai, kuriuose ga
lės tilpti taip pat nemažas 
skaičius sergančiųjų tuber
kulioze.
PERKŪNIJOS IR AUDROS 

NUOSTOLIAI

LIETUVOS GENERALINIO
KONSULATO PAIEŠKOMI 

ASMENYS

DAUG SKLANDYTOJŲ

Zarasai. — Netekus Ni
dos, Aero Klubas šią vasarą 
buvo įrengęs Zarasuose ban
domąją sklandymo mokyk
lą, kurioje per vieną mėnesį 
118 sklandytojų atliko 606 
skraidymus. Rugpiūčio 5 d. 
Zarasuose pasibaigė pirmoji 
oro skautų vadų stovykla. 
Zarasų miesto taryba įreng
ti prie Zarasų aerodromui 
paskyrė atitinkamą sklypą.

Ukmergė. — Perkūnija ir 
audros Ukmergės apskr. ūki
ninkams šiemet yra padariu
sios labai daug skaudžių 
nuostolių. Perkūno užmuštų 
žmonių ir gyvulių ir sude
gintų trobesių skaičiumi ap
skritis, tur būt, stovi pirmo
je vietoje, štai vėl, liepos 17 
d., apie 15 vai. Kaukiškių 
km., Musninkų valse, perkū
nas uždegė Antano Bareikos 
gyvenamąjį namą, iš kurio 
užsidegė klėtis ir abu trobe
siai galutinai sudegė. Tuo 
pat laiku perkūnas užmušė 
minėto Bareikos žmoną Ste
faniją, 45 metų amžiaus ir 
smarkiai pritrenkė du to pa
ties kaimo gyventojus — 
Vaclovą Giliūną, 32, ir Mo
destą Bareiką, 9 metų amž.

S. Pocius tar
auju lietuvį 
g atvežė p-ll 
moko jauniu 
j Dienai Pa® 
,e‘ 
okiai su liepi 
iriu pradės® 

Žinias", tofi 
ės juos 
ygomis.

Minor

GRĮŽO VERSLININKU 
ATSTOVAI

SER

$>•

Lietuvos verslininkų eks
kursijos vadovai, dr. J. Kaš- 
kelis ir redaktorius Alb. 
Briedis, šią savaitę sugrįžo 
iš kelionės po įvairias vie
tas. Aplankė Chicagą, Pitts- 
burghą, Philadelphiją, Cle- 
velandą ir kitus miestus, 
kur susipažino su lietuviais 
prekybininkais. Svečiai vie
šės iki Lietuvių Dienos. Kai 
kurie ekskursijos dalyviai 
jau grįžo į Lietuvą.

ŽILEVIČIAUS KELIONĖ

Komp. J. Žilevičius sugrį
žo iš ilgos kelionės, kurios 
metu tikrino Pasaulinės Pa
rodos Lietuvių Dienoje daly
vausiančius chorus. Šį kartą 
jo kelionė siekė ir Chicagą, 
iš kurios į New Yorką rug
sėjo 10 d. atvyks trys cho
rai — L. Vyčių, Pirmyn ir 
Birutės. Drauge su choris
tais atvyks ir nemažas skai
čius chicagiečių. Visur cho
rai gerai pasiruošę ir visur 
esąs gražus entuziazmas 
Lietuvių Dienos dalyvavimo 
atžvilgiu.

Šiuo laiku p. Žilevičius 
dar tikrina chorus New Yor
ko apylinkėje ir toliausia 
jam teks vykti jau tik į 
Waterbury.

PIENO STREIKAS 
BAIGIAMAS

Apie 10 dienų tęsesis New 
Yorko valst. pieno gaminto
jų streikas šią savaitę bai
giamas susitarimu. Pieno 
trūkumą New Yorko gyven
tojams teko skaudžiai pa
justi šios savaitės pradžioje. 
Streikui užbaigti daug prisi
dėjo New Yorko mayoras 
La Guardia. Ūkininkams už
tikrinta 2 dol. 15 et. už 47 
kvortas pieno.

DR. RIMAVIČIUS IŠVYKO 
Į LIETUVĄ

Dr. J. J. Rimavičius-Ray- 
mond neseniai išvyko į Lie
tuvą, bet grįš laiku vesti 
lietuvių kalbos kursų Colum
bia universitete. Apie lietu
vių kalbos kursus visas ži
nias suteiks prof. Clarence 
A. Manning. Lietuviai stu
dentai raginami ir kviečiami 
pasinaudoti lietuvių kalbos 
kursais žinomame Columbia 
universitete. x

Pasirodė nauja, graži vie
no akto operetė „Gražuolių 
karalaitė”. Muzika Ch. 
Gluck. Scenerijos labai leng
vos, dainos skambios, nesun
ki vaidinti, nesunku solis
tams bei duetus pildyti, nes 
muzika vidutinio registro. 
Muzikos knyga parduodama 
po $3.00. Libreto neparduo
dama — ji gaunama tik su
sitarus vaidinti. Už vaidini
mą mokama $10.00. Pinigus 
reikia siųsti su užsakymu. 
Susitarimui reikia rašyti: J. 
Steponaitis, 495 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIAI LAIMI SAVI
VALDYBIŲ RINKIMUOSE

VALKATŲ KARALIUS

Šiomis dienomis J. Stepo
naitis sulietuvino Vagabond 
King (,,Valkatų karalius”). 
Muzika Rudolf Friml. Veika
las gražus, nors jį vaidinti 
reikia didelių jėgų, brangių 
kostiumų ir scenos dekora
cijų. Šį rudenį „Valkatų ka
ralių” vaidins Chicagos cho
rai. Šnipšt.

AUDROS SKAUDŪS 
PADARINIAI

Varėna. — Liepos 21 — 23 
d.d. buvo renkama Varėnos 
valsčiaus (Vilniaus — Tra
kų apskr.) taryba. Rinki
mams visas valsčius buvo 
suskirstytas į 4 rajonus. Tri
juose rajonuose rinkimai į- 
vyko. Iš valsčiaus valdybos 
sudarytų kandidatų sąrašų 
išrinkti 4 lietuviai ir 4 len
kai tarybininkai. Iš valstie
čių sudarytų sąrašų išrink
ti 4 lietuviai ir 3 lenkai. Pa
vaduotojais išrinkti iš pir
mojo sąrašo 4 lietuviai ir 4 
lenkai, iš antrojo sąrašo — 
6 lietuviai ir 1 lenkas.

Zervynų kaimo rajono 
nebuvo patiekti 2 kandidatų 
sąrašai: vienas valsčiaus 
valdybos, antras — lietuvių. 
Į valsčiaus tarybą šiame ra
jone išrinkta 5 lietuviai, pa
vaduotojais išrinkti 4 lietu
viai ir 1 lenkas.

Dar laukiama duomenų iš 
ketvirtojo rinkimų rajono. 
Tikima, kad ir ten laimės 
lietuviai.

Kaunas. — Rugpiūčio 7 d. 
Lietuvoje siautė smarki au
dra. Kaune buvo sugadinta 
280 telefonų ir eilė tarpvals
tybinių telefono linijų. Žai
bas tą dieną nutrenkė kelis 
žmones. Kurkliuose perkūno 
nutrenktas seimo narys ūki
ninkas Klemensas Graužinis, 
kuris prieš audrą su darbi
ninkais dirbo lauke. Jo lai
dotuvės įvyko rugpiūčio 11 
d. Laidotuvėse dalyvavo sei
mo prezidiumas ir daugumas 
seimo narių, velionies brolis 
— Lietuvos pasiuntinybės 
prie Vatikano reikalų vedė
jas dr. Graužinis ir kt. Ve
lionis prieš karą lankė Vil
niaus gimnaziją, aktyviai 
dalyvavo Giedraičių atlietu- 
vinime, o 1918 m. nepriklau
somybės kovų metu kovėsi 
su Lietuvos priešais partiza
nų raitelių būryje ir husarų 
pulko eilėse.

Kaunas. — šiemet per Še- 
šuvos upę ties Gaure stato
mas susisiekimo ministeri
jos didelis gelžbetoninis til
tas, kurio statyba kaštuos 
apie 150,000 lt. Tiltas bus 
50 metrų ilgio ir turės dide
lės reikšmės susisiekimui su 
Taurage, Batakais ir Eržvil
ku.

PLEČIAMOS VALSTYBI
NĖS SANATORIJOS

Kaunas. — 1940 m. sausio 
15 d. Paryžiuje numatoma 
atidaryti Lietuvos dailės pa
rodą, kurią globos Prancū
zijos respublikos preziden
tas Lebrunas.

Anusevičius, Mykolas, 
Antano, kilęs iš Ukmergės apsk., 
Želvos valse., Karališkių kaime. 
Iki 1935 metų gyveno Brooklyne.

Paginskas, Jonas, iki 1936 m. 
gyvenęs Cambridge, Mass., o vė
liau išvykęs į Brooklyną.

Bausis, Povilas, iki 1937 metij 
lapkričio mėn. gyveno Shenan
doah, Pa., 419 Poplar St., bet 
kur vėliau persikėlė, nežinoma.

Bernatavičius, Martynas, sū
nus Martyno, gyvenęs Shenan
doah, Pa. ir būk tai apie 1919 
metus miręs.

Beržanskis, Kazimieras, kilęs, iš 
Žemaitis, Rietavo apylinkės. A- 
merikoje gyvendamas gydėsi 
džiovininkų sanatorijoje, New 
Jersey valstybėje.

Braslauskai, Antanas ir Kazi
mieras, iki 1937 —1938 metų gy
venę Osage, W. Va., P. 0. Box 
72. Turimomis žiniomis Antanas 
Braslauskas esąs miręs.

Bružinskas, Pranas, kilęs iš 
Šakių apskr., Bublelių valse., 
Slabadą kaimo ir gyvenęs New 
Britain, Conn., 22 Hurlbint St.

Burinskaitė, Elzbieta, į J. A. 
Valstybes išvykusi 1912 m. ir gy
venusi pas savo dėdę Juozą Ka
lėdą Connecticut valstybėje 
(East Windres?).

Daiginis, Antanas, ilgą laiką 
gyvenęs Brooklyne, o vėliau iš
vykęs. į anglių kasyklas.

Dočkai, Jurgis ir Kazys, kilę 
iš Panevėžio apskr., Smilgių 
valse., Manarto kaimo, į Jungti
nes Amerikos Valstybes išvykę 
1910 m. ir pradžioje apsigyvenę 
Philadelphia, Pa.

G rakauskas-Grachauskas, Vin
cas, sūnus Stasio, į Jungtines A- 
merikos Valstybes išvykęs 1914 
m. ir apsigyvenęs Boston, Mass.

Gricienė-Vilčinskaitė, Marijo
na, dar 1937 metais 'gyvenusi 415 
E. Washington St., Nanticoke, 
Pa.

Jančiauskienė, Viktorija, gyve
nusi Brooklyne, N. Y., 264 Lena 
Street.

sūnus

Jankevičius, Juozas, kilęs iš 
Panevėžio apskr., Pumpėnų vals., 
Jurgėnų kaimo. Iš Lietuvos išvy
kęs prieš 30 metų ir $abar gali 
turėti apie 65 metus.

Jaskutis, Ignas, 1929 m. gyve
nęs Wilkes-Barre, Pa., bet vėliau 
savo gyvenimo vietą pakeitęs.

Kalnis, Zigfridas, prieš karą 
gyvenęs Rygoje ir 1913 m. išvy
kęs į Jungt,’ Amer. Valstybes.

Kasperavičius, Adolfas, sūnus 
Antano, dar žinomas pavarde 
Kasper. Jis atvyko į Jungt. Ame
rikos Valstybes 1923 m. ir gyve
no Philadelphijoj, 1710 So. Front 
St., o vėliau 3333 Livingston St. 
Jo tėvai taip pat esą gyvi ir dar 
ne seniai gyvenę 2724 E. Ontario 
St., Philadelphia, Pa.

Kleiza, Juozas, atvykęs į Ka
nadą po karo ir ten gyvenęs iki 
1938 m., kame veikiausia ir da
bar tebegyvena. Konsulate yra 
jo atsargos liudijimas ir dvi fo
tografijos, kurios, nurodžius ad
resą, bus grąžintos.

Kranklys, Adomas, žinomas 
dar kaip Adam Kraul, kilęs iš 
Marijampolės apskr., Rudaminos 
parapijos. Į J. A. Valstybes at
vyko prieš 45 metus ir gyveno 
Pittsburghe.

Kuras, Juozas, į J. A. Valsty
bes išvykęs 1904 m. Pradžioje 
gyveno Hoboken, N. J., o vėliau 
persikėlė į Harrisoną, kame jo 
adresas buvo toks; Mr. Juozas 
Kuras, 3 Third St., Harrison, 
N. J.

Makauskaitė, Ona, duktė An
driaus ir Ievos Šaltės-Mokauskų, 
kilusi iš Marijampolės apskr., 
Šilavos valse., Žarstų kaimo, į J. 
A. Valstybes išvykusi 1896 m. ir 
pradžioje gyvenusi Waterbury, 
Conn.

Melinauskienė, Ona, gyvenusi 
nuosavuose • namuose 1702 Stan
hope St.. Brooklyn, N. Y.

Patapas, Pranas, sūnus Anu
pro, kilęs iš Krakių valse., Pi- 
lionių kaimo. Savo laiku gyveno 
Brooklyne, 178 Tros St., b vė
liau pasidaręs jūrininku.

Patremekaitis, Jonas, dar žino
mas pavarde Patrick, išvyko i J. 
A. Valstybes priš pat D. karą. 
1924 m. gyveno Fort McKinley,

Me., bet kame dabar gyvena, ne
žinoma.

Pocevifius, Pranas, kilęs iš Pa
nevėžio apskr., Pinevos valse., 
Nausėdos kaimo. Yra žinių, kad 
jis būk tai žuvęs anglių kasyk
lose Pennsylvania valst.

Povilionis, Jonas, 1928 m. gy
venęs ,5 South St., New York, 
N. Y.

Ramanauskas, Feliksas, sūnus 
Mykolo, 1922 m. gyvenęs 1755 
Park Ave. Jį gerai pažinęs Vla
das Sabūnas, bet jo adresas taip 
pat nežinomas. Ramanauskui gali 
tekti nemaža turto, jei jis būtų 
surastas, priešingai — pasinau
dos visai svetimi;

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam valgius ameri

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

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEID AT 

Savininkas

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS 

DR. J. VAITUUONIS

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

HAVEMEYER 8-O259 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND AVĖNUE 

MASPETH, N.Y.

GYDO b® peilio, be 
vaistų Ir be chemi
kalų, tik su savo 
plikomis rankomis. 
Visokios ligos yra 
gydomos: vyrų, mo
terų ir valkų. Pa
tarimai veltui.
VAI ANDOS: nuo 8 
ryte iki 8 vakare. 
Nedčldlenlais ir 
šventadieniais nuo 
10 ryte iki 1 po 
pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn,

Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

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

BROOKLYNE

e

Brooklyno Graboriai

EVergreen 8-9770

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

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

i
Graborius — Balsamuotojas 

Moderniška Koplyčia
i

M. P. BALLAS
(Bieliauskas) ,

Laidotuvių Direktorius
/

|
423 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.
660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

o Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

siu© metu Varėnoje ir 
Jurbarke. plečiamos valsty
binių sanatorijų patalpos, 
kad jose galėtų gydytis di
desnis skaičius tuberkulio
zės ligonių. Dabar Sveika
tos departamentas valdžios 
lėšomis gydo apie 180 ligo
nių, o naujų ligonių prašy
mų yra paduota apie 500. 
Gydyti tuberkuliozės ligonis 
ne valstybinėse sanatorijose 
kaštuoja per mėnesį 300 — 
400 lt., kai tuo tarpu savi
kaina yra žymiai mažesnė.

Sveikatos departamentas,

Tel. EV. 4-9672

PIRKITE RAKANDUS
DABAR JOSEPH GARSZVA

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC
Parduodame įvairius rakandus labai prieinamo

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

LIETUVIAMS DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Tel. EVergreen 7-8451

Graborius — Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(Radzevičius)

E3 Laidotuvių. Direktorius

ATSILANKYKITE
LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLUBE 

280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.
z BAR RESTAURANT & DANCING

TIKROS LIETUVIŠKOS DEGTINES, VISOKIŲ VALGIŲ, GĖRIMŲ

Svečiams bus duodama "souvenirs”

Galėsite sužinoti įvairiausių informacijų apie Pasaulinę Parodą, 
jūsų gimines, senus draugus ir pažįstamus.

SUEIKITE LIETUVIŲ CENTRE
280 Union Av., Brooklyn, N. Y. Klubo šeimininkas Jurgis Karpus

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y. 

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OF 
BARRY P. SHALINS

(Šalinskas)

Vestie E. Davis,
Licensed Mgr.

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

KOPLYČIAS SUTEIKIAM
NEMOKAMAI 

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

Tel. Newtown 9-4464

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

LAISNIUOTAS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Veronica R. Valantiejus

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



ĮVAIRIOS ŽINIOS

Apreiškimo Pan. švč. Parapijos

METINIS PIKNIKAS
NEW YORK, N. Y.

KARALIAUS, KARALIENĖS, KARALAIČIO IR KARALAITĖS RINKIMAI

ŠOKIAI BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Parapijiečiams įėjimas dykai. Kitiems 40 centų
DR. JOHN WALUK

ATOSTOGOSE MIRĖ

SVARBI PRAMOGA
BALIUS PAVYKO

Tel. STagg 2-7177

GERA DUONA

MAISTO

VYRŲ SIŪTAI, TOPCOATS IR OVERCOATS

ŠTAI MĖSŲ KAI KURIOS KAINOSREctor 2-2786

tija nori

paikinti bei 
^lietuvišku]

398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

dJNOAL 
SHOES

įai Lietuvo 
ib, viešėjus

Apreiškimo par. klebonas 
kun. N. Pakalnis išvyko į 
Marylando pajūrį pailsėti. 
Grįš prieš pat parapijos pik
niką, kuris įvyks rugsėjo 3 
d., Klasčiaus parke, Maspe-

Praeitą pirmadienį Rector 
stoty požeminiuose geležin
keliuose nualpo W. Freeman 
iš Louisiana valstybės. Tuo
jau paimtas ligoninėn ir su
rasta, kad jis išėjęs iš Louis
ville, turėdamas vos $1.10 ir 
kelis vyrų marškinius, ku
riuos manęs parduoti ir ki
tu kokiu būdu uždirbti pini
gų ir vykti pas seserį Lon
donan. New Yorke nevalgęs 
kelias dienas taip nusilpo, 
kad įėjęs į požemį sugriuvo.

^apykantą ir k 
Bį žmonijai š 
mybės ateitis”.,

CALIFORNIA

Į PORT

Klebono kun. J. Aleksiūno 
sutiktuvių vakarienė įvyks 
rugsėjo 6 d., Knapg Mansion

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Reiškimu, kac 
turėdama nepuoli 
& ir gerus sa 
himynais, 1; 
mėžto neutralus 
litai ištiksiant 
k j tarptautines 
ajas. Tiek visuo 
Triausybė šiuo k 
3 visiškai vienir 
ioie krašte v 
sms budėjimas,

į® panašių. Bi 
ji žmogus, atii 
mo Kūrėjo, pats 
pžūtį, kopčiau; 
įėjimus per 1 
įtaius jau; 
imis? Šiandi 
toge su Popiež 
įsakyti, kad ■ 
a „pakelti savo 
jį ir karšta ma 
iikščiausį, kad ė 
jmnas paliestų

į? Kodėl i 
ari būti paverč 
jogas nuo pavo 
jodei geležinkeli

New Yorko vidurmiesčio 
automobiliams tunelio, kuris 
jungs Queens, kasimo darbai 
baigiami. Liko dar 500 pėdų 
po upe iškasti.

patarties įte 
finoje jausm 
įtarimais, kla 
Rusimą ir nega 
$amo atsakyi 
^realus lail 
> York T: 

kokius klau
Jodei turi bi 

p^pos jaimuoi

daini- 
uošvė

8 Klaipedo 
'tiai neteko

Spalių 22 d. Jamaica bus 
jūrininkų paradavimai. Da
lyvausią apie 100,000 jūri
ninkų.

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos bendra Komunija bus 
ateinantį sekmadienį per 9 
vai. mišias.

Dabar visų liet 
sys nukreiptas į 
bir atėjo toks oi 
nešim*.

161 No. 6th Street

XAVERAS STRUMSKIS

Nepamainoma
Mes Egzaminuojame Akis ir 

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

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

Jaunų Katalikų Darbiniu' 
kų pasaulinis kongresas į' 
vyks Montrealyje, Kanado
je, 1942 m.

VALANDOS:
0—12 ryte 
1—8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

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

šventadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 8-9229

Brooklyno Navy Yard 
šiuo metu pasirodo per ma
žas. Federalinė valdžia nori 
užimti paupį, pradėjus nuo 
Navy Yard iki Sand gatvės.

August Lind, gyv. Bronx, 
atidarius Pasaulinę Parodą, 
dar nė vienos dienos neaplei
do neatvykęs į parodą. Pra
eitą sekmadienį buvo jo 106 
diena. Mano neapleisti nė 
vienos dienos, kol bus 150 
dienų. Tai darąs paminėti 
150 metų sukaktį nuo Wa
shington©, pirmo J. A. V. 
prezidento inauguracijos.

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

Queens apskrities vyriau
sybė uždraudė italui Polotta, 
kuris važinėja gatvėmis ir 
galanda peilius, skambinti 
varpeliu. Mat, kenkiama ra
mybei.

Dalyvaus antrajame N. J. Liet. Radio Valandos PIKNI
KE, kuris įvyks sekmadienį, rugsėjo (September) 3-čią, 
1939 m., Old Cider Mill Grove, Vaux Hall Rd., Union, N. J.

Programoje bus gerų kumštynių, ristynių ir akrobati
kos. Bus visokių žaidimų: bėgimai vyrams ir moterims 
ir kiti. Laimėtojams bus duodamos puikios dovanos. Be 
to, yra graži vieta atvirame ore kamuolius paristi.

Šokiams gros Radio Orkestras, vedamas Mikolo Matu
lionio. Bilietai iš anksto 40 c., prie vartų 50 c., vaikams 
25 centai.

Eis specialūs busai. Klausykite Radio sekmadienio ryte 
9:00 vai. iš stoties WHOM, Jersey City, N. J., 1450 klc.

(Skelb.)

Coney Island Mardi Gras 
— paradavimai — šiemet 
bus tarp rugsėjo 11 ir 17 d. 
Paradavimai įvyks vakarais.

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

Kodėl, kodėl? 
fieiiybė ir rii 
Meta partiją 
jetknr nuošii 
Ieško kitur ka

Parapijos piknikas pasise
kė. Nors atsilankyta nelabai 
gausiai, bet dalyviai gražiai 
linksminosi.

Pr. Dulkė su savo choru 
palinksmino dalyvius gra
žiomis dainelėmis. Kurie šo
ko, tai šoko, bet buvo tokių, 
kurie dirbo karaliaus, kara
lienės, karalaičio ir karalai
tės rinkimuose. Jie bėgiojo

Mūsų parapijos jaunuo
liai, minkšto sviedinio žaidė
jai, jau laimėjo paskutinį, 
septintą _ žaidimą. Dabar 
lauks, gal bus pakviesti dar 
su kuo „persiimti” ir vėliau 
tikisi už savo sugebėjimus 
gauti iš New Yorko miesto 
parkų valdžios taurę.

Reikalinga Sukelti 
Pinigų

Nassau apskrities ūkinin
kai sako, kad sausra išdegi
no visas daržoves. Tokios 
sausros niekas neatsimena.

East New Yorko piliečiai 
reikalauja ligoninės. Jau 
ruošiami planai; pastatymas 
ligoninės kaštuotų apie 7 mi
lijonus dolerių.

į motinomis 
flirtais mirčiž 
Rengti ginklai 
į turi būti a 
®a? Kodėl lij 
liū padaugintos 
Ikaras?” 
Iii vis klausiu

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

New Yorko valstybės pie 
no gamintojų streikas suma
žino New Yorko miestui pie
ną 50 nuošimčių. Žinoma 
daugiausia nukenčia netur
tingieji.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

už juos, nes tai yra labai į- 
domi pramogėlė. Rinkimų 
daviniai skelbiami kiekvieną 
sekmadienį „Parapijos Ži
niose” ir tai bus daroma iki 
pikniko dienos.

Kviečiame visus dalyvauti 
rinkimuose, taipgi ir didžiu
liame parapijos piknike.

salėje, Bedford Ave., Brook 
lyne. Bilietai po $1.50 asme
niui. Bilietai smarkiai per
kami.

Praeitą trečiadienį atida
rytas Meeker Ave., tarp 
Brooklyno ir Queens kelias. 
Pastatymas tilto ir žemė per 
Newtown upę kaštavo per 7 
milijonus dol.

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

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

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

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

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

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

IŠNUOMOJIMUI
Patogus, šviesus kambarys 

vienam arba dviem asme
nim. Patogus susisiekimas. 
Kreipkitės į:
„Amerikos” administraciją,

423 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.

Konservuoti HAMS ir PICNIC-HAMS 
krapuose rauginti AGURKAI

Mažiausias užsakymas — 3 dėžės

į LIETUVIŠKI
I (caramel) SALDAINIAI (supakuota po
II 50 dvisvarių kartonų dėžėn)

^LITHUANIAN-AMERICAN
? IMPORT & EXPORT GORPOBIIIOII

157 Chambers St., New York City

DAINŲ PROGRAMA — BENAS

Rugsėjo 3 d., sekmadienį, 
įvyks didžiulis Apreiškimo 
par. piknikas, kuriam darbš
tūs parapijiečiai smarkiai 
ruošiasi, laukdami didelio 
skaičiaus dalyvių ir iš kitų 
vietų. Daug susidomėjimo 
sukelia jau vedami „karališ
kos šeimos” rinkimai. Pikni
kas įvyks Klasčiaus parke.

Visiems parapijiečiams 
jau išsiuntinėti kvietimo lai
škai su bilietais, kurie duo
da teisę į pikniką. įeiti dy
kai. Atsitinka, kad kai kurie 
parapijiečiai pakeičia savo 
gyvenamąją vietą, bet kle
bonijai nepraneša savo nau
jo adreso. Dėl tos priežas
ties gal rasis tokių, kurie čia 
paminėtų kvietimų bei bilie
tų negavo. Kviečiame atsi
lankyti klebonijon ir ten bi
lietus gausite.

Visi parapijiečiai ragina
mi dalyvauti „karališkos 
šeimos” rinkimuose, siūlant 
savo kandidatus ir balsuoti

Amžinoji novena Dievo 
ko garbei įvyksta kiekvieną 
Motinos Stebuklingo Medali- 
pirmAdienį: lietuviškai 7:30 
vai. vak., angliškai 8:15 vai. 
vak. Jaunimas ypač gausiai 
šias pamaldas lanko.

Šeštadienį, rugpiūčio 19 d. 
Maspetho Lietuvių piliečių 
klubo patalpose įvyko ba
lius. Oras nors ir buvo lie
tingas, bet žmonių susirinko 
nemaža. Gausiai atsilankė 
svečių iš Brooklyno piliečių 
klubo su savo vadovu J. 
Karpiu. Taip pat atsilankė 
keletas asmenų ir iš Atletų 
klubo. Balius praėjo malo
nioje nuotaikoje. Rep.

NAUJOJE VIETOJE
REPUBLIC BAR & GRILL

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

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

h Yorko 
®ša, kad smai 
2šiškomunistii

žydai. Pas 
žsnistij žydišk 
pvienas redaktc 

Jdijos Sovieti

Rugpiūčio 20 d. įvyko 12 
vyčių kuopos išvažiavimas į 
Hopatcong, N. J. ežerą, kur 
vieta nepaprastai graži. Visi 
dalyviai linksmai ir malo
niai praleido laiką. Važiuo
jant autobusu visi dainavo 
lietuviškas dainas. Jaunimas 
prie ežero žaidė baseball, 
maudėsi ir linksminosi. Visi 
tuo išvažiavimu labai pa
tenkinti. Vargšas.

Konstantas Minkevičius, 
56 m. amž., gyv. 806 Macon 
St., Brooklyne, mirė rugp. 
17 d. Bushwick ligoninėje. 
Palaidotas rugp. 21 d. iš Ap
reiškimo bažnyčios į šv. Jo
no kapines.

Laidotuvėms patarnavo 
grab. J. Garšva.

Buvusio trubadūrų 
ninko K. Saurusaičio 
M. Aleksandravičienė, gyv. 
Stottville, N. Y., mirė rug
piūčio 21 d. savo namuose.

Velionė, ilgą laiką sirgusi, 
atsiskyrė su šiuo pasauliu, 
palikdama liūdesyje savo 
vyrą, dukrelę, žentą ir kele
tą anūkų. Laidojama Stott
ville kapuose.

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

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

Išpardavimas Eina Dabar Pas

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

Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

OPTOMETRISTS
- 335 Division Ave 

STagg 2-8342

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Ine.

Savininkas A. Shrupskis
ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

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

po parko dalyvius, rinkdami 
savo draugams balsus. Pa
tys kandidatai vaikščiojo po 
parką ir laukė, kuris jų bus 
laimėtojas.

Vakare apie 10 vai. kan
didatų lenta pernešta į salę, 
kur dar lenktyniuota ir ga
lutinai pasirodė toks prane
šimas :

„Angelų Karalienės para
pijos konteste, karaliaus, 
karalienės, karalienės, kara
laičio ir karalaitės rinkimuo
se dalyvavę asmenys ir to 
kontesto rezultatai:

Karaliaus:
V. Žemantauskas — 1756 b., 
V. Turulis--------------  1600,
kun. J. Laurynaitis — 2622, 
Alb. Nagin---------------1125,

Karalienės:
A. Pažereckienė — 3850 b„
U. Blažinskienė------- 3581,
A. Civinskienė------- 1340,
M. Putinienė----------- 608,
E. Nagin------------------ 185,
Mikalionienė-----------------5,
Jakaitienė------------------- 2;

Karalaičio:
J. Kučinskas (Chink) —540, 
J. Vaškas---------------  365,
S. Švedas----------------- 310,
V. Bružas-----------------218,
Bayer-----------------------160,
J. Garris-------------------- 31,
S. Aleksiūnas--------------10,
Mikelionis------------------- 2;

Karalaitės: '
Agn. Vasauskaitė — 1543 b., 
M. Pankevičiūtė------  807, l
J. Pauliūtė -----------------75,
H. Rapulskaitė-------75,
K. King--------------------- 50, j
E. Matukaitė---------- 30,
B. Sodaitė------------------ 10,
M. Pranytė-------------------2.

Išrinktais paskelbti: kara
lius — Vincas Žemantaus
kas, karalienė — A. Pažerec
kienė, karalaitis — Jurgis j 
Kučinskas ir karalaitė — 2 
Agnes Vasauskaitė. į

Piknike dalyvavo kun. K. ? 
Paulonis, šv. Jurgio par. kle- > 
bonas, kun. Petrauskas, Ap- s 
reiškimo par. vikaras. Nuo-n 
širdžiai visą darbą prižiūrė- į 
jo ir vadovavo kun. Laury- S 
naitis. J

Diena buvo graži, bet kar- 
tu ir labai šilta. Dauguma 
žmonių skundėsi, kad dėl ši
lumos nė į pikniką neatvy
kę. Well, kas norėjo, nei 
karščio nežiūrėjo — buvo 
piknike.

nuo dabar 
žmonių

!^ima džiaugti; 
ta įvairių 
kreipiant dėi 

bet keista 
įprantama t 

siekiai - 
'pasaulį visuo 
^išplėšti žm 
H Į Dievą ir 
f tisą žmoniją 
iMžiagiškun

VALANDOS:

DR. ED. W. ŽUKAUCKAS
4302 Flatlands Avenue P8®31

Tel. NAvarre 8-1919

Klasčiaus Clinton Parke,
Betts ir Maspeth Avenues, Maspeth, N. Y.

IRU - EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ KOMPANIJA) 

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

IŠTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS PA5 5AV^

/■. ■■ t


