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Kodėl, kodėl?
Vienybė ir rimtis.
Meta partiją.
Bet kur nuoširdumas?
Ieško kitur kaltes.
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Dabarties įtemptoje ap
linkumoje jausmai pinasi su 
protavimais, klausimas veja 
klausimą ir negalima surasti 
reikiamo atsakymo. Net ir 
toks realus laikraštis, kaip 
„New York Times”, stato 
štai kokius klausimus:

„Kodėl turi būti pralietas 
Europos jaunuomenės krau
jas dėl Dancigo ir Korido
riaus? Kodėl žaismavietės 
turi būti paverčiamos į ap
saugas nuo pavojaus iš oro? 
Kodėl geležinkelių stotys tu
ri būti užkimštos verkiančio
mis motinomis ir vaikais, 
paskirtais mirčiai, jei bus 
atidengti ginklai? Kodėl gat
vės turi būti apgaubiamos 
tamsa? Kodėl ligoninės turi 
būti padaugintos? Kodėl, iš 
viso, karas?”
Tai vis klausimai, kuriuos 

galima padidinti ištisa eile 
jiems panašių. Bet kas iš to, 
jei žmogus, atitrūkęs nuo 
savo Kūrėjo, pats ruošia sau 
pražūtį, kopdamas neva į 
laimėjimus per kitų žmonių 
švenčiausius jausmus ir net 
lavonus? Šiandie lieka tik 
drauge su Popiežiumi Pijum 
XII sakyti, kad visiems rei
kia „pakelti savo akis į dan
gų ir karšta malda prašyti 
Aukščiausį, kad Jo gailestin
gumas paliestų šį neramų 
pasaulį, kad Jis pašalintų 
neapykantą ir kad taip su
žibėtų žmonijai šviesesnė ra
mybės ateitis”.

Didelis Susidomėjimas Pas. Parodos 
Lietuviu Diena Europoje Susilaukta Taikos ir Karo' Neaiškios Kryžkelės
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Dabar visų lietuvių dėme
sys nukreiptas į Lietuvą, iš 
kur atėjo toks oficialus pra
nešimas:

„Politiniuose, sluoksniuose 
pareiškiama, kad Lietuva, 
turėdama nepuolimo sutar
tis ir gerus santykius su 
kaimynais, laikydamasi 
griežto neutralumo, yra įsi
tikinusi išliksianti neįtrauk
ta į tarptautines komplika
cijas. Tiek visuomenė, tiek 
vyriausybė šiuo klausimu y- 
ra visiškai vieningos, todėl 
visame krašte viešpatauja 
ramus budėjimas, vienybė ir 
rimtis”.
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New Yorko laikraščiai 
praneša, kad smarkiai trau
kiasi iš komunistinių organi
zacijų žydai. Pasitraukė ir 
komunistų žydiško laikraš
čio vienas redaktorius. Tai 
Vokietijos Sovietų Rusijos 
sutarties padarinys. Išstoju
sieji iš komunistų žydai pa
reiškė nuo dabar dirbsią A- 
merikos žmonių gerovei ir 
demokratijai.

Galima džiaugtis drąsiais 
išstojimais įvairių komunis
tų, nekreipiant dėmesio į jų 
tautybę, bet keista, kad taip 
vėlai suprantama tikrieji ko
munistų siekiai — paskan
dinti pasaulį visuotinėje su
irutėje, išplėšti žmonėms ti
kėjimą į Dievą ir tada pri
versti visą žmoniją vergauti 
pliko medžiagiškumo dievai
čiui.

Amerikos lietuvių nuošir
džiai laukta Pasaulinės Pa
rodos Lietuvių Diena visiš
kai arti. Esame jos išvaka
rėse. Gaunamos žinios Rudy
te liudija, koks didelis ja 
susidomėjimas lietuvių kolo
nijose.

Chicagos lietuviai atsiun
čia tris chorus — Vyčių, 
Pirmyn ir Birutės; jie va
žiuoja specialiu traukiniu, 
kuriuo ruošiama plati chica- 
giečių ekskursija. Ekskursi
joje būsią apie 300 lietuvių. 
Pittsburgho lietuvių ekskur
siniam traukiniui, kurs at
vyks į New Yorką rugsėjo 
10 d. ryte, vadovauja Vaiz
bos Butas, kuris pagelbsti 
atvykti ir dviejų parapijų 
chorams, šioje ekskursijoje 
irgi numatoma turėti apie 
300 asmenų. Kanados lietu
viai atvyksta ekskursijomis 
iš Toronto ir Montrealiaus; 
atvyksta jų ir du chorai.

Detroit lietuviai vyksta 
atskiromis grupėmis. Iš 
Pennsylvanijos organizuo
čiausi bus Wyoming Klonio 
lietuviai, kurių atvyks net 
15 autobusų ekskursija šeš
tadienį, rugs. 9 d. Jie apsi
stos Hotel New Yorker pa
talpose. Manoma, kad minė
tos apylinkės lietuvių būsią 
bendroje ekskursijoje per 
600. Pennsylvanijos lietuviai 
dar bus organizuotai atsto
vaujami iš šių vietų: Phila
delphia, Mahanoy City, She
nandoah, Girardville ir 1.1.

Specialiomis traukinių ek
skursijomis atvyksta Bosto
no ir Hartfordo lietuviai. Iš 
New Haven, Waterbury, 
Bridgeport atvyks gausios 
ekskursijos autobusais. Am
sterdamo lietuviai vyksta 
autobusais, žodžiu, visur ju
dėjimas didžiausias, iš visur 
plaukia žinios, kad Lietuvių 
Diena turės daugtūkstanti- 
nes lietuvių minias.

Suprantama, kad New 
Yorko artimų apylinkių lie
tuviai pasistengs pagelbėti 
iš toliau atvykusiems lietu
viams kuo tiktai galės, kad 
tik jiems būtų malonu pra
leisti laiką Lietuvių Dienoje. 
Nakvynių reikalu jokios bai
mės nėra. New Yorke ir pa
rodos aplinkumoje yra pa
kankamai registruotų kam-

barių, apie kuriuos galės pa
informuoti vietos lietuvių 
laikraščiai.

„AMERIKOS” SKAITYTO
JŲ IR PLATINTOJŲ 

DĖMESIUI

Paskutiniu laiku gauname 
nemažai nusiskundimų, kad 
keliose vietose „Amerika” 
atskirais numeriais ir ryšu
liais gaunama žymiai pavė
luotai. Nors mes atkreipėme 
pašto vadovybės dėmesį, bet 
mums reikia įrodymų raštu, 
todėl maloniai prašome pa
rašyti administracijai ang
liškai pranešimus, kurios 
savaitės „Amerika” gauta 
pavėluotai arba visiškai ne
įteikta.

„Amerika” išvežama į pa
štą kiekvieno ketvirtadienio 
rytą, apie 9 vai., tad visur 
skaitytojus ir platintojus 
turi pasiekti ne vėliau šešta
dienio. Už pranešimus būsi
me labai dėkingi.

Administracija.

UŽ DANCIGĄ LIETUVĄ?

Maskva. — Amerikiečių 
laikraščių korespondentų ži
niomis, Sov. Rusijoje esąs 
nemažas susirūpinimas dėl 
Lietuvos likimo, nes mano
ma, kad Anglija galinti Vo
kietijai pasiūlyti Dancigą ir 
Koridorių Lietuvos sąskai- 
ton, leisdama Lenkijai gauti 
laisvą išėjimą prie jūros per 
Lietuvą.

Londone ir kitur tokiij ži
nių visiškai nėra. Kai kurie 
radijo pranešėjai paminėjo, 
kad Lietuva pašaukusi 3 
klasių atsargos karius, bet 
šios žinios ir užginčytos.

EUROPOS LAIVAI 
SULAIKOMI

New York. — Uostų vado
vybės įsakymu, New Yorko 
uoste sulaikyti vokiečių 
„Bremen”, prancūzų „Nor
mandie” ir anglų „Aąuita- 
nia” laivai, kuriems neleista 
iš uosto išvykti tol, kol 
bus smulkiai jie apžiūrėti, 
ar neveža karinės medžiagos 
iš šios šalies.

Neaiškūs keliai
Europos tarptautinė pa

dėtis praeitą savaitę ir šios 
pradžioje nuolat svyravo 
tarp neaiškios taikos ir kru
vino karo. Kiekvieną valan
dą radijas ir laikraščiai pra
nešinėjo neva naujas žinias 
apie vis pasikeičiančią padė
tį. Sunku savaitraščiui pa
teikti naujas žinias apie kas 
minutę besikeičiančią padėtį, 
nes iki šie žodžiai pasieks 
skaitytoją, jau daug kas 
bus pasikeitę. Tad teks pasi
tenkinti tik buvusių įvykių 
apžvalga;

Sovietų Nacių pinklės
Europos padangė jau ke

linti metai ypatingai nerami. 
Nuolat įtempimas dėl neaiš
kaus rytojaus. Praeitą sa
vaitę tas rytojus liko dar 
neaiškesnis, kai Vokietija 
pasirašė nepuolimo sutartį 
su Sovietų Rusija. Rugpiūčio 
23 d. Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris Ribbentrop 
dramatiškai nulėkė orlaiviu 
į Maskvą, kur jį sutiko Ru
sijos aukšti pareigūnai, pa
puošę svečiui paskirtą auto
mobilį nacių svastikos ženk
lu. Po dviejų pasikalbėjimų 
Kremliuje jau buvo pasira
šyta nepuolimo sutartis. Kai 
Ribbentrop ir Sovietų užsie
nio reikalų komisaras Molo
tovas rašėsi ją, liudininku 
buvo pats Stalinas, kurio di
riguojamas komunizmas iki 
šiol skelbėsi esąs didžiausias 
nacizmo prješas.

Nepuolimo sutartis pasi
rašyta dešimčiai metų. Joje 
abi šalys pasižadėjo ne tik 
nekariauti viena prieš kitą, 
bet ir nedalyvauti jokiose 
sąjungose, nukreiptose prieš 
jas, taip pat neremti, nei 
tiesioginiai nei netiesioginiai, 
tos valstybės, su kuria viena 
iš sutartį pasirašiusių vals
tybių turėtų karinius veiks
mus. Sutartyje nėra jokio 
žodžio, kad sutartis galėtų 
būti nutraukta, jei bet kat
ra ją pasirašiusi šalis užpul
tų trečią valstybę. Abi šalys 
pasižadėjo informuoti viena 
kitą abi šalis liečiančiais 
klausimais.
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Neseniai Lietuvos laikraš
tininkams, viešėjusiems Vo
kietijoje, atsakingas vokie
čių pareigūnas, vienas mini- 
steris, pareiškė, kad jie, lan
kydamiesi Vokietijoje, turė
sią progos įsitikinti, kad vi
sa Vokietija nori Lietuvai 
tik gera.

įdomu, ar žinojo tas mi
nisteris, kaip elgiamasi su 
lietuviais Klaipėdos krašte, 
kur lietuviai neteko visų mo
kyklų, organizacijų, kur įsa
kyta išnaikinti bet kokius 
pėdsakus lietuviškumo ?

Šiomis dienomis So. Rusi
jos pavilijono Pasaulinėje 
Parodoje vadovybė iš savo

rodomų paveikslų sąrašo iš
metė filmą, kurioje rodyti 
Vokietijos nacių darbai, nu
kreipti prieš žydus, šis pa
veikslas neberodomas nuo to 
laiko, kai Sov. Rusija pasi
rašė taikos ir nepuolimo su
tartį su Vokietija.

Kol Rusijai nebuvo aiškus 
Vokietijos nusistatymas jos 
atžvilgiu, tol jos komunisti
nė įtaka stengėsi visur kenk
ti naciams. Dabar jau kiti 
laikai. Rusija eina išvien su 
naciška Vokietija, tad ko
munistai ištraukia ir savo 
propagandą prieš nacius.

Komunistų „Laisvė” vadi
na Chamberlainą išdaviku ir 
sakosi netikinti jo kalbų an
glų parlamentui nei vienu 
žodžiu. Ji rašo, kad „savo 
širdy Chamberlainas nori ne 
nacišką Vokietiją sumušti, 
bet ją sustiprinti”.

Bet kokiu vardu vadinti 
Staliną, kurs viename kam
baryje klausėsi Anglijos ir 
Prancūzijos štabų karinių 
paslapčių, o kitame ruošė 
plunksną pasirašyti sutartį 
su Vokietija, nesustiprinda
mas ją apčiuopiamomis vil
timis ?

— Iš Kauno šiemet į įvai
rias vasarvietes ir kaimus 
išvyko vasaroti 20,000 žmo
nių.

Kaunas. — Sovietų Rusi
jos vyriausybės pakviestas, 
žemės ūkio ministeris dr. 
Krikščiūnas išvyko į ten 
vykstančią didelę žemės ūkio 
parodą.

Lietuva Laikysis Griežto Neutralumo

Jurbarkas. — Čia įvyko 
nepaprasta šventė, kurią su
rengė savanoriai, šauliai, ko
operatininkai, jaunieji ūki
ninkai ir kitos vietos orga
nizacijos. Į šventę atvyko 
teisingumo ministeris dr. 
Tamošaitis ir žemės ūkio mi
nisteris dr. Krikščiūnas. 
Teisingumo ministeris savo 
kalboje pasakė, kad Lietuva 
materiališkai ir morališkai 
ginkluojasi, kaip ir kitos ša
lys, bet tie mūsų ginklai ne
bus pavartoti nė prieš vieną 
kaimyną tol, kol kaimynas 
nepažeis Lietuvos teritorijos 
ir jos nepriklausomybės. 
Lietuva laikysis griežto ne
utralumo ir nė vienam ne
talkininkaus kare prieš kitą 
kaimyną, bet savo žemės ne
užleis be žūtbūtinės kovos 
niekam. Kalbėdamas apie 
jūrą, ministeris pareiškė, 
kad jūrą mes visi branginsi
me ir ginsime nuo visų, kas 
kėsintųsi ją iš mūsų atimti,

mus nustumti nuo jūros, čia 
mes visi turime pasižadėti 
visomis išgalėmis, net gyvy
bės negailėdami, ginti jūrą.

Žemės ūkio ministeris pa
stebėjo, kad didelio pelno 
kraštui duoda pieno ūkis, iš 
kurio Lietuvos ūkininkai 
gauna daugiau kaip 50 mil. 
lt. per metus, iš kiaušinių 
ūkio gauna — per 10 mil. 
lt. ir iš kiaulių ūkio — 70 — 
80 mil. lt. Ragindamas ūki
ninkus burtis į kooperacijas, 
ministeris užtikrino, kad 
tuomet ūkininkai savo gero
vę dar labiau pakels. „Nesi
giriant reikia pasakyti, kad 
esame padarę labai daug. 
Sukūrėme jau savo pramonę, 
turime kariuomenę, kuri pa
siryžusi kiekvienu metu gin
ti mūsų žemę, turime daug 
mokyklų ir kt. vertybių. Vi
sa tai matydami mes turime 
dar labiau pasiryžti, kad bū
tume amžinai laisvi, nepri
klausomi”.

Apgaulės padarinys
Ši sutartis pasirašyta 

Maskvoje tuo metu, kai ten 
tarėsi Anglijos, Prancūzijos 
ir Sovietų Rusijos kariuome
nių vyriausių štabų atsto
vai. Anglų ir prancūzų kari
niams atstovams paliko tik 
viena išeitis — tuojau išvyk
ti iš Maskvos, iš tos vietos, 
kur jie buvo labai apgaulin
gai suvilioti, kur jų pasaky
tos karinės paslaptys galėjo 
būti išduotos naujam Sovie
tų sąjungininkui.

Sutartis nustebino Angli
jos ir Prancūzijos vyriausy
bes. Londone ir Paryžiuje 
netikėta, kad Maskvos 
Kremliaus vadas galėtų ves
ti tokią dviveidišką politiką 
— tartis su anglais ir pran
cūzais dėl bendro gynimosi 
sąjungos ir tuo pačiu laiku 
vesti slaptas derybas su na
cių vyriausybe. Ypatingai 
sutartis pasmerkta Prancū
zijoje, kur didžiausias sąmy
šis kilo stiprioje komunistų 
partijoje. Ten komunistų va
dovybė, paklusni Maskvos į- 
sakymams, tuojau pasiuntė 
sveikinimo telegramą Stali
nui už... „pasitarnavimą tai
kai”. Prancūzijos vyriausy
bė sukonfiskavo prancūzų 
komunistų dienraštį, įdėjusį 
tą sveikinimą. Ateinančios 
žinios liudija, kad daug 
prancūzų išstoja iš komunis
tų partijos, kurios vyriau
sias centras — Maskva — 
ištiesė bendradarbiavimo 
ranką galimam Prancūzijos 
priešui.
Popiežiaus ir kitų pastangos

Kai grįžo į Berlyną minis
teris Ribbentrop, tuojau 
laukta, kad Hitleris skubiai 
paskelbs savo kariuomenei 
įsakymą žygiuoti į Dancigą 
ir Rytprūsių koridorių, bet 
taip neįvyko. Hitleris neva 
laukė atsakymų iš Anglijos 
ir Prancūzijos į jo reikalavi
mus gauti Dancigą ir Kori
dorių prieš bet kokias dery
bas. Tuo pat laiku taikos 
gelbėjimo reikalu įtakingai 
prabilo Popiežius Pijus XII 
ir prezidentas Roosevelt. Po
piežius kreipėsi per radiją, 
pasakydamas labai gilią kal
bą, kviesdamas valstybes ir 
jų atsakingus pareigūnus 
suprasti savo pareigas Dievo 
ir žmogaus atžvilgiu. Prezi
dentas Roosevelt nusiuntė 
laišką Italijos karaliui, nuro
dydamas savo įsitikinimą, 
kad Italijos karalius gali 
daug padaryti gresiančiam 
karui pašalinti.

Roosevelto laiškai
'Netrukus Roosevelt nu

siuntė laiškus Lenkijos pre
zidentui Moscickiui ir kanc
leriui Hitleriui, kviesdamas 
žmonijos gerovės ir krikš
čioniškų idealų vardan pa
šalinti karo pavojų ir kilu
sius nesusipratimus spręsti 
taikiu būdu; jis pasiūlė 
abiem valstybėms tiesiogines 
derybas, sudaryti arbitražo 
komisiją arba pasikviesti 
tarpininką. Į šį pasiūlymą 
tuojau atsiliepė Moscickis ir 
pareiškė Lenkijos vyriausy
bės sutikimą tartis, jei bus 
sudaryta taikos atmosfera. 
Hitleris nieko neatsakė. Ta
da Roosevelt vėl nusiuntė 
laišką Hitleriui, pridėdamas 
Moscickio atsakymą, bet ir 
į antrą laišką jis nesulaukė 
jokio atsakymo.

„Išsibaigusi kantrybė”
Prancūzijos vyriausybei 

pareiškus, kad Prancūzija 
griežtai laikysis savo paža
do pagelbėti Lenkijai, Hitle

ris pasišaukė Anglijos ir 
Prancūzijos ambasadorius ir 
įteikė jiems raštu savo pa
reiškimus, kuriuose nurodė, 
kad jo kantrybė esanti išsi
baigusi, kad jis negalįs tai
kiu būdu priversti Lenkijos 
atiduoti Vokietijai Dancigą 
ir Koridorių. Savo laiške 
Prancūzijos premjerui Dala- 
dier Hitleris nurodė, kad 
Prancūzijai nesą jokio pavo
jaus iš Vokietijos, kad Vo
kietijos Prancūzijos siena 
esanti galutinė. Hitleris nu
rodė, kad jis atlieka tik pa- 
trijotinę pareigą, reikalau
damas Dancigo ir Korido
riaus; panašiai, sako Hitle
ris, elgtųsi kiekvienas gar
bingas prancūzas, jei jo val
stybė būtų nuskriausta. Hit
leris laiške nurodė ir tokį 
savo įsitikinimą: jei, esą, 
abiems valstybėms vėl tektų 
atsidurti karo lauke, tai Vo
kietija kovotų neteisybei pa
šalinti, o prancūzai — netei
sybei palaikyti.

Griežtas gynimas
Ir Anglijos ir Prancūzijos 

vyriausybės į Hitlerio parei
škimus atsakė vieningai ir 
griežtai, nors ir neuždaryda- 
mos durų tolimesnėms dery
boms. Anglija pareiškė, kad 
dabartinis ginčas gali būti 
sprendžiamas taikiu būdu, 
kad karas visai nereikalin
gas, nes jis būtų be jokio 
pagrindo. Anglija tvirtai pa
reiškė, kad ji laikys savo 
žodį Lenkijos gynimo atžvil
giu. Kada Lenkijai grės pa
vojus, pati Lenkija nuspręs 
ir tada Anglija tuojau eis į 
pagalbą. Panašiai atsakė ir 
Prancūzija.

Gavęs Anglijos atsakymą, 
Hitleris vėl parašė naują 
laišką Anglijos vyriausybei; 
naujas siūlymas atvežtas or
laiviu. To laiško turinys, 
rašant šiuos žodžius dar ne
buvo žinomas, bet buvo pra
nešta, kad Hitleris jau suti
kęs eiti į tiesiogines dery
bas su Lenkija. Anglijos vy
riausybė atsisakė paskelbti 
naujausio laiško turinį, bet 
tuojau pradėjo ruošti savo 
naują atsakymą. Nuo šio at
sakymo, sakoma, priklausy
sianti Hitlerio tolimesnė 
veikla.

Lenkų pasiruošimas
Lenkijoje esanti drąsi 

nuotaika ir pasiryžimas gin
tis iki paskutiniųjų, šiuo me
tu sumobilizuota 3 milijonai 
karių. Šis skaičius galįs bū
ti padidintas dar trim mili
jonais. Lenkijos kariuome
nės vadovybės rūpestingumą 
padidino vokiečių kariuome
nės sukoncentravimas Slova
kijoje, prie pat Lenkijos pa
sienio pietuose. Vokiečių 
kariuomenė jau užėmė taria
mai nepriklausomos Slovaki
jos respublikos sostinę, Bra
tislavą. Slovakijos min. pir
mininkas ir prezidentas Tiso 
pareiškė, kad Slovakija yra 
ne tik Vokietijos protekto
rate, bet ir kad slovakai ko
vosią drauge su vokiečiais. 
Dėl šio pareiškimo Lenkijos 
vyriausybė atsiuntė Slovaki
jai griežtą protestą.

Varšuvoje suorganizuotas 
savanorių talkos darbas ap
kasams ir rūsiams iškasti, 
kur būtų galima pasislėpti 
nuo bombardavimų iš oro. 
Keli šimtai tūkstančių var
šuviečių išvyko į valstybės 
vidų, į kaimus. Visoje šaly
je sudaryti ir moterų kari
niai padaliniai. Savanorės 
moterys ir merginos pagel
bės kariams ir kariauti ne

galintiems seniams ir vai
kams, jei kils karas.

Dancige padėtis labai 
įtempta. Dancigo senatas, 
norėdamas stipriau įerzinti 
lenkus, priėmė įstatymą, 
kuriuo paskelbė Dancigo na
cių vadą Foersterį valstybės 
galva. Tai veiksmas, griežtai 
prieštaraująs Tautų Sąjun
gos nustatytai santvarkai. 
Dėl šio žygio lenkai išlaikė 
reikalingą ramumą ir neda
vė vokiečiams jokios progos 
sudaryti provokacijos.

Nau ji taikos bandymai
Rugpiūčio 29 d. tarpinin

kavimo žygių ėmėsi Belgijos 
karalius Leopoldas ir Olan
dijos karalienė Vilhelmina, 
pasisiūlydami būti tarpinin
kais. Radijo pranešimais, 
Berlyne šis žygis buvęs su
tiktas palankiai. Visa tai ro
do, kad Vokietija kariauti 
nenori, juoba, kad Italija la
bai neaiškiai demonstruoja 
savo pritarimą Vokietijai. 
Romoje esantis didelis nepa
sitenkinimas pasirašyta Vo
kietijos Sovietų Rusijos su
tartimi, kuri sudaryta be 
Mussolinio žinios. Italų 
spauda tačiau aiškiai remia 
Vokietiją ir nurodo, kad len
kai turį būti išmintingi ir 
suprasti vokiečiu reikalavi
mus. Rugpiūčio 30 d. paties 
Mussolinio laikraštis nurodė, 
kad netrukus bus panaikinta 
paskutinė Versalės sutarties 
neteisybė.

Įvykiai Japonijoje
Visai dabartinei padėčiai 

atitinkamos reikšmės teikia 
ir Japonija, kur įvyko vals
tybės politinės krypties per
silaužimas ryšium su Vokie
tijos Sovietų Rusijos sutar
timi. Japonijos ministerių 
kabinetas, kurs bendradar
biavo su Vokietijos Italijos 
ašimi, atsistatydino ir da
bar jau sudaryta nauja vy
riausybė, kuri nesikišianti į 
Europos valstybių reikalus 
ir visą savo veiklą nukreip
sianti į Aziją, siekdama ar
timesnio bendradarbiavimo 
su Anglija ir Jungt. Ameri
kos Valstybėmis.

Paskutinės žinios
Leidžiant laikraštį į spau

dą, paskutiniai radijo pra
nešimai buvo tokie:

Lenkijoje paskelbta visuo
tinė mobilizacija, palietusi 
vyrus iki 40 metų amžiaus. 
Iš Varšuvos ir kitų didesnių 
miestų išgabenami vaikai, 
moterys ir seniai.

Hitleris savo paskutinia
me pasiūlyme rugsp. 30 d. 
Londonui pareiškęs tokias 
sąlygas:: per 24 valandas į 
Vokietiją turi atvykti Len
kijos pilnai įgaliotas mins- 
teris, kurs pasirašytų sutiki
mą tuojau atiduoti Vokieti
jai Dancigą ir Koridorių. 
Kai šis atidavimas bus įvyk
dytas, tada Vokietija mielai 
priimsianti Anglijos pasiū
lymą tarpininkauti dery
boms su Lenkija tolimes
niems ginčo klausimams iš
spręsti.

Iš Londono pranešta, kad 
Angli j a. paskutinius Hitlerio 
siūlymus atmetė. Ryšium su 
tuo Europos taikos ir karo 
padėtis turėjo paiškėti labai 
veikiai. Prancūzijoje visiš
kai pasiruošta bet kokiems 
galimumams. Iš Paryžiaus ir 
kitų miestų išgabenti vaikai 
į saugias vietas.

Kai šie žodžiai bus skaito
mi, malonūs skaitytojai gal 
jau žinos, kur pateko pasau
lis, kas ištiko milijonų žmo
nių gyvybes.
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Atūžia, atšvilpia, atšniokščia bangos, 
kaip milžinai kalnai baltom viršūnėm. 
Naktis. Ir jūra siautėja ir trankosi, 
ir paskandins kiekvieną burlaivį ir škūną.

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai korespon
dentams negrąžinami, jei tam .tikslui neprislunčlama pašto ženkli}.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

Ir kas išdrįs tą naktį dūkstančią 
išplaukti į erdves žiauriai įsiutusias?! 
Nuskendo be žinios ne vienas tūkstantis, 
ir dingo siaubo šauksmas putose.

Ar Bus Tikras Rytojus?
Dieną ir naktį gresiąs naujas pasaulinis karas giliai jau

dina visą pasaulį, skaudžiai paliečia lietuvių tautą. Koks 
likimas ištiktų Lietuvą, jei milijonai žmonių vėl būtų pa
plukdyti kraujo upėse, nuodingų dujų sūkuriuose, grana
tų skeveldrų audrose? Tai klausimas, kurs dabar jaudina 
kiekvieną lietuvį, nekalbant jau apie gilų, bendrą susijau
dinimą dėl žmogaus dorovės visiško susmukimo, kai vals
tybių vadų žaidžiama milijonų žmonių gyvybėmis, lyg jos 
būtų jų rankų pirštinėmis.

Ne vienas lietuvis pagalvoja, kurion padėtim patektų 
Lietuva, jei kiltų Lenkijos Vokietijos karas. Nors daug 
būtų vilionių, bet sveikai protaujančiam aišku, kad vienin
telis Lietuvai gelbėjimosi kelias — laikytis griežto neu
tralumo. šiandie reikalinga labai karštai Tėvynę mylinti 
širdis, bet ir labai šalta galva.

Niekam ne paslaptis, kad Lenkija negali turėti jokios 
teisės laukti šiltų ir nuoširdžių simpatijų iš Lietuvos, ku
riai ji padarė labai daug žalos. Lenkija ne tik sulaužė 
savo 1920 metų spalių 7 d. duotą žodį Suvalkuose, bet 
jos visa politika per 20 metų buvo nukreipta žiauriai nai
kinti lietuviškumą užgrobtame Vilniaus krašte. Ta politi
ka vedama net ir šiuo metu, kai Lenkijai reikalinga visų 
jos gyventojų vieninga nuotaika. Dar liūdniau — nese
niai pasirodė Vilniaus krašte lenkų išleisti atvirukai su 
žemėlapiu, kur kalbama apie naują Lenkijos Lietuvos ben
drą valstybę... Taigi, lenkų romantiškos svajonės atgai
vinti uniją dar neišgaravo.

Lietuvos gyventojai ir Amerikos lietuviai vargu ar ka
da užmirš praeitų metų Lenkijos ultimatumą, kai Lenki
jos gyventojai rinkosi į gausingus susirinkimus ir šūkavo, 
reikalaudami kariuomenės žygiavimo į Lietuvą. Taip pat 
negalima pamiršti ir Lenkijos dalyvavimo praeitais me
tais Čekoslovakijos mėsinėjime. Jei lenkai tada nebūtų 
plėšę- Čekoslovakijos,Kgal šiandie nebūtų kilęs ir Dancigo 
grąžinimo klausimas.

Bet visa tai praeities dalykai. Politika, kaip nelabai se
niai pareiškė Lietuvos liaudininkų vadas Sleževičius, ne
žiūri į praeitį, jai rūpi tik dabartis ir ateitis. Šiuo sume
timu gal ir reikėtų jausmus apmalšinti ir žvelgti atvirai į 
dabartį ir į galimą rytojų. Turime žinoti, kad vokiečiai 
niekada nebuvo ir lietuviams draugingi. Tai praeities da
lykas, bet kaip jie elgiasi šiandie? Pranešimai iš Klaipė
dos rodo, kad ten visu skubotumu ir žiaurumu viskas nai
kinama, kas tik lietuviškumą primena. Tad kur garanti
jos, kad Vokietija prietelinga Lietuvai ir lietuviams?

Į dabartinę Europos tragediją reiktų žiūrėti ne vien 
grynai dviejų susikirtusių tautų hegemonijos ir gyvybės 
akimis. Jau atėjo valanda, kai turi būti sprendžiamas 
tam tikrų pastovių dėsnių klausimas. Nesvarstykim ir 
nereikškim nuomonės, kam turi priklausyti Dancigas ir 
Rytprūsiai, bet žiūrėkim į patį kovos būdą: ar gi visada 
valstybių gyvenime turės viešpatauti tiktai jėgos dėsnis, 
argi ten tiesa, kur jėga? šis klausimas pasidaro dar opes
nis, kaip prisimeni dabartinio Vokietijos vado dažnus pa
reiškimus praeityje.

1934 metais Vokietijos vadas pareiškė, kad Vokietija 
neturi jokių teritorinių siekių, išskyrus Saaro kraštą. Tą 
kraštą vokiečiai atgavo, bet kas buvo toliau? Sekančiais 
metais jis pareiškė, ir labai iškilmingai, kad Vokietija vi
siškai nenori nei kištis į Austrijos vidaus reikalus, nei ją 
prisijungti, bet 1938 m. laisvos Austrijos jau nebuvo. Per
nai rudenį jis reikalavo Sudetų krašto ir visam pasauliui 
per radiją pareiškė, kad tai paskutiniai jo teritoriniai rei
kalavimai. Jis gavo Sudetus, bet ar to užteko? šių metų 
kovo mėnesį išnyko iš nepriklausomų valstybių tarpo ir 
rudenį sudraskytoji Čekoslovakija.

Šiemet kovo mėnesį jo žvilgsniai buvo nukreipti į Lietu
vą ir ji turėjo būti nepasotinamų troškimų auka. Prieš 
kiek laiko iš Lenkijos reikalauta tik Dancigo ir laisvo 
nuolatinio susisiekimo kelio per Koridorių, o šiandien kaip 
sąlyga bet kokioms deryboms statomas besąlyginis Danci
go ir Koridoriaus atidavimas. Kas gali būti užtikrintas, 
kokie reikalavimai bus rytoj?

Taiką mylinčiai žmonijai tenka reikšti pasitenkinimą, 
kad karas dar nepradėtas, o kol jis nepradėtas, tol ir vil
tis yrą jį pašalinti, tačiau taikos, teisingumo ir žmonijos 
meilės šalininkai laukia ir tikisi daug daugiau. Vien vil
ties neužtenka — reikia susilaukti tokių sąlygų, kad tautų 
sugyvenimas būtų tvarkomas ne grasinimais jėga. Bet ar 
galė^me susilaukti šviesesnio rytojaus, jei žmonija degs 
tik Įurštu, neapykanta, jei didžiosios tautos nuolat glemš 
mažąsias, kurios turi tą pačia teisę būti savarankiškos, 
ka;p ir didžiosios?

Dabartinė Europos padėtis verčia lietuvius akiliau ją 
stebėti ir būti pasiruošusiems bet kuriam galimumui. Lie
tuvoje vieningas pasiryžimas, išlaikyti nepriklausomybę. 
Kiek tik galime, padėkime savo Tėvų Žemei, nors ir neži- , 
nom, ką žada rytojus. .

Išdrįst, kovot, įveikt, laimėti jūrą, 
nors bangos būtų Everestą!!
Kitų plačių kelių keliaut neturim...
Ant jūrų kranto «statom miestą.

Jei maža burlaivių, jei maža škūnų, 
statysim kreiserius ir vandenynų milžinus. 
Tegu visais kraštais dundės perkūnai, 
išplauksime šimtais laivų, iš nežinios!

Išdrįst, kovot, įveikt, laimėti jūrą!
Į plakančias širdis įkalti ją!
Kitų plačių kelių keliaut neturim, 
mums vienas kelias — Baltija!

IŠ TĖVŲ ŽEMĖS
i .— Rugpiūčio 7 d. Židikių 
. miestely (Mažeikių apskr.) 
, kilęs gaisras sudegino 11 

gyv. namų ir apie 20 negyve
namų. Gaisras prasidėjo iš 
Žemės ūkio kooperatyvo.

— Mažeikių apylinkės ūki
ninkai, įbauginti lietaus, net 
ir naktimis veža rugius. Da
lis rugių jau suvežta.

— Seredžiaus miestelyje 
yra 2 medicinos gydytojai, 
2 dantistės, 1 veterinarijos 
gydytojas ir akušerė. Be to, 
veikia sveikatos punktas. 
Miestelio gyventojai džiau
giasi tokiomis sanitarinėmis 
pajėgomis.

— Šilų bažnytkaimy jau 
baigiamas savanoriams pa
minklas, kurs statomas iš 
visuomenės aukų.

— Mažeikių senesnių na
mų savininkai, saugodamiesi 
nuo gaisrų, medinius stogus 
keičia skardiniais.

— Vabalninko ambulatori
ja susilaukė darbštaus ir sa
vo pareigose sąžiningo gy
dytojo Vaitoškos.

— Vysk. M. Reinys vasa
roja Anykščiuose pas kun. 
dr. Čepėną. Nors ir atosto
gauja, bet mielai ir paskai
tas skaito.

— Pasvalyje įrengtos gra
žios maudyklės vyrams ir 
moterims. Maudyklės nuo 
miesto yra iy2 kilometro.

— Visame Lietuvos pajū
ryje, Palangoje, Vanag- 
upiuose, Šventojoj ir kt. pa
jūrio vasarvietėse vasaroja 
nėr 10,000 vasarotojų.

— Visuotinis gyventojų 
surašymas Lietuvoje numa
tomas vykdyti 1941 metais.

— Lietuvos paštų valdyba 
išleido naujus pašto ženklus 
po 50 et. ir po 1 lt. ženklų 
projektą pagamino dail. Bur
ba.

— Šią vasarą Ariogalos 
miestelis pradėjo tvarkytis. 
Pastatyta daug naujų namų, 
naujai išgrįsta Vytauto gat
ve.

— Už 3 km nuo Antazavės 
prie Marimanto vienk. yra 
nepaprastas upelis, nes jo 
vanduo kiekvieną sekmadie
ni arba šventadienį grįžta 
atgal ta pačia vaga, kuria 
tekėjo. Pasirodo, kad šis 
reiškinys pasikartoja dėl 
veikiančio vandens malūno.

— Antalieptės L. K. Mo
terų dr-jos skyrius rugpiūčio 
13 d. buvo surengęs rajoninį 
kongresėlį, su plačia ir įdo
mia programa. Buvo atvykę 
aukštų svečių.

— Rugpiūčio 8 d. suėjo 
40 metų, kai Palangoje įvy
ko pirmas lietuviškas spek
taklis.

— Netrukus į Lietuvą at
vyksią Turkijos pirkliai ir 
supirkinėsią arklius ekspor
tui.

— Geležinkelių valdyba 
nupirko 4 automatrisas ir 
kitus naujus riedmenis.

— Kretingoje, griaunant 
senus, Lipšičienei priklau
siusius namus, užgriuvusia
me rūsyje atrasti jauno 
žmogaus griaučiai.

— Įvairiose miškų urėdi
jose šiemet nusakinama 
250,000 pušų, iš kurių tiki
masi gauti per 300,000 kilo
gramų sakų. Prie šių darbų 
dirba per 300 darbininkų.

— Šiuo metu Vilniuje pra
dėjo siausti limpamos ligos, 
daugiausia tymai, dezinteri- 
ja ir kt.

— Šėtoje „Pienocentras” 
stato didelį sūrių fabriką, 
kuris kasdien galės perdirb
ti į sūrius 8,000 kilogramų 
pieno.

— Per paskutinius 10 me
tų iš J. Amerikos Valstybių 
į Lietuvą atvažiavo 16 tūks
tančių žmonių.

— Šiuo metu Marijampo
lėje vyksta gausi statyba. 
Namų savininkai skundžiasi 
meisterių trūkumu.

— Prie Kupiškio garsiaja
me Šepetos durpyne „Pieno
centras” rengiasi pastatyti 
kraiko fabriką, kuris kasmet 
pagaminsiąs iki 10,000 tonų 
durpių kraiko.

— Dabar Lietuvoje yra į- 
registruota 1723 automobi
liai, 286 autobusai, 599 sunk
vežimiai ir 35 kitokį auto- 
vežimiai ir 1159 motociklai.

— Rugpiūčio mėn. į Vo
kietiją buvo išgabenta 1 mi
lijonas apvalių rąstų. Visi 
rąstai dabar stovi Nemune 
tarp Kauno ir Jurbarko.

— Zarasų miesto taryba, 
suprasdama aerodromo svar
bą Zarasuose, nutarė jį į- 
rengti. Nemokamai duoda
mas naudoti reikalingo dy
džio sklypas.

— Pastaruoju metu Aly
tuje ir apskrityje pastebi
mas amatininkų susirūpini
mas savo buitimi. Jie domi
si savo tobulinimusi ir ben
dru lavinimusi.

— Liudvinavo apvlinkėse 
vis didėja šaulių eilės. Pas
kutiniu laiku kaimuose pra
dėjo steigtis atskiri šaulių 
skyriai. Toki įsisteigė Užgi
rių ir Gulbiniškių kaimuose.

— Taujėnų valse., Ukmer- •j c 

gės apskr., apie 10 žmonių 
susirgo dėmėtąja šiltine. 
Sveikatos d-tas atsiuntė sa
vo gydytoją su liga kovoti.

— Neseniai įsteigtoji lie
tuvių akc. b-vė „Audeklas” 
plečia savo veiklą. Jau stei
giamas didelis urmo sandė- 
lys.

— Cemento fabrikui sta
tyti Lietuvoje akcinė „Ce
mento” bendrovė, kaip patir
ta, bus netolimoje ateityje 
įsteigta.

— Nors Plateliai nuo Ma
žeikių yra už 90 kilometrų, 
tačiau tos apylinkės ūkinin
kai su čerešnių uogomis at
važiuoja į Mažeikius. Kelio
nėje išbūna po 2 — 3 paras.

— Seredžiaus apylinkėse 
medžiotojai nušovė didžiulį 
šerną. Nušautas šernas ūki
ninkams buvo pridaręs daug 
nuostolių.

— Salako pavasarininkai 
rugpiūčio 27 d. buvo suruo
šę kongresėlį, kuriame daly
vavo kan. Dogelis, prof. dr. 
Eretas ir kiti žymūs svečiai.

— Nuo rugpiūčio pradžios 
Mažeikiuose prasidėjo 3 mė
nesių namų ruošos kursai. 
Kursus lanko daug ūkinin
kaičių ir dalis ūkininkių.

— Seredžiaus miestelyje 
labai atpigo agurkai. Į mie
stelį agurkų atvežama net iš 
Vilkijos, kurių ten daug au
ginama.

— Rugpiūčio 7 d. per Ži
dikų miesteli praūžė didelė 
audra su perkūnija. Su lie
tumi iškrito daug ledu, kurie 
padarė nemaža nuostolių 
ūkininkams.

— Linų prekybos klausi
mas Lietuvoje tiriamas spe
cialioje komisijoje. Tikimasi, 
kad dar šį mėnesį komisija 
savo išvadas galėsianti pa
tiekti vyriausybei.

— Vietoje mirusio seimo 
nario K. Griaužinio pagal 
rinkimų sąrašą į seimą turė
tų įeiti ' kandidatas agrono
mas Ksaveras Andrašiūnas.

— Visoje Lietuvoje geri
namas pašto susisiekimas, 
be išvežiojimo koresponden
cijos traukiniais bus išvežio- 
jama ir autobusais.

— Lietuvos paštų valdyba 
pastatė šias naujas telefono 
linijas: Radviliškis — Aukš- 
telkiai, Baisogala — Lege- 
čiai ir Kretinga — švento
sios uostas. Taip pat atre
montuota nemaža senesnių 
linijų.

— Miškų depart. Šakių 
apskrity steigsiąs durpių ap
dirbimo fabriką. Šakių apsk. 
kuro ypač yra maža, o dur
pynų yra.

— Netrukus . Ministerių 
tarybai bus perduotas svar
styti jau visai baigiamas 
rengti elektrifikacijos fondo 
statymo projektas.

— Naujas Kauno kalėji
mas būsiąs pradėtas statyti 
1940 m. Jo statyba atsiei
sianti apie 1.5 milijono lt.

— Į Kačerginėj pastatytą 
erdvią vasaros koloniją vai
kams Kauno miesto ligonių 
kasa mano apgyvendinti 720 
vaikų.

— Rugpiūčio 7 d. Palan
goje prasidėjo vidurinių mo
kyklų lietuvių kalbos ir lite
ratūros mokytojų kursai. 
Klausytojų yra suvažiavę 
net 105.

— Rugpiūčio 7 d. Biržuo
se sanitarinė komisija tikri
no mėsos parduotuves. Už . 
nesilaikymą švaros ir blogų , 
produktų pardavinėjimą ke- ( 
lioms iš jų surašyti protoko
lai.

Pirmąjį šių metų pus- 
ūkininkams Lietuvoje 
surengta 263 kursai, 
kursus lankė apie 28

meti 
buvo 
Šiuos 
tūkstančiai ūkininkų.

— Išparceliavus Kvietiš- 
kio dvarą, šalia Marijampo
lės įsikūrė naujas kaimas, 
pavadintas Liepynų vardu. 
Dauguma šio kaimo gyvena
mų namų prilygsta moder
niems miesto namams.

— Zarasų apskr. v-kas A. 
Staškevičius rūpinasi, kad 
Zarasuose būtų įsteigta ama
tų mokykla, kurioje būtų 
paruošiami tai apylinkei 
amatininkai.

— Rugpiūčio 12 d. nepa
prastoje seimo sesijoje Kau
ne priimtas 1939 m. valsty
bės biudžeto pakeitimas.

— Žagarės miestelio kon- 
cesininkui Trinkai Šiaulių 
apskr. valdyba patvirtino 
5 metų elektros tiekimo su
tartį. Gyventojai tuo konce- 
sininku nelabai patenkinti.

Ir Kitas Žodis Apie Jaunimą

Perskaičiau atidžiai „ Ame
rikoje” ir „Kunigo” ir dar 
„Irgi Kunigo” straipsnius, 
neaplenkdamas nei „Jauni
mo Draugo”. Taip, mes de
juojame, reikia mums vadų. 
„Irgi Kunigas” nurodo vieną 
iš prieinamų priemonių labai 
lengvu būdu bent pradžią 
padaryti jaunimo vadams iš
ugdyti, uždegti juos noru 
tokiais tapti ir naudotis 
esančiomis priemonėmis.

Klausia „Irgi Kunigas”: 
„O kiek jaunuolių į tuos 
kursus pasiuntėme mes lie
tuviai?”, kalbėdamas apie 
vasarinius kursus, surengtus 
Sodalicijos vadovybės. Per
eitą savaitę, rugpiūčio 21 — 
28 d.d. Fordham Universite
te, New Yorke, įvyko tokie 
kursai. Dalyvavo maždaug 
tūkstantis jaunimo ir jų va
dų, pusantro šimto kunigų, 
keli šimtai vienuolių, apie 
penketas šimtų jaunų vyru
kų ir mergaičių, high school, 
kolegiją lankančių ir šiaip 
parapijose veikiančių. Džiu
gu pasakyti „Irgi Kunigui”, 
kad iš lietuvių matėsi kun. 
Kruzas iš Apreiškimo para
pijos (Brooklyne) su savo 
Sodalicijos dviem atstovėms, 
kun. Paulonis iš šv. Jurgio 
parapijos su trimis iš tos 
parapijos sodalicijos mergai
tėmis, kun. Mendelis iš Wa
shington, kun. dr. Liudviko 
Mendelio brolis.

Kad tie kursai tikrai gali 
priruošti vadus, uždegti juos 
apaštališka dvasia vykdyti 
tris Sodalicijos organizaci
jos uždaviniai, būtent savęs 
šventumo pasiekimas, arti
mo šventumas ir Bažnyčios 
gynimas, nieks negali abejo
ti kuriam teko laimės daly
vauti. Nuo 8:30 vai. ryte, 
pradedant mišiomis, kuriose 
visi dalyvauja kartu su ku
nigu, tampa bendri aukoto
jai, klausydami paskaitų to
kių ugningų jaunimo vadų 
auklėtojų, kaip pagarsėjusio 
visam pasaulyje kun. Lord, 
S. J., iki 4:30 vai. popiet, 
užmegsdami pažinties ryšius 
su kitais jaunuoliais net iš 
18 Amerikos valstybių ir 3 
Kanados provincijų, — su 
nežemišku noru visi gyvai 
semia tas mokslo sėklas, be
riamas visų dėstytojų, kurie 
sudaro Sodalicijos vadovy- . 
bės Amerikoje 
štabą.

Dėl „Kunigo” 
apie reikalingumą

centralinį

pastabos 
centrali-

— Pašto valdybos statis
tikos skyriaus žiniomis, iki 
šių metų rugpiūčio 1 d. vi
soje Lietuvoje užregistruota 
57504 radijo abonentai.

—Marijampolės mokyto
jų seminarijoj šiemet veiks 
aštuoni kursai. Jau paduota 
daug prašymu, kurių tačiau 
dėl vietos stokos negalės pa
tenkinti.

— Zarasų ūkininkai džiau
giasi turėsią gerą bulvių 
derlių, nes po lietaus jos la
bai gerai auga.

— Biržuose „Siūlo” fabri
kas steigia medvilnės sky
rių, kuriame gaus darbo 
apie 150 darbininkų.

— Netrukus Biržuose ša
lia apskr. v-bos rūmų bus 
statoma nauja ligoninė. 
Sklypas, kurį nupirko valdy
ba sudaro apie 4 ha ploto.

— Kernavo j e būtinai rei
kalinga žemės ūkio arba 
amatų mokykla. Tuo reikalu 
jau susirūpinta.

— Ūkininkai matydami, 
kad linų ūkis jiems duoda 
gerų pajamų, kasmet vis 
daugiau sėja linų.

— Geležinkelių valdybos 
žiniomis, šiuo metu Lietuvos 
plačiuose ir siauruose gele
žinkeliuose dirba 7 tūkst. 
tarnautojų ir darbininkų.

— Šventojoj numatoma 
pastatyti dviračių fabriką. 
Tuo reikalu jau tariamasi.

jus Savaitės Išl
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[į - Jūros savai- 
Jitęsėsi nuo rugpiū- 

į pabaigtuvės. Šven-
00 ankstyvo ryto bu- 

įdomias brošiūrėles gyviau-] $ žmonių, suvažiavu-

nės įstaigos gelbėti jaunimą, I 
tai juk Sodaliciją tokią tur- j 
tingą turi, kad tenka vienį 
džiaugtis ir naudotis. Kun. 
Lord nepaprastai’ patrau
kiančiu stiliumi parašo taip:

siais klausimais, liečiančiais i ^susisiekimo prie- 
katalikų jaunimą, kad kiek-i į iš visos Lietuvos, 
vieną tik imk ir skaityk,; 
įdomiau negu ;
dienų „best seller”, ir šven-lį 
tumo siekimas pasidaro taip gį ir prakalbos, ra 
lengvas, kaip koks mėgia- lietuvius visomis iš 
miausias dalykas. O ta galy- į įsitvirtinti prie ji 
bė visokių patarnavimų: ir j ji
kunigams, .ir mokytojams,L, ^5^ at 
vienuolėms, kolegijoms ir 
high school ir pradinėms 
mokykloms, ir pasauliečiams 
vadams, kiekvienam valdy-' tikrovė mūsų j 
bos nariui ir visų komisijų' ^a^ susiauri

$ buvo atlaikytos 
paskutinių | į ir evangelikų pa- 

•j į pasakyti atitinkami

lietuvius visomis iš

ii
įta savo kalboj 
įtoko, pasakė:

bos nariui ir visų komisijų į R ^a^ 8usiauri 
nariams. Paruošti planai to- mes siauru, v 
ki pilni, apgalvoti, išmintim ruoželiu pri

•pe jūros. Užtat 
stag brangesnis, 
goms valstybėms, su 
Ė ir tūkstančiais h 
5 matuojamais ji 
gis, su patogiais 
Dėl šito ruoželio išt 
aitus kovojo žema

gi, kiekvienam mėnesiui, net 
ir savaitei ir dienai, — tik 
reikia mokėti skaityti, nuro
dymus sekti ir beveik ste
buklingai, ex opere operata, 
galima tikėtis pasekmių. Bet 
reikia sekti nustatytą pro
gramą, žinoma, ne regimen- 
tališkai, bet pagrindiniai; (kovąlaimėjo mūsų 
atskirai iniciatyvai palieka
ma plačiausia dirva.

i nesiduodami atst 
jjros. Jeigu atsi 

Pripažįstant, kad jauni- j įė ir bet kuris pi 
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l motorinius žve 
Inos, šiandien be 

jau lyg negalim 
Išsivedę motorą 

m ir besidžiai

mas, kaip ir kiekvienas gy
vas žmogus, nėra gryna dva
sia, kad jaunimui reikia ir 
doro, nekalto pasilinksmini
mo, tikrai galiu sakyti, kad 
apvainikavimas visų tų va
sarinių kursų — tai vakarė
liai. O kokio pobūdžio jie? 
Ogi socialinio, tikslu supa
žindinti kiekvieną su kiek
vienu. Priemonė: o gi seniau 
mūsų lietuvių sueigose įvai
rių įvairiausi „rateliai”. Bet 
kaip juos mėgsta net ir di
džiausių miestų „jitter-bug” 
ir „jazz” apsėstas jaunimas! 
Paskirtą valandą užsibaigus 
pasilinksminimui, atidaina- 
vus tinkamai“ „Sudiev, mer
gelės”, kunigas vedėjas pa
kviečia visus dalyvius pulti 
ant kelių kur stovi, kur už
baigė šokį, trumpoms vaka
ro maldoms sukalbėti. Ar 
kas kada girdėjo, matė šo
kių vakaro užbaigoje jauni
mą priklaupusį meldžiantis? 
Bent aš nebuvau matęs! O 
tai reiškia, kad net ir tas 
pasilinksminimas buvo atlik
tas Dievo didesnei garbei! 
Padarius trumpą sąžinės 
perkratinėjimą, kunigui ve
dėjui sukalbėjus trumpą 
minčių maldelę — apmąsty
mą iš dienos eigos, visi esą 
kunigai teikia savo palaimi
nimą klūpančiam jaunimui 
ir išsiskirstoma. Įspūdis ne
išdildomas iš atminties! Jei
gu tik mūsų jaunimas, turė
jęs laimės dalyvauti vienuo
se tokiuose kursuose, viena
me tokiame pasilinksminimo 
vakarėlyje, kitiems apie tai 
pasakytų, manau, kad di
džiausia, erdviausia salė vi
same New Yorke nebetalpin- 
dintų norinčių dalyvauti.

Išvada? Yra priemonių, 
Dievo Apveizdos parūpintų. 
Tereikia jomis naudotis, tai
kinti prie mūsų lietuviško 
jaunimo. Spėjama, kad kitą 
vasarą, 1940 m., vėl bus tie 
kursai, toje pačioje vietoje, 
Fordham University, New 
York. Tedalyvauja šimtai 
mūsų lietuvių jaunuolių ir 
jie per šešias dienas persi- 
ims tokia dvasia, kad tikėji
mas pavirs darbais, Katali
kų Akcija tikrai pradės ža
liuoti.

Kitas Kunigas.

Gyvenimas yra linksmas 
ar liūdnas, geras ar blogas; 
jis mums atrodo toks, kokia 
yra mūsų asmens 
spalva.

akinių

turįs 
vakare,

Žmogus, visados 
džiaugsmingą širdį 
yra naudingai praleidęs die
ną.

— Tom/’s Kempietis.
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Kaunas. — šventosios uo
ste ir Palangoje įvyko dide
lės iškilmės — Jūros savai
tės, kuri tęsėsi nuo rugpjū
čio 8 d., pabaigtuvės. Šven
tojoje nuo ankstyvo ryto bu
vo pilna žmonių, suvažiavu
sių visomis susisiekimo prie
monėmis iš visos Lietuvos. 
Prie jūros buvo atlaikytos 
katalikų ir evangelikų pa
maldos, pasakyti atitinkami 
pamokslai ir prakalbos, ra
ginant lietuvius visomis iš
galėmis įsitvirtinti prie jū
ros. | f

Finansų ministeris ats. 
gen. Sutkus savo kalboje, 
tarp kito ko, pasakė:

„Liūdna tikrovė mūsų jū
ros juostą labai susiaurino 
ir šiandien mes siauru, vos 
20 kilometrų ruoželiu priei
name prie jūros. Užtat jis 
mums daug brangesnis, ne
gu kitoms valstybėms, su jų 
šimtais ir tūkstančiais kilo
metrų matuojamais jūros 
krantais, su patogiais uos
tais. Dėl šito ruoželio ištisus 
du amžius kovojo žemaičiai 
ir tą kovą laimėjo mūsų sen
tėviai, nesiduodami atstumti 
nuo jūros. Jeigu atsitiktų 
nelaimė ir bet kuris priešas 
kėsintųsi mus atstumti nuo 
jūros dabar — kovotume ir 
mes su tokiu pačiu atkaklu
mu, su kokiu kadaise kovo
jo mūsų bočiai. Mūsų vals
tybė, atgavusi šį jūros pa
žastį, pradėjo
uostą tobulinti ir didinti, 
kad jis tiktų moderniškos 
žvejybos reikalams. Po pas
kutiniųjų įvykių į Šventąją 
pradėta dar daugiau kreipti 
dėmesio. Vyriausybės darbų 
programoje- numatyta Šven
tosios žvejų uostą praplėsti, 
patobulinti, sujungti gerais 
keliais su visa Lietuva ir 
atlikti kitus darbus, kad 
įmes iš jo turėtumėm maksi- 
mum naudos”.

Į šventosios žvejų vardu 
kalbėdamas, žvejys Rejeris 
prisiminė kokios buvo žve
jams sąlygos anksčiau ir ko
kios yra dabar. „Prieš 14 
metų mes net negalėjome 
galvoti apie tai, kad turėsi
me motorinius žvejybai kū

jį terius, šiandien be jų apsiei
ti jau lyg negalime. Laisvai 
užsivedę motorą traukiame 
į jūrą ir besidžiaugdami su
gauta žuvimi grįžtame na
mo, nors audra ir užtinka matė. Minioje tuoj pasigirdo 
jūroje, bet drąsūs plaukiame kalbos, kad kažkoks foto

nustatytą.^ 
na, ne regiu®.
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J. Grušas

Pirmasis Geras Darbas
(Tęsinys) 

dieną buhalterisVisą 
svarstė ir vis kas kart la
biau įsitikino, kad daug ge
riau visiškai nemirti negu 
laimingai mirti, nes jis da
bar pajuto palinkimą filoso
finiam galvojimui. Gydyto
jas pasakė: „Nebėra vil
ties"... o kunigas: „yra vil
tis pagyti, bet turėk ir tą 
Didžiąją Viltį, kuri suteikia 
Amžinąją Laimę”. Gydyto
jas geriau nusimano žemiš
kuose dalykuose, o kunigas 

E^škuose. „Aš mirsiu, bet 
gai mirsiu, nors būtų 

r tūkstanti kartų geriau, kad 
. neįvyktų nei vienas nei ki

tas, o paliktų, kas iki šiol
nais, Katuli’ Į^- Duok man gyvenimą, 

• j- 2a OiPVA Hlr km Iro d noctarv- ai pradės j*ieve, tik tam, kad padary
mu dar nors vieną gerą

ls Kunigas.

ados turi3 
rdį vakare, 
raieidęs die-

i Kempietis.

• * *
Prasidarė durys ir ant

I ^sčio sustojo nepapras- 
13 “bl* i Iii stambus odiniu švarku 
j toks, koto’ . w.
nens skilit r1*3 vyraS' BaiSscl°-

.pis akimis apžvelgė palatą, 
Ubai atsargiai uždarė duris 
fant pirštų galų priėjo prie 
I ulinčio buhalterio.

: H Aš esu tas šoferis... 
H kurio įvyko... nelaimė 
j įvyko.
j Buhalterio širdyje kruste-

j uostą, kur randame užvė
ją ir ramiai belaukiančią 
šeimą”. Be to, žvejys kvietė 
visus daugiau valgyti jūros 
žuvies ir padėkai už švento
sios uosto gerinimą papra
šė susirinkusius sušukti vy
riausybei tris kartus „va
lio”. Kiti kalbėtojai pageida
vo, kad kitais metais būtų 
rengiama nebe jūros savai
tė, bet ištisas jūros mėnuo.

LAKŠTINGALOS SKRIDI
MO GREITIS

Italijos ornitologai įsigei
dė sužinoti, kokiu greitumu 
skrenda gražiabalsė lakštu
tė. Po bandymų jiems paaiš
kėjo, kad lakštingala skren
da net 108 mylių greitumu 
per valandą.

Šitą bandymą jie taip at
liko. Pagavo lizde tupinčią 
su savo naujagimiais lakš
tingalą ir ją automobiliu tie
sia linija nuvežė 79 mylias. 
Kiti ornitologai laukė lakš
tingalos grįžtant prie lizdo. 
Paleista iš automobilio lakš
tingala į lizdą grįžo po 43 
pusė minutės.

ir

KIŠENINĖS RADIJO 
STOTYS

Tokias nepaprasto mažu
mo siunčiamąsias radijo sto
teles dabar išmėgina anglų 
radijo b-vė (B.B.C.). Visa 
stotelės aparatūra telpa dė
žutėje, panašioje į didesnį 
foto aparatą, kuri taip, kaip 
foto aparatas, užkabinama 
ant peties. Antena uždeda
ma ant kepurės, o mikrofo
nas prisegamas prie švarko 
atlapo ir pažiūrėjus, prime
na kažką panašaus į laikro
dį ar medalį.

Šitokiomis stotelėmis b-vė 
dabar aprūpina visus savo 
pranešėjus, kurie siunčiami 
bet kokioms iškilmėms tran
sliuoti, kurios vyksta atvi
rose vietose ir kur pranešė
jams reikia daug judėti, kad 
visus iškilmių efektus per 
radiją klausytojams perduo
tų. Pirmieji tokie transliaci
jos bandymai iškilmių daly
vių tarpe sukėlė juoką. Jie 
pamatė visur landžiojančių 
keletą apsukrių vyrukų, ku
rie nepaliaujamai kalbėjo 
apie viską, ką tik akimis

Įėjo pyktis. Pažiūrėjo į vėjo 
nugairintą veidą, į dideles 
rankas ir sukando dantis.

— Jau trečią dieną pas 
tamstą einu, bet vis... vis 
manęs neįleisdavo.

Šoferis gniaužė savo ben
zinu kvepiančius pirštus ir 
nežinojo, kas toliau sakyti. 
Bunga žiūrėjo į lubas ir pik
tai mirksėjo.

— Aštunti metai važinėju 
ir nė karto nebuvo įvykę ne
laimes... Pirmas ir toks bai
sus įvykis. Tikėk tamsta...

Buhalteris galvojo: „Ir 
būtinai mane turėjai pasi
rinkti pirmam bandymui”. 
O nuo tos minties jam šonas 
dar labiau pradėjo skaudėti.

— Dabar aš tamstos ran
kose, — ištarė drebančiu 
balsu šoferis, — daryk su 
manim, ką nori.

— Tai mat... hu... — su
murmėjo ligonis.

— Tamstos gyvybė neįkai
nojama nė milijonais, — jau 
drąsiau kalbėjo svečias. — 
Aš žinau, tamsta esi įžymus 
žmogus, bet tamsta pagysi... 
Nelaimė atsitiko, aš nekal
tas... Kas dabar daryti’.. 
Tamsta, be abejo, turi teisės 
iš manęs reikalauti gydymo
si išlaidų... gal ir dar dau
giau. Tos žalos jokiais pini-

So. Bostono jauniausių lietuvių šokėjų grupė su savo mokytoja O. Ivaškiene prieša
kyje. Ši grupė atvyks į Pasaulinės Parodos Lietuvių Dieną specialia ekskursija ir daly
vaus programos išpildyme, ši grupė pasiruošė tautiniams šokiams pagal p. M. Baronai
tės nurodymus.

grafas iš proto išėjo, bet ka
da tų „fotografų” atsirado 
ir daugiau ir visų buvo vie
noda „liga”, pamanyta, jog 
tai.esama išdaigininkų susi
tarimas. Juos jau ėmė ata
kuoti tokias pramogas mėg
stantieji vaikai. Pagaliau ta
ve, gailėdama tarnautojų 
„garbės”, turėjo apie tai 
paaiškinti spaudoj.

Suprantama,, tokia stotelė 
yra labai silpnutė ir, be to, 
dirba visiškai trumpa banga 
— 1 — 2 metrų, tad radijo 
mėgėjui be specialaus apara
to ji nepagaunama. Užtat ji 
veikia suderinta su galingą
ja stotimi, kuri priėmimą iš 

i šios mažutės stotelės per- 
1 transliuoja kita banga ir su 
galinga energija jau girdima 
visur. Todėl tokia stotelė 

i yra nepaprastas radijo pato
bulinimas, leidžiąs daryti 
keisčiausius transliavimus. 
Radiofonų tarnautojai įdo
mesnį klausytojams įspūdį 
jau gali tiesiog gatve nusi
vyti.

NAIKINA LIETUVIŠKUS
PARAŠUS

Klaipėda. — Išleistas įsa
kymas panaikinti visus Klai
pėdos krašte dar užsiliku
sius lietuviškus parašus.

gaiš neįvertinsi, tamstos gy
vybė ir sveikata, taip sa
kant... Bet gydymosi išlai
dos’.. Jei tamsta to iš manęs 
pareikalausi — aš žuvęs. Tu
riu žmoną, tris vaikus ir la
bai mažai klijentų... Uždar
bis nepaprastai menkas. Sto
vi visą dieną, lauki, bet... 
Kuo aš kaltas! Tikėk tams
ta, jei reikėtų tos gydymosi 
išlaidos — tektų mašiną 
parduoti, tą vienintelę šei
mos duoną... Šimtą kartų 
tamstos atsiprašau...

Buhalteris dabar prisimi
nė savo prašymą: „Duok 
man gyvenimą, Viešpatie, 
tam, kad padaryčiau nors 
vieną gerą darbą... Pats Die
vas jį man atsiuntė prieš 
mirtį”.

— Nežinau, ar bepagysiu, 
— tarė jis liūdnai, — bet 
tamstai atleidžiu, vardu 
Aukščiausiojo tamstai atlei
džiu, nereikalausiu nė cento.

Rudose šoferio akyse su
švito dėkingumas.

— Ačiū, pone, labai ačiū. 
Duok Dieve, kad tamsta 
greitai pagytum... bet dar 
vienas dalykas: tamsta gir
dėjai, juk aš daviau signa
lą?

— Davei.
— Taigi... Dabar reikalin

gas tamstos liudijimas. Ki
taip man gresia kalėjimas.

Bunga dar kartą peržvel
gė nelaimės kaltininką. |

IŠ KAVOS GAMINAMAS
STIKLAS

Kaip jau žinoma, ligi šiol 
vienas iš svarbiausių Brazi
lijos galvosūkių buvo — kur 
dėti kavos derliaus pertek
lių? Kad nenumuštų kavos 
kainų, kiekvienais metais 
kavos augintojai ir urminin
kai jos didelius kiekius su
naikindavo: suversdavo į jū
rą arba sudegindavo. Dabar 
surastas būdas, kaip kavos 
perteklių sunaudoti produk- 
tingai. Tuo būdu manoma 
pasiekti dvi naudas: nenu
mušti kavos kainų ir iš jos 
pertekliaus išgauti šį tą nau
dingo.

Brazilijos mokslininkai iš
rado būdą iš kavos pupelių 
pagaminti tam tikrą me
džiagą, kuri savo išvaizda 

‘ir kokybe prilygsta stiklui. 
„Kavinis stiklas” gali būti 
gaminamas įvairiausių spal
vų ir gali būti panaudotas 
langams ir net pramonės 
reikalams. Naujoji stiklo rū
šis jau vartojama kai ku
rioms lėktuvų dalims, tele
fono aparatams, radijo pri
imtuvams ir amžiniesiems 
plunksnakočiams gaminti. 
Be to, pasirodo, kad šitą sti
klą galima panaudoti ir 
technikiniams reikalams. Y-

Toks raudonas ir sveikas 
vyras. Gyvens mažiausia dar 
keturiasdešimt metų... O 
aš?.. Bet tu nori, Viešpatie, 
kad padaryčiau gerą darbą, 
tebūnie Tavo valia”.

— Gerai, pasirašysiu, — 
ir pradėjo dairytis popierio.

— Štai plunksnakotį ir 
popierio aš turiu. Gal čia pat 
tamsta ir pažymėtum...

Ligonis ištiesė ranką po
pierio ir mėgino pasikelti, 
bet nugaroje skausmas taip 
nudiegė, ir jis ant visos pa
latos suriko.

Įbėgo gailestingoji sesuo.
— Kas yra? — klausė 

žiūrėdama čia į ligonį, čia į 
svečią.

— Ponas norėjo pasirašy
ti tokį raštelį... dėl gydymo
si išlaidų, — teisinosi išsi
gandęs šoferis.

— Ką tamsta! Leidžiat! 
tik tris minutes pasikalbėti, 
o tamsta tuoj visokius raš
telius. Kai išgis ir susitar
sit dėl išlaidų.

— Kai išgysiu, pasirašy
siu, pasirašysiu, — ištarė 
pro skausmus buhalteris.

« # *

Visa vakarą ligonis vienas 
sau galvojo:

„Štai parodžiau didelį 
žmoniškumą: atleidau tam, 
kuris man grabą pakišo. Ne 
tik atleidau, bet ir apdova
nojau, — atsisakiau, kas

pač jis yra labai gera prie
monė elektros laidams at
skirti.

Vienas stambus New Yor- 
ko fabrikas gavo Brazilijos 
užsakymą pagaminti apara
tūrą fabrikui, kuris iš „ka
vos stiklo” gamins įvairius 
gaminius. Mokslininkai taip 
pat patyrė, kad, gaminant iš 
„kavos stiklo” įvairius kitus 
produktus, taip pat gauna
ma riebalų, grynų vitaminų 
D ir visa eilė dažų.

LATVIAI STROPIAI TIRIA 
SAVO PRAEITĮ

Šiuo metu daugelyje Lat
vijos vietų vyksta Latvijos 
senovės tyrinėjimo darbai. 
Apie tai paskutinėmis dieno
mis latvių spaudą plačiau 
painformavo Latvijos pa
minklų valdybos pirminin
kas prof. dr. Fr. Balodis.

Prof. Fr. Balodis pareiškė, 
kaip rašo „Jaunakas Zinas” 
ir kiti latvių laikraščiai, kad 
kasinėjimai Latvijoje ir da
bar sparčiai vykdomi; kar
tais pritrūksta net darbo 
rankų, kad būtų galima nu
dirbti visus šią vasarą nu
matytus toje srityje darbus. 
Ypač daug paminklų valdy
ba senienų ir radinių gavusi 

[iš vykdomųjų kelių taisymo

man teisėtai priklauso... Bet 
kas tos gydymosi išlaidos — 
kad tik išgyčiau... Teisingai 
jis sakė: gyvybės nė milijo
nais nenupirksi. O jei nu
mirsiu? Dangaus ir žemės 
Sutvėrėjau!... Padariau gerą 
darbą ir numirti bus leng
viau. Bet vis dėlto norėčiau 
dar gyventi, Viešpatie. Duok 
man gyvenimą tik tam, kad 
padaryčiau antrą gerą dar
bą”. 

* # *
Po penkių savaičių gydy

tojas pasakė:
— Jei šiuo kartu tamsta 

išgijai, užtikrinu, šimtą me
tų išgyvensi. Esi tvirtas, 
kaip geležis.

Ir tą pačią dieną jį išrašė 
iš ligoninės.

Išeidamas smagiai užtren
kė ligoninės duris, pažvelgė 
į saulę, į styrančius nuogus 
medžius, giliai patraukė oro, 
nusišypsojo ir įsėdo į čia pat 
stovėjusį taksį.

„Kaip lekia biesas, sumur
mėjo patraukdamas pečius, 
dar gali ką suvažinėti. Žuli- 
kai tie šoferiai! Jiems žmo
gaus gyvybė — tik nusi- 
sispjauti. Pakarti reikėtų už 
žmogaus suvažinėjimą — 
žiūrėk kaip susitvarkytų!”

Atsilošė sėdynėje ir žiūrė
jo pro automobilio langą.

„Koks puikus ruduo, die
na kaip stiklas. Matyt, jau 

ir tiesinimo darbų. Skriverų 
valsčiaus Palatos laukuose 
prieš kelias dienas atrasta ir 
atsiųsta Latvijos paminklų 
valdybai labai įdomių lybių 
senienų. Jas paminklų val
dybai atsiuntė inž. Balodis. 
Taip pat įvairių senienų esą 
atrasta Lielvardėje. Iš ten 
esą jau gauti du akmeniniai 
kirviai. Neseniai Rucavas 
valsčiuje pačiame pasienyje 
atrasta ankstyboje geležies 
amžiaus senienų. Ypač įdo
mi esanti labai graži bronzi
nė sagtis. Tokia sagtis Lat
vijoje surasta pati pirmoji. 
Paskutinį mėnesį esą rasta 
tokių senienų gana daug, 
taip kad jų visų nėra gali
ma nė suminėti. Tas senie
nas paminklų valdyboje nuo
lat regisu.ro j a trys žmonės.

Šiuo metu gana dideli ty- 
' rinėjimo darbai vyksta Me- 
' žotnės piliakalnyje. Dabar 
yra daromi to piliakalnio gy
nimosi pylimo tyrinėjimai.

• Čia esančios rastos labai ge
rai išsilaikiusios senos medi
nės sustiprinimų liekanos ir 
vikingų laikų kardas, kuris 
padeda tiksliai nustatyti že
mės sluoksnio datą — laiką. 
Visai sėkmingai vyksta Jer- 
sikos ir Daugmalės piliakal
nių kasinėjimai. Iš atradimų 
esą galima spręsti, kad seno
vėje Jersika yra buvusi 
svarbiausias Latgalijos kul
tūros centras. Jersikos pi
lies kasinėjimai būsią tęsia
mi iki rugsėjo mėnesio vidu
rio ar galo, nes iki šiol gau
nama čia medžiaga yra to
kia vertinga, kad ji turės 
būti smulkiai ištirta ir įra
šyta į Latvijos senovės isto
rijos lapus. Ypač svarbu esą 
konstatuoti, kad Jersikos ir 
Dignajos pilys neabejotinai 
esančios buvusios senovės 
Latgalijos bronzinių papuo
šalų, geležinių darbo įrankių 
ir ginklų gaminimo centrai. 
Tai rodo iškastasis turtas. 
Jersikos miesto teritorijoje 
atrastas 12 amžiaus kažko
kio statinio liekanos. Spren
džiant iš ligšiolinių kasinėji
mų duomenų, Jersikos mies
tas buvęs vienas pačių di
džiausių senojoje Latvijoje. 
Aplink miestą buvęs senovė
je platus kapų laukas. Jame 
jau esą atkasta daugiau 
kaip 30 griaučių. Prie kai 
kurių griaučių esą rasta la
bai įdomių senienų.

Vieną blogą darbą nevi- 
suomet išperka ir šimtai ge
rų darbų.

ir pašalę, tuoj bus ir snie
go... Kažin kaip namai? Tuč 
tuojau reikės pradėti remon
tą ir paskelbti, kad išnuo
mojami du moderniški su vi
sais patogumais butai. Ir 
taip jau begalės nuostolių. 
Rytoj pat imsiuos darbo. 
Neisiu į .staigą — pats ga
lėsiu prižiūrėti remontą. Jau 
visiškai gerai jaučiuosi... 
Teisingai gydytojas sakė: 
sveikata geležinė. Šimtą me
tų išgyvensiu... Tiesa, kai 
patrauki giliau orą — šone 
kažkas diegia. Greitai ir to 
nebeliks... Dviejų šonkaulių 
trūksta, bet kiek tokių išgy
vena po septyniasdešimt, po 
aštuoniasdešimt metų. Išgy
vensiu ir aš — tik reikės la
biau rūpintis savimi”...

* # *
Rytojaus dieną kažkas pa

sibeldė į jo duris. Aukštas 
žmogus, odiniu švarku, nu
silenkė ir sustojo vidury 
kambario.

— Aš dėl to raštelio, po
nas, kurį žadėjote...

Buhalteris timptelėjo sa
vo rytinio apsiausto atlapus, 
dviem pirštais nuėmė prili
pusį pūką, susikišo rankas į 
didelius kišenius ir patrau
kė pečius.

— Raštelio! — Kokio raš
telio?.. Nieko neatsimenu.

Svečias ėmė tankiai mirk
sėti akimis, paskui giliai at-
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ŠTAI KOKIŲ ĮSTATYMŲ 
DAR ESAMA

Ohio valstybėje visi kati
nai gatvėse nakties metu 
turi turėti ant savo uodegų 
pririštą raudoną šviesą.

Bostone yra uždrausta 
groti smuiku, ar turėti šunį 
aukštesnį 12 colių.

South Carolinoje yra už
drausta eiti bažnyčion su už
taisytu revolveriu kišeniu- 
je. _______

Virginijoje uždrausta 
maudynės kambariuose. 
Žmonės turi teisės maudytis 
tik lauke, savo daržuose.

TYLINTYS VIENUOLIAI

34 Buckfast (Anglijoje) 
vienuolyno tylintiems vie
nuoliams nelabai seniai bu
vo leista pamatyti pirmąjį 
jų Švč. Marijos bažnyčioje 
šliubą.

Kada jie suklaupę meldėsi, 
jų viršininkas, Dom Bruno 
Fehrenbacker, sujungė mo
terystės ryšiu Frances Mary 
Miller su Denis Harold Fe
rens, Torrington kunigaikš
čių sūnum.

Buckfast vienuoliai užlai
ko tylėjimą visą laiką, išski
riant kai kurias dienas.

Prieš kelis mėnesius jie iš
kasė bažnyčioje kriptą, kur 
buvo palaidoti palaikai jų 
perdėtinio pirmtakūno — 
Dom Auscar Vonier.

Kai Dom Auscar Vonier 
buvo išrinktas jų perdėtiniu, 
jis turėjo vos 30 metų am
žiaus. Tai buvo 1906 m. Bet 
jis keliaudamas iš Ispanijos, 
laivui sudužus, nuskendo.

Palaidojus su apeigomis, 
kuriose dalyvavo Plymoutho 
vyskupas ir laikė pontifika- 
lines mišias, vienuoliai susi
rinko į valgomąjį kambarį 
ir tylėdami susėdo į savo pa
prastas vietas. Ant stalo 
ties ta vieta, kur sėdėdavo 
jų viršininkas, padėdavo lėk
štes, peilį ir kitus reikalin
gus valgiui dalykus. Valgant 
visuomet dėdavo valgius ir į 
tą lėkštę, kuriuos paskui ati
duodavo vargšams. Taip da
rė per 30 dienų.

Išrinkimui naujo viršinin
ko jie balsavo slaptu būdu ir 
savo balsus dėjo į tam tikrą 
dėžę, kurią jų akivaizdoj at- 
atvykęs iš Romos atstovas 
atidarė ir surado, kad jie iš
rinko vieną iš savo tarpo — 
brolį Bruno, kuris po trijų 
mėnesių buvo įvesdintas ir 
tapo jų viršininku.

sikvėpė ir tarė nedrąsiai:
— Ta nelaimė... Dievui 

dėkui, kad pagijote... Aš bu
vau tada pas tamstą ligoni
nėje... sakėte nereikalausiąs 
iš manęs gydymosi išlaidų, 
žadėjote ir raštelį, kai pa
sveiksi!...

— Atsimenu, atsimenu, — 
palingavo galvą buhalteris, 
— atsimeiu, aš visomis jėgo
mis kovojau su mirtimi, o 
tamsta atėjęs pradėjai mane 
nervinti... Atsimenu, paskui 
gailestingoji sesuo tamstą 
išvarė.

Šoferis nuleido galvą ir 
glamžė savo didelę odinę 
pirštinę. Buhalteris perėjo 
per kambarį ir vėl sugrįžo, 
švelniu rankos mostu nurodė 
vietą:

— Prašau sėsti, tamstele, 
prašau, — pats atsisėdo į 
fotelį ir užkėlė koją ant ko
jos.

— Kalti jūs šoferiai, kal
ti. Jums žmogaus gyvybė —’ 
niekis. Gyvulio, paprasto gy
vulėlio aš, pavyzdžiui, nedrį
sčiau užmušti. O jūs? Jūs 
leidžiate, kaip viesulas, nors 
gatvė pilna žmonių.

Buhalterį staiga pagavo 
pyktis.

— Jūs girti važinėjate, 
supratai tamsta! Jus reikia 
nubausti, supratai dabar!

Vėjo nugairintas veidas 
paraudo. (Bus daugiau)

regisu.ro
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BRIDGEPORT, CONN.

Rugpiūčio 20 d. surengtas 
Bridgeporto šešių draugijų 
išvažiavimas, kurio pelnas 
buvo skiriamas Klaipėdos 
pabėgėliams. Nors šešios 
draugijos rengė, bet žmonių 
buvo mažai. Pasiteiravus 
pas vieną kitą, gauta daug 
visokių atsakymų; ateityje 
turėtų katalikai gerai pa
svarstyti, ar yra reikalas 
rengti tokį bendrą parengi
mą, kada išeina labai skys
tas. Programai vadovavo A. 
Tuska. Kalbėjo Lietuvos 
gen. konsulato atašė p. V. 
Stašinskas. Dalyvavo kleb. 
kun. J. Kazlauskas, kun. V. 
Ražaitis, varg. A. Stanišaus- 
kas.

visi draugiškai pasivaišinę 
skirstėsi namo. Tikimasi, 
kad liks pelno parapijai. 
Kun. A. Dubinskas daug rū
pestingos veiklos įdėjo šiam 
išvažiavimui, kleb. kun. J. 
Lietuvninkas tarp svečių 
vaišinosi. Kun. L. J. Mende- 
lis dar atostogauja.

— Šv. Rašto knygos nors 
vietoje nebuvo garsinamos, 
vieni nuo kitų sužinojo, bai
giamos išpirkti; kitas užsa
kymas dar neįmanomas, kol 
Europoje karo verpetai ne
apsiramina. Kun. Mendelis 
užgyrė šį Šv. Rašto leidimą. 
Klebonas ir įsigijo. Kun. Du
binskas pasidžiaugė gražia 
spauda ir taisyklinga lietu
vių kalba. ' J. K.

Bridgeporto lietuvių para
pija ir par. choras gausingai 
rengiasi^ dalyvauti Pasauli
nės Parodos Lietuvių Dieno
je. Daugelis autobusų užsa
kyta ir žmonės jau regis
truojasi. Tėvai važiuoja su 
savo jaunimu — choristais. 
Būtų labai negražu, jei ku
ris nepataikytų ateiti į tą 
autobusą, kurs stovės palei 
bažnyčią. Autobusai rugsėjo 
10 d. išeis lygiai 8 vai. po 
mišių, nes turės būti 10 vai. 
New Yorke. Visi, o visi vy
kite į Lietuvių Dieną kartu.

PITTSBURGH, PA.

P. M. Baronaitė rugpiūčio 
25 d. buvo atvykus vėl pa
tikrinti choro šokėjų, kad 
galėtų dalyvauti šokių pro
gramoje. Jaunimas p. Baro
naitei labai dėkingas už iš- 
mokymą šokių.

Kleb. kun. Kazlauskas 
praeitą savaitę buvo kunigų 
rekolekcijose, o šią savaitę 
išvyko kun. V. Ražaitis.

Rugsėjo 17 d. mūsų baž
nyčioje bus 40 vai. atlaidai; 
choras išmoko naujų mišpa
rų. O.

WATERBURY, CONN.

Rugpiūčio 24 d. mūsų ko
loniją aplankė žymus sve
čias muz. J. Žilevičius, kuris 
važinėja po visas lietuvių 
kolonijas prirengdamas cho
rus Lietuvių Dienai Pasauli
nėj Parodoj. P. J. Žilevičius 
kalbėjo per radiją, nušvies
damas plačiai mūsų tautos 
reikalus ir ragino visus da
lyvauti lietuvių triumfo die
noje Pasaulinėje Parodoje, 
rugsėjo 10 d. Vėliau muz. J. 
Žilevičius patikrino Vaizbos 
Buto radijo chorą, kurį veda 
B. Rasimavičiūtė. Po patik
rinimo buvo surengta drau
giška vakarienė, kurioje da
lyvavo apie 60 asmenų. Va
karienę vedė S. Lukas. Kal
bas pasakė: B. Rasimavičiū
tė, P. Kriugeris, T. Visockis, 
J. Dugala, E. Mažeika, dr. 
Colney ir J. Žilevičius, kuris 
padėkojo Vaizbos Butui už 
širdingą priėmimą.

Digimienė.

Seimas
Šventasis Tėvas Pijus XI 

ragino ir dabartinis Pijus 
XII dar ragina visus tikin
čiuosius prie aktyvaus kata
likiško veikimo. Aiškiai abu 
nurodė svarbą, šventumą ir 
kilnumą šio naudingo darbo, 
kuris yra atliekamas Kris
taus Bažnyčioje, pagelbstint 
dvasiški j ai vesti tikinčiuo
sius išganymo keliu, pa
traukiant atsiskyrėlius į tie
sos kelią ir nešant šviesą ir 
tiesą tolimiems misijų kraš
tams. Katalikiškas veikimas 
tik tada bus sėkmingas, kai 
daug kilnadvasių žmonių su
siburs į kuopeles, kad atli
kus šį milžinišką darbą Kri
staus Vynyne. Patarlė sako, 
kad vienybėje esti stiprybė. 
Tadgi ir mūsų uolūs lietu
viai katalikai spiečiasi į bū
relius, kad geriau prisidėjus 
prie visuomeninio darbo.

Turėdami šią mintį, Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno rė
mėjai iš visų parapijų ir ko
lonijų rūpestingai rengiasi 
prie seimo. Rūpinkimės, kad 
seimas būtų sėkmingas, kad 
delegatų ir svečių būtų daug, 
nes tik tada bus daugiau 
gražių minčių, naudingų pa
tarimų, tuo bus daugiau nu
veikta katalikiško veikimo 
linkui.

Visi nuoširdžiai esate kvie
čiami ir prašomi atsilankyti 
į Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų seimą, kuris į- 
vyks rugsėjo 17 d., Šv. Pran
ciškaus Vienuolyne, Pitts- 
burghe. Kviečiame gerbia
mus klebonus ir asistentus. 
Taip pat nuoširdžiai prašo
me draugijų ir klubų pasių
sti savo atstovus. Kviečiame 
ir pavienius, žodžiu, visus 
palankius pranciškonių dar
bams. Labiausiai kviečiame 
rėmėjus, kuriems jau nuo 
seniai rūpi paremti seselių 
darbuotę lietuvių išeivijoje.

Kapelionas.

pačiui Jėzui kaip Jo sužie
duotinės. Daug susirinkusių 
žmonių verkė, bet kandida
čių veiduose spindėjo džiaug
smas. Apeigose dalyvavo 
kunigai Kazėnas, Vaišnora, 
Jurgutis, Vasiliauskas, Cor
mack, kuris sakė pamokslą, 
Jankus, domininkonas ir 
Vaitkevičius, marijonas. Ku
nigas Kazėnas iškilmes nu
filmavo.

Rugpiūčio 15 d. 7 novici- 
jos padarė laikinus įžadus. 
Ceremonijas vedė kun. V. 
Vilkutaitis iš Cleveland, O. 
Įžadus sudėjo sesuo M. Mor
ta, Toronto, Canada; sesuo 
M. Juliana, Detroit, Mich,; 
sesuo M. Monika, Detroit, 
Mich.; sesuo M. Gregoria, 
Grand Rapids, Mich.; sesuo 
M. Teresė, Cleveland, Ohio; 
sesuo M. Chrysostoma, Port 
Carbon, Pa.; sesuo M. Tho- 
masine, Detroit, Mich.

Amžinus įžadus padarė 
sesuo M. Leonarda, Eliza
beth, N. J., sesuo M. Leoni
da, Pittsburgh, Pa., sesuo M. 
Francida, Detroit, Mich., se
suo M. Egidia, Detroit, 
Mich., sesuo M. Assisia, De
troit, Mich., sesuo M. Clari
ta, Hartford, Conn., sesuo 
M. Agnella, Philadelphia, 
Pa., sesuo M. Angelita, Ma- 
hanoy City, Pa., sesuo M. 
Paschal, Chicago, Ill., sesuo 
M. Konradą, Shenandoah, 
Pa., sesuo M. Antonia, Chi
cago, HL

ekskursija laivu. Naudinga 
ja pasinaudoti ne tik minėtų 
parapijų lietuviams, bet ir iš 
apylinkių parapijų. Maloniai 
kviečiame visus lietuvius į 
šią paskutinę šiais metais 
ekskursiją ir užtikriname, 
kad kiekvienas ja bus paten
kintas. Visi į ekskursiją.

NEWARK, N. J.

Newark© 29 vyčių kuopa 
praneša, kad autobusas į 
Lietuvių Dieną Pasaulinėje 
Parodoje baigiamas pripil
dyti. Kiti norintieji važiuoti 
į Lietuvių Dieną autobusu 
turi užsisakyti vietas ne vė
liau trečiadienio, rugsėjo 6 
d. Bilietai kaštuoja vienas 
doleris, jų galima gauti pas 
Petrą Podgalskį, 343 Elm 
St., Newarke, ir Kazį Vašką, 
206 Van Buren St., Newarke. 
Be to, bilietų galima gauti ir 
pas kiekvieną kuopos narį. 
Autobusai išvažiuos tarp 
11:30 ir 12 vai. F. V.

„MUZIKOS ŽINIŲ”
SUKAKTIS

vų ir protėvių. Kai jiems 
grasė pavojus ištautėjimo, 
tai jie ėjo užsienin, spaudi
ne lietuviškas knygas, laik
raščius ir juos gabeno tėvy
nėn, nepaisant, kad ir gyvy
bę pavojun statydavo, kad 
tik tauta išlaikytų savo kal
bą ir dainą. Ir šiandien Lie
tuva mini garbingus knyg
nešių žygius. Mes čia esame 
laisvoj šaly, bet turime di
delius nutautėjimo pavojus. 
Per „Muzikos Žinias” ir dai
nas mes turime auksinę pro
gą prieiti į dainuojantį jau
nimą ir palaikyti jame lietu
višką dvasią. Lai nė vienas 
sąjungos narys šiais metais 
nepasilieka neužrašęs 10 
skaitytojų „Muzikos Žinių”. 
Iš jūs to reikalauja pereitų 
metų seimas, Centro valdy
ba ir paties sąžinė. Visi sto
kime prie spaudos darbo, o 
tuomet „Muzikos Žinių” 5 
metų gyvavimo jubiliejus 
bus garbingai ir vieningai 
paminėtas. N. Kūlys.
LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO PAIEŠKOMI 

ASMENYS

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, tc 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. 
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. 
GB1900 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.

BALTIMORE, MD.

— Rugpiūčio 24 d. mirė 
M. Serafinas, dirbo fabrike. 
Tą pačią dieną mirė Mag. 
Kvedarienė, prieš 20 metų 
parapijoje priklausiusi vei
kėjų būriui, paskiau likusi 
našle, dėl savo versliško už
siėmimo, buvo nutolusi nuo 
bažnyčios, bet prieš mirtį 
sutvarkė sielos reikalus.

— Rugp. 25 d. mirė M. 
Bilienė, p. Bilos, žmona, apie 
35 metų; nuolat dirbo VI. 
Draigino siuvykloje, siūdavo 
prie mašinos.

— Parapijos piknikas rug
piūčio 27 d. gerai pasisekė. 
Dalyvių arti 400 Arion par
ke. Šeimininkės gamino žu- 
vių užkandžius ir sriubas,

Rugpiūčio 13 d. prel. J. 
Macejauskas, dalyvaujant 
kitiems kunigams ir gau
siam būreliui žmonių, atliko 
įteikimo vienuoliškų rūbų 
apeigas sekančioms kandida
tėms: Elenai Simaitytei — 
sesuo M. Rūta, Cleveland, 
Ohio; Aidai Dumčiūtei — 
sesuo M. Joana, Cleveland, 
Ohio; Pranciškai Kriaučiū- 
naitei — sesuo M. Silvija, 
Lawrence, Mass.; Leokadijai 
Pusvaškytei — sesuo M. 
Henrietta, Ansonia, Conn.; 
Onai Barutsevičiūtei — se
suo M. Genovaitė, Du Bois, 
Pa.; Petronėlei Jurgutytei — 
sesuo M. Andreja, Lietuva; 
Marijai Keserauskaitei — 
sesuo M. Loretta, E. St. 
Louis, Ill.; Lucijai Kazlaus
kaitei — sesuo M. Tarcilla, 
Cleveland, Ohio.

Įspūdingas buvo apeigų 
momentas ypač kada kandi
datės, aprengtos baltais dra
bužiais, parpuolę kryžium 
ant žemės, pasiaukojo Vieš

JERSEY CITY, N. J.

Sekmadienį, rugsėjo 3 d., 
visa parapija rengiasi plauk
ti laivu „S.S. Susquehanna” 
į Rye Beach. Didžiulis laivas 
išplauks nuo Pier B, gale 
Grand St., arti Exchange 
Place, Jersey City, lygiai 
10:45 vai. ryte. Raginame 
visus atvykti laiku, nes šį 
kartą laivas išplauks pažy
mėtu laiku. Bilietų kainos: 
suaugusiems — $1.25, o vai
kams — 75 c. Ekskursijos 
dieną, rugsėjo 3, sekmadie-! 
nį mišios bus 8 ir 9 vai.

Novena prie šv. Onos, mū
sų parapijos globėjos, kiek
vieno antradienio vakare. 
Lietuviškai 7:30 vai., o ang
liškai 8:15 vai.

Sekmadieniais mišios 8 ir 
10:30 vai.

Parapijos choras pasiren
gęs dalyvauti Lietuvių Die
noje Pasaulinėje Par ado j e 
rugsėjo 10 d.

Pas kleboną svečiavosi 
kun. Jonas Vaitekūnas, lie
tuvių par. klebonas iš Pro
vidence, R. I. jo brolis, kun. 
Petras Vaitekūnas, Jonavos 
klebonas ir miesto burmis
tras iš Lietuvos. Taip pat 
buvo atsilankęs kun. Juozas 
Barkauckas, O.S.B., vienuo
lis iš Newark, šv. Benedikto 
akademijos mokytojas. Jo 
tėveliai, kurie gyvena Hobo
ken, N. J., priklauso prie 
mūsų parapijos.

BAYONNE, N. J.

Laivu išvažiavimas
Rugsėjo 3 d., sekmadienį, 

šv. Mykolo parapija drauge 
su šv. Onos parapijos, Jer
sey City, lietuviais rengia 
bendrą laivu išvažiavimą į 
Rye Beach, N. Y. Važiuoja
ma didžiuliu ir gražiu laivu 
„S.S. Susquehanna”. Laivas 
išplaukia iš City Dock ties 
1 St. 9:45 vai. Bilietai suau
gusiems $1.25, vaikams 75 c. 
Juos galima gauti klebonijo
je, pas platintojus ir išva
žiavimo dieną prie laivo.

Ekskursijos metu visą lai
ką gros puikus orkestras ir 
visi turės progos pasišokti. 
Bus skanių užkandžių ir į- 
vairių gėrimų. Nuvažiavę į 
Rye Beach turės puikios 
progos pasivaikščioti ir įvai
rių „dyvų” pamatyti.

Tai paskutinė šiais metais

Rugsėjo 11 — 12 d.d., 
Maspeth, N. Y. įvykstančia- 
me Chorų ir Vargonininkų 
sąjungų seime bus paminėta 
„Muzikos Žinių” 5-rių metų 
gyvavimo sukaktis.

1934 m. Clevelande, Ohio, 
kai Varg. Sąjungos seime 
buvo sumanyta pradėti leisti 
savas žurnalas „Muzikos Ži
nios”, nariuose pakilo 
džiaugsmingas ūpas, bet 
kartu ir abejonė, ar pajėg
sime išlaikyti laikraštį, ar 
kompozitoriams nepritruks 
jėgų gaminti vis naujas 
giesmes ir dainas. Nariai, 
arčiau organizacijos stovį, 
matė gyvą reikalą muzikų 
jėgas jungti ir bendrai vi
siems dirbti tautiniame mu
zikos kultūros darbe.

„Muzikos Žinių” pirmam 
numeriui pasirodžius, susi
laukėme daug sveikinimų su 
gražiais linkėjimais tobulėti 
ir ilgai gyvuoti. Gauta ir 
kritikos. Dabar, laikraščiui 
išgyvenus 5 metus, padaryta 
pažanga.

1936 m., minint Varg. Są
jungos 25 metų gyvavimo 
sukaktį, nariai išėjo viešu
mon viename paveiksle, kaip 
kultūringa šeima. Jie pareiš
kė viešai savo darbą Bažny
čios ir Tautos labui, ir tvir
tai pasižadėjo toliau dirbti 
muzikos kultūroje.

1938 m. Varg. Sąjungos 
iniciatyva sušauktas ALRK. 
parapijų chorų pirmas sei
mas ir įsteigta Chorų Sąjun
ga. jai perduota vargoninin
kų mintis, dvasia ir organas, 
kad chorai jungtinėms jė
goms dirbtų lietuviškoje dai
noje.

„Muzikos Žinių” 5 metų 
gyvavimo sukaktimi džiau
giamės, kad per tą laiką ga
lėjome išleisti 98 skirtingus 
muzikos kūrinius, iš kurių, 
atspausdinę į lapelius, tūks
tančiais paskleidėme po cho
rus, kad gražios lietuviškos 
dainos ir giesmės skambėtų 
jaunųjų balsais.

Varg. Sąjungos knygynas 
tapo turtingiausias Ameri
koje lietuviška muzika. Jau 
seniau išleisti- mėgiami P. 
Čiurlionio, M. Petrausko, J. 
Žilevičiaus muzikos kūriniai, 
padidinti A. Aleksio, A. Po
ciaus, kun. J. Čižausko, kun. 
J. Židanavičiaus, J. Žemai
čio, V. Mickaus, P. Sarpa- 
liaus, K. žižiuno, V. Kupre
vičiaus, S. Navicko, J. Či
žausko, J. Brazaičio, V. 
Daukšos, A. Vanagaičio, J. 
Naujalio, S. Šimkaus, B. Ne
krašo, J. Žemaitaičio kūri
niais ir kitais.

Brangūs broliai muzikai, 
kad ir nemažai pasidarbavo
me savo tėvynei muzikos 
srityje, dar ne laikas mums 
sudėjus rankas laukti mir
ties. Savo profesijoje dirb
dami lietuviškose įstaigose, 
imkime stiprybę iš mūsų tė

Puida, Jonas, sūnus Onos ir 
Petro Puidų, apie 50 metų amž., 
prieš kelias dešimtis metų gyve
nęs Pittsburghe.

Rutkauskas, Albertas, gyvenęs 
Shenandoah, Pa. ir vėliau Brook
lyn, N .Y, 164 Hope St.

Rutkauskaitė, Ona, gyvenusi 
2015 Avenue I, Brooklyn, N. Y.

Šilkauskas, Juozas, išvykęs į 
J. A. Valstybes 1909 m. ir savo 
laiku gyvenęs Detroit, Mich., 8 
Polis St.

Sinkevičius, Jonas, kilęs iš 
Alytaus apskr., Butrimonių vals., 
Greikonių kaimo. Prieš kelis me
tus jis sirgo narvais ir buvo ku
rioj tai ligoninėj, bet ar jis jau 
yra pasveikęs ir iš jos išėjęs, dar 
nežinoma.

Šumskaitė, Uncija, 1932 —1934 
m. gyvenusi 181 Oak St., Law
rence, Mass.

Vilkelis, Julius, išvykęs į J. A. 
Valstybes 1908 m. ir nuolatos 
gyvenęs Somerville, Mass., 17 
School St., kame būk tai miręs 
1938 metais.

Tuskenis, Jonas, dar 1936 m. 
gyvenęs 8742 — 126 St., Rich
mond Hill, N. Y.

Kai kuriems iš ieškomųjų pri
klauso turtas bei palikimai, ku
rie negali būti greit sutvarkyti 
neatsiliepus teisėtiems įpėdi
niams.

lieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi rašyti: 
Lietuvos Generalinis Konsulatas

16 West 75 Street 
New York City.
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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 Samcss 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.

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 McDonald 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. 
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 bo 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. 
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. 
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. 
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. 
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. W. 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. 
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

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street,
Harrison, N. J.

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. 
GBJ978 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.

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. 
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 
Domenick’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.

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 75 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 Brcvoort Bar & Grill

1274 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.
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the Alcoholic Beverage Control Law at I nmi Inirinq pp 
459 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 0 ’
County of Kings, to be consumed on the mUCfc SOciali
premises.

IKE CHESSIN & 
d-b-a Chessin

459 Stone Ave.

A BE LIFSHITZ 
Delicatessen

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.

More, stud 
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NOTICE is hereby given that License No. 
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, ______
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN 
d-b-a Margie

80 Avenue O

Borough of Brooklyn,

BRANDSTATER 
Sweet Shoppe 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1330 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Bevenige Control Law at 
1019 Avenue H, Borough of Brooklyn,
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TIES NARĮ
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premises.

GROSSMAN Wai --------
Brooklyn, N. Y.. - •

DAVID
1019 Avenue H

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.

hugijos kviecii 
, lai atsiųsti savo 

iį susirinkimą.
Apskr.

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. 
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. 
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 Avė. P, Brooklyn, N. Y.
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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 j 
premises.

ISIDOR SEIFF
155 Howard Ave., 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.j

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, I 
to be consumed on the premises.

ANTON MATZKEWITZ 
JOSEPH STAN CHIUS

1 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y
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VIETOS ŽINIOS?
atvyko ateitininkų

ATSTOVAI

Praeitą sekmadienį pran
cūzų De Grasse laivu atvy
ko į tarptautinės katalikų 
studentų sąjungos Pax Ro
maną kongresą Lietuvos 
Ateitininkų atstovai: kuni
gai Urbonavičius ir Celie- 
šius, stud. Emilija Klikūnai- 
tė, Sofija Vištartaitė ir stud. 
Povilas Baltinis. Uoste Lie
tuvos svečius pasitiko gene
ralinio konsulato attache A. 
Simutis su žmona, „Ameri
kos” redaktorius su broliu. 
Lietuvos katalikų šviesuo
menės atstovai drauge su ki
tų valstybių atstovais buvo 
nuvežti į Manhattanville ko
legiją, kur juos pasitiko 
amerikiečiai katalikai, išsi
rikiavę kolegijos aikštėje; 
rankose jie turėjo kiekvie
nos kongrese dalyvaujančios 
valstybės vėliavą. Gražiai 
plevėsavo trispalvė Lietuvos 
vėliava. Po sveikinimo kalbų 
Europos atstovams teko su
sipažinti su amerikiečiais ir 
gausia Kanados delegacija. 
Po to visi Europos ir Kana
dos atstovai išvyko į Wa
shington, pakelyje sustoda
mi Princetone, Philadelphi- 
joje, Baltimorėje. Delegatai 
visą šią savaitę bus Wa
shingtone, kur katalikų uni
versitete vyks grynai studi
jų pobūdžio posėdžiai, šeš
tadienį visi kongreso daly
viai grįš į New Yorką ir čia, 
Fordham universiteto patal
pose, bus suruošta iškilmin
goji kongreso dalis.

Pax Romana kongrese at
stovaujama ir Am. L. Kat. 
Studentų ir Profesionalų są
jungai, kurios centro valdy
bos narė, socialinių reikalų 

, stud. Valerija 
Jakštaitė išvyko į Washing- 
toną ir taip pat dalyvaus 
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FEDERACIJOS APSKRI
TIES NARIAMS

DARBO DIENOS 
PIKNIKAS

kviečia draugijas tuojau pa
skirti savo atstovus. Tame 
biuletenyje nurodoma, kad 
iš Maspetho seime turėtų 
būti mažiausia 20 atstovų.

Federacijos New Yorko 
apskrities labai svarbus su
sirinkimas šį antradienį, 
rugsėjo 5 d., 7:30 vai. vak. 
Apreiškimo par. mokyklos 
patalpose. Susirinkimas la
bai svarbus, kaip įvykstąs 
kongreso išvakarėse. Katal. 
draugijos kviečiamos būti
nai atsiųsti savo atstovus į 
šį susirinkimą.

Apskr. Valdyba.

MALDOS UŽ LIETUVĄ 
TAIKĄ EUROPOJ

IŠNAUDOJA BENDRĄ 
REIKALĄ

Praeitą savaitę 
-„Vienybės” piknikas, į kurį 
atsilankė apie 400 asmenų. 
Piknikas kaip piknikas, bet 
jame buvo viena „prašmat
nybė” — piknike platinti 
ženkleliai, kurių .įrašas kal
ba apie Pasaulinės Parodos 
Lietuvių Dieną, bet tuos 
ženklelius išleido ne Lietu
vių Dienos Komitetas, o 
„Vienybė”. Kai artinasi Pas. 
Parodos Lietuvių Diena, kai 
jos komitetas visus lietuvius 
kviečia įsigyti išleistą L. D. 
ženklelį, kad tik būtų sukel
ta pakankamai lėšų išlai
doms padengti, tai „Vieny
bės” tvarkytojai, kurių prie
šaky stovįs žmogus yra net 
L. D. Komiteto valdyboje, 
išleidžia savo ženklelius ir 
platina savo naudai, pasi
naudodami populiariu Lietu
vių Dienos vardu ir klaidin
dami atitinkamą skaičių as
menų, kurie, įsigydami „V- 
bės” ženklelį, galės tikėti 
parėmę Lietuvių Dieną. Tai 
tikras išnaudojimas bendro 
lietuvių tautos reikalo vie
nos grupės reikaliukams.

T. P.

įvyko

BENDROS CHORŲ 
PRATYBOS

Penktadienį, rugsėjo 1 
šv. Jurgio parapijos salėn 
renkasi visi šios apylinkės 
chorai paskutinėms praty
boms Pas. Parodos Lietuvių 
Dienos programai.

TAUTIŠKŲ ŠOKIŲ 
GRUPĖMS

d.,

pa- 
jau-

IR

Lisausko vedama anglių 
bendrovė ateinantį pirmadie
nį, rugsėjo 4 d., Darbo Die
nos šventėje, rengia didžiulį 
pikniką, kurs įvyks Dexter 
parke, Woodhavene. Rengė
jas kviečia visus lietuvius 
gausingiausiai atsilankyti. 
Gros geras orkestras, bus į- 
vairių pamarginimų. Nuva
žiuoti į Dexter parką labai 
lengva — Jamaica linijos 
traukiniu iki Elderts Lane 
stoties.

P-lės M. Baronaitės 
ruoštos tautiškų šokių 
nimo grupės prašomos iš
moktus šokius gerai pakar
toti, nes Lietuvių Diena jau 
visai arti. Rugsėjo 5 ir 8 d.d. 
bus bendros pratybos, per 
kurias bus galutinai pasi
ruošta Lietuvių Dienos pro
gramai. Pratybos įvyks Kla- 
sčiaus parko salėje, Maspe- 
the.

LANKĖSI „AMERIKOJE”

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Praeitą savaitę visoje Vo
kietijoje „susirgo” tėvai, 
motinos, žmonos ir tuo pasi
remiant pareikalauta sugrįž
ti iš užsienio visiems jau
niems vyrams. Tai bent bū
das savuosius sukviesti!

kiti skyriai, tuo tarpu žinių 
neturime. Pranešimai gauti 
tik iš Švenčionėlių ir Gun- 
taunykų, kad Švenčionių ap
skrities Storasta tose vieto
se Vilniaus „Ryto” skyrius 
yra uždraudęs. Storasta sa
vo uždraudimą pamatuoja 
šitaip: „Ištirta yra, kad be
veik visi steigiamojo Lietu
vių švietimo d-jos „Rytas” 
Vilniuje skyriaus nariai pri
klausė saugumo, ramumo ir 
viešosios tvarkos sumeti
mais sulikviduotai šv. Kazi
miero d-jai. Iš bylos aplin
kybių susidaro išvada, kad 
Liet, šviet. d-jos „Rytas” 
skyrius Švenčionėliuose pra
dės veikimą, kuris galės 
grėsti saugumui, ramumui 
ir viešajai tvarkai. Dėl to 
pasiremdamas Draugijų į- 
statymo 14 ir 41 str. už- 
draudžiu steigti minimos 
draugijos skyrius”. Toks pat 
uždraudimo tekstas atsiųs
tas ir Guntaunykų skyriui.

laukusi 94 m. amžiaus. Barš
kienė temoka tik lietuviškai 
kalbėti ir skaito vokietinin
kų leidžiamą „Lietuvišką 
Ceitungą”, tačiau vokiečiai 
ją pagerbdami ir vokiečių 
spauda, rašydama pagerbi
mo iškilmes, Barškienę va
dina vokiečių moterimi ir 
motina, o lietuvių kalbą va
dina tam tikra klaipėdiške 
vokiečių kalbos tarme.

Rugpiūčio 16 d. Klaipėdo
je prasidėjo naujokų ėmimas 
į Vokietijos kariuomenę. 
Imami vyrai gimę nuo 1906 
iki 1920 metų imtinai. Į vo
kiečių kariuomenę imami ir 
visi tie, kurie jąu yra ati
tarnavę Lietuvos kariuome
nėje. Pažymėtina, kad da
bar imami į kariuomenę ir 
tokie klaipėdiečiai, kurie 
Lietuvos kariuomenėje ne
buvo paimti dėl menkos svei
katos, fizinio trūkumo ir kt.

Praeitą penktadienį lietus 
su perkūnijomis padarė ža
los New Yorko miestui. Už
mušė 3 žmones ir 
vandeniu daug kelių 
mose.

užliejo 
žemu-

pieno 
į nor-

New Yorko miesto 
išvežiojimas sugrįžo 
malias vėžes. Pienas pabran
go. Į namus pristatoma 
„Grade B” pieną už 15 c. 
kvortai. Krautuvėse parduo
dama po 12 c. Aukštesnės 
rūšies pienas brangesnis.

Brooklyne paplito daug 
netikrų 10 dolerinių. Val
džia seka kiekvieną nužiūrė
tą asmenį. Netikrų 10 dol. 
numeriai yra 1-18 arba D-81.

Brooklyno policija pradė
jo sekti kiekvieną automobi
lį ir žiūrėti jo stabdžius. 
Tam gelbsti naujai išrastas 
„Decelerometer”.

Brooklyno centraliniame 
knygyne įsakyta padirbti sė
dynes net vaikams, kad jie, 
atėję į skaitklą, galėtų pa
gal savo amžių gauti kėdes 
ir stalus knygoms pasidėti.

Coney Island Mardi Gras, 
prasidėjęs prieš 38 metus ir 
įvykstąs kasmet, prasidės 
rugs. 11 ir baigsis rugs. 17 
d. Pirmas Mardi Gras įvyko 
1901 m. ir vienos savaitės 
pelnas paskirtas nupirkti 
bažnyčiai varpą. Nuo to lai
ko kasmet viena diena ski
riama labdarybės tikslui.

VILNIAUS KRAŠTE NE
LEIDŽIA STEIGTI LIE
TUVIŲ DR-JŲ SKYRIŲ

APDOVANOJA
KOVOJUSIUS PRIEŠ 

LIETUVIŠKUMĄ

Klaipėda. — Rugpjūčio 
d. Klaipėdoje įvyko iškilmės, 
per kurias 13 Klaipėdos ap
skrities gyventojų nacional
socialistų partijos veikėjų 
buvo įteikti pasižymėjimo 
ženkleliai (medaliai). Ta 
proga kreisleiteris Karšies, 
kalbėdamas pabrėžė, kad vi
sa 13 yra apdovanoti už il
gą ir sunkią kovą su lietu
viškumu.

13

Šiomis dienomis Klaipėdo
je iškilmingai pagerbta lie
tuvė Marija Barškienė, su-

Tel.,- EVergreen 7-1645

savo krašto saugumo idėja. 
Tiek Lietuvoje, tiek ir užsie
nyje lietuviai subruzdo au
koti Ginklų Fondui. Gražų 
pavyzdį šioje srityje davė 
Prancūzijos lietuviai, kurie 
nuo 1938 m. kovo mėn. ligi 
šiol bus suaukoję apie 35,000 
frankų.

VOKIEČIAI GRĄŽINO 
LIETUVOS LAIVUS

NAUJAS PLYTELIŲ 
FABRIKAS

Kaunas. — Prieš kurį lai
ką įsisteigusi akc. „Molio” 
bendrovė ruošiasi šiemet pa
statyti eternito fabriką. Pa
žymėtina, kad fabrike gami
namos eternito stogams 
dengti plytelės yra žymiai 
lengvesnės ir patvaresnės už 
čerpes. Fabrikas kainuosiąs 
per 700,000 litų.

Pagėgių apskrityje įvyko 
trys dideli gaisrai, kurie su
naikino stambių ūkių visus 
trobesius ir derlių. Gaisro 
priežastys neišaiškintos. Be 
to, Liebartų dvare, 12 kilo
metrų nuo Klaipėdos, kilo di
delis gaisras, kuris sunaiki
no 80 metrų ilgumo jaują su 
visu buvusiu joje pašaru bei 
inventorių. Klaipėdos polici
ja išaiškino, kad dvaras bu
vęs padegtas.

Klaipėda. — Klaipėdos 
kraštą prijungus prie Vokie
tijos, Klaipėdoje buvo likę 
mūsų pasienio policijos lai
vai „Šaulys”, „Aitvaras”, 
„Žaibas” ir kt. Tie laivai iš
gauti tik dabar ir jau išga
benti į Kauną. Įdomu, kad 
tiems laivams Klaipėdoje 
nebuvo galima gauti gazolio 
— jo reikėjo atsigabenti iš 
Kretingos. Taip pat grąžin
tas ir kitas pasienio polici
jos — jūros apsaugos tur
tas, likęs Klaipėdoje kartu 
su tais laivais. Grąžintas ir 
vienas kuteris, kuris pernai 
buvo mūsų pasienio policijos 
suimtas jūroje su kontra
banda. Šis kuteris dabar nu
vežtas į Šventosios uostą.

423 Grand St. Brooklyn, NY.

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam valgius ameri> 

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

ir importuotų degtinių, 
visokių vynij ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEH)AT 

Savlnlnkaa

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

PLAUKIA AUKOS
TĖVYNEI GINTI

Kaunas. — Užėjus nera
miems laikams, padidėjus 
tarptautiniam įtempimui, 
kiekvienam pasidaro brangi

Lie. No. L886

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 KRAUTUVE 

BROOKLYNE

KLAIPĖDOJE VOKIEČIAI 
KOLONIZUOS?

Varšuva. — Lenkų tele
gramų agentūra „Patas” iš 
Klaipėdos praneša apie pla
ną kolonizuoti vokiečius 
Klaipėdos krašte. Tas planas 
paliesiąs 5,000 ūkių. Ta pro
ga pabrėžiamas ūkininkų lie
tuvių tame krašte nerimas, 
nes juos grasinama nuskan
dinti germanizacijos bango
je.

HAVEMEYER 8-0259 i
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avėnue

maspeth. 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. VAITULIONIS

GYDO be peilio, be 
vaistų Ir be chemi
kalų, tik su savo 
plikomis rankomis. 
Visokios Ilgos yra 
gydomos: vyrų, 
terų Ir valkų, 
tarimai veltui
VALANDOS: nuo 
ryte iki 8 vakare. 
NedSldlenlals ir 
šventadieniais nuo 
10 ryte iki 1 po 
.pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Graboriai

EVergreen 8-9770

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

STEPHEN AROMISKIS M. P. BALLAS
i (Armakauskas) (Bieliauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia Laidotuvių Direktorius

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158
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Ryšium su Pas. Parodos 
Lietuvių Diena, visur jaučia
mas didelis judėjimas. Mas
petho lietuvius vietos kuni
gai paprašė tą dieną iškelti 
tautines vėliavas, aktyviai 
dalyvauti Lietuvių Dienoje 
ir ta proga pasimelsti už 
Lietuvą ir taiką Europoje.

DOMĖJIMASIS FEDERA
CIJOS KONGRESU

ALK. Federacijos kongre
sas šiemet bus Brooklyne, 
rugsėjo 12 — 13 d.d. Posė
džiai vyks Apreiškimo para
pijos salėje. Kongresas bus 
iškilmingai atidarytas rug
sėjo 12 d. 10 vai. rytą, pa
maldomis, Apreiškimo par. 
bažnyčioje.

Į kongresą laukiama daug 
atstovų iš įvairių vietų. Ja
me turėtų ypatingai gerai 
pasirodyti vietiniai ir apy
linkės organizuoti lietuviai 
katalikai. Tikimasi, kad 
kiekvienos parapijos ribose 
veikiančios draugijos pasi
rūpins būti atstovaujamos. 
Gražų pavyzdį rodo maspe- 
thiečiai, kurių kongrese bū
sią apie 20 atstovų. Parapi
jos biuletenyje klebonas

Praeitą savaitę „Ameri
kos” įstaigoje lankėsi B. Ja
nušonis, southbostonietis ir 
V. Dundulis, norwoodietis. 
Svečiai keletą dienų praleido 
Pas. Parodoje ir apžiūrėjo 
Įdomesnes New Yorko mies
to įstaigas. Išvyko į Kanadą 
tęsti savo atostogų.

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

Rugpiūčio 28 d. vakare at
silankius į šv. Jurgio para
piją p-lei M. Baronaitei pa
tikrinti mokėjimą šokių Lie
tuvių Dienos programai Pa
saulinėje Parodoje, šios pa
rapijos šokėjai ir šokėjos, 
savo mokytojai pagerbti bei 
išreikšti padėką, surengė 
kuklų vaišių stalą ir įteikė 
dovanėlę — fotografijoms 
albumą. P-lė Baronaitė pa
reiškė savo pasitenkinimą 
šios parapijos šokėjais, už
tikrino, kad gerai išmoko ir 
paragino ir toliau lavintis 
tautiškuose šokiuose. Ji pa
reiškė pageidavimą, prany
kus karo pavojaus debesims 
Europoje, pasimatyti su A- 
merikos lietuviais jaunuo
liais Lietuvoje, kur Lietuvos 
žmonėms parodytų ne tik 
mūsų šokius, bet taip pat ir 
Amerikos tautiškus, liaudies 
šokius. N . N. I

Vilnius. — Lietuvių laik
raštis „Aidas” rugpiūčio 1 d. 
numeryje rašo, kad Vilniaus 
lietuvių švietimo dr-jai „Ry
tui” vėl pradėjus veikti 
(„Rytas” buvo pusantrų me
tų uždarytas)), kai kurių 
Vilniaus krašto vietų lietu
viai gyventojai pasiryžo į- 
steigti šios draugijos sky
rius. Gavę „Ryto” centro su
tikimą, žmonės darė skyrių 
steigiamuosius susirinkimus, 
rinko skyrių valdybas ir 
apie tai, pagal reikalingą 
tvarką, pranešė apskričių 
storastams, prašydami, kad 
tuos skyrius patvirtintų. 
Kokių pasėkų yra susilaukę

Tel. EV. 4-9672

PIRKITE RAKANDUS
DABAR

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

LIETUVIAMS DUODAME IŠSIMOKEJIMUI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Tel. EVergreen 7-8451

!

JOSEPH GARSZVA

Graborius — Balsamuotojas

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

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

ATSILANKYKITE
LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLUBE 

280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

rrsx. v my i pjg SC9SEB

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OF 
BARRY P. SHALINS

(Šalinskas)

Vestie E. Davis,
Licensed Mgr.

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

KOPLYČIAS SUTEIKIAM
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms Ir visokiems 
pasivažinėjimams.

NEMOKAMAI

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

Tel. Newtown 9-4464

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

LAISNIUOTAS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Veronica R, Valantiejus

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.
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Apreiškimo Pan. švč. Parapijos

METIIIS PIKHIKA
tas rugp. 30 d. iš Angelų 
Karalienės par. bažnyčios į 
Švč. Trejybės kapines.

Rugsėjo - Sept. 3,1939
Klasčiaus Clinton Parke,

Betts ir Maspeth Avenues, Maspeth, N. Y.

KARALIAUS, KARALIENĖS, KARALAIČIO IR KARALAITĖS RINKIMAI

— DAINŲ PROGRAMA — BENAS — ŠOKIAI —

Gros J. Navicko ’’Nakties Pelėdų” Orkestras
Parapijiečiams įėjimas dykai. Kitiems 40 centų.

Frances Nagin Matthews, 
39 metų amžiaus, gyv. 359 
Hooper St., Brooklyne, mirė 
rugp. 28 d. šv. Katrynos li
goninėje. Laidojama rugsė
jo 1 d. iš Angelų Karalienės 
bažnyčios į šv. Jono kapines.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

MINĖJO 25 METŲ 
SUKAKTĮ

gės. Už tokį puikų parengi
mą kaip rengėjams, taip ir 
dalyviams p. Bagdonai nuo
širdžiai padėkojo. P. K.

VIEŠĖJO ČIKAGIETĖS Umis jėgomis! 
^.Draugas'’.

Rugsėjo 1 d., 1939 m.

KUNIGŲ REKOLEKCIJOS

Kun. N. Pakalnis, Apreiš
kimo par. klebonas, šios sa
vaitės gale grįžta iš atosto
gų; rugsėjo 3 d. dalyvaus 
parapijos piknike, o pirma
dienį, rugsėjo 4 d. (Darbo 
šventėje), išvyks į kunigų 
rekolekcijas ir sugrįš tik 
šeštadienio rytą. Tą pačią 
savaitę rekolekcijose bus ir 
kunigai Paulonis ir Balkū- 
nas.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Klebono sutiktuvių vaka
rienei bilietai perkami, nes 
kiekvienas parapijietis nori 
išgirsti daug ką naujo apie 
Lietuvą. Vakarienė įvyks, 
trečiadienį, rugsėjo 6 d., 
Knapp Mansion salėje, Bed
ford Ave., Brooklyne. Bilie
to kaina $1.50. Kurie norit 
dalyvauti vakarienėje, pasi- 
skubinkit nusipirkti bilietą.

Parapijos jaunuoliai, žai
dę šią vasarą minkštą svie
dinį ir laimėję pirmenybę 
Williamsburg© dalyje, laukia 
nuo miesto parkų valdžios 
dovanų. Kalbama, kad jau
nuoliai, ne vyresni kaip 15 
metų amž., turės dar persi
imti paskutinį kartą su stip
riausia komanda, bet jie jau
čia, kad jiems pavyks nuga
lėti ir paskutinę kliūtį mies
to dovanai gauti.

Mūsų parapijos piknike 
apvainikuota karališka šei
ma jaučiasi gerai. Išrinktie
ji pasirodė populiariškiausi 
mūsų parapijiečių tarpe.

Gyv. Rožančiaus draugi
jos bendra Komunija įvyks 
sį sekmadienį, 9 vai. mišių 
metu.

LRKSA. 134 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks 
si sekmadienį, tuojau po su
mos, parapijos salėje.

V!Saros at°stogų, šv.
v- rau^°s Pirmas su

si nkimas įvyks rugsėjo 10 
^9 vai. mišių metu; visi

nariai bendrai eis prie Ko
munijos ir tuoj po mišių vi
si prašomi susirinkti į salę 
susirinkimo.

Parapijos mokyklinio am
žiaus vaikučiams kiekvieną 
dieną 12:30 vai. duodami 
pietūs parapijos salėje. Lie
tuviai tėvai kviečiami pasi
naudoti.

Sodalietės ruošiasi prie 
savo šokių vakaro, kuris į- 
vyks spalių 28 d. parapijos 
salėje, 8 vai. vak. Grieš 
Nakties Pelėdų orkestras, 
kuris jau seniai linksmina 
jaunus ir senus. Bilietai tik
tai 40 centų. Komitetas kvie
čia įsigyti bilietus iš anksto. 
Be to, bus visokie laimėjimai 
ir dovanos.

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

Šv. Vardo suaugusių vyrų 
vyrų draugijos mėnesinis su
sirinkimas įvyks šį šeštadie
nį, rugsėjo 2 d., tuojau po 
novenos pamaldų, parapijos 
salėje.

Nors šių dienų tvankus, 
kaitrus oras be pasigailėji
mo visus vargina ir galuti
nai išsemia žmogaus energi
ją kuo nors užsiimti, tačiau, 
orui atvėstant, ypatingai 
kviečiame visus draugijos 
narius dalyvauti šiame susi
rinkime. Ne tik draugijos 
nariai kviečiami, bet visi 
parapijos vyrai prašomi da
lyvauti mūsų draugijos susi
rinkime. Mes jūsų neversime 
priklausyti prie šv. Vardo 
draugijos, tik mes norim 
jums įdomių žinių pranešti.

Draugijos valdyba.

KVIEČIAME VISUS

3Šį sekmadienį, rugsėjo 
d., Klasčiaus parke, Maspe
the, įvyksta Apreiškimo par. 
didžiulis metinis piknikas. 
Tai paskutinė šios vasaros 
pramoga, į kurią kviečiame 
visus linksmai užbaigti va
saros sezoną. Bus dainų pro
grama ir šokiai, kuriems 
gros J. Navicko Nakties Pe
lėdų orkestras. Be to, bus

\j MGNOPo//
V M5 fl y1

Ištaiga tarnaujanti 
teisingai ir mandagiai 
su DIDŽIAUSIU pasirinkimu 
IR žemiausiom kainom

SAVAS PA5 5AV^
i
i

renkama „karališkoji šei
ma”. Skanūs užkandžiai, šal
ti gėrimai.

Teko patirti, kad į šį pik
niką visi ruošiasi atsilanky
ti, ypatingai malonu paste
bėti, kad bus daug svečių ir 
iš kitų miestų, kurie atvyko 
į N. Y. Pasaulinę Parodą. 
Atrodo, kad šis piknikas bus 
vienas iš didžiausių ir links
miausių. V.

MASPETHO ŽINIOS

Pasekmingas karnavalas
Parapijos karnavalo gry

nas pelnas buvo $2524.31.
Trylika dienų sunkiai dir

bo parengimų komitetas, bet 
gražų uždarbį įdėjo į parapi
jos statybos Fondą. Biznie
riai, parapijiečiai ir rėmėjai 
buvo suaukoję daug pinigais 
ar šiaip daiktais. Karnava
las gražiai įrengtas buvo 
gausiai lankomas. Praeitą 
sekmadienį parapijos mėne
sinis biuletenis pranešė kar
navalo pasekmes. Dar kartą 
maspethiečiai parodė kaip 
vieningas ir paremtas dar
bas gali duoti gražaus pelno. 
Biuleteny paskelbtas auko
tojų sąrašas. Karnavalo ko
mitetą sudarė šių draugijų 
atstovai: šv. Vardo, choro, 
Altoriaus, Tretininkių, Ro
žančiaus, Moterų Sąjungos, 
Vyčių, Sodaliečių ir Alto
riaus vaikų. Komitetui kun. 
klebonas paruošė vakarienę 
rugp. 31 d. ir išdavė smulkią 
karnavalo apyskaitą.

kaitis su Marijona Kulikau
skiene. Rugs. 10 d. susituoks 
Elmer F. Smith su Ona M. 
Šabūnaite.

Dėl susidėjusių aplinkybių 
šv. Vincento draugijos susi
rinkimas atidėtas iš rugsėjo 
2 d. į rugsėjo 9 d. Rast.

MIRĖ
Jieva Krievickienė, 62 m., 

gyv. 1045 Forest Ave., 
Ridgewoode, mirė rugpiūčio 
28 d. Palaidota rugpiūčio 31 
d. iš Apreiškimo bažnyčios į 
šv. Kryžiaus kapines.

Antanas Stanavičius, 66 
m., gyv. 38 Grand St., Brook
lyne, mirė rugp. 28 d. Kings 
County ligoninėje. Palaido-

Rugpiūčio 26 d. Petras ir 
Veronika Bagdonai minėjo 
25 metų vedybų sukaktį. 
Puota, įvykusi Angelų Kara
lienės par. salėje, jubilia
tams buvo tikra „surprize”.

Dalyvavo apie 200 asme
nų. Buvo pareikšta keletas 
linkėjimų p. Bagdonams su
laukti 50 metu sukaktuvių. 
Puotos parengimu rūpinosi 
U. Blažinskie^ė. Ag. Jonai
tienė ir kiti draugai ir drau-

Praeitą savaitę pas R. 
Vaičiulius Ridgewoode vie
šėjo čikagietės viešnios Ona 
Grigaliūnienė ir Jurgaitienė. 
Ta proga aplankė Pasaulinę 
Parodą ir Lietuvos Pavilijo
ną, kurs sudarė tokį gražų 
įspūdį, kad jo niekuomet ne- 
užmiršią. Taip pat aplankė 
ir kai kurias New Yorko į- 
domybes.

O. Grigaliūnienei, atminti 
New Yorką, p. O. Vaičiulie
nė užrašė ,,Ameriką”.

Praeitą sekmadienį New 
Yorke komunistų pastango
mis surengtas 5th Avė. „tai
kos paradas”. Susirinko vos 
apie 4,000 asmenų. Paradas 
nenusisekė. Kai kurie pro
testantų dvasininkai savo 
kalbose teisino Staliną už 
padarytą su Vokietija sutar
tį.

IŠNUOMOJIMUI
Patogus, šviesus kambarys 

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

423 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

^pasaulinėje Paro 
Lietuvių Dieną < 

^vadina lietuvių didi 
(įnėjimų momentu, 
L jungtinio d 
įĮioflU vainiku. Jui 

choras, šokėjų gn 
chorų, benų, le 

^eisena daugtūkst 
jinias lietuvių jaw 

jjo. Ir vyresni, ir 
įgyveno tik lietu 

Ua, lietuvišku p? 
Lįr džiaugsmu.

PAJIEŠKOMA
Joseph A. Zlioba, 1923 m. 

gyvenęs 778 Driggs Ave., 
Brooklyn, N. Y. Apie jį ar 
jo palikuonį prašome pra
nešti Williamsburgh Saving 
Bank arba „Amerikos” ad
ministracijai, 423 Grand St.

IŠNUOMOJAMA
6 šviesūs kambariai su ši

luma ir šiltu vandeniu. Mo
derniškai įtaisyta nauji pe
čiai ir kombinuota „sink”. 
Patogumai gyventi. Kaina 
(lietuviams) $34 ir $35 mė
nesiui.

Kreipkitės į: Mrs. Butkus, 
334 Chauncey St., Brooklyn, 
N. Y.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)
ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 8-7027

^ogu priminti, kac 
i jš lietuvių nepai 

Lsitenkinimo ar aj 
į Net ir ta grupė, 
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Jack Sharkey
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.)

Savininkas A. Shrupskis
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmončs todėl, kad Jie valgo tikrą lietu
višką duoną. "GAUSO” KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, 

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

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

’’MAISTO” Konservuoti HAMS ir PICNIC-HAMS
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Žinutės
— Pas ponią V. Valantie- 

jienę Pasaulinės Parodos 
proga viešėjo p-lė M. Arlau
skaitė, mokytoja iš Montrea- 
lo (Kanadoje) ir Katarina 
Barčaitienė iš Philadelphi- 
jos.

— Maspethe taipgi lankė
si dir. Kiaune iš Kauno, ku
nigai Valančiūnas ir Čepu- 
kaitis iš Philadelphijos, Mi- 
sius ir Vaišnoras iš Pitts- 
burgho, Albavičius iš Chica- 
gos, dr. J. Starkus ir Jagmi
nas iš Marianapolio kolegi
jos ir Barkauskas, O.S.B. iš 
Newarke.

— Choras stropiai ruošia
si priimti Chorų ir Vargoni
ninkų Sąjungos seimus rug
sėjo 11 ir 12 d.d.

— Lietuvos Dienos Pasau
linėj Parodoj proga mišios 
lietuvių bažnyčioj rugs. 10 d. 
bus šiomis valandomis: 7, 8, 
9, 10, 11 ir 12:15.

— Rugp. 26 d. apkrikšty
tas Jono ir Antosės Lukų 
sūnus Pranas Kristoferas.

— Rugs. 2 d. 4 vai. p.p. 
susituoks T.C.C. krepšinio 
komandos vadas Jur. Blieka 
su Marijona Bagočiūnaite. 
Rugs. 3 d. 1:30 vai. p.p. su
situoks choristas Pranas 
Kalibatas su Emilija Baliu- 
kaite. Rugs. 4 d. 10 vai. ry
te susituoks Izidorius Pranc- : -

krapuose rauginti AGURKAI
Mažiausias užsakymas — 3 dčžčs

LIETUVIŠKI
(caramel) SALDAINIAI (supakuota po

50 dvisvarių kartonu dėžėn)LITHUANIAN-AMERICAN
IMPORT & EXPORT CORPORATION

REctor 2-2786 157 Chambers St., New York City

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

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

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

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

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

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

492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

I
 Nepamainoma Atsakomybe

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.

Drs. Schonger & Stenger l

OPTOMETRISTS |

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

Reikalinga Sukelti 
Pinigų

VYRŲ SIŪTAI, TOPCOATS IR OVERCOATS

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

ŠTAI MŪSŲ KAI KURIOS KAINOS:

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

Berniuki} Siūtai ir Overcoatai ir Vyrams kelinės yra la
bai nupiginti.

Išpardavimas Eina Dabar Pas

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

Brooklyn, N. Y.
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