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LIKŲ VISUOMENINIO IR KUL
TŪRINIO GYVENIMO SAVAIT
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EINA KAS PENKTADIENI.8—10 ryto 4 Sveikintinos pastangos. 
po pi«. Tuščios Paskalos.

Šventadienį Nyksta „džiaugsmas”. 
TeiEVttni. Rratosi „rojaus”.

E_________________________
[Am. Liet. Kat. Federaci- 
s Tarybos suvažiavimas į- 
eigė Lietuvai Gelbėti Fon- 
,. Praėjo dvi savaitės nuo 

O reikšmingo nutarimo ir 
m jau padėtas pagrindas— 
•ooklyno lietuvių katalikų 
ganizuota visuomenė pir- 
oji atsiliepė, nusiųsdama 
3 dol. Apie šią pradžią 
Jraugas” taip parašė:
Brooklyno lietuviai ka- 
ikai parodė gražų, patrio- 
ą pavyzdį kitoms kolo- 

oms, kurių veikėjai turėtų 
irinkti, pasitarti ir pra- 
i dirbti. Reikia steigti

VAU]
9-12 ryte

LFRED J. WENTZ

(Vencius)

ADVOKATAS

7142

iamsburgh Bridge Plaza)

ĮololoiolololololoĮo;

AINIU PALOCI||^tuva.i Gelbėti Fondo sky- 
ERIAUSIOS RŪŠIES 1S’ reikia šaukti jų susirin- 
indžial, Kava, Arbata, Hot (K; ^us, reikia rengti prakal- 
>—VAKARIENĖ Gfl^ S”.

Sis darbas laukiai smar- 
us išsijudinimo. Ateina 
iuo, patogesnis laikotar- 

bet kokiai visuomeninei 
įjį klai, tad ir padirbėkime, 

kurstomi N0TICE " :ime’ kad neliks vienos 
onijos, kuri neprisidės 
e šio darbo.

>—VAKARIENĖ
is namie H geriausioj tau* 
raginiams prflmaml uissl^

IOZAS GINKDS
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V. J. At- 
ioje buvo
O. Grun- 

> Antano- 
:štynų po- 
liečių klu- 
ečių daly- 
mų. Prie 
* gėrimų 

vėlumos, 
ui linkima 
iviu, ir a- 
relio pėdo- 
lietuviška-

Rep.

to sell beer r m 
of the Atarti U, 
648 Manhattai i»_b 
County of Kinp, 
premises.

f _ 
Buaite 

648 Manhattan Are.

Lietuvos Atstovo Padėka Lietuviams

Washington, — P. žadei- 
kis, Lietuvos atstovas Wa
shingtone, giliu nuoširdumu 
ačiuoja masiniems susirinki
mams, draugijų valdyboms 
ir pavieniems veikėjams, 
kurie reikšmingomis rezoliu
cijomis laisvai išreiškė lietu
vių tautos jausmus ir mintis 
nelemtoje Lietuvos nelaimė-

Lietuvoje Panaikintos Organizacijosj e ir tuomi moraliai sustip
rino ir kovotojus už Lietu
vos laisvę, ir nukentėjusius 
nuo kaimyno slaptai taikyto 
smūgio.

Dabar jau laikas tuos sa
vo protesto jausmus ir min
tis paversti į kūrybinį Lie
tuvos nepriklausomybei at
vaduoti darbą,—laikas stoti 
petis į petį nepriklausomy
bės vadavimo sąjungon. Pir
miausiai, tenka organizuoti 
visuomenės darbui vadovau
jančią Tarybą. Tarybos su
daryme dalyvauja kiekvie
nas padorus 
ir moterys, 
trokštančios 
vai išplėštą
bę. Tarybos‘išdirbti planai, 
pasiūlymai ir patarimai te
būna laukiami, sveikinami ir 
pildomi kaipo mūsų pačių 
norų ir siekimų balsas. Nie
kas pasauly nėra amžinai 
pastovus, ypač šiais laikais, 
taigi ir toji nelemtoji rusų 
bolševikų okupacija yra vėjo 
atnešta ir vėjo galės būti nu
pūsta. Dirbkime tad tautos 
gelbėjimo ir nepriklausomy
bės darbą noriai ir patvariai 
ir laimėsime.

AMERIKAI REIKALINGA
4 MILIJONAI KARIŲ

PAGERBTAS KUN. DR. J.
NAVICKAS, MIC. Kaunas. — „Liaudies sei

mo” paskirtoji komisija nau
jai konstitucijai paruošti 
dar nepaskelbė savo darbo. 
Laukta delegacijos iš Mask
vos sugrįžimo. Grįžtančią 
delegaciją įsakyta iškilmin
gai sutikti, kas ir padaryta 
Vilniuje, Kaune ir kitose 
vietose. Konstitucijai pa
ruošti komisijai nėra jokio 
darbo, nes sovietinės Lietu
vos konstitucija bus grynai 
komunistine, staliniška, kaip 
Paleckis yra prieš keliolika 
dienų pranešęs, tad ją para
šys pats Stalinas.

Visos patriotinės draugi
jos uždarytos, o laisvai veik
ti ir siausti po kraštą leista 
Lietuvos komunistų partijai, 
komunistų jaunimo sąjungai 
ir komunistų kontroliuoja
moms profesinėms sąjun
goms. Pirmiausia uždary
tos tautininkų ir jaunalietu
vių sąjungos; tautininkų

Rugp. 15 d. Marianapolio 
kolegijon, Thompson, Conn., 
suvažiavo būrys kun. dr. Jo
no Navicko draugų pagerbti 
jį kunigystės dvidešimties 
metų sukakties proga. De
vintą valandą rytą kolegijos 
koplyčioje Jubiliatas atlai
kė iškilmingas šv. mišias, 
asistuojant kun. dr. J. Kon
čiui diakonu ir kun. J. Simo
naičiui subdijakonu. Vidur
dienį iškilminguose pietuose 
dalyvavo svečiai kunigai: 
prel. J. Ambotas, Pr. Juras, 
K. Urbonavičius, J. Jakaitis, 
MIC., J. Balkūnas, J. Švagž- 
dys, Ig. Albavičius, J. Vaite
kūnas, Pr. Strakauskas, V. 
Puidokas, Dr. V. Matulaitis, 
MIC., J. Bakanas, J. Valan- 
tiejus, A. Petraitis, P. Vir- 
mauskis, J. Simonaitis, Dr. 
J. Končius, T. Poška, J. Ska- 
landis, J. Kripas, A. Baltra- 
šūnas, J. Plevokas, F. Nor- 
butas, J. Petrauskas, J. Vo
sylius, MIC., Dr. J. Starkus, 
Dr. J. Pauliukonis, MIC., P. 
Malinauskas, MIC., A. Mor
kūnas, MIC., Pr. Juraitis, A. 
Ignotas, MIC., J. Baltrušai
tis, MIC., ir Jutkevičius. Da
lyvavo dar: adv. Mileris, Dr. 
P. Vileišis ir muz. Čižaus- 
kas su žmonomis, muz. J. 
Žemaitis, p-lė Julė Jakavo- 
nytė, Jonas Romanauskas, 
brolis Banys, mok. Rickevi
čius su žmona ir V. Šaulys.

Pietų vedėju buvo kun. J. 
Balkūnas. Kalbas pasakė: 
prel. Ambotas, kun. P. Ju
ras, kun. K. Urbonavičius, 
kun. Dr. J. Končius, kun. J. 
Jakaitis, MIC., ir pats jubi
liatas kun. Dr J. Navickas, 
MIC. Kun. Dr. J. Končius 
kunigų vardu įdavė sukak
tuvininkui piniginę dovaną.

Washington, — Kongreso 
abiejuose rūmuose tebesitę
siant ginčams, dėl karinės 
prievolės įstatymo pasiūly
mo, kariuomenės štabo vir
šininkas generolas George C. 
Marshall viešai pareiškė, 
kad šio krašto saugumui ir 
gynimui reikalinga turėti 
nuo trijų iki keturių milijo
nų gerai išlavintų karių, šis 
jo pareiškimas pagyvino ka
rinės prievolės įstatymo siū
lymo svarstymą. Ir senate 
ir atstovų rūmuose atskiri 
nariai pateikė savo naujus 
pasiūlymus.

Senatorius Lodge pasiūlė 
imti į kariuomenę vyrus nuo 
21 iki 25 metų. amžiaus, o 
atstovų rūmuose karinė ko
misija priėmė siūlymą šauk
ti į kariuomenę Visus vyrus 
nuo 21 iki 45 mėtų amžiaus.

Manoma, kad ‘ ginčai bus 
užbaigti šią savaįtę.

ESTIJOS LAIVO KAPITO
NAS IŠVENGĖ MIRTIES

sios kariuomenės garbini
mas. Tas visai suprantama, 
nes giminės dažnai būna 
vienokio nusistatymo. Išda
vikų giminės gali išdavyste 
apsikrėsti vieni nuo kitų, 
kaip kokiomis bakterijomis.

Bet jų spaudoje pasirodo 
ir ne redaktorių giminių 
laiškų, štai, viename laiš
ke vilnietis lietuvis sako: „o 
dėl ko rusai eina per Lietu
vą, tai niekam nesako”. Tai
gi, valstiečiai visai nemanė, 
kad rusai atėjo jų išlaisvin
ti iš nebuvusios vergijos, 
kaip skelbia komunistų 
agentai.

lietuvis: vyrai 
visos srovės, 

grąžinti Lietu- 
nepriklausomy-

paveda- 
žemės 

atsiųsta 
žemei

turtas tuojau atiduotas ko
munistų partijai, o jaunalie
tuvių turtas laikinai paimtas 
neva valstybės nuosavybėn. 
Po to uždarytos Pavasari
ninkų, Ateitininkų, Jaunųjų 
Ūkininkių organizacijos. At
eitininkų rūmuose Kaune, 
kuriems pastatyti daug pa
gelbėjo lietuviai amerikie
čiai, apgyvendinti Rusijos 
kariai, užėmę visus penkis 
aukštus.

Agronomams įsakyta sku
biai permatuoti ūkius. Ūki
ninkams kol kas paliekama 
dirbti po 30 hektarų, o kas 
viršaus yra įrašoma į žemės 
fondą, iš kurio bus 
ma neturėjusiems 
dirbti. Iš Rusijos 
nemažai traktorių
dirbti, kad ūkininkams ir 
miesto darbininkams atro
dytų, kad Maskva jais labai 
rūpinasi.

Įvesta darbo milicija pa
versta didžiausia šnipinėji
mo įstaiga, kurios nariams 
įsakyta atidžiai sekti vadi
namų liaudies priešų dar
bus, išdavinėti policijai ne
patenkintuosius vergišku 
gyvenimu. Darbininkams pa
skelbta, kad dabar reikia už
miršti apie streikus ir apie 
geresnio atlyginimo reikala
vimus. Visose dirbtuvėse ra
ginama daugiau ir stropiau 
dirbti. Kiekvienai dirbtuvei 
paskirtas komisaras, kurs 
prižiūri, kad kiekvienas dar
bininkas atliktų jam pavestą__
darbą. Didesniems ūkiams 
irgi paskirti prižiūrėtojai 
komisarai, kurie saugo ūki
ninkus, kad neskerstų kiau
lių, galvijų be leidimo, kad 
nesunaudotų per daug pie
niškų gaminių.

Ūkininkams uždrausta pa
sipjauti savo reikalams kiau
lę ar galviją. Be komisaro 
leidimo pasipiovusiems savo 
gyvulį skiriama labai aukš
ta bausmė, net ir mirtis. La
bai griežtos bausmės paskir
tos ir už bandymą kiršinti 
milicininkus, policininkus ir 
karius. Ir čia minima mir
ties bausmė.

Komisarų valdžia paskel
bė, kad sovietinės Lietuvos 
valdžios svarbiosios įstaigos 
netrukus bus keliamos Vil
niun, kuris būsiąs prismaug
tos Lietuvos sostine. Vilniu
je įstaigose leista laisvai 
kreiptis visomis kalbomis, 
neskiriant lietuvių kalbai 
pirmenybės. Paskirtieji tar
nautojams lietuvių kalbos 
kvotimai atšaukti ir atidėti 
nežinomam laikotarpiui. Vil
niaus ir Kauno radijo stoty
se įvesta nuolatinės, kasdie
ninės žydiškos, rusiškos, gu
diškos ir lenkiškos progra
mos. Kasdien iš abiejų ra
dijo stočių duodama „pamo
kos” apie komunizmą, apie 
Lenino ir Stalino teorijas ir 
pan. Rytmetinė malda iš ra
dijo stočių uždrausta.

Iš kariuomenės nuolat ša
linami įžymesnieji karinin
kai. Pradžioje atleista ma
žas skaičius. Tai daryta la
bai gudriai, stengiantis ne
sukelti iš karto didelio pasi
piktinimo. Buvusi Lietuvos 
kariuomenė jau veik visai 
„apvalyta” nuo pačių geriau
sių, ištikimiausių karinin
kų. Sovietų valdžia labai 
supykusi, kad jai nepavyko 
surasti jokių slaptų Lietu
vos kariuomenės štabo pla
nų. Jos agentams taip pat 
nepavyko sučiupti užsienių 
reikalų ministerijos slapto 
archyvo, kurio dalis laiku 
sunaikinta, o kita dalis išga
benta į užsienį.

cATHiEn >askutiniu laiku tautinin- HamiL
ka visuomenė, ar bent jos 
į kurie vadai, suskato 
įpriau susijungti, sudary- 

uitheR^taį neną sąjungą, kuri galė- 
^įįX.°f Kimi, kalbėti įr veikti vieningos 

(joyce’i (ffilPės vardu. Jie rugsėjo 
d.d. Philadelphijoje šau- 

l suvažiavimą, kuriame 
toB ie°ii”b^ esią būti sudarytas cen- 

3, vienijanti bei jungian- 
ėga. Šias pastangas tik 
kinti tenka, nes vadina- 
e liberališkoje - tautinin- 
oje visuomenėje nebuvo 
ingumo, nebuvo pripa- 
ps vadovybės.
a pačia proga pasakyti- 
kad tautininkai netiks- 
save vadina vidurio sro- 
ums atrodo, kad visuo- 

ės ar tautos vidurį suda
lė žmonės, kurie išpažįs- 
isiškai pilnutinio žmo- 
ugdymą, kas be tauty- 

ir tikybos neįmanoma, 
ralai tautininkai, palik- 

li tikybą nuošaliai, išsi- 
ia iš vidurio ir daro 
nį į šalį, į dešinę, kaip 
visuomenės dalis, socia- 
i, daro žingsnį į kitą 
į kairę. Katalikų visuo- 

ė kaip tik stovi pačiame 
yje.
arbiausia, kad tautinin- 

pagaliau, susiorgani- 
, kad jie būtų draus- 
a grupė, su kuria būtų 
a tartis ir naudingai 
i Lietuvos gerovei. To 
jiems linkime. Linki- 
ad jų jėgų bendrinimo 
ai nepasiliktų už veik- 

bų, bet išeitų į priešakį.

141 Rogers An,

NOTICE. Ii hath p,

Tamstos 
drąsiai 
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sų.
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Chicagoje leidžiama mas
koliška bolševikiška „Vilnis” 
šaukia, kad komunistų ren
giami džiaugsmo mitingai 
vyksta didžiausiu pasiseki- 
dėl Lietuvos pardavimo 
mu. Kadangi Chicagoje iš jų 
išdavikiško džiaugsmo nie
kas neišėjo, »tai nurodomas 
Brooklynas kaip pavyzdys. 
Girdi, Brooklyno Palace sa
lėje, kur telpa 1,000 publi
kos, du mitingai gražiausiai 
pasisekė. Bet kaip yra tik
rovėje?

„Vilnies” minimoje salėje 
pirmą kartą komunistai su
traukė 370 žmonių; antrą 
kartą—160. Trečią kartą jie 
nebedrįso imti šios salės, o 
šaukė mitingą savo pastogė
je „mirtinai” kovai prieš 
kun. Balkūną, bet šį kartą 
susirinko vos keliolika. Da
bar jų fronte jau tylu ir jo
kių džiaugsmo mitingų ne
bešaukia.

ANGLIJA PERLEIDŽIA 
AMERIKAI GYNIMOSI 

VIETAS

SENATORIAI KALTINA 
AMBASADORIŲ

at- 
mi- 
pa-

Londonas. — Tautos 
stovų rūmų susirinkime 
nisteris pirm. Churchill 
darė karo apžvalgą ir prane
šė, kad su Amerikos vyriau
sybe baigiama susitarti 
svarbiu klausimu — Anglija 
nori išnuomoti Amerikai da
lį savo gynimo lėktuvų ir 
laivų vietų—bazių, kurie yra 
Amerikos pakraščiuose nuo 
Newfoundlando iki Karibejų 
jūros. Šios gynimosi bazės 
išimtinai yra salos ir būtų 
išnuomotos J. A. V. 99 me
tams.

Atstovų rūmų nariai vy
riausybės pranešimą sutiko 
palankiai. Churchill taip pat 
pareiškė turįs vilties, kad 
Amerika sutiks parduoti An
glijai atitinkamą skaičių ka
rinių laivų. Jis dideliu pa
sitikėjimu kalbėjo apie būsi
ma Anglijos laimėjimą prieš 
vokiečius.

Vokietijos nuolatinis bom
bardavimas Anglijos uostų 
ir miestų nesusilpnino anglų 
pasiryžimo kovoti ir toliau. 
Anglų lėktuvai kasdien ap
lanko vokiečiu karines vie
tas Vokietijoje, Belgijoje, 
Norvegijoje, Olandijoje ir 
Prancūzijoje, padarydami 
daug nuostolių.

Baltimore. — (Jia paaiškė
jo dar viena komunistų ap
gaulės žiauri tikęovė. Esti
jos „Kuressaar” Jąivui, kaip 
ir visiems Lietuvės, Latvijos 
ir Estijos laivams, buvo įsa
kyta skubiausai vykti į rusų 
Murmansko uostą arba pasi
duoti Rusijos prekybinėms 
bendrovėms. Šio;daivo kapi
tonas Augusta# J?l*Srius atsi
sakė nuimti Estijos vėliavą 
ir jos vietoje iškelti raudoną 
vėliavą su komunistiniais 
ženklais.

Laivo įgulos tarpe buvo 
komunistams pritariančių. 
Jie padarė sąmokslą, kuriam 
įvykdyti jiems, kaip praneša 
kapitonas, atėjo į talką du 
Amerikos komunistų agen
tai. Komunistai, laivui iš
plaukus iš Amerikos vande
nų ribų, turėjo nužudyti ka
pitoną, suimti ir surakinti 
jam ištikimus jūrininkus, iš
kelti laive raudoną vėliavą ir 
laivą pasukti Murmansko 
kryptimi.

Komunistams planas ne
pasisekė. Sąmoksle dalyva
vęs vienas dalyvis jūrinin
kas pranešė kapitonui apie 
sąmokslą. Kapitonas pasi
šaukė Amerikos uosto sar
gybinius, slaptos policijos 
agentus, kurie padarė laive 
kratą ir rado ginklų, raudo
ną vėliavą ir vieną pasislė
pusį nežinomą asmenį, kuris 
turėjęs visą sąmokslą įvyk
dyti. Vedamas tolimesnis tar
dymas. Jūrininkų tarpe ke
liolika pripažinti netikrais 
jūrininkais, anksčiau neturė
jusiais jokio jūrininkų prity
rimo. Jie, matyt, iš anksto 
Estijoje komunistų buvo pa
ruošti tamsiems darbams.
IŠ

Washington. — Grupė se
natorių, kurie griežtai prie
šinasi šio krašto įstojimui į 
karą, labai nepatenkinti am
basadoriaus Prancūzijai Bul- 
Htt kalba, kurią jis pasakė 
^rugpiūčio 18 d. Philadelphi- 
ioje.

Bullitt savo kalboje ragi
no piliečius reikalauti Kon
greso artimiausiu laiku pri
imti karinės prievolės įsta
tymą ir parduoti Anglijai 
kiek galima daugiau karo 
laivų naikintuvų. Jis nuro
dė, kad Amerikos pareiga 
pagelbėti Anglijai visomis 
galimomis priemonėmis.

NAUJAS VYSKUPAS

Roosevelt Nenori Debatuoti

laikraš-

AMERIKIEČIAI STOJA Į 
ANGLIJOS KARIUOMENĘ

pradėta 
konsti-

p a d i d inti 
ar keliolika 
kas geram 

dūmais

ki- 
at-

LIETUVOS LAIVAS 
NEWARKE

AUSTRALIJOS S A N T Y- 
KIAI SU JAPONIJA

LIETUVOS ATVYKSTA 
DAUG ASMENŲ

bus įleidžiami, kai pavergto
je Lietuvoje bus 
vykdyti staliniškoji 
tucija.
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77 Engert An, 
County of Khcii 
premises.

CHAUS 
77 Engert Are,

NOTICE is tarei 
EB 650 hutas 
to sell beer 11 
of the Atafafc 
378 Weirfield S. 
County of Buts 
premises.

JOSH
378 Weirfuld Si

NOTICE is ter* l 
RL 7695 ha ben: 
to sell beer ,«iMH 
Section 107 of lb 
trol Law at III 
Brooklyn, Cort d 
on the premhtt 

R03 
178 Sheffield Are.

NOTICE Is bet* I 
GB 2377 his tea 
to sell beer it s 
of the Akrtk 
95 Greenpoint An 
County of Kirefti 
premises.

HELD 
95 Greenpoint Are,

NOTICE is tet* 
GB 6839 his teel 
to sell beer it ĮO 
of the Atarti 
165 Greenpoint Aft 
County of Klsst* 
premise!- CHAET 

165 Greenpoint Aft

NOTICE is hi* 
EB 2618 ba tee 
to sell beer k 
of the Atarti 
7802 - Mb 
County of King*. > 
premises.

SAVO! 
7802-13 Are.

NOTICE ii ha* 
GB 2580 ha tea* 
to sell beer a* 
of the Ataohoi 
151 Franklin S. 
County of W5 
preralw' josa 

161 Franklin &•

NOTICE Is be* 
GB 11311 ha tea 
to sell beer d* 
of the AletMf 
1715 Sheepslrt * 
County of Khf1 
premises. { 

1715 Sheepshad*

NOTICE is het* 
GB 2345 ha tea 
to sell beer i 
of the Alert1* 
350 Irving Art 
County of Kin? 
premises.

850 Irving Art.

NOTICE is he* 
GB 2803 hu tee 
to sell beer f 
of the Alert* 
117 Greenpoint », 
County of Kin?1 
premises. .

JO® 
117 Greenpoint »

NOTICE is ha* 
GB 6865 ha be*, 
to sell beer » 
of the 
525 Throop Av 
County of Kinf 
premises.

M0 
525 Throop Ave.

NOTICE is 
GB 1465 has 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
169 Calyer 
County of King® 
premises. „ 

AND 
169 Calyer St..

NOTICE is 
GB 2263 has 
to sell beer st 
of the Alcoholic 
161 Franklin 
County of 
premises.

161 Franklin SJ

munistai ramina tikin
tus, kad Lietuvoje tiky- 
dar negresia pavojus, 
Lietuvos komunistiški 
arai dar laikosi savo 
o pagerbti žmonių ti- 
ius įsitikinimus. Bet, 
auji faktai:
ijampolės vienuolynas 
s komunistų; visi vie- 

i išguiti iš savo namo;
nui leista gyventi tik 
tijoje.
iuomenės kapelionai 
i; į jų vietas paskirti 
cistinio „mokslo” sklei- 
agitatoriai; iš visų mo- 

pašalinti kapelionai;
klose bus draudžiama 
i tikybą.
enuolyna ms atimti 
kuriuos dirbdami vie- 

i pragyvendavo.

kvai parsidavę liet, 
istai savo spaudoje 

įvairiausiomis prie
is įtikinėki savo ne- 

s skait'vtoius, kad 
s žmonė.s labai pa- 
i nauja tvarka, sovie- 
tvarka. ?Ju redakto- 

p-dėjo ta.Įpinti savo 
j kuriuose 

aklas)', raudono-

Komunistams skaičiai nie
ko nereiškia. Jie visada 
šneka apie tūkstančius. Lie
pos 2 d. Kaune įvyko karei
vių demonstracija. Komunis
tinė spauda paskelbė, kad 
joje dalyvavo per 10,000 ka
reivių. Tuojau spėjome, kad 
toks lietuvių kareivių skai
čius Kaune neįmanomas. Da
bar ką tik gauta Lietuvos 
spauda rašo, kad toje de
monstracijoje dalyvavę „apie 
1,500 kareivių”.

Komunistams 
skaičių septynis 
kartų tas pats,
rūkytojui cigaretę 
paleisti.

Sovietų Sąjungai sukūrus 
naują „rojaus” kampelį Lie
tuvoje, komunistiški redak
toriai susilaukę savo ištiki
mųjų paklausimų, ar patar
tina dabar važiuoti į naują 
rojų. Atsiradę norinčių va
žiuoti su automobiliais ir ki
tokiomis kapitalistinio pa
saulio mandrybėmis.

Juoksitės ar ne, sovietinės 
„gerovės” apaštalai savo pa
klusniems draugams pataria 
nevykti iš šios „vargingos” 
šalies i laimės kraštą, o gy
venti čia; apie automobiliaus 
gabenimąsi patariama ir ne
kalbėti .. . Na, ir girk rojų, 
kai patys „čyfai” juo netiki.

Iki šiol paštas į Lietuvą 
buvo gabenamas tik per Eu
ropą. Šią savaitę praneši
muose Lietuvos vardas drau
ge minimas su Japonija, 
Mongolija ir Sovietų Rusija. 
Azijatai į Lietuvą atžygiavo, 
per Aziją ir Lietuvos žmo
nės gaus laiškus, jei jie dar

Australijos vyriausybė nu
tarė pradėti diplomatinius 
santykius su Japonija ir jau 
paskyrė savo pirmą atstovą, 
kuriuo parinktas vyriausio 
teismo pirmininkas. Japoni
jos vyriausybė žada tuojau 
paskirti savo atstovą Aus
tralijai.

Roma. — Popiežius nauju 
Šv. Augustino vyskupijos 
Floridoje vyskupu paskyrė 
prelatą Joseph P. Hurley, iki 
šiol dirbusį Vatikano valsty
bės sekretoriate.

Naujasis vyskupas yra gi
męs prieš 46 metus Clevelan- 
de.

Iš Lietuvos gauti 
čiai praneša, kad visos drau
gijos, kurios veikė iki bir
želio 20 d., uždarytos. Nau
jai leista veikti tik komunis
tinėms draugijoms. Taigi, 
lietuviams komunistai davė 
pilniausią „laisvę”: jokia ki
ta draugija negali veikti, 
kaip tik komunistinė.

Tie patys laikraščiai stam
biai praneša, kad neseniai iš 
spaudos išėjo Maskvai Lie
tuvą pardavinėjusio Justo 
Paleckio knv^a: „Mano pa
žintys su gvvuliais”. Atro
do. kad iš šios knygos bus 
mokomasi, kaip tvarkyti 
naujas Lietuvoje gyvenimas.

Šios savaitės gale arba 
tos pradžioje į Ameriką 
plauks karinis laivas „Ame
rican Legion”, kurs gabena 
kelis šimtus Amerikos pilie
čių, gyvenusių Skandinavijo
je ir Pabaltijo respublikose. 
Iš Lietuvos atvyksta 102 as
menys, kurių tarpe daugiau
sia lietuviai amerikiečiai. 
Atvykstančiųjų tarpe yra ir 
„New York Times” kores
pondentas Tolišius, daug ra
šęs apie Lietuvą.

Meksikos Miestas. — Rug
piūčio 20 d. Trockis savo 
vasarnamyje labai sunkiai 
sužeistas užpuoliko, kurs pa
vartojo aštrų Įrankį

Newark, N. J. — Lietuvos 
laivas „Denny-Lietuva”, ku
rį prieš kelis mėnesius nu
pirko Lietuvos Eksporto-Im
porto Bendrovė, veikianti 
New Yorke, rugpiūčio 15 d. 
iš Bostono atplaukė į New 
Yorko uostą ir iš čia pasuko 
į Newarką, kur ir bus ilges
nį laiką.

Washington. — Rugpiūčio 
17 d. respublikonų kandida
tas prezidento vietai Wen
dell L. Willkie savo gimti
niame Ellwood miestelyje, 
Indianoje, pasakė nominaci
jos priėmimo kalbą, kurioje 
pareiškė norą, kad preziden
tas Roosevelt sutiktų su juo 
debatuoti svarbiais valsty
bės klausimais įvairiose ša
lies vietose, šis siūlymas su
laukė minios didžiausio pri
tarimo. Rugpiūčio 20 d. pre
zidentas Roosevelt spaudos 
atstovams pareiškė, kad jis 
neturįs laiko Willkie pasiū
lymo priimti ir .todėl su juo 
neturėsiąs jokių viešų deba
tų.

Willkie išaiškino savo pa
žiūras į valstybės vidaus ir 
užsienio politiką. Jis prita
rė dabartinės vyriausybės 
užsienio politikai, tik paža
dėjo ją vesti gyvenimiškiau, 
jei būtų išrinktas. Jis išreiš
kė nepasitenkinimą, kam 
prezidentas žodžiais pasmer
kia dideles valstybes, nebū
damas pasiruošęs savo žo- lietybės.

džius paremti tikrais dar
bais. Jis pasisakė už įvairią 
paramą Anglijai, bet prieši
nasi tiesioginiam įstojimui į 
karą.

Willkie rinkiminę agitaci
ją pradės rugsėjo viduryje, 
aplankydamas daugelį vietų. 
Pirmą rinkiminę kalbą spau
da sutiko labai palankiai. 
Daug žymių demokratų pasi
žadėjo dirbti, kad jis būtų 
išrinktas.

Apskaičiuojama, kad 25 
amerikiečiai lakūnai kas sa
vaitė Įstoja į Anglijos ka
riuomenę, tapdami lakūnų 
mokytojais Kanadoje arba 
vykdami tiesiog į Angliją. 
Apie 25 lakūnai stoja sava
noriais lėktuvu gabentojais. 
Tstojantieji į Anglijos kari
nę tarnybą atleidžiami nuo 
priesaikos karaliui ir tuomi 
jie nepraranda Amerikos pi-
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JUOZAS B. LAUčKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Dėl Bendro Veikimo
Iš paskelbtų A.L.R.K. Fe

deracijos Tarybos istoriško
jo suvažiavimo, buvusio rug- 
piūčio 9 d., Pittsburghe, re
zoliucijų, aišku, kad organi
zuotosios Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenės vadai 
griežtai smerkia Lietuvos 
okupantus ir rimtai rengiasi 
darbui ir kovai, kad padėtų 
atstatyti laisvą ir nepriklau
somą Lietuvą.

Iš tų vienu balsu visų su
važiavimo dalyvių priimtų 
rezoliucijų aišku ir tai, kad 
yra norima įtraukti į ben
drąjį darbą dėl Lietuvos iš
laisvinimo visas lietuvių 
grupes ir atskirus žmones, 
kurie nori pasiaukoti šiam 
šventam tautos darbui ir 
kurie nėra parsidavę Lietu
vos žudikams—bolševikams

Šiam tikslui Federacija 
pasiūlė Lietuvai Gelbėti Ta
rybai sudaryti projektą ir 
išrinko 3 asmenų komisiją 
dėl tokios tarybos sudarymo 
tartis su kitų, nekatalikiškų 
grupių veikėjais, ši komisi
ja jau tarėsi su sandariečių 
ir tautininkų veikėjais, kurie 
sutiko bendradarbiauti ir 
bendrame posėdyje, buvusia
me rugp. 10 d. Pittsburghe, 
aptarta svarbesnieji reikalai 
ir jų grupės paskyrė tris vy
rus—Petrą Pivariūną, Kazį 

-Karpių ir M. Vaidylą kalbė
tis su Federacijos komisija 
dėl bendro centro projekto į- 
gyvendinimo.

Šešių asmenų (katalikų, 
sandariečių ir tautininkų) 
pasitarime padaryta centrui 
užuomazga, išrenkant pirmi
ninką (L. Šimutį) ir sekre
torių (K Karpių). Supran
tama, tuo nėra užkertama 
kelias įeiti ir kitoms gru
pėms, kurios sutiks su Lie
tuvai Gelbėti Tarybos pro
grama.

Kad nesusiklaidinti ir kad 
nekiltų tuščių ginčų, kurie 
galėtų pakenkti svarbiam ir 
vieningam tautos darbui, iš 
anksto norima pabrėžti ir iš
siaiškinti, kaip jau buvo pra
nešta ir kaip tarybos projek
te pasakyta, Lietuvai Gelbė
ti Taryba dirbs išimtinai 
tuos darbus, kurie turės 
aiškų ryšį su kovomis Lietu
vos nepriklausomybei atsta
tyti.' Taryba nesteigia fon
dų, nesteigia savo skyrių. 
Vyriausias jos rūpestis bus 
—santykiaujant su šiuo ar 
kitų kraštų vyriausybėmis 
atstovauti visus Amerikos 
lietuvius ir, taip pat, reika
lui esant, užlaikyti centrali- 
nį biurą, kurį turės finan
suoti Tarybą sudarančios 
grupės tokia dalimi, kokią 
reprezentaciją jos turės Lie
tuvai Gelbėti Taryboje.

Trumpai kalbant, Lietuvai 
Gelbėti Taryba visuomet 
stovės Lietuvos reikalų sar
gyboje ir, svarbiam klausi
mui iškilus, darys atitinka
mus žygius: ruoš memoran

durnus, darys pareiškimus, 
reikale siųs delegacijas ten, 
kur vienu ar kitu atveju 
bus reikalinga.

Kad toks centras didie
siems darbams dėl Lietuvos 
nepriklausomybės dirbti yra 
šiandien reikalingas, berods, 
niekas apie tai neabejoja. 
Dėl to svarbu, kad jo užuo
mazga yra padaryta ir rei
kia tik palinkėti, kad jis ne
irtų, bet stiprėtų. Svarbu 
tad, kad Lietuvai Gelbėti Ta
rybą sudarantieji žmonės, 
darydami bet kokį žygį, tu
rėtų galvose Lietuvos himno 
(kuris Lietuvoje jau drau
džiamas) žodžius: ,,... Ir 
šviesa ir tiesa mus žingsnius 
telydi... Vardan tos Lietu
vos vienybė težydi!”

L. Šimutis, Fed. sekr.

LIETUVAI GELBĖTI
TARYBOS REIKALU

K. Federacijos Tarybos 
suvažiavime rugp. 9 d. nu
tarta steigti Lietuvai Gelbė
ti Tarybą, kurion kviečiamos 
Lietuvai ištikimos grupės. 
Tarybos tikslas ir planas su
važiavime numatytas toks:

1. Lietuvai Gelbėti Taryba 
jungia visas geriausias ir 
ryžtingiausias Amerikos lie
tuvių jėgas ir visas grupes, 
kurios aiškiai stovi už laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą ir 
pasižada šiam tikslui sutar
tinai dirbti.

2. Lietuvai Gelbėti Taryba 
palaikys artimą kontaktą su 
užsienyje veikiančia teisėta 
Lietuvos vyriausybe.

3. Lietuvai Gelbėti Tary
ba, reikalui esant, Jungtinė
se Valstybėse steigs savo 
centralinį biurą, kuris:

a) palaikys kontaktą su 
Amerikos oficialėmis ir viso
mis įstaigomis.

b) santykiaus su Lietuvos 
žmonėmis ir Lietuvos repre
zentantais.

c) ruoš medžiagą istorijos 
ir ekonomijos studijoms apie 
Lietuvą.

d) plačiai informuos Ame
rikos. kitų kraštų ir lietuvių 
spaudą apie Lietuvą ir mūsų 
darbus dėl jos nepriklauso
mybės.

e) Biuro vedėją skiria Lie
tuvai Gelbėti Taryba.

4. - Tarybos veiklą ir jos į- 
steigtą centralinį biurą fi
nansuoja ją sudarančios 
grupės lygia dalimi iš savo 
išdų.

5. Tik tie Tarybos nutari
mai vykdomi gyvenimam 
kurie priimami visu ją su
darančių grupiu pritarimu.

6. Lietuvai Gelbėti Taryba 
dirba tik tuos darbus, kurie 
turi aiškų ryši su tautos pa
stangomis atgauti Lietuvos 
nepriklausomvbe. visai nesi
kišdami i vidujinius Ameri
kos lietuvių organizacijų rei
kalus.

Lietuva Žengė Pirmyn
(Tąsa)

Kultūrinio, ūkininkų būklę 
gerinančio, darbo priekyje 
stovėjo Žemės Ūkio Ministe
rija, kuri tvarkė žemės re
formos vykdymo darbus, 
miškus, žemės ūkio gaminiu 
eksporto kontrolę, kultūri
nius ūkius ir visą eilę kitų

darbų. Nei vienas svarbesnis 
žemės ūkio rėmimo darbas 
nebuvo daromas be Žemės 
Ūkio Ministerijos žinios ir 
pritarimo.

Mišku tvarkymo srityje 
teko padarvti didelis darbas, 
nes, kain žinome, okupantai 
vokiečiai miškus smarkiai 
iškirto ir kiek begalėdami

—Nuo rudens į Vilnių pen 
keliama Kauno konservatd 
rija, kuriai ieškoma tinka 
mų patalpų.

—Seimo patvirtintoji ši 
metų Žemės Ūkio Rūmų sų 
mata yra žymiai didesnė u 
pernykštę. Paprastoji ši 
metų sąmata 7,252,500 L 
nepaprastoji—650,000 Lit 
Šių metų žemės Ūkio Rūn 
sąmata didesnė už pereitų; jusdinami kas antra s? 
metų apie pusantro milijoi 
litų. Ūkininkai šiais meta 
iš Žemės Ūkio Rūmų gai 
apie pusantro milijono li 
daugiau nei pereitais meta 
Daugiau lėšų skiriama šv 
timo ir žemės 1__  ___
reikalams, pievoms ir gan 
kloms kultūrinti, žemdirbį 
tei, gyvulininkystei smulk 
sioms žemės ūkio šakoms . v 
bitininkystei, sodininkyst ^n’
paukštininkystei ir kt., : 
mės ūkio statyboms, ir 1 
mų pramonei remti. Iš v 
žemės ūkio kultūrai k( [ 
yra paskirta apie 1,942,( savo lėšas. 
Lt. Visai nauja pozicija J ^dvasia buvo pirmų- 
mės Ūkio Rūmų sąmatoj: kovojusių prieš

Amerikos
[jetuvos padangė rau- 

ūkio^moka '* kar° ?aisr«' kaJ
ltais Kaune gimė 
jardas. Šaulys — tai 
$ pilietis. Tuo var
iavo pakrikštyti lie-

i tėvynę karo ginklu, 
pasiruošti jie neatsi- 
3110 savo kasdieninio 
profesijos, panaudojo

Kunigų Vienybės seimo rugpiūčio 6 d. dalyviai. Pirmoje eilėje (iš kairės į dešinę): kunigai šiupšinskas (Sugar 
Notch, Pa.), Simonaitis (Elizabeth), Juras (Lawrence, Mass.), Švagždys (Brockton, Mass.), Pakalnis (Brooklyn, 
N. Y.), Pankus (New Britain), dr. Navickas, Karalius (Shenandoah), Petraitis (Worcester); antroje eilėje: Vasys 
(Worcester), Česna (Mahonoy City), česna (Sioux City, Iowa), Čepukaitis (Philadelphia), Skripka (Chicago), Mi
lukas, Kundreckas (Plymouth, Pa.); trečioje eilėje: Verbickas (Camden, N. J.), Miliauskas (Wilkes-Barre), Aleksiū- 
nas (Brooklyn), Balkūnas (Maspeth), šukevičius (Tamaqua), Paukštė (Chester, Pa.), Inčiūra (Kingston, Pa), Kel
melis (Newark), dr. Vaškas, Oželis (Pittston, Pa.), Lekešis (Maspeth), Poška, dr. Končius (Mt. Carmel) ir Kasa- 
kaitis (Pittston). Paveiksle trūksta aštuonių seimo dalyvių kunigų.

Tuojau

mo- 
bū- 
mo- 
spe-

išgabeno į Vokietiją. Jų nie
kas neprižiūrėjo, jie stovėjo 
išnaikinti, apleisti.
buvo susirūpinta jų tvarky
mu, sausinimu, želdinimu. 
Nukirstų medžių šaknys bu
vo raunamos, žemė išdirba
ma ir vėl apsodinamas miš
kas. Tas pareikalavo nema
žai darbo ir lėšų.

Pamažu ir sistematingai 
pradėta steigti žemės ūkio 
mokyklos. Dotnuvoje buvo 
įkurta Žemės Ūkio Akademi
ja, aukštoji žemės ūkio 
kykla. Kasmet gausūs 
riai jaunuolių, baigę šią 
kyklą, kaip žemės ūkio
cialistai, buvo mokytojais 
žemesnėse žemės ūkio moky
klose, užimdavo agronomų 
vietas, būdavo jaunųjų ūki
ninkų ratelių instruktoriai. 
Kam iš amerikiečių teko at
lankyti Dotnuvos Žemės 
Ūkio Akademiją, negalėdavo 
atsistebėti puikia tvarka, 
apimančia visas žemės ūkio 
šakas. Čia moterys buvo la
vinamos namų ūkio specialy
bės. Per kiekvienas dotnu- 
viškių vaišes negalėjai ne
išreikšti pasigėrėjimo jau
nųjų busimųjų šeimininkių 
skaniai, puošniai paruoštais 
valgiais. Paskutiniu laiku 
ten studijavo kelios vienuo
lės lietuvės amerikietės.

Be aukštosios žemės ūkio 
mokyklos buvo įkurta visa 
eilė aukštesniųjų specialių 
žemės ūkio mokyklų: sodi
ninkystės—Fredoje, gyvuli
ninkystės — G r u z džiuose, 
miškininkystės — Alytuje, 
kulturtechnikų mokykla — 
Kėdainiuose ir pieninkystės. 
Šiose mokyklose buvo ruo
šiami žemės ūkiui labai 
svarbūs specialistai. Ūkinin
kų priaugančiai kartai pa
ruošti buvo steigiama visa 
eilė ir žemesnių žemės ūkio 
mokyklų. Iš tų mokyklų 
kasmet išeidavo jaunuoliai, 
pilnai paruošti praktiškam 
ūkininkavimui, kurių skai
čius siekdavo visą tūkstantį 
i metus. Jaunomis, Nepri
klausomos Lietuvos išauklė
tomis jėgomis buvo tikėtasi 
Lietuvos žemės ūkis iškelti 
iki aukščiausio kultūrinio ir 
darbingumo laipsnio. Ne pa
slaptis, kad senieji žmonės 
ne taip greit pasiduoda nau
joms reformoms, naujiems 
pagerinimams. Labai sunku 
senesnius ūkininkus įtikinti, 
kad, naujais metodais nau
dojantis, pakils ūkio gerovė. 
Važinėjant po kaimus ir

vienkiemius, labai dažnai 
tekdavo girdėti jaunųjų ūki
ninkų nusiskundimus. Girdi, 
labai sunku mums ką nors 
naujo įvesti savo ūkiuose, 
kol dar tėvai gyvi. Jie iš se
novės pripratę prie paprastų 
ir veik primityviškų žemės 
apdirbimo metodų, papras
tos statybos, paprastų ūkio 
padargų, ir Juos jau ne sykį 
visai nebūdavo galima įkal
bėti prie bet kokio pagerini
mo. Dažnai iš senųjų tek
davo girdėti: mano tėvas 
taip pragyveno, aš pragyve
nau, tai ir jūs vaikai galite 
taip pragyventi; kam čia vi
sokiais išmislais užsiimti. Ir 
taip jaunuoliai net ašaroda
vo, kad yra užtektinai lėšų 
ūkiui gerinti, bet tėvai ir se
neliai neužleidžia savo vietos 
jauniems, neleidžia jiems 
moderniškiau įsirengti, mo- 
derniškiau ūkininkauti.

Ne visi senieji ūkininkai 
buvo tokie rambūs naujiems 
ūkininkavimo metodams. 
Bet reikia pripažinti faktą, 
kad labai daug reikėdavo su 
jais kovoti jaunesniems, kol 
juos įitikinsi, kol ką išpra
šysi. Ne vienas ir matyda
mas kaimyno pagerinto ūkio 
našumą likdavosi ištikimas 
seniems įpročiams. Kaip ma
tome, pastangos ūkiui page
rinti nebuvo visur vienodai 
priimtos, bent ne taip greit. 
Tai vis viena iš priežasčių 
skubesnei pažangai įsigy
venti. Jaunieji ūkininkai 
buvo tikrai skaisti Lietuvos 
kultūrinio ūkio ateitis.

Žemės Ūkio Ministerija su 
kitomis įstaigomis ir organi
zacijomis padarė, kad žemės 
ūkio produktai buvo užsie
niui parduodami visu smar
kumu. Užsienio rinkos, kuo 
toliau, tuo daugiau jų rei
kalaudavo, kainos vis labiau 
ir labiau artinosi prie bran
giausiai apmokamų produk
tų kainų.

Žemės ūkio kultūros kėli
mu daug rūpinosi Žemės 
Ūkio Rūmai. Tai buvo pa
čių ūkininkų ir jų organiza
cijų sudaryta įstaiga, kuri 
veikė vyriausybės lėšomis ir 
jos priežiūroje. Šie Rūmai 
buvo įkurti 1927 met., bet 
sugebėjo atlikti labai daug 
darbo. Žemės Ūkio Rūmai 
prisidėjo prie jaunosios ūki
ninkų kartos paruošimo gy
venimui. Iš vienos pusės, kū
rė žiemos žemės ūkio moky
klas, iš antros, organizavo

(Tęsinys 5 pslp.)

Iš Tėvų Žemės
Šiomis dienomis gautas iš 

Lietuvos nemažas pašto 
siuntinys, kuris išsiųstas iš 
Lietuvos birželio 14 d. De
dame šias žinias, kaip pa
skutines iš laisvos Lietuvos. 
Jos aiškiai liudija, kaip gra
žiai tvarkėsi Lietuva.

—Pačiame Vilniuje ir jo 
krašte rūpinamasi įsteigti 
kuo daugiausia vaikų darže
lių. Šis darbas sparčiai va
romas ir dabar jau darželių 
turima 33. Visų vaikų dar
želių vaikams maistą duoda 
draugija Vilniaus kraštui 
remti. Visuose darželiuose 
auklėjami 1,583 vaikai.

—Draugija Vilniaus kraš
tui remti savo šių metų są
matoje paskyrė vilniečių 
ūkininkų paramai 220,000 lt. 
Nusistatyta buvo šią sumą 
sunaudoti taip, kad ji paska
tintų ir pakeltų pačių ūki
ninkų bei jų ūkių gamybinį 
pajėgumą. Todėl buvo susi
tarta su „Pienocentru” ir 
„Lietūkiu”. Per tų ūkinių 
organizacijų platų ir paty
rusį aparatą teikta parama 
natūra-kontroliuotomis sėk
lomis, trąšomis, viščiukais, 
pašarais, žemės ūkio padar
gais ir kt. Dabar pašalpos, 
pagal nustatytą planą ir 
tvarką jau baigiamos dalin
ti. Ūkininkai, gavusieji na
tūra paramą, davė pasižadė
jimus ją savo ūkio našumui 
pakelti tinkamai sunaudoti.

—Pagal Lietuvos vyriau
sybės susitarimą su Sovietų 
Sąjunga, iš Sovietų Sąjun
gos valdomų sričių bus grą
žinami ten gyveną lietuviai. 
Paaiškėjo, kad iš ten grįš 
apie 15,000 lietuvių, kurių 
tarpe apie 5,000 jaunuome
nės. Pirmoji grupė laukta 
birželio 15 d.

—Be eilės kitų įstaigų ra
šytojams už geriausius kū
rinius skiriamų premijų, ne
trukus ir „Lietūkis” paskirs 
premiją, kuri bus kasmet 
skiriama už geriausius rašy
tojų darbus.

—Turime du stiklo fabri
kus; vieną Aleksote, vieną 
Radviliškyje, o po kelių die
nų bus atidarytas trečiasis 
stiklo fabrikas Vilniuje, ku
riame trimis pakaitomis 
dirbs apie 80 vyrų ir 30 mo
terų.

—Vilniaus miestas yra 
gavęs 5 milijonų litų pasko
lą.

—Lietuvos Baltijos Lloy- 
das Kaune steigia upių lai
vams statyti įmonę, kurioj 
dirbs daugiau negu 50 dar
bininkų. Vėliau tas pats 
Lloydas yra numatęs Šven
tosios uoste steigti jūros lai
vams dirbtuvę.

—Kaune ir kaimuose bir
želio 8 ir 9 d.d. lankėsi Vil
niaus ūkininkų ekskursija, 
kurią sudarė 35 žmonės iš 
visų Vilniaus apskrities val
sčių po kelis ūkininkus, į- 
vairių tautybių ir tikybų. 
Tai daugiausia mažažemiai, 
turį po 5 ha. žemės ar kiek 
daugiau. Kai kurie yra bu
vę Kaune ir N. Lietuvos kai
muose prieš Didįjį karą. Jie 
visi pripažino didžiulę žemės 
ūkio pažangą, ypač domisi 
žemės reforma, be kurios, jų 
manymu, Vilniaus krašto ma
žažemiams negalį būti nor
malaus gyvenimo ir jo page
rėjimo. Vilniaus krašto ūki
ninkai, lygindamiesi prie 
laisvosios Lietuvos ūkinin
kų, apgailestauja savo atsi
likimą. Nuoširdžiai jie laukę 
Lietuvos, nes iš jos tikis 
daugiau teisybės, negu turėt, 
jo.

—Birželio 8 ir 9 d.d. Vil
niuje įvyko pavasarininkų 
konferencija—metinis suva
žiavimas ir Vilniaus krašto 
katalikiškojo jaunimo — Šv. 
Kazimiero draugijos suva
žiavimas. Tai buvo morali
nis Vilniaus krašto jaunimo 
ir pavasarininkų susivieniji
mas. Dalyvavo apie 10,000 
jaunuolių.

—Birželio 10 d. įvyko pir
masis Vilniaus miesto tary
bos posėdis. Atidarydamas 
posėdį, burmistras perskaitė 
raštą, kuriuo vyriausybės 
paskiriami miesto tarybos 
nariai. Tarybą sudarė 12 
asmenų. Burmistras pasa
kė kalbą, išdėstydamas pa
reigas, kurias turės eiti mie
sto tarybos nariai.

—Žemės Ūkio Rūmai ūki
ninkų ekskursijoms iš Rytų 
Lietuvos ruošti po kitas Lie
tuvos sritis yra paskyrę 10,- 
000 litų. Tokiu būdu įvairias 
Lietuvos vietas galės aplan
kyti apie 1,000 Lietuvos ūki
ninkų.

tai akmenims iš laukų 
šalinti, kelmams bei brūz ^ 
nams rauti ir kitiems p „ v ” Ptams išarti pašalpos, šien 
numatoma nuo : * 
brūzgynų ir kelmynų nu1 
lyti apie 4,000 ha. žemės p ^,^7 
tą. p

—Vilniuje ilgesnį lai 
dirbo Estijos žemės ūkio 
mų komisija, kuri rinko 
tijai lauko darbininkus i 
Estiją jų išvežė keti 
transportus. Viso išve 
apie 2,000 žmonių, daugi 
šia svetimšalių ir atbėgę organizaciją, 

—„Drobės” fabriko vai \---- ."~v—.
ba yra numačiusi įmo 
darbininkams už vietinio 
būdžio išradimus bei pat: 
mus, kuriais pasinaudoji 
būtų galima lengviau ir 
buliau atlikti darbą, sk ^s. 
premijas.

—Šių metų pradžioje v 
je Lietuvoje veikė 137 a 
nės bendrovės su 205 : 
Lt. kapitalo. Iš atskirų į . 
monės šakų bendrovių si

Bpriešus, dvasia. To- 
įbuvo plieninė, o pa- 

j 33- nepakeičiamas. 
, pasakė anų laikų ko

akme Dievui, sudė

jo namus, bet ne

ii daug kovojo, daug 
nudirbo pirmaisiais 

3 Nepriklausomybės 
Per visą Nepriklau- 
Lietuvos gyvenimo 
šališka dvasia augo, 
, šaulių S-ga išaugo

rtu su Lietuvos ka- 
j buvo pasiruošusi 
iėl Lietuvos nepri- 
jbės.
m Lietuvoje to 
i kur nebūtų buvę

. Prade
lstais valdininkais, 
paprastais fabriko 
darbininkais, lygiai 
moterys, tūkstan-

je 
te 
si
U2 
k( 
ši
Li 
jii 
kž
D: 
pr

savo laisvu noru tė- 
v. . . ; .2 , 7. < mimo reikalams sa-
ciumi ir kapitalo didi lutojana„ Lietu- 

J organizacijon.
Šaulių s-ga arčiau- 

ėjo prie tautos šir- 
tautinių brangeny-

pramonė, kurioje veikė; 
bendrovių, toliau elek 
pramonė, metalų ir ma: 
pramonė, chemijos pram f""' ~ *
tekstilės. Valstybės ii J .. , . • i e i i, - aysis, 11 g a m e tisrlohnraino ik o Iro h_vaaa °
tekstilės.
dalyvauja 16 akc. b-vėse, 
rių akcinio kapitalo vai 
bės iždui priklauso 74 
Lt. arba 36 nuošimčiai 1 
akc. b-vių kapitalo. Didž 
šia iždo kapitalo suma s: 
ta bankų akciniame kapį, ™ karStai 
le. Čia nusveria žemei «įletuvą, visa 
Lietuvos bankai, kurių v 1 av^s. Sau^^ 
akcinis kapitalas prikli ? SeraYel;
iždui. Lietuvių akc. b-' J m,^° lr <er’ 
dalvvnnia ir u^sipnin Vnr atsi-

ios vadas buvo pul- 
Pranas Saladžius. 

vienas pirmųjų, ku- 
ilu rankoje stojo į 
Lietuvos laisvę. Sa-

visa

jos gerovei, šau-

dalyvauja ir užsienio kaj 
las, kuris, palyginti su 
myniniais kraštais, yra 
didelis. Lietuvoje iš b 
akcinio kapitalo sumos 
sieniui tenka 17 nuošime‘.'° a^arsi° klau- 

; uelose.
—Šiais metais buvo nu į išmušė skaudaus 

tyta nutiesti 100 kilom anda mūsų tautai! 
naujų geležinkelių. Re 3 kaimynas klas- 
las tiesti naujus geleži įfo keliu palaidojo 
liūs atsirado ryšium su 1 
niaus ir jo srities atgav 
ir reikalu sujungti krašt 
Šventosios uostu. Svarb į Lietuviai ger- 
sieji darbai šiais metais lentai tikė- 
šie: antrojo kelio tiesi |j kaimynai atsi- 
tarp Kauno ir Vilniaus, Muo čiu Lie, 
šiadorių - Gaižiūnų, ru:^yfe atstovai 
tvarkymas, Darbenų-Sve minut^ ra_
Šios geležinkeio statyba, , Mtik6,-0 kIas. 
ležinkelio sakos j Tri To
statyba ir geležinkelio st ]jko už_

Entuziazmu klau- 
ugningų kalbų, 

i suvažiavimus. Jo 
patriotingas žo-

šėlose.

Spriklausomybę.
:-tuvio kelias nie-
*buvo smurto ir

ir kaimynai atsi-

ležinkelio šakos į Tr: f - 
statyba ir geležinkelio st 
Sovietų Sąjungos pasiek^“;” 
tvarkymas. Atgavus ViĮU„jami ir tre. 
geležinkelio s u s i s i e kir J 
tarp Kauno ir sostinės t 
jau pagyvėjo ir tiek išatt 
kad atsirado gyvas re 
las greta esamojo nut: 
antrą kelią, kuris po Di( 
jo Karo buVo išardytas, skai-
trasis kelias tarp Kaun ... ■ •
Vilniaus bus galutinai t 
tas apie rugsėjo mėnesį.

—Kaune buvo vestos 
rvbos tarp Lietuvos ir, 
nijos delegacijų dėl prek 
nių mainų išplėtimo tarpi 
dvieju valstybių. Vii 
klausimais pavyko susitf

SI MOTERS 
KEIČIASI

opu l i a r iausių 
Šimaių, per an-

amžiuje 
’feoiiausia.

įsivyravusi 
poteris yra 
i’inti 20 me- 
I
Maiko pažiu- 
m įdomiausia 
|< esanti 30
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Spausdinami kas antra savaitė

Amerikos Lietuvei

—Nuo rudens į 
. keliama Kauno 

rija, kuriai i 
mų patalpų 

: ' —Seimo patvi 
metų žemės ūį 
mata yra žymiai 

. pernykštę. p( 
I metų sąmatai 

nepaprastoji
g| Siu metų žemės 

sąmata didesnėm 
metų apie p 
litų. Ūkininkai j 
iš Žemės Ūkio 
apie pusantro 
daugiau nei 

Daugiau lėšų ----------
timo ir žemės Dar Lietuvos padangė rau- 
reikalams, pie^onavo nuo karo gaisrų, kai 
kloms kultūriffiį|919 metais Kaune gimė 

..........ulio vardas. Šaulys — tai 
kluotas pilietis. Tuo var- 

rdu buvo pakrikštyti lie- 
viai piliečiai,, pasiryžę gin- 
savo tėvynę karo ginklu, 
tam pasiruošti jie neatsi- 

aukė nuo savo kasdieninio 
rbo, profesijos, panaudojo 
vo laisvą laiką, savo lėšas.
Šaulių dvasia buvo pirmų- 
kovotojų, kovojusių prieš 

etuvos priešus, dvasia. To-

3

/•;- i

tei, 
sioms žemės ūj

Moterų Gyvenimo Aidai
— ■ —M —M——— M —M —1 —M—■ ■ 1—■ — ■ — M—■— į|Įt

Redaguoja Eleonora Bartkevičiūtė

Auklėjimas
M. Pečkauskaitė

paukštininkystė 
mės ūkio' 
mų pramonei 
žemės ūkio 
yra paskirta a 
Lt. Visai nauja 
mės Ūkio kinų 
tai akmenims ii 
šalinti, kelmai 
nams rauti ir į|jvasia buvo plieninė, o pa
tams išarti yauiias -  j.icpan.eivia,in<i».
numatoma a:lai ką pasakė anų laikų ko- 
brūzgynų ir kėtojas: Ačiū Dievui, sude- 

j (Sugar 1 lyti apie WlUno mano namus, bet ne 
no šautuvą!

I FBHwUl~aUliai daU^ k0V0j°’ daU§ 
Lgo) Mi-1 ir , ... rirbo nudirbo pirmaisiais

1 mų komuija,fe[etuvos Nepriklausomybės 
tijai lauko Įaįs per vįSą Nepriklau- 

os Lietuvos gyvenimo 
fką šauliška dvasia augo, 

rėjo. Šaulių S-ga išaugo 
organizaciją, 

—„Drobės”iilri kartu su Lietuvos ka
ba yra n 
darbininkams ėf^ot i dėl Lietuvos nepri- 

 

būdžio išradirfusomybės.

tag vra|mus, Nebuvo Lietuvoje to 
ifll būtų galima kfnpelio, kur nebūtų buvę

ų P buliau atlikti filių s-gos būrio. Prade- 
ijos Lloy- P™*

upių lai- —Šių metų 
nę, kurioj I je Lietuvoje 
11 50 dar- nes bendrovės 
tas pats Lt. kapitalo, ii 
atęs šven- monės šakų 
i jūros lai- čiumi ir kif 

pirmą vietų e 
nuošė bir- pramonė, ta, 
mkėsi Vii- bendrovių, 
ekskursija, pramonė, mat 

žmonės iš 
srities val

ininkus, į- ' 
ir tikybų. : 

lažažemiai, 
lės ar kiek 
rie yra bu- 

etuvos kai
lį karą. Jie 

žiulę žemės 
pač domisi 

e kurios, jų 
1 krašto ma- 
į būti nor- 
ir jo page- 
krašto ūki- 

coiesi prie 
70s ūkinin- 
l savo atsi- 
ai jie laukę 
5 jos tikis 
, negu turėt

yžimas — nepakeičiamas.

Brooklyn, 
e: Vasys I

Aleksiū-
Pa), Kel- i Estiją jų į 
ir Kasa- transportus, lį 

apie 2,000
----------- šia svetimsalr,i| milžinišką 

omene buvo pasiruošusi

(Tąsa)

auklė- 
daryti

Pir- 
žinoti, 
kūdi-

mūsų, 
už ką 

kito, 
būti.

t aukštais valdininkais, 
giant paprastais fabriko 
auko darbininkais, lygiai 
ai ir moterys, tūkstan- 
s būrėsi po Šaulių s-gos 
ava, savo laisvu noru tė- 
ės gynimo reikalams sa- 
darbą aukojančių Lietu- 

piliečių organizacijon. 
Uvos Šaulių s-ga arčiau
sio vėjo prie tautos šir- 

, jos tautinių brangeny- 
pramonė, etai sargybe j e. ,
tekstilės. Vifaskutinysis, i 1 g a m e tis 

 

dalyvauja lUpių s-gos vadas buvo pui

 

rių akcinio kųpnkas Pranas Saladžius. 

 

bes iždui prabuvo vienas pirmųjų, ku- 
u ginklu rankoje stojo į 

ą už Lietuvos laisvę. Sa-
Lt. arba 36
akc. b-vių
šia iždo kaptil jautria širdimi karštai 
ta bankų atsiėjo tėvynę Lietuvą, visa 
le. Čia W buvo atsidavęs Šaulių 

 

Lietuvos taigai, Jos gerovei, šau- 

 

akcinis karfir šaulės mylėjo ir ger- 
iždui. Lieta 
dalyvauja ir e 
las, kuris, pa.' 
myniniais 
didelis. IM 
akcinio kapt 
sienini tenka!

—Šiais mat
tyta nutiesti bbuonis kaimynas klas- 
smurto keliu palaidojo

vo vadą. Visi, su atsi- 
u ir entuziazmu klau- 

vos jo ugningų kalbų, 
aulių suvažiavimus. Jo 
ienas patriotingas žo- 

rasdavo atgarsio kiau
rųjų sielose.
t, štai, išmušė skaudaus 
o valanda mūsų tautai!

naujų gel
las tiesti ntfpvos nepriklausomybę.

liūs atsirado’^kro lietuvio kelias nie- 

 

,vasarininkų|nįaug įr joffciet nebuvo smurto ir 
itinis šuva-hr reįįaiusiūtos kelias. Lietuviai ger- 
daus krašto gven|osįostf|itų teises, šventai tikė- 

M ; kad ir kaimynai atsi-

s jiems tuo pačiu. Lie- 
vyriausybės atstovai 

askutinės minutės ra- 
sąžine pasitikėjo klas- 
oju gruobuoniu. To pa
jinio išdavoje liko už- 
gta nepriklausomybė, 
tys areštuojami ir tre-

• 9 d.d. Vil-

unimo — šv. gieji darbais: 
gi j os šuva- gie. antrojo 
)uvo morali- tarp Kauno į 
■što jaunimo giadorių- 
L susivieniji- tvarkynias, I 
apie 10,000 Siog geležį 

į ležinkelio šą 
d. įvyko pir- statyba ir? 
miesto tary- Sovietų Sfr 
tidarydamas tvarkymas. Igjtjjįos į MOTERS 
•as perskaitė geležinkelio] ^lŲ EEičiaSI
vyriausybės tarp Kaunj ______

sto tarybos jau pagyvė Inas p o p u 1 i a r iausių 
į sudarė 12 kad atsira|.įkos žurnalų, per 
istras paša- las greta 
tydamas pa- antrą kelią, 
irės eiti mie-1 jo Karo bu 
ai.
> Rūmai ūki- 
oms iš Rytų 
po kitas Lie- 
paskyrę 10,-lrvbos tarp 

būdu įvairias nijos deleg£ 
galės aplan- nių mainų i 

Lietuvos ūki-Į dviejų v 
klausimais

an-
I atsiklausė savo skai- 

kokiame amžiuje 
s yra įdomiausia.
u buvo > įsivyravusi 
ė, kad fnoteris yra 

Imsią, turinti 20 me-

Balzako įtaiko pažiū- 
sikeitė, ir. įdomiausia 

pasirodė y esanti 30

miami į Rusijos gilumą, ver
gijai ir mirčiai.

Tos žaibo staigumo skau
džios nelaimės nepergyveno 
Šaulių s-gos vadas pulkinin
kas Pr. Saladžius. Tuo pa
čiu ginklu, kuriuo kovojo 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės, jis nušovė savo jauną 
sūnų ir pats nusišovė.

Tai skaudi asmens, sūnaus 
ir tėvo tragedija! Bet, čia 
jauti visoje žiaurumo j e tą 
tragediją, kuri palietė mūsų 
valstybę, mūsų visą tautą, 
mūsų tautos skaisčios atei
ties spindinčią viltį — švie
suomenę.

Prisimenu tas valandėles, 
kai kalbėjaus su a.a. pulk. 
P. Saladžium, lenkų ultima
tumo ir Klaipėdos atėmimo 
laikais. Pulkininko, kaip ir 
visų kitų, akyse žibėjo 
skausmo ašaros. Dar tebe
skamba ausyse jo žodžiai: 
„Mes turime nusilenkti prieš 
jėgą. Mes turime kentėti tik 
todėl, kad esame mažesni 
skaičiumi. Teduoda mums 
už savo švenčiausias teises 
kovoti lygiomis: šimtas prieš 
šimtą—o pergalė bus 
Lietuvis šventai žinos 
jis kovoja—ir nieko 
kaip pergalės \negali
Dabar mes stovime vienas 
prieš tūkstančius...”

Kilus karui neramumo 
banga pilietė Lietuvą. Len
kija sumušta. Lenkų pabė
gėlių pilnas kraštas. Su bro
liška užuojauta geraširdis 
lietuvis priėmė savo priešą, 
jo nelaimės valandoje.

Tuo tai laiku turėjau išva
žiuoti iš Lietuvos. Užbėgau 
į Šaulių S-gos štabą atsisvei
kinti su pulk. P. Saladžium, 
su kuriuo ne kartą teko kal
bėtis apie Šaulių S-gą, drau
ge dalyvauti keliose progra
mose. Radau vadą labai su
sirūpinusį, bet kupiną entu
ziastiškos nuotaikos.

—Įtemptus momentus da
bar pergyvename, — kalbėjo 
jis man. Ypač kankinanti 
toji nežinia. Ką dabar gali
me žinoti, ką tie stiprieji 
(rusai - vokiečiai) susitarė 
ant mūsų kailio? Taip... 
Gyvename neramius laikus. 
Gal būt neteksim Lietuvos 
kaipo valstybės, Šaulių s-gos 
kaipo tokios, bet lietuvio 
dvasia mumyse bus stipri, 
gyva, nepalaužiama. Mes su 
skausmu turime kentėti, nes 
stipresnis mus gniaužia, 
spaudžia.

—Jūs, Amerikos lietuviai, 
laisvoje šalyje, toli nuo pa
vojų, galite daug, labai daug 
padaryti. Visos lietuves tu
rėti; persiimti tuo šaulišku 
pasiryžimu — išauklėti savo 
vaikus lietuviais!

Brangi Amerikos Lietuve! 
Šioje mūsų tautos skaudžio
je nelaimėje, štai tavo, kil
niausias darbas, šventa pa
reiga : auklėti savo vaikus 
lietuviškoje dvasioje, išmo
kyti juos brangios lietuvių 
kalbos. E. B.

Dabar gi „įdomiausias 
amžius” dar daugiau pakilo. 
Aštuoniosdešimt tūkstančių 
skaitytojų atsakė į ankietas, 
tvirtinant, kad tik 35 metų 
moteris pasiekia savo pil- 
niausio žydėjimo ir ji yra 
vilingiausia, žavingiausia ir 
įdomiausia.

Vos tik keletas tūkstančių 
amerikiečių atidavė pirme
nybę 25 metų moterims. 800 
asmenų pareiškė, kad sva
joja apie 18 metų mergaites.

Jūros Banga.

Bet kas gi tai yra 
ti? Ką motina turi 
ir ką gali padaryti? 
mų pirmiausia reikia 
kad atėjęs į pasaulį
kis nėra lyg tas baltas gry
nas popieriaus lapas, į kurį 
gali rašyti, ką tik nori, jam 
nemaž nesipriešinant, arba 
lyg tas šilta vaško gniužu
las, iš kurio gali nulipdyti, 
kas tik tau į galvą ateis. Ne; 
kūdikis atsineša savotišką 
sielą su įvairiais palinki
mais, paveldėtais nuo tėvų 
ir senelių, prosenelių, savo
tišką būdą; jo kūnelis irgi 
sudėtas savotiškai ir jame 
jau yra įvairių ligų, taip pat 
dažniausiai paveldėtų, už- 
mazgų. Auklėtojas turi su 
tuo skaitytis; visiškai at
mainyti vaiko atneštąją sie
lą ir kūną niekas negali. Pa
vyzdžiui, jei vaikas yra gi
męs su silpnais plaučiais, ne
įdėsi jam kitų stipresnių, ly
giai jei vaikas linkęs į pik
tumą, neišimsi iš jo to pik
tumo, jis yra ir gana. Kas
dien visi matome, kokie ne
vienodi yra vaikai iš pat ma
žens, kaip jie skirias nuo 
kits kito ir kūnu ir siela. 
Vienas liesas, išblyškęs, ki
tas riebus, raudonikis; vie
nas lėtas, glaudus, kitas jud
rus, piktas, rėksnys.

Taigi, visiškai pakeisti 
vaiko kūną ir sielą joks au
klėtojas nesugebės, bet pa
taisyti ir perdirbti gali. Pa
vyzdžiui, jei motina žino, 
kad vaikas turi silpnus plau
čius, ji turi jam liepti būti 
daugiau lauke, gerame ore, 
prieš saulę, saugoti, kad ne
peršaltų, ir tuo būdu plau
čiai gali visai sustiprėti. 
Taip pat ir su siela. Jei, pa
vyzdžiui, motina mato vaiką 
turint negerą širdį, mėgs- 
tant kankinti gyvulius, tai ji 
turi kuo uoliausiai žiūrėti, 
kad jis to savo nuožmumo 
nerodytų, visokiais būdais 
turi neleisti vaiko nė su kuo 
nuožmiai elgtis: bausdama, 
aiškindama, įkalbėdama. Ir 
drausre turi raginti, stumti, 
liepti dirbti kaip tik priešin
gus, — įvairius gailestingus 
darbus. Tuomet tas piktas 
palinkimas, negalėdamas iš
eiti aikštėn, veikti, ims eiti 
silpnyn. Mat, tiek kūno, tiek 
dvasios gyvenime, kas nėra 
mankštoma, tas silpsta ir

nyksta. Jei vaikui taip 
rištumėm rankelę, kad 
negalėtų jos pajudinti, 
per ilgą laiką ta rankelė 
liautųsi augusi, nusilptų ir 
vaikas jos nebepavaldytų.

Taigi, neleisti kilti piktie
siems palinkimams, žadinti, 
stumti geruosius—tai ir yra 
auklėti.

Nuo pirmosios savo gyve
nimo valandos vaikas turi 
kūną ir sielą. Kūnas ir sie
la, paslaptingai susijungę, 
išbūva žmoguje per visą jo 
žemės gyvenimą. Mirties va
landoje siela skirias nuo kū
no ir pradeda amžinąjį gyve
nimą, o kūnas grįžta į žemę, 
iš kurios yra kilęs.

Per visą šį gyvenimą kū
nas ir siela yra be galo glau
džiai susiję su kits kitu ir 
nuo kits kito priklauso. Kū
nas tol tegyvena, kol jame 
yra siela, o siela tiktai per 
kūną tegali pasireikšti šioje 
žemėje. Kiekvienas sielos ju
dėjimas atsimuša kūne, 
kiekvienas kūno padėjimas 
tuojau atjaučiamas sielos.

Pavyzdžiui, jei siela džiau
gias, tas džiaugsmas atsimu
ša veide, spindi akyse. Išsi
gandus, veidas bala, visas 
kūnas dreba, širdis ima 
smarkiau plakti. Antra ver
tus, jei, pavyzdžiui, skauda 
galvą, tai sunku mąstyti, li
gos suspaustas žmogus netu
ri tiek tvirtos valios, kaip 
sveikas; jei kūnas sveikas, 
tuojau ir ūpas geresnis.

Kas vaiko kūnui sveika ir 
e'era. tai sveika ir gera ir jo 
sielai, ir kas stiprina ar silp
nina, švelnina ar gadina jo 
sielos gyvenimą, tai palieka 
gerų ar blogų pėdsakų ir jo 
kūno gyvenime. Todėl, nors 
svarbiausioji ir brangiausio- 
ii žmogaus dalis yra nemir
tingoji siela, ir jos kėlimas 
vra aukščiausias auklėjimo 
tikslas, tačiau motina turi 
auklėdama rūpintis visu vai
ku, ir kūnu ir siela, kad jis 
augtų sveikas ir dorovingas.

Tuo atžvilgiu auklėjimo 
mokslas yra skirstomas į dvi 
dali. Viena dalis moko, kaip 
auklėjimas vaiko kūnas, kad 
iis išaugtų sveikas ir tvir
tas, kita—kaip auklėjama 
siela, kad ji mokėtų tą kūną 
valdyti ir begyvendama ja
me, eitų tiesiu keliu prie sa
vo galutinio tikslo—Dievo.

(Bus daugiau)

Šeimininkėms
Tarp daugelio šeimininkės 

rūpesčių yra vienas, labai 
dažnai sutinkamas. Būtent, 
šeimininkė, kviesdama ar 
vaišindama svečius, dažnai 
perdaug rūpinasi, kad pas ją 
nėra taip, kaip pas kitas. Ir 
dėl tokio perdėto rūpesčio ne 
viena net susilaiko nuo pri
ėmimo pakvietimų atsilan
kyti šen ar ten.

—Ir kaip aš dabar ten ei
siu! Jie geri žmonės, nuo
širdžiai mane kviečia, bet 
aš pas juos eiti negaliu. Jie 
gražiai gyvena, jie pralei
džia daug pinigų vaišėms, 
dailiai pasipuošę. Aš to da
ryti negaliu. Mano pajamos 
menkos, išlaidų ir taip daug 
susidaro. Juos kviesti į sa
vo paprastą butą, atsilyginti 
tokiomis pačiomis vaišėmis 
aš negaliu.

Taip galvoja ne viena šei
mininkė, gyvenanti papras-

su- 
jis 
tai

tesniame bute už savo arti
mus, draugus; galvoja ta, 
kuri gal gražiau gyvena, bet 
neturi iš ko prilygti, pra
lenkti bei susilyginti su ano
sios vaišėmis. Ir dėl tokio 
isigalvojimo vengiama su 
žmonėmis sueiti, draugiškai 
laikas praleisti.

Tokia baimė ir susirūpini
mas visai be reikalo. Jei 
pakviestieji nesitenkina pa
kvietimo nuoširdumu, bet 
laukia tokio pat ar dides
nio vaišių atsilyginimo, tai 
dėl tokių asmenų neverta ir 
rūpintis. Taip pat neverta 
rūpintis ir dėl tikrai nuošir
džių žmonių, jei pati gyveni 
kiek paprasčiau, ar neturi iš 
ko ištaigingai pavaišinti. Vi
suomet reikia atsiminti, kad 
ne tiek svarbu brangūs val
giai ir kiti patiekalai, kiek 
draugiška linksma nuotaika, 
tikras, nedirbtinas nuoširdu-

mas. Kaip dažnai viešėda
mas puikiuose rūmuose, sė
dėdamas už stalo, nukrauto 
brangiais valgiais, nesijauti 
linksmas, patenkintas, nes 
matai šeimininkus susirau
kusius, susipykusius. Arba 
matai, kad šeimininkė sėdi 
pasipūtusi kaip kalakutas ir 
kritiškais žvilgsniais seka 
kiekvieną tavo judesį, kad 
kiekvienas tavo nuoširdus 
juokas ar linksma pastabėlė 
priimama su ironiška šypse
na, įtarimu. Kiek kartų ten
ka patekti į tokias vaišes, 
tiek kartų džiaugies jas sku
biausiai apleidęs.

Tad, vietoj rūpintis nega
lėjimu pakviesti savo svečių 
ištaigingoms vaišėms, į pui
kius namus, vertėtų pagal
voti apie tą nuoširdumą, ku
riuo esi pasiruošusi priimti 
svečius. Jei jiems negali at
viro nuoširdumo parodyti, 
geriau į savo namus jų ne
kviesk!. Tad, šypsokis ir ne
sirūpink minėtais menknie
kiais. Būsi pati labiau pa
tenkinta, ir tą pasitenkinimą 
paskleisi kitų tarpe. L.

Šokolado Sriuba
Gerai išplakti 3 tryniai 

šaukštu pieno.
Skyrium, maišant, užvirin

ti 4 stiklinės pieno su cukru
mi ir vanila. Įmaišyti pusę 
¥1 svaro sutrinto šokolado. 
Gerai išmaišius tą masę už
pilti išplakti tryniai. Cuk
rus dedamas pagal skonį. 
Prie tos sriubos galima duo
ti sausainių arba gružulių iš 
baltymų, kurie pagaminami 
šiuo būdu: iš 3 baltymų ge
rai suplakti putelę ir sumai
šyti su dviem šaukštais cuk
raus. Paskui imti putelę 
šaukštu ir dėti į verdantį 
pieną; pridengti kelioms mi
nutėms, kad susitrauktų, bet 
neužvirtų ir koštuviniu 
šaukštu įdėti į sriubą.

su

Daržovių Užkandis
2 šaukštai želatinos, 

y2 puoduko šalto vandens, 
¥2 puoduko nestipraus acto,

2 šaukštai citrinos sunkos, 
puodukai verd. vandens, 
puoduko cukraus, 
šaukštukas druskos, 
puodukas smulkiai 
pjaustytų kopūstų, 
puodukai smulkiai 
piaustytų salėrų, 
puoduko supjaustytų 
lių ir raudonų pipirų.

Šaltame vandenyje pamir
kyti žalėtiną 5 minutes. Su
dėti actą, citrinos sunką, 
verdantį vandenį, cukrų ir 
druską. Pradėjus masei tirš
tėti, supilti visas paruoštas 
daržoves. Išmaišius įstatyti 
i šaldytuvą. Tinka valgyti 
su salotais ir majonezu, arba 
šalta kepta vištiena ar 
šieną.

2

1
1

2

su-

su-

za-

ver-

Vaikų Žaisleliai

optinį 
taipgi

vaiku-

2
2 

¥2

¥2

1
1
1

2

Bananų Pyragaitis
puoduko sviesto, 
puoduko cukraus, 
kiaušiniai, 
puodukai miltų, 
šaukštuko kep. miltelių, 
šaukš. geriamos sodos, 
šaukštuko druskos,

¥1 puod. rūgštaus pieno, 
puod. sutrintų bananų, 
šaukštukas vanilos, 
puod. plaktos saldžios 
grietinėlės (pasaldytos), 
supiaustyti bananai.

Ištrinti sviestą su cukru
mi iki pabals. Įmaišyti ge
rai išplaktus kiaušinius. Per
sijotus miltus,^ kep. milte
lius, sodą, druską įmaišyti 
kartu su rūgštu pienu ir per
trintais bananais. Supilti 
vanilą. Skardas ištepti svie
stu, pabarstyti miltais. Kep
ti vidutiniame karštyje. At
aušus, papuošti plakta grie
tinėle, supiaustytais bana
nais. Vietoj grietinėlės ga
lima dekoruoti sekančią ba
nanų mase:

puod. pertrintų bananų, 
puod. cukraus pudros, 
šaukštukas citrinos sun
kos,
šaukštuko vanilos.

Sutrintus bananus išplakti 
su cukraus pudra. Supilti ci-

Jau pačiuose pirmuose me
tuose vaikutyje aiškiai pasi
reiškia platus visų jausmų 
brendimas. Jo žvilgsnis mag
netiškai patraukiamas mar
giems, aštriems, spalvų ju
damiesiems daiktams, kas 
juos ir išmoko žiūrėti į vie
ną daiktą ir dar abiem aku
tėm. Todėl pirmas žaislelis 
duodamas tam, kad jis mo
kytųsi teisingai žiūrėti. Ma
žieji plušo ar guminiai žvė
reliai jam tarnauja 
žvilgsnį išbandyti ir 
suslopinti tą pojūtį.

Devynių mėnesių
čiui jau duodama statybai 
margos piramidėlės, kubikai, 
kuriais-uos galima visoke
riopai dėlioti viens ant kito. 
Taipgi duodama aiškių ir 
margų spalvų statybines dė
želes ir tam tikri medgaliu- 
kai. Minėtus daiktelius kil
nojant, judinant ir stum
dant, vaikas įgauna didelį 
patyrimą.

Vaikutis, jau pradėdamas 
antrus metus, vaikšto, todėl 
ir visi žaislai turi būti kru- 
tami ir judami. Patartina 
duoti jam medinius arkliu
kus, judamus ar ant ratelių 
visokių rūšių žvėriukus.

Tame laikotarpyje vaiku
tyje prabunda labai stiprus 
girdėjimo ir regėjimo jaus
mas. Kiek vėliau ateina lai
kas daugiau sudėtingiems 
žaisleliams: knygutės su pa
veikslėliais, barabanėliai, vi
sokie barškučiai ir pajacai.

Antrų metų gale vaikuty
je pasireiškia noras žaisti 
kokią nors rolę: berniukas 
nori būti konduktorium, ve
žėju, o mergaitė — motina. 
Tuomet vaikų kambaryje at
siranda: lėlės, geležinkeliai, 
traukinėliai, visokių rūšių 
žvėreliai su rateliais.

Trečių metų vaiko auganti 
vaidentuvė daugiau skatina 
jį sudėtingesniems žaislams 
ir rolėms. Jis nori būti ka
reivis, krautuvininkas, par
davėjas, reikalauja šautuvo, 
kardo ir svarstyklių. Su
pantysis arkliukas ir lėlė 
yra to laikotarpio vaikų mė
giamiausias žaislas. Vien
kart jame pasireiškia noras 
žaisti sviediniu, bendrai ke- 
letos vaikų būryje.

Žengiantis į ketvirtus me
tus vaikas yra jau susipaži
nęs su išoriniu pasauliu, kas 
jau ir atsispindi jo žaisle
liuose: jis važinėja triračiu- 
dviračiu, prie lėlių atsiranda 
baldai, rūbai, indaj. Su pa
galba statybinių dėželių sta
to pilis ir namus.

Jam jau reikalinga knyga 
su paveikslėliais ir trumpais 
linksmais eilėraščiais.

Sužadinimui sociali nio 
jausmo su 6 metų vaikutyje 
yra labai svarbus bendras

keletos vaikų žaidimas, ku
ris pareikalauja drausmės 
taisyklių. Tas išvysto drau
giškumo jausmus, ir atidu
mą.

Vaikas žaisdamas drauge 
su kitais, lengvai atranda 
kelią nuo „aš” prie „mes”.

Vėliau jau mėgiami viso
kie žaisleliai su paveikslė
liais, kaip loto ir kiti.

Tame laikotarpyje, vieto
je paprasto kūrybinio sieki
mo, visai nesąmoningai vai
ke atsiranda nepaprastas į- 
domavimasis, noras viską 
pažinti. Tam reikalinga spe- 
cialės statybinės dėželės, į- 
vairūs aparatai ir kiti pana
šūs žaislai.

Čia jau žaidimas darosi vi
sai rimtas. Prie to, paste
bima stiprus, traukimas tik
renybėm Norima, kad žais
leliai išrodytų kaip visi gyvi 
sutvėrimai.

Vaikui pradėjus lankyti 
mokyklą, žaidimas pasidaro 
ne tik pasilinksminimo ma
lonumas, bet ir poilsis.

Todėl, dovanojant vaikui 
žaislelį, labai svarbu pritai
kinti jį jo amžiui, nes daž
nai pasitaiko, kad gražus, 
brangus, vaikui dovanotas 
žaislelis nesudaro jam jokio 
malonumo ir džiaugsmo. Tuo 
tarpu paprastas, jam pritai
kytas žaislelis lieka mėgia
ma ir nepersiskiriama jo 
turto brangenybė: su juo 
žaidžia visą dieną, gula va
kare ; prabudusio pirmas 
žvilgsnis—jo brangenybei.

Bet, po tam tikro meti; 
laiko ta brangenybė nubloš
kiama ir visai ja nebesiįdo- 
maujama daugiau, o vieton 
jos, su augančiais metais, 
ateina kitos žaislo brange
nybes.

Jonė Žukauskaitė

MINČIŲ ŽIUPSNELIS

Kiekvienas naujumas, ir 
gyvas ir negyvas, ir kvailas 
ir tikrai giliai tikslus iš pra
džios dažniausiai atrodo vie
nodas, kažin koks keistas, 
dirbtinis, nerimtas. Dargi 
kas tikrai sveika, atrodo iš 
pradžių menkiau už trenks- 
mingai skambantį pasipuo
šusį paviršutinumą.

—Vladas Putvys

Turėk prieš save aukštą ir 
garbingą gyvenimo tikslą, o 
gyvenimo tuštumo nepatirsi 
niekada. —Aistis

trinos sunką, vanilą. Šia ma
se aptepti ir pertepti bana
nų pyragaitis.

Ant greitųjų galima sura
ginti pienas, reikalingas ke
pimui, įpilant 2 šaukštus 
acto į 1 puoduką saldaus 
pieno. Ilgai nelaukus pienas 
surugs, ir tokį pieną galima 
vartoti vietoj reikalaujamų 
maslionkų.

Lengvas būdas pravėdinti 
kambarį nuo prisirinkusių 
dūmų: sumaišyti actą 
karštą vandenį lygiomis 
limis. Tame skiedinyje 
rai išmirkyti rankšluotį. 
gręžus, to rankšluosčio 
galba skirstyti dūmus.

ir 
da- 
ge- 
Iš- 
pa-

Niekuomet taip aiškiai ne
parodome savo širdies žiau
rumo, kaip išjuokdami žilus 
plaukus, girdamies jėginga 
jaunyste. —M. Pečkauskaite

------------  A
Tie, kurie paaukojo savo 

gyvastį, stumdami mus pir
myn, žūva, bet dar smarkes
nei kovai tolyn varyti gim
sta stiprūs ir narsūs vyrai ir 
mergaitės, kad užimtų lais
vas vietas. —O. S. Marden

Yra daug jėgos tikėjime, 
dargi kada tikėjimas palie
čia žmonių žemiškus reika
lus. Tegul kas nors bus įsi
tikinęs, kad gimė įvykdyti 
kada nors tai, kas jam tą 
valandą rodėsi negalima, ir 
galima ginčytis, jog įvykdys 
tai prieš mirdamas.

—Bulver

Kada pradedi meilėje abe
joti,—tai jau širdyje glūdi 
tikras nusprendimas.

—P. Geraldy

Nėra žmogaus, kurio laimė 
nebūtų nė kartą aplankiusi, 
bet jei ji pamato, kad tas 
žmogus nėra prisirengęs jos 
priimti, ji įeina pro duris, o 
išeina pro langą.

2
1

Verdant pieną, žiupsnelis 
geriamos sodos apsaugos jį 
nuo sutraukimo.

trasis kelia 
Vilniaus b 
tas apie ru

—Kaune
vyras ar 
visuomet
geresne,

Suraukšlėti rūbai greičiau 
išsilygina, jei lenta, ant ku
rios lyginama, minkštai ir 
lygiai priklota. Neturint už
tektinai audeklo prikloji- 
mams, galima pavartoti seni 
laikraščiai.

-----v-----
Išdidus yra tas 

toji moteris, kuri 
mano save esant
turtingesne, madingesne, ne
gu iš tikrųjų yra.

—Takery

g.;-;.
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MAHANOY CITY, PA.

LINDEN, N. J.

jACIJOS APSKRI- 
JSIEINKIMAS

jo 19 d. kliperiu 
mgtinių Amerikos 
atstovas Lietuvai 

į Korėm. Lėktuvų 
javo apspitę laik- 
yespondentai, bet 
$0 jiems nepasa- 
pareiškė, kad pir- 
•jj turi aplankyti 
. sekretorių Hull ir 
ji pranešti. Apie 
js planus jis irgi

Lietuvių Diena
Rugpiūčio 15 d. Lakewood 

parke įvyko šios apylinkės 
26 metinė Lietuvių Diena, i 
sutraukusi apie 30,000 lietu
vių. Šiemet jos pelnas skir
tas keturiems lietuviškiems 
vienuolynams, kurie dirba 
lietuvių švietimo, jaunimo 1 
auklėjimo darbą. Rengimo 
komiteto priešakyje buvo: 
garbės pirm. kun. P. Česna, 
pirm. kun. M. Daumantas 
vicepirm. kun. A. Degutis 
sekr. kun. P. Laumakis ir 
ižd. kun. K. Rakauskas.

Iškilmės pradėtos parko 
salėje iškilmingomis mišio- 
mis, kurias atlaikė kun. ma
rijonas P. Aukštakalnis, c 
patriotišką pamokslą pasakė 
kun. marijonas A. Naudžiū
nas. Per mišias giedojo 
jungtinis choras, muz. Siau
rio vadovaujamas.

3 vai. popiet toje pat di
džiulėje salėje įvyko prakal
bų ir dainų programa, ku
riai vadovavo kun. M. Dau
mantas, Girardville par. kle
bonas. Jungtiniam chorui 
pasivaduodami dirigavo muz. 
J. Siauris ir muz. M. Raulic- 
kis. Jungtinį chorą sudarė 
chorai iš Shenandoah, Ma- 
hanoy City, Minersville, Ta
maqua, Girardville, St. Clair 
ir Hazelton. Atskirai pasiro
dė Naujalio vardo vyrų cho
ras, kuriam vadovauja muz. 
Grigoraitis.

Kalbas pasakė Lietuvos 
gen. konsulas Jonas Budrys. 
„Amerikos” redaktorius Juo
zas B. Laučka ir adv. Kran- 
cevičius. Priimta protesto 
rezoliucija prieš Lėtu vos už
grobimą, išreikšta padėka 
Amerikos vyriausybei, pa 

^nęrktisiai Lietuvos okupa
ciją ir paprašyta šalies vy
riausybės nutraukti santy
kius su Sovietų Rusija.

Visa programa praėjo 
jaukioje nuotaikoje, gražiu 
pasisekimu. Pastebėtina, kad 
jaunimas labai domėjosi Lie
tuvos padėtimi.

Rengėjai įdėjo labai daug 
darbo, kurs, matyti, davė ir 
ančiuopiamos naudos lietu
viškiems vienuolynams, dir
bantiems gražų katalikišką 
ir lietuviška darbą. Penn- 
sylvanijos lietuviai anglia
kasiai jautriai seka Lietuvos 
įvykius ir pasiryžę ištiesti 
pagalbos ranką drauge su 
visais Amerikos lietuviais.

Svečias.

dyse. Apgailėtina jų padė
tis. Darbų mažai. A. Ivoška 
lankėsi pereitą savaitę Wil
kes-Barre ir Scranton, Pa. 
Parvažiavo patenkintas, visi 
giminės ir pažįstami myli sa
vo Bažnyčią, visi turi ramy
bę, palaiko tėvelių įskiepytą 
tikėjimą, gailisi Lietuvos; 
kasyklose darbų ir neper- 
daugiausia. J. K.

Lindeno ir Elizabetho lie
tuvių piliečių klubai rugsėjo 
8 d. dengia didelį pikniką, į- 
vyksiantį Park Casino, Mit
chell Ave., Linden, N. J. 
Pradžia 1 vai. popiet. Ren
gimo komitetą sudaro 
Liudvinaitis, K. Bernotą, 
Bokenka, D. Petručionis, 
Krutulis, R. Džiovelis, 
Kručas, A. Rippen, J. Stul
pinas, Alb. Juršus. Šis ko
mitetas kviečiai apylinkės 
lietuvius gausiai atsilankyti; 
visi svečiai bus maloniai pri
imti ir patenkinti. Pasirody- 
kim esą lietuviai, remią sa
vuosius. Tegu kitataučiai 
pamato, kad lietuviai stip
rūs, ypač šiais metais, kai 
yra rinkimai.

Esame laisvi šioje šalyje. 
Turime gražų vardą, mūsų 
čia niekas nesmaugia, kaip 
mūsų brolius Lietuvoje ko
munistų gauja, tad dabar 
pats svarbusis laikas būti 
vienybėje ir remti tai, kas 
yra lietuviška.

Rengimo komitetas

PHILADELPHIA, PA.

J.

A.L.R.K. Federacijos Tary
bos suvažiavimo, rugpiūčio 9 
d., Pittsburgh, Pa., dalyviai 
(žiūrint iš kairės į dešinę): 
Juozas B. Laučka, kun. švag- 
ždys, Liet. R. K. Darbininkų 
Sąjungos pirmininkas; Matas 
Zujus, „Garso” redaktorius ir 
ALRKF vicepirmininkas; kun. 
Pr. Juras, Kunigų Vienybės 
pirmininkas ir Federacijos 
iždininkas; kun. Jonas Bal-

kūnas, Kunigų Vienybės se
kretorius; kun. Norbertas 
Pakalnis, Federacijos Dva
sios Vadas; p-lė Salomėja 
Juozelėnaitė, Fed-jos Chica- 
gos apskrities atstovė; Leo
nardas Šimutis, „Draugo” 
redaktorius ir ALRK Federa
cijos sekretorius; kun. Ignas 
Boreišis, Federacijos 4 sky
riaus, Detroit Mich., atsto
vas; kun. Jonas Vaišnoras,

Federacijos apskrities, Pitts- 
burghe, atstovas; kun. A. 
Karužiškis; p. Grybas, Fede
racijos 4 sk. Pittsburghe at
stovas. Antroj eilėj (stovi): 
Povilas Baltinis, D. J. Aver- 
ka, New Yorko Fed. apskri
ties atstovas; p. Griebliūnas, 
Pittsburgho Fed. apskr. iždi
ninkas; kun. dr. Jonas Star
kus, Marianapolio Kolegijos 
profesorius; kun. Sadauskas,

kun. A. Jurgutis, Pittsburgho 
Fed. apskr. atstovas; kun. 
Lunskis; kun. dr. K. Matu
laitis, MIC., Londono lietuvių 
atstovas; kun. dr. Juozas 
Vaškas, MIC., Tėvų Marijonų 
atstovas; Kazys Vilniškis, Fe
deracijos valdybos narys; 
Vincas Kvetkauskas, Lietu
vių R. K. Susivienijimo sek
retorius; kun. Juozas Mačiu- 
lionis, MIC., dienraš. „Drau-

go” administratorius; kun. 
Ignas Albavičius, Federacijos 
apskrities Chicago j atstovas; 
A. Paleckis, Pittsburgho Fed. 
apskr. sekretorius; kun. Alek
sandras Baltutis, Fed. Chica- 
gos, apskr. atstovas; Anta
nas Skirius, Chicagos Fede
racijos apskr. sekretorius; 
Juozas Tamkevičius, Pitts
burgho Federacijos apskrities 
pirmininkas.

Federacijos New 
sinties svarbus su- 
3 bus penktadienį, 

I 30 i, 8 vai. vak., 
jo par. salėje. Visi 
draugijų veikėjai 

būtinai atsilankyti, 
rijos Tarybos su- 
j dalyviai praneš 
rinus. Valdyba

BALTIMORE, MD.

—Kun. A. Dubinskas jau
Kun

išvyko
Lietuv- 
skauda- 
atlaiko,

Šv. Kazimiero par. šiemet 
turės savo pikniką rugsėjo 
2 d., pirmadienį, darbo die
nos šventėje. Įvyks Birutės 
parke, 46 E. Church Rd., El
kins Park, Pa. Bus laimėji
mų. Parapijiečiams išsiun
tinėtos atitinkamos knygu
tės su bilietėliais. Parke yra 
ir maudynių vieta, šokiams 
gros Jurgaičio orkestras.

Parkas, kaip žinoma, yra 
šv. Andriejaus par. ribose. 
Nuo bažnyčios bus autobusų.

Įvairūs agentai vaikščiojo 
ir rinko parašus neva už 
prezidentą Rooseveltą, bet 
vėliau pasirodė, kad parašai 
rinkti visai kitiems tikslams. 
Geriausia visada būti atsar
giems ir žinoti, kur ir kam 
parašą dedi.

sugįžęs iš atostogų, 
dr. L. J. Mendelis 
atostogų, o kun. J. 
ninkas vis namie su i 
mom kojom; mišias 
išpažinčių klauso, labai gai
lisi Lietuvos, patekusios ver
gi j on.

—Žolinės šventė gražiai 
paminėta; nuo ryto iki 12 
vai. Mišios buvo kas valan
dą. Maldininkai gausiai lan
kėsi, kartais net vietų pri
trūkdavo bažnyčioje. Vaka
re buvo mišparai. Buvo ma
lonu savo maldose atsidūsėti 
už Lietuvą, prie Panelės 
Švenčiausios Šidlavoje aša
rų, ant akmenio išlietų, už 
Lietuvos Bažnyčią, nes Švč. 
Marija Motina verkė ir už 
šių dienų pavergimą Lietu
vos Bažnyčios. Maldose tu
rim ieškoti vilties Šv. Mari
jos ašarose, kad grįžtų lais
vė Bažnyčiai. Jei Bažnyčia 
turės laisvę, tai ir tauta bus 
laisva. Nebus laisvos Lietu
vos, jei Bažnyčia bus pa
vergta.

—Ivoškienė kelias savai
tes svečiavosi pas savo gimi
nes Pittsburghe. Parsivežė 
liūdnu žinių, nes kai kurie 
giminės ir pažistami, sude- 
moralizuoti atskalūnų neza- 
ležninkų, ramybės1 neturi šir-

kelis blokus i pikniko vietą. 
Iš Elizabeth ir Linden rei
kia važiuoti route 28 į Cran
ford, N. J. ir paklausti apie 
Meadow Grove, kur kiekvie
nas žmogus parodys kelią. 
Iš Newarko autobusas eis 
nuo bažnyčios 11 vai.; kelio
nė ir į parką bilietas 75 cen
tai; įžanga bus 35 centai.

Nuoširdžiai kviečiu visus 
savo parapijiečius ir kaimy
nus atvykti į minėtą pikni
ką, nes šis išvažiavimas bus 
paskutinis, užbaigiant vasa
ros linksmybes laukuose.

Kun. I. Kelmelis, klebonas

Rugpiūčio 8 d. mirė Jurgis 
Bruknevičius, labai senas 
Newarko gyventojas, pri
klausė prie Švč. Trejybės lie
tuvių parapijos per visą lai
ką ir kelis metus buvo ko- 
lektorumi. Šv. Sakramentais 
jį aprūpino vietinis klebonas 
kun. I. Kelmelis. Bet ištau- 
tėjusi jo moteris ir po mir
ties savo vyrą nuskriaudė, 
neleido į savo bažnyčią, bet 
nugabeno į svetimą bažny
čią. Baisi gėda turėti ištau- 
tėjusią žmoną, kad net ir po 
mirties nepatenkino savo vy
ro paskutinio prašymo.

Buvęs laidotuvėse.

pravažiavę po geležinkelio 
tiltą iki Chapel Ave., prie 
„Stop Light” sukite dešinėn, 
Highland Ave.

Kviečia visus,
Rengėjai.

WATERBURY, CONN.

Lietuvių nepr. piliečių klu
bas rugsėjo 1 d. rengia pik
niką lietuvių parke, už Lake
wood ežero, Waterbury. Jo 
tikslas—paraginti lietuvius 
kovoti prieš komunizmo nuo
dus, paraginti visas draugi
jas, klubus apsivalyti nuo 
komunistiško elemento. Kal
bėtojais pakviesti Lietuvos 
atašė Anicetas Simutis, kun. 
Jonas Kripas ir adv. Bago- 
čius. Dainuos vietinis cho
ras. Visa programa bus pa- 
trijotinga. Kurie tik galite, 
atsilankykite. Turėsite pro
gą daug ką išgirsti, apie da
bartinę Lietuvos padėtį, ir 
ka turime daryti ateityje.

M. J. C.

KEARNY-HARRISON, N.J.

Vietinis angliškas laikraš
tis pirmame puslapyje apra
šė, kaip Bostono vandenyse 
atvykusį prezidentą Roose
veltą pasveikino ir užienių 
valstybių laivai, kurių tarpe 
paminėtas • ir lietuviško 
„Denny-Lietuva” laivo var
das. Prezidento laivo kapi
tonas į Lietuvos laivo svei
kinimą atitinkamai atsakė.

K. Dryža.

L. Vyčių 29 kp. turėjo su
sirinkimą rugp. 12 d. Daly
vių tarpe buvo kun. Ig. Kel
melis, J. Adomaitytė ir Al. 
Vaičiulevičius iš Elizabetho; 
J. Smith, K. Basanavičius ir 
L. Ketvirtis (naujas centro 
vicepirm.) iš Jersey City. 
Apeigų komisija pranešė, 
kad į trečią laipsnį pakelti 
EI. Jasukaitytė, A. Karčaus- 
kaitė, V. Daukšys, K. Vaš
kas, Pr. Vaškas, P. Podgals- 
kis, Eng. Verbaitė, J. Remei
ka ir A. Savickas.

Dievo Motinos Sopulingos 
parapija su savo draugijo
mis. rugsėjo 15 d. rengia ju
biliejinę vakarienę, įvyksian
čią New Casino salėje, 56-58 
Harrison Ave., Harrison. 
Durys atdaros nuo 4 vai., o 
vakarienės pradžia 6 vai. 
vak. šia vakariene minima 
parapijos 25 metų sukaktis.

Visi prašomi iš anksto nu
sipirkti bilietus. Prie salės 
durų jų nebus galima gauti. 
Prašom kreiptis pas kleb. 
kun. L. Voiciekauską, 29 
Davis St., Harrison ir komi
teto narius Gerulienę, Miliu- 
naitienę, Pietarį ir Baurušai- 
tį. Laimėjimų knygučių (lei
džiami elektr. šaldytuvas ir

kiekvienas pavalgė už dole
rio vertės. Tai vis dėka su
manių šeimininkių. Jei joms 
viskas reikėjo pirkti, tai 
abejotina ar apsimokėjo tiek 
visko prigaminti, šiaip ar 
taip, didžiausias kreditas 
tenka joms už pasišventimą 
ir energiją.

Prasidėjus kalboms, pir
masis kalbėjo prel. J. Ma
ciejauskas, nors keliais žo
džiais apibūdindamas siekia
mąjį tikslą ir to tikslo svar
bą. Savo nuotaikinga kal
ba patiko visiems. Sekantis 
kalbėjo prof. K. Pakštas, sa
vo kalboje daugiausiai pa
liesdamas padėtį Lietuvoje. 
Pabrėžė, kad visi turime 
dirbti ir turėti viltį, kad vėl 
mūsų broliai susilauks ne
priklausomos Lietuvos, išsi
laisvins iš azijatų, krauge
rių žiaurios vergijos. Nekal
tas kraujas šaukiasi dan
gaus keršto, tad ateis atsi
lyginimo diena ir tiems bu
deliams, kurie šiandien žudo 
nekaltus žmones. Kiekvie
nas blogas darbas nenueina 
veltui, tylomis. Savo kalbo
je ragino visus dirbti, dirbti 
kaip galima didžiausioje vie
nybėje savo tautai, tėvynei.

Į paklausimą, ar yra pilna 
laisvė Sovietų Rusijoj, prof. 
K. Pakštas trumpai atsakė, 
kad ten nėra jokios laisvės: 
nei žodžio, nei spaudos, nei 
susirinkimų, nei jokios kitos 
laisvės žmogus neturi. Tas 
dabar yra jau Lietuvoje. Tai 
didžiausia vergija, kurią 
koks nors laisvas žmogus 
kada nors yra matęs.

Po kalbų sekė dainos, 
gaila, kad neturime 
chorvedžio. Atsiranda
siūlymų, bet reikia būti at
sargiais, nes savo tarpe tu
rime Maskvos parsidavėlių, 
kurie savo šlykščia propa
ganda klaidina mūsų tautie
čius. Su jais turime vesti 
atvirą kovą. Visi tikrieji 
lietuviai dirbkime savo kil
nius darbus vienybėje, o pa- 

i sisekimas bus mums užtik
rintas. J. K. Mikas.

riuos bombos šiandie ardo, 
drasko pačią Angliją. (Daily 
Mirror, birž. 19, 1940).

Belgijos ir Prancūzijos ka
talikai yra nusistatę nepasi
duoti nacių peršamai naujo 
pagonizmo tikybai.

Vienas vokiečių laikraštis 
paskelbė, kad vokietis išnuo- 
muoja kambarį merginai, 
kuri turėtų gyventi su len
kaite inteligente. Vokiečiai 
tuomi labai pasipiktino ir 
pareiškė, kad lenkė mergaitė 
negali būti lygi vokietei ir 
dėlto vokietė negali kartu su 
ja gyventi.

Laisvoje Lietuvoje buvo į- 
protis vadinti visus ponais: 
ponas ministeris, ponas uba
gas, ponas piemuo. Užėmus 
komunistams Lietuvą, pava
dinimą „ponu” bolševikai už
draudė vartoti, nes netrukus 
visi virs „ubagais”, tik, ži
noma, ne komunistai.

Tik 
savo 
pasi-

NEWARK, N. J.

Švč. Trejybės lietuvių 
rapija rengia milžinišką pik
niką rugsėjo (Sept.) 1 d., 
sekmadienį, į puikiausią vie
tą New Jersey „Meadow 
Grove”. Gražus ūkis, miš
kas ir teka mažas upeliukas, 
vieta parinkta su visokiais 
oatogumais. šokiams ir ki
tokiems žaislams. Bus lai
mėjimui labai gražus radi
jas, visoki žaislai ir 
programa, vedama 
Burkės.

Kelio nurodymas į
ką: Iš Newarko automobi
liais važiuoti route 29 į 
Union, pervažiuoti „Flag
ship” iki pirmos trafiko 
šviesos, pasukti i kaire pu
se. važiuoti tiesiog Spring
field Ave. iki E. Broad St. 
Pasukti i dešinę ir važiuoti 
Uesiog anie puse mvjios iki 
Division Ave., pasukti i kai
rę ir Division Ave. važiuoti

pa-

įvairi 
varg.

pikni-

Kuopa reiškia užuojautą radijas) galima gauti pas S.
Jonui Gvazdaičiui dėl jo bro
lio mirties ir Jurgiui Bruk- 
nevičiui dėl jo tėvelio mir
ties.

Sveikinimai Jonui Remei
kai, L. Vyčių seime išrink
tam centro iždo globėju. Su
grįžę atstovai iš Hartfordo 
patenkinti kelione.

Rugp. 11 d. Newarko 
„soft-ball” žaidėjai buvo nu
vykę į Great Necką ir sugrį
žo laimėję. Mūsų žaidėjai 
žais rugsėjo 8 d. Elizabethe. 
Dabar ruošiamasi lapkričio 
30 d. šokiams. Kitas sus-mas 
bus rugsėjo 9 d. K. V.

Baurušaitį, 146 Hoyt 
Kearny.

Visus kviečiame, visų 
kiame.

Širdingai kviečia
Komitetas

St.,

lau-

LOS ANGELES, CAL.

CAMDEN, N. J.

Sekmadienį, rugpiūčio 
d., Camdeno lietuviai rengia 
„Lietuvių Dieną” Dariaus ir 
Girėno parke, South Mer
chantville, N. J. Bus geri 
kalbėtojai, šokiai ir dainos. 
Kas dar neturi Dariaus ir 
Girėno paveikslo, tai ten ga
lės įsigyti. Iš Camden air
port važiuokite route 38 ir,

25

Šio miesto lietuviai prade
da atbusti, krutėti. Po ilgo 
poilsio galdabar bus progos 
pasirodyti, kad ir čia lietu
viai nenyksta, bet gyvuoja 
ir šioje kontinento pakrantė
je pradeda kurti naują lietu
vių gyvenimą. Rugp. 18 d. 
buvo suruoštas išvažiavimas 
tarp kalnų ir medelių. Lie
tuvės katalikės moterys su
rengė pietus miškuose. Tai 
buvo suruošta parapijos or
ganizavimo naudai ir susipa
žinimui tarpe saviškių. Prel. 
J. Maciejauskas bando čia 
parapiją sukurti.

Susirinko per 100 asmenų. 
Be pietų ir šeimininkių triū
so, buvo ir i programėlė. Į- 
žanga buvo 'tik 50 centų, o

ĮVAIRIOS ŽINIOS

NOTICE is hereby given that License 
GB 1630 has been issued to the undersig 
to sell beer at retail under Section^ 107 
the Alcoholic 
74 Ralph ___ , _____
County of Kings, to be consumed off 
premises.

74 Ralph Ave.,
NOTICE is hereby given that License 
L-838 has been issued to the undersigned 
sell wine and liquor at retail under Sec 
107 of the Alcoholic Beverage Control ' 
at 4820—5th Ave., Borough of BrooJ 1 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

EPSTEIN’S LIQUOR STORE, INC. 
4820—5th Ave., L——
NOTICE is hereby given that License

Beverage <
Ave., Borough

m SEKASI KON- 
0 RINKIMUOSE

Contro! Law William

-Dragūno kongreso 
kampaniją pradėta 
rningai ir ji žada 

Rugpiūčio 13 d. 
ko devinto kongre
sų distrikto val- 

B°rS>kiynNN PetlCljOS, pa- 
7—, jW. J. Drake-Dra-

EB 2836 has been issued to the undersi, ^tOffiUS rOSDUbli- 
to sell beer, at retail under Section *

Beverage Control Law jjdatU kOngTCSO S6- 
et, Borough of Broo] °

rinkimams. To- 
ijas turi pasirašyti 
Sraotų respubliko- 
1W. J. Drake-Dra-

GOTTFRIED ERICSON 
Brooklyn, N.

mų 
nį č 
tą t 
nas 
k an 
o Y1 
gyv 
grės 
kali 
Tod 
pris 
grei 
jos.
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nau 
dar 
reil 
ta, 
kO5 
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tau 
nui 
vis 
kia 
ta 
ta: 
pa; 
kiž 
tei 
ma 
vo 
pą 
dž 
sk 
da 
va 
tu 
m 
ši 
čl 
k(

of the Alcoholic 1
159 Franklin Street, _____— _______
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOHN J. DUFFY
159 Franklin St., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License: 
GB 10575 has been issued to the undersi
to sell beer, at retail under Section M . v— _
of the Alcoholic Beverage Control Lava D^Sir3/SC KCll 
131 Kingston Avenue, Borough of Broo'

JAV. vyriausybė pasiren
gusi šaukti kariuomenėn vy
rus nuo 21 iki 30 metų am
žiaus. Spėjama, kad bus šau
kiama į kariuomenę per 10 
mil. vyrų. Kariuomenėje iš
bus vienerius metus.

Prasidėjus nepiliečių regi
stracijai, reikia apsisaugoti 
nuo apgavikų, kurie žadės už 
pinigus įregistruoti. Nesire- 
gistruokite bet kur, bet tik 
valdžios nurodytose vietose.

Generolas Camacho, kuris 
sakosi esąs išrinktas Meksi
kos prezidentu, pareiškė, kad 
jo planas yra duoti tikyboms 
pilną laisvę, ir nesikišti į 
mokyklų reikalus. Duok, Die
ve, kad taip įvyktų. Meksi
kos katalikai yra daug nu
kentėję.

Tarptautinio Raud. Kry
žiaus pirm. Dr. M. Huber sa
ko, kad Kinijoje katalikų mi
si j onieriai daugiau už visus 
rūpinasi kiniečių vargo 
lengvinimu.

Pernai birželio 19 d. 
glijos bankas paskolino 
kietijai $3,700,000, už

pa-

An-
Vo-
ku-

ni 
le 
s; 
si 
d 
d 
t 
s 
t 
2 
Ii 
j

ii respublikonų.
‘Ūkta.»» 13 d- iWta 
—— išų peticijos. Kiti

'7 has been issued to the undersi JQ, Ugg ngf daUSf 1U 
beer, at j-etail under Section ~ . B J

is viso devinto kon- 750 Coney Island Ave., Borough of Broo , .
County of Kings, to be consumed off fllUUulStriktO. Toks 
premises. ,

peticijose parašų 
liudija, kad to dis- 

is nereuy Liiat juicensed . • . • •
GB 2136 has been issued to the unders] T6DtO12ll gausiai re
to sell beer, at retail under Section t r, , -
■...................... - ~ I. Drake-Dragūną.

ivaryta tik pirmo- 
Brooklyn, kaulio darbo vaga.

uromas toliau, ku- 
retand Jndjr® £ »vis didesniu pasi-

i smarkumu. Šiuo 
to be consumed off JjongregQ pįnki- 
2333::Braokiyn, J toe distrikte or

iai apylinkių komi- 
ririuos įeina po du 

?^-thVi^coh>,oliCA Be'Y;nKe contror u m asmenų, vyrų ir 1955 Flatbush Ave., Borough of Broo J
Jie vyriausio rin- 

aiteto, o svarbiau- 
) rinkimų kandidato 
hke-Dragūno nuro- 
wa ir veda reikia-

* Jgandą už kandida- 
apylinkėje. To ko- 
ivarbiausia užduotis

.vjiiLT, is nereoy given tnat License „ tv • „ . _
GB 11141 has been issued to the unders « ,,rTimary ir V6" 

.„n k---- retail under Section e ■ , „ . j
Beverage Control LafU UllKlKUS Randlda- 

I. Drake-Dragūno 
Tokius komitetus 

2!™klyn' ^ja ne tik lietuviai, 
į o ypatingai to 

ioi^ B^er'ag^^nt^^5 gyventojai. Koh- 
Co^ry°TfrdKinVges?U^ ^^su^ed^ ^VintO diS- 

syventojai sako, kad 
Brooklyn’ f Uos® rinkimuose ne-

hereby given that License fnlrin eZlr.
been issued to the unders WKia SCK

tikla. kaip kad ji va

County of Kings, to consumed off 
premises. 

OTTO STRUSS
131 Kingston Ave., 1

NOTICE is hereby given that License 
GB 11297 ’ - - -
to sell _______ ______ ____ _____
of the Alcoholic Beverage Control La 
750 Coney Island Ave., Borough of Brod

WILLIAM T. HARMS
750 Coney Island Ave., Brooklyn, >

NOTICE is hereby given that License,

of the Alcoholic Beverage Control La’ 
1406 Neptune Ave., Borough of Broo 
County of Kings, to be consumed of] 
premises. 

GAETANO AIELLO
1406 Neptune Ave., 1

NOTICE is hereby given that License 
GB 1929 has been issued to the underr 
to sell beer, at i ____ ____
of the Alcoholic Beverage Control La’ 
297 Wilson Ave., Borough of Broc 
County of Kings, ’ 
premises.

FRED BOSCHEN 
297 Wilson Ave., 1_____

NOTICE is hereby given that License 
GB 2104 has been issued to the underal 
to sell beer, at retail under Section

i
i

Pradėjo vežti Long Island 
bulves pardavinėti, šiemet 
jos nepaprastai užderėjo. 
Dabar pardavinėja 100 sva
rų maišą už 90c. iki $1.15. 
Kiek vėliau bus pigesnės.

LICENSES
Wholesale, Retai)

Beer, Wine, Liquor

County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALFRED M. LICHTBLAU 
1955 Flatbush Ave., Brooklyn, I
NOTICE is hereby given that License 
GB 2672 has been issued to the under® 
to sėlį beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control La 
1601—10th Avenue, Borough of Broo 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHN BACHMANN & SON 
1601 — 10th Ave., Brooklyn, I

----------------------------------.
NOTICE is hereby given that License 
C~
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic L____ _________  _
364 Hooper Street, Borough of Broo 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JULIUS RAVIN
364 Hooper St.,

I NOTICE is hereby given that License 
GB 2118 has been issued to the unders 
to sell beer, 
of the Alcohol

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 11278 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
335 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
THEODORE SHORE & STANLEY BARTH 

Washington Butter & Egg Market 
335 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 706 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1701—78th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DeVITO 
Homewood Bar & Grill

1701—78th St., Brooklyn. N. Y.

Tel. Harrison 6-1693

B. d. SHAWKONIS r
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

10?

=7?

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

premises.
MORRIS COHEN

245 Howard Ave.,

NOTICE is 
EB 1970 has 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Lai
252 South 9th Street, Borough of Broo [W ,T Tli*a Vp_T)i'Q crii 
County of Kings, to be consumed on '■ S, Vianr-ViagU 
premises.

Brooklyn, K ,.
-------- ! dideliame darbe si 

NOTICE is hereby given that License .
EB 2859 has been issued to the undersi ’ PaSiryZlHlU V61K1

“a Dažnai de j uote 
!I£ jaunimas nesidc 

^meniniu gyvenimą 
BropHy”’1 £ tik šokiai, sports 

Tačiau gyvenime 
lad čia gimęs ir ai

MORRIS ZACK
252 So. 9th St..

to sell beer, at retail under Section! 
of the Alcoholic Beverage Control Lal 
2803 Ocean Avenue, Borough of Bl 
County of Kings, to be consumed 
premises.

HARRY HIRSHON
2803 Ocean Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
EB 560 has been issued to the unders 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control La' , — .... ,
532-40 Fulton Street, Borough of Broo SUimaS, neatSlllkd 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BROOK—ROSE CORP.
532-40 Fulton St., Brooklyn, *

NOTICE is hereby given that License

® kūną stiprinanč 
įpranta jr labai g 

------ ‘ ■ •• ■ -• -iFflta tokį-svarbų d
j? S5‘į” Š* i“'SŽS lietn'viško ko: 

MKS. '. *l inguma.
oieji dedasi į W.

kampaniją 

’■rinkimuose šutei 
%aus»iai rinkik 

už W.
Numan 

tik to di 
turĮ rink

of the Alcoholic 1 
1583 Utica Avenue. ----------
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HARRY SAUERTIEG 
1583 Utica Avenue, Brooklyn, N ’’nikiniŲ f

NOTICE is hereby Riven that License 
EB2124 has been Į issued to the unders 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control ba 
361 Wilson Avenue, Borough of Broo 
County of Ringė, to be consumed on 
premises. / _

DOMINIK IERACE .
364 Wilson Avį., Brooklyn, NJt
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LIETUVA ŽENGĖ PIRMYN

VIETOS ŽINIOS
ATVYKO NOREM

Rugpiūčio 19 d. kliperiu 
vyko Jungtinių Amerikos 
ilstybių atstovas Lietuvai 
even J. C. Norem. Lėktuvų 

jotyje jį buvo apspitę laik
yčių korespondentai, bet 
lorem nieko jiems nepasa- 

Jis pareiškė, kad pir
mausią jis turi aplankyti 
llstybės sekretorių Hull ir 
Im plačiai pranešti. Apie 
|vo ateities planus jis irgi 
teko nepasakė.

go” administrators;ho
un. Ignas Albavičius, 
įtu- 
ivių 
ižas 
onų 
Fe- 
rys;
etu- 
sek- 
čiu- 
rau-

apskrities Chicago] g 
A. Paleckis, Pitteburrf

FEDERACIJOS APSKRI
TIES SUSIRINKIMAS

K. Federacijos New 
rko apskrities svarbus su-

apskr. sekretorius'kįinkimas bus penktadienį, 
sandras Baltutis, Fed. ^.Y610 30 d” 8 v_aL vak2 
gos, apskr. atstovas; 
nas Skirias, Chicago?

reiškimo par. salėje. Visi 
iai ir draugijų veikėjai 

racijos apskr.^šį šomi būtinai atsilankyti. 
Juozas Tamkevičk Federacijos Tarybos su- 
burgho Federacijos ę iavimo dalyviai praneš

• ‘ . 5 nutarimus. Valdyba

Juozas Tamkeym,

i pirmininkas.

ardo, 
(Daily

jos ka- 
lepasi- 
naujo

NOTICE is hereby pa 
GB 1630 has bea ®į 
to sell beer at reni 
the Alcoholic Bereis į 
74 Ralph Are., Bccj 
County of Kings, is It 
premises.

A. GOTO® 
74 Ralph Ave,

' CTUVIUI SEKASI KON
GRESO RINKIMUOSE

lietuvio advokato William 
Drake-Dragūno kongreso 

J [imu kampaniją pradėta 
N°™Llsb^re^ ii sėkmingai ir ji žada

kraštis 
išnuo-

irginai, 
su len- 
)kiečiai 
:ino ir 
ergaitė 
ietei ir 
artu su

buvo į- 
ponais: 
as uba- 
Užėmus 
į, pava
ikai už- 
etrukus 
tik, ži-

pasiren- 
mėn vy- 
etų am
bus šau- 
s per 10 
mėje iš-

čių regi- 
sisaugoti 
žadės už
Nesire- 

, bet tik 
vietose.

ig Island 
Šiemet 

i e r e j o. 
100 sva- 
iki $1.15. 
esnės.

sell wine and liqur c į 
107 of the AlcohoEt tad 
at 4820—5th Are, kJ 
County of Kings, to b d 
premises.

EPSTEIN'S UQW 
4820—5th Ave,

NOTICE is hereby tosj 

EB 2836 has bea M; 
to sell beer, st rndiĮ 
of the Alcoholie Bsaj 
159 Franklin Street, kį 
County of Kings, to h t 
premises.

JOHN MB 
159 Franklin St,

NOTICE is hereto pa‘ _ 

to Tb^Mltačiau, W. J. Drake-Dra- 
ui^Kin^A^O0 peticijas pasirašė keli 

itančiai respublikonų.
Ūgpiūčio 13 d. įteikta 
) parašų peticijos. Kiti 
Įsai liko, nes per daug jų 
laukė iš viso devinto kon- 
lo rinkimų distrikto. Toks 
bus peticijose parašų 
Ičius liudija, kad to dis- 
F° gyventojai gausiai re- 
|W. J. Drake-Dragūną. 
Itčiau išvaryta tik pirmo
jo didžiulio darbo vaga, 
jbas varomas toliau, ku- 
pręsta vis didesniu pasi- 
pnu ir smarkumu. Šiuo 
u visame kongreso rinki- 
I devintame distrikte or- 
Įzuojasi apylinkių komi- 
n, į kuriuos įeina po du 
(augiau asmenų, vyrų ir 
irų. Jie vyriausio rin- 
{ komiteto, o svarbiau- 
pačio rinkimų kandidato 
L Drake-Dragūno nuro- 
ds veikia ir veda reikia- 
iropagandą už kandida- 
ivo apylinkėje. To ko- 
o svarbiausia užduotis 
kimu „Primary” ir vė-

įėjimą. Rugpiūčio 13 d. 
iv Yorko devinto kongre
so rinkimų distrikto val
dai įteiktos peticijos, pa- 
| kurias W. J. Drake-Dra- 
las išstatomas respubli- 
lų kandidatu kongreso se
niems rinkimams. To- 
B peticijas turi pasirašyti 
| registruotų respubliko-

Amerikos

5
tai!
iquor

County of Kings, a ck 
premises.

OTTO t~| 
131 Kingston Are. I
NOTICE is hereto pre 1 
GB 11297 has bea i»;| 
to sell beer, at Ms’el 
of the Alcoholic feral 
750 Coney Island Ast, i| 
County of Kings, to hl 
premises.

WILLIAM III 
750 Coney Island An. I

NOTICE is hereto n | 
GB 2136 has bea Mil 
to sell beer, at esti 
of the Alcoholie Brae I 
1406 Neptune Are, hl 
County of Kings, teal 
premises.

GAETA® d
1406 Neptune Are,

NOTICE is hereto rd 
GB 1929 has bea istoj 
to sell beer, at loiil 
of the Alcoholic Beres 
297 Wilson Are, tai 
County of Kings, to hl 
premises. I

FRED m 
297 Wilson Are, 

NOTICE is hereto (to! 
GB 2104 has been tore•» 
to sell beer, it ret® 
of the Alccholic BerecB 
1955 Flatbush Are i'fc] 
County of Kings, fe h F 
premises. (11

ALFRED 1ST 
1955 Flatbush Are Ij 
NOTICE is hereto fD 
GB 2672 has bea s® |L 
to sėlį beer, at ret |° 
of the Alcoholic Beret 
1601—10th Arana Š'ĮL 
County of Kings, ■■ |g 
premises. . I 

JOHN BACELU 
1601 — 10th Are

NOTICE is hereto r'f, . , ., ,

gb 11141 has bea «»|telkti rinkikus kandida
to sell beer, it s»L_ 
of the Alcoholic Br';IW. 
364 Hooper Street ' k . 
County of Kings, to •pU 1. 
premises. _ 

JttiT:
364 Hooper St,

No.t License 
he undersigned 
r Section 107 
ontrol Law at 
h of Brooklyn, 
sumed off the

NLEY BARTH 
gg Market 
rooklyn, N. Y

it License No. 
he undersigned 
■r Section 107 
ontrol Law at

of Brooklyn, 
i sumed on the

3
Grill
Jrooklyn, N. Y

J. Drake-Dragūno 
Tokius komitetus 

iitnizuoja ne tik lietuviai, 
Į ir kiti, o ypatingai to 

gb^iiI L^Sfkto gyventojai. Kon- 
i rinkimų devinto dis- 
) gyventojai sako, kad 
lenuose rinkimuose ne- 
Į išvystyta tokia sėk- 
a veikla, kaip kad ji va- 
! už W. J. Drake-Dragū-

1693

SKIS r

5 —
OJAS

z Yorko 
valst.

reet, 
. J.

to sell beer, it Jįin 
of the Alcoholic ^.Įt 
245 Howard Ara»;f£ 
County of Kin#, v 

premisex moke f 
245 Howard Are. B

NOTICE is hereto 
EB 1970 has beffl 
to sell beer, at 
of the Alcoholic c E 
252 South 9th Su* I 
County of Kiip. ’ 
premises.

252 So. 9th St, K 

NOTICE is hereto fEl 

EB 2859 has bees’-1 
to sell beer, it 
of the Alcoholic L 
2803 Ocean Ara* M 
County of Kin?> * 
premiSe’- HAtft 

2803 Ocean Are^F 

NOTICE is hereSf-T 

EB 560 has bees ► » 
to sell beer, al 
of the Alcoholic»' 
532-40 Fulton S*|B 
County of King’ K 
premises. BROOCH 
532-40 Fulton StyB

NOTICE is herehB 
EB 2114 has beeiB 
to sell beer, at ■ 
of the Alcoholic K 
1583 Utica AvenB 

, County of Kings®.
premises. 5

HARR1 
> 1583 Utica AvenuB

NOTICE is herd 
EB2124 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic! 
364 Wilson Avel 
County of Kinfil 
premises. ll 

DO!
364 Wilson Avf

j(o£|inie dideliame darbe su 
ingu pasiryžimu veikia 
Imas. Dažnai dejuota, 
įinūsų jaunimas nesido- 
Hsuomeniniu gyvenimu, 
rūpi tik šokiai, sportas 
jt. Tačiau gyvenimas 
He. kad čia gimęs ir au- 
įjaunimas, neatsilikda- 
įnuo kūną stiprinančio 
to. supranta ir labai ge- 
įpranta tokį' svarbų da- 
I kaip lietu.viško kon- 
ąąno reikalingumą. Ir 
jaunieji decjlasi į W. J. 

e ’kampaniją.
uose sutelk
ia! rinkiku, 
į už W. J. 
į Numanu, 
R tik to dis-

mų teisę, tačiau organizaci
nį darbą, propagandą ir ki
tą talką gali atlikti kiekvie
nas žmogus. Todėl prie tos 
kampanijos prisideda ir tie, 
o ypatingai jaunieji, nors jie 
gyvena ir ne devintame kon
greso rinkimų distrikte. Rei
kalinga daugiau talkininkų. 
Todėl, visi, kas tik galite, 
prisidėkite prie lietuvio kon- 
gresmano rinkimų kampani
jos.

Nesvarbu, kur kas gyven
tų, kiekvienas gali ir, ma
nau, turi prisidėti prie šio 
darbo. Visi Lietuvos laisvės 
reikalingumą gerai supran
ta, dėl jos kovojo, kovoja ir 
kovos. Tačiau mūsų teisė
ti reikalavimai, lietuvių 
tautos troškimai turi būti 
nušviesti visam pasauliui, 
visur turi būti visiem reiš
kiama, kad Lietuvai padary
ta neteisybė būtų panaikin
ta; turi būti išjudintas visas 
pasaulis protestui prieš to
kią žiaurią, žmogžudišką ne
teisybę — Lietuvos pavergi
mą. Amerika savo galia, sa
vo įtaka spinduliuoja visam 
pasauliui, kongresas yra di
džiausia' ir geriausia vieta 
skelbti ir protestuoti prieš 
daromas pavergtai Lietuvos 
valstybei skriaudas. Tik lie
tuvis kongresmanas tinka
miausiai ir geriausiai galės 
šioje pasaulio akį traukian
čioje tribūnoje,
kongrese, iškelti pavergtai 
Lietuvai daromas skriaudas. 
Europos žiaurusis karas tiek 
nuterios Europą, kad ji ga
lės atsikurti tik Naujojo Pa- 
saulio-Amerikos kūrybingo
sios paramos pagalba. O ka
da Amerika imsis tokio už
davinio, o ji būtinai imsis, 
tai labai svarbu, kad kongre
se, Amerikos vyriausioje vie
toje, sėdėtų ir lietuvis kon
gresmanas. Todėl dirbdami 
lietuvio kongreso rinkiminė
je kampanijoje, dirbame 
garbingiausį ir naudingiau- 
sį mūsų tautai darbą.

Gausus peticijų suplauki- 
mas, kad lietuvis advokatas 
William J. Drake-Dragūnas 
būtų išstatytas kandidatu 
sekamuose kongreso rinki
muose, tai nuopelnas tų žmo
nių, kurie prie šio darbo pri
sidėjo jau nuo vidurvasario. 
Rinkimų komiteto pirminin
ku yra Petras Atkočaitis, 
komiteto nariais yra Juozas 
Garšva, Vincas Vyšnius, ad
vokatas K. Jurgėla, „Ameri
kos” redaktorius Laučka ir 
kiti. Tačiau darbo liko daug 
ir didelė talka dar reikalin
ga. Lietuvį kandidatą remia 
kitataučiai, kaip gerą, tei
singą, energijos pilną, su po
litinėmis suktybėmis nesu
rištą kongreso rinkimams 
kandidatą, kuris baigė aukš
tuosius teisės mokslus, yra 
geras New Yorko advoka
tas. Jie jį remia, nes tikisi, 
kad jis teisingai kongrese 
gins šio krašto reikalus. O 
ypatingai mes, lietuviai, tu
rime ji tinkamai remti, tad 
visi į darbą.

Kas New Yorko gyventojų 
nori šiame kilniame darbe 
dalyvauti, prašomi atsiliep
ti adresais: adv. William J. 
Drake-Dragūnas, 102-12—88 
Ave., Richmond, Hill, N. Y.; 
Petras Atkočaitis, 107-58— 
115th St., Richmond Hill, N. 
Y. ir adv. K. Jurgėla, 359 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Šio darbo nevenkime ir 
neatsisakykime. J. E. S.

Coney Island Mardi Gras 
ivyks rugsėjo 9-15 dd.

b rinikimų 1 
irbu rinkim 
lo daugiaus 
j pasisakyti 
g -Dragūną. | 
rali balsuoti'\ x 
fcyventojai,Ą turį rinki-

New Yorko Valstybės Ame
rikos Legijono suvažiavimas 
įvyks rugniūčio 29-31 d.d., 
Schenectady, N. Y.

Šv. Vincento draugija 
Brooklvne. liepos mėnesi iš
leido $9.448.40 miesto ribose 
pavargėliams sušelpti,

(Pradžia 2 pslp.) 
kaimo jaunuomenę į vadina
muosius jaunųjų ūkininkų 
ratelius.

Žiemos žemės ūkio mo
kyklos labai mažai kuo te
siskyrė nuo kitų ūkio mo
kyklų, tik jų kursas buvo 
kiek trumpesnis.

Jaunųjų ūkininkų rateliai 
ir kitose valstybėse pradėta 
organizuoti tik prieš Didįjį 
karą. Jie pradžią gavo 
Jungtinėse Amerikos Val
stybėse. Lietuvoj tie rate
liai pradėti organizuoti tik 
1929 m., o 1937 m. jau 30 
tūkstančių kaimo jaunuolių 
priklausė jaunųjų ūkininkų 
organizacijai. Pasaulyje yra 
vos keli kraštai, kur toks di
delis kaimo jaunuomenės 
procentas būtų taip suorga
nizuotas. Jaunųjų ūkininkų 
organizacijos jaunuoliai 
praktiškai ir teoriškai buvo 
ruošiami pilnam ūkininka
vimo darbui. Neužmiršta
mas buvo tėvynės meilės, 
darbingumo, vyresniųjų ger
bimo ir kitų kilnių savybių 
auklėjimas. Jaunieji ūkinin
kai turėjo savo žemės gaba
lėlius, kur jie praktiškai vis
ką išbandydavo, turėjo savo 
knygynus, kooperatyvėlius, 
skaityklas. Jie ruošė pasi
kalbėjimus, skaitė referatus, 
darė ekskursijas po visą 
Lietuvą ir daug kitų. Man 
teko matyti, kaip jie disku- 
suodavo, apkalbėdavo vieną 
kitą, su žemės ūkiu surištą, 
klausimą. Ir tikrai, aš jau
čiau didžiausį malonumą. 
Prieš mano akis lėkė puikus 
vaizdas Lietuvos ūkio, kada 
šie jaunieji ūkininkai Lais
voje Lietuvoje išaugę su lai
ku taps ūkininkais. Ir tas 
vaizdas, tie ateities puikūs 
planai liko taip staigiai žiau
raus priešo kojų sutripti. 
Sunku be skausmo širdyje ir 
pagalvoti apie visų ūkininkų 
nergyvenimus. kada jų pra
kaitu aplaistyta žemelė pate
ko Sovietų Rusijos nasruos- 
na.

Susirūpinus jaunais ūki
ninkais, neliko be globos ir 
senieji ūkininkai. Agrono
mai važinėdavo po Lietuvą 
su paskaitomis, ruošdavo se
nesniems ūkininkams įvai
rius kursus, ekskursijas į ki
tus pavyzdingus ūkius ir pa
rodas. Ūkininkavimas vi
siems geriau sekėsi, pats že
mės ūkio gaminių eksportas 
kaskart didėjo.

Kada čia Amerikos lietu
viui labai sunku įkalbėti, 
kad skaitytų kokį laikraštį, 
Lietuvoje ūkininkai per tuos 
keliolika metų padarė tuo 
atžvilgiu didžiausią pažangą. 
„Ūkininko Patrėjas” jau tu
rėjo per 80 tūkstančių skai
tytojų. O ūkininkams skir
tų laikraščių buvo gana 
daug. Kaip: „Mūsų Laik
raštis”, „Jaunasis Ūkinin
kas”, „Sodas ir Daržas”, 
„Žemės Ūkis”, „Sodžiaus M- 
nas”, moterims „Moteris”, 
„Liepsnos”, „Šeimininkė” ir 
daug kitų. Be ūkininkams 
skirtų laikraščiu, daugelis jų 
skaitydavo ..XX Amžių” ir 
kitus dienraščius. Ir ne sy
kį ūkininko troboje rasdavai 
daugiau laikraščių, negu 
miestelėno ar net inteligen
to pastogėje. Kiekvienas ži
nome, kad ūkvje maisto vi
suomet užtektinai, tik jau 
smulkiųjų dažnai trūksta. O 
vistik, ūkininkas surinkdavo 
ir sumokėdavo ne vieną lite
lį už laikraštį. Jis geriau at
sisakydavo nuo vieno kito 
švelnesnio dalvkėlio, bet jam 
laikraštis buvo jo langas į 
nasauli. į kultūrą. į geresnę, 
šviesesne ateiti. Kokį puiku 
ir sektiną pavyzdį parodė 
mums, prakutusiems, nra- 
turtėjusiems Amerikos išei
viams lietuviams, Lietuvos 
kaimietis! Čia dažnai ne 
vienas automobiliais važinė
jasi. o laikraščiui užsisakyti 
gailisi dolerio.

Žemės Ūkio Rūmai nepa
miršo ir kaimo moterų. KaL

mo moterims buvo paruoštos 
instruktorės, kurios ruošda
vo kaimo moterims paskai
tas, 2 ir 4 savaičių kursus, 
kuriuose būdavo aiškinama 
naujoji namų pramonė, ir į- 
vairūs namų ruošos dalykai. 
Kiek teko aplankyti ūkinin
kų įvairiose Lietuvos vieto
se, ūkininkės su pasididžia
vimu rodydavo nuotraukas 
—fotografijas, kurios būda
vo imamos tokių kursų pa
baigoje. Kadangi tokie kur
sai būdavo čia pat vietoje, 
ūkininkėms būdavo paranku 
juos lankyti, nereikdavo va
žinėti. Tie kursai, paskai
tos būdavo visoms prieina
mos, niekas nekaštuodavo. 
Tik, pav. kai mokydavosi vi
rimo ar kepimo, kiekviena 
atsinešdavo savo produktus. 
Mezgimui turėdavo savo vil
nas. Ir taip, ne viena ūki
ninkė pasirodydavo savo 
rankomis numegstu megsti- 
nuku, suknele, kaip tų kursų 
lankymo išdava. Atsilankius 
pas ūkininką būdavai pavai
šinta sudėtingais valgiais, 
gan puikiai pagamintais. Į- 
vairius tortus ir pyragaičius 
visos lankiusios kursus pui
kiai iškepdavo. Jau ir mie
stietės negalėdavo sakyti, 
kad kaimietės nieko daugiau 
nežino, kaip kopūstus ir bar
ščius. Ne vieną seklyčią ras
davai papuoštą ne tik vė
liausių raštų audiniais, bet 
gražiausiais, vėliausiais siu- 
viniais-rankdarbiais. O koks 
tų audinių gražumas! Čia 
instruktorės ateidavo į pa
galbą ūkininkėms, suteikda
mos vėliausius raštus audi
niams, kurie daugumoje jau 
būdavo tautiškais motyvais, 
stilizuoti. Jau ir per audi
nius reiškėsi lietuviškumas, 
savas tautiškumas. Įvairios 
suruoštos parodos, kontestai 
raginte ragindavo visas 
lenktyniuoti, ką nors nau
jesnio iškombinuoti. Ir su 
kokiuo džiaugsmu ir pasidi
džiavimu ūkininkaitės, rody
damos savo audinius, pa
brėždavo, kad šis ar tas raš
tas tik tame kaime kilęs— 
sukombinuotas, kiti to netu
ri...

(Bus daugiau)
EI. Bartkevičiūtė

Kurie nori žinoti, kiek 
pernai yra uždirbę ir, jei ne
dirbtų, kiek gautų apdrau- 
dos, terašo Social Security 
Board, paminėdami savo nu
merį ir gaus atsakymą.

KUNIGŲ VIENYBĖS 
PRANEŠIMAS

SUOMIJAI NAUJI 
PAVOJAI

ANGLIJAI ŽADAMI 
LĖKTUVAI

Kunigų Vienybės Centro 
Valdyba paskyrė Lietuvos 
Vyčių organizacijai Dvasios 
Vadu kun. Joną Kripą, 
Hartford, Conn., ir A.L.K. 
Studentų ir Profesijonalų 
Sąjungai Dvasios Vadu kun. 
dr. Joną Starkų, Thompson, 
Conn.

K. V. Sekretorius.

VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI 
PRANCŪZIJOJE

Vichy. — Prancūzijos vy
riausybė paskelbė, kad nuo 
gegužės 10 iki birželio 10 
d. prancūzai sunaikinę 382 
vokiečių lėktuvus; per tą pa
tį laiką prancūzai netekę 306 
lėktuvų.

ANGLAI PASITRAUKĖ IŠ 
SOMALIJOS

Londonas. — Po keliolikos 
dienų smarkesnių mūšių 
Anglija buvo priversta iš
traukti savo kariuomenę iš 
Somalijos, Afrikoje, kur 
anglai buvo italų gausiai ap
supti. Italai puolė anglus 
tankais, kanuolėmis ir lėk
tuvais. Savo kariuomenę an
glai ištraukė per Barberos 
uostą į Mažąją Aziją, kur 
Raudonosios jūros pakrašty
je anglai stropiai saugo an
glams būtinai reikalingą su
sisiekimą per Suezo kanalą į 
Indiją.

Anglų spauda mėgina ma: 
žinti naujo pralaimėjimo 
reikšmę, nurodydama, kad 
Somali j a labai neturtinga 
kolonija, 68,000 kvadratinių 
mylių pločio, kurios žemė 
neturi jokių turtų, kur augi
nami galvijai, avys, ožkos.

Italija naujam laimėjimui 
teikia nepaprastos reikšmės. 
Visoje Italijoje iškeltos vė
liavos pirmam stambesniam 
laimėjimui prieš anglus at
žymėti. Italijos imperija 
padidėjo. Dabar italai galės 
drąsiau bombarduoti anglų 
laivus, plaukiančius Raudo
nąja jūra.

Washington. — Čia gauti 
diplomatiniai prane Šimai, 
kurie nurodo, kad Suomijos 
nepriklausomybei labai di
delis pavojus. Sovietų Rusi
ja nepasitenkina žiemą turė
to karo ir taikos sutarties 
laimėtais daviniais. Suomi 
jos viduje skleidžiama pra
gaištinga propaganda. Suo
miai komunistai, nuolat kur
stomi Maskvos agentų, ke
lia riaušes, ruošdami netei
sėtus susirinkimus. Viena
me tokių susirinkime vienas 
komunistas nušautas. So
vietų Sąjungos spauda pa
skelbė, kad Suomijos vyriau
sybė slopinanti darbininkus, 
kad ji kliudanti tiems žmo
nėms, kurie nori taikingų 
santykių su Sovietais.

Švedija buvo užsakiusi ati
tinkamą skaičių lėktuvų 
Amerikoje, bet dabar vy
riausybė nesutinka duoti lei
dimo tuos lėktuvus išvežti, 
nes pramato, kad ir Švedija 
neilgai galės būti laisva val
stybė. Nelaimės metu lėtu- 
vai patektų į Vokietijos ar 
kito priešo rankas ir vis tiek 
nieko nepadėtų Švedijai, bet, 
priešingai, būtų parama An
glijos priešams.

Suomijos padėtis labai ne
aiški. Viduje įvesta labai 
tvirta drausmė. Suomiai la
bai susiklausę, žino ką reiš
kia, kad ir mažiausias neat
sargumas. Bet Maskvos kur
stomi komunistai, kurių yra 
labai mažai, rodo didelę vei
klą ir nerimsta.

Teisingumo Departamen
tas praneša, kad šiais metais 
iš 1,000 vyrų ar 1,000 mote
rų suareštuotų 13 moterų ir 
10 vyrų už žmogžudystę. 
Nors moterų prasikaltėlių 
mažas nuošimtis, bet jos yra 
pavojingesnės. Šiais metais 
iš visų ištirtų prasikaltėlių 
8.2 nuoš. tenka moterims.

Dionne „penketukai”—vi
sos penkios mergytės—rug- 
niūčio 18 d. priėmė pirmą 
komuniją. Popiežius atsiun
tė savo palaiminimą.

Prancūzai praneša, kad nė 
viena jų gražiųjų ir garsiųjų 
katedrų nepaliesta karo bai
senybių.

VASARINIS IŠPARDAVIMAS!

ioioioįo;

Tel. EVergreen 7-1645 Lie. No. L-886

Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

BEDROOM SETS — PARLOR SETS — STUDIO 
COUCHES — KITCHEN SETS — DINING ROOM 

SETS — MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y;

Tel. EVergreen 7-8451

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn

Kampas Roebling Street

TAI YRA GERIAUSIA VIETA
PIRKTI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU

SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

FSROOKLYNE 
lj 
1

Washington. — Čia lanko
si Anglijos ginklų pirkimo 
komisijos pirm. A. B. Pur
vis, kurs turėjo ilgą pasikal
bėjimą su tautinės gynimo 
patariamosios komisijos na
riu Wm. S. Knudsen. /

Knudsen anglui pareiškė, 
kad kitais metais Amerika 
galės parduoti Anglijai apie 
1,400 lėktuvų kas mėnuo. 
Anglai prašo parduoti kas 
mėnuo po 3,000 lėktuvų, bet 
šios šalies lėktuvų gaminto
jai nėra pasiruošę tokį skai
čių lėktuvų pagaminti.

Šv. Rožės katedroje, Lima, 
Peru, Pietų Amerikoje, yra 
20 šoninių koplyčių, skirtų 
kiekvienai Amerikos respub
likai.

i 1 — 1 ■
HAvemeyer 8 - 0259

RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS

65-23 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

LIETUVIŠKAS

! RESTORANAS i
BAR & GRILL j 

Gaminam valgius ameriko- | 
niško ir lietuviško stiliaus. į 

i Čia taip pat galima gauti !
i Amerikos išdirbimo ir im- I 
; portuotų degtinių, visokių ; 

vynų ir gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
; 411 Grand Street,

Brooklyn, N. Y.
---------------------------------------------------------------

Pirkit Anglis

LISAUSKO ANGLIŲ 
KOMPANIJOJ

(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-7550

Brooklyn© Grab oriai

Tel. NEwtown 9-4464

+-------------------------------------- ------
1
1 Tel. EVergreen 7-4335

1

j STEPHEN AROMISKIS
1 (Armakauskas)
|
Į Graborius—Balsamuotojas

I 423 Metropolitan Ave., ;
Į Brooklyn, N. Y.
1 1*-------------------------------------------- -

f \ 11
Tel. STagg 2-5043

1 1 1 1 1
MATTHEW P. BALLAS i

(Bieliauskas) ;

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public 1 

1 1 
«

660 Grand Street, 1 1
Brooklyn, N. Y. 1 1 1 -----------—---—--- -------------------- »

--------------- - -----------------------------4.

Tel. STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158 J

JOSEPH LE VANDA |
Laisniuotas Graborius ir į 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC į

1 ■ 
337 Union Avenue, 

Brooklyn, N. Y.
Namas tas pats, tik miesto pa- J 

' tvarkymu pamainytas numeris | 
buvusio 107 Union Avenue.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

•1

•

•

•

1 1
Į Tel. Stagg 2-4409 
i

A. RODZEWICZ
; (Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius 
i

(Prieš pat Apreiškimo baž.) 
; Duodu automobilius vestuvėms, 
; krikštynoms ir visokiems
' pasivažinėjimams.1 
!
Į 402 Metropolitan Avenue
• Brooklyn, N. Y.

\

Tel. Virginia 7-4499

F. W. SHALINS 
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius

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

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.
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Angelų Kar. Parapijos

METINIS PIKNIKAS
y

Sekmadienį Rugpiūčio - August 25,1940
KLASČIAUS CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avenues, Maspeth, N. Y.
Pradžia 2 vai. po pietų Įžanga 50 centų

KARALIAUS, KARALIENĖS, KARALAIČIO IR KARALAITĖS RINKIMAI 
Visus vietos ir apylinkės lietuvius maloniai kviečiame šiame parengime dalyvauti.

MASPETHO ŽINIOS

Gražios primicijos
Rugp. 18 d. lietuvių baž

nyčioje kun. J. Baltrušaitis 
atlaikė savo iškilmingas 
primicijas. Lygiai 11 vai. 
išsirikiavo kunigų, klierikų 
ir altaristų procesija. Cho
ras užgiedojo maršą. Jau
nam kunigui arkidiakonu 
buvo kun. J. Valantiejus, 
diakonu kun. J. Aleksiūnas 
ir subdiakonu kun. Morkū
nas, MIC., kiti patarnautojai 
buvo klierikai (dalyvavo 8). 
Kiti procesijoj buvo visi trys 
vietiniai kunigai, kun. N. 
Pakalnis, kun. P. Malinaus- 
kis, kun. K. Paulonis. Pa
mokslą pasakė kun. P. Ma
linauskas, MIC. Per mišias 
giedojo choro dalis ir solo p. 

—Marijona Žemaitytė. Bažny
čia buvo pilnutėlė žmonių. 
Po mišių visiems suteikė sa
vo kunigišką palaiminimą.

Giminės, draugai ir dva
siškiai susirinko par. salėn 
pietauti. Pietums vadovavo 
kun. J. Balkūnas. Kalbas 
pasakė kunigai Valantiejus, 
Paulonis, Morkūnas, Pakal
nis ir Aleksiūnas, be to svei
kino primicijanto teta p. 
Mažonienė ir p. Mažonis. Pa- 
galiaus prabilo pats jauna
sis kun. J. Baltrušaitis, MIC., 
padėkodamas dvasiškiams, 
giminėms, draugams ir dar
bininkams.

Kun. J. Baltrušaitis pra
bus Maspethe dar dvi savai- 
ti. J.

PADĖKA

žeikai apsigyveno „Ameri
kos” bičiulio kun. J. Vaišno
ro vaudovaujamos Šv. Vin
cento Pauliečio parapijos ri
bose. Ten įsteigta tvirta vy
čių kuopa, kuri labai gerai 
gyvuoja.

Inž. Mažeikai (jis vėl L. 
Vyčių organizacijos pirmi
ninkas) ir jo šeimai linkime 
sėkmingai gyventi naujoje 
vietoje, bet ir Brooklyno ne
pamiršti.

KARALIŠKOS ŠEIMOS 
RINKIMAI

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

Tel. STagg 2-7177

11 KAIP
mokyklos

VALANDOS:
8—10 ryto
1—2 po pietų
6—8 vakare
Šventadieniais susitarus
Tel. EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
TeL EVergreen 7-6868

is kankinių.
įmeluoja.
jų „vadai”.
,iai prisitaiko! Ent<

Offl

kartais už „ilgą liežuvį” rei
kia „nukentėti”. Taigi, ty
lėsiu, bet tik iki ateinančio 
sekmadienio pikniko.

Piknike bus imtynių ir tik 
tie ,tas imtynes matys, kurie 
dalyvaus išvažiavime, 
praleiskite šios geros 
gos. Dalyvaukite visi!

Ne- 
pro-

ben- 
sek-

PASAULINĖJE PARODO
JE LIETUVIŲ PROGRAMA

Brundzams, Bulz-
Matulioniams, Pau-

Amžinojo Rožančiaus 
dra komunija įvyks šį 
madienį, 9 vai. mišių metu. 
Narės prašomos visos daly
vauti.

Choristams ir solistęi Že
maitytei, pono Vismino va
dovybėje,už giedojimą per 
mišias širdingai dėkoju.

Ačiū Tėveliams Balkūnui, 
Pakalniui, Aleksiūnui, Pau- 
lioniui, Lekešiui, Kartavi- 
čiui, Valantiejui, Markūnui, 
Malinauskui už išreikštus 
linkėjimus ir sveikinimus. 
Tariu ačiū ponams F. Mažo
nams, J. Mažonams, J. Sinu- 
šams, B. Sinušams, J. Zda
niams, Baltrūnams, Pažerec- 
kiams, 
giams,
lauskienei, Klumbams, Liut- 
kams, Bulovienei, Milkevi
čienei, Milkevičiūtei, Ben- 
kauskienei, Kelmeliams, Lit
vinui, ir visiems.

Galiausiai, visiems priete- 
liams, duosniems gerada
riams, dalyvavusiems pa
maldose ir atsilankiusiems 
pagerbime reiškiu širdingą 
ačiū, linkėdamas, kad Die
vas Jus visus apipiltų kaip 
laikinėmis, taip ir dangiško
mis malonėmis. Jeigu esu 
ką nors per neapsižiūrėjimą 
praleidęs, prašau dovanoti 
labai pavargusiam kunigė
liui.

Kun. J. Baltrušaitis. MIC.

Mūsų parapijos vaikučiai 
mokomi kiekvieną dieną nuo 
10 vai. ryto iki 12 vai. die
ną, parapijos svetainėje., 
12:30 vai. visi jie gauna ska
nius pietus čia pat salėje vi
sai dykai. Tėvai, atsiųskite 
savo 
salę.

Angelų Karalienės par. me
tiniame piknike šį sekmadie
nį, rugpiūčio 25 d., Klasčiaus 
parke, bus labai įdomūs ka
rališkos šeimos rinkimai, jau 
dabar susilaukę didelio susi
domėjimo. Tarp vyrų ir mo
terų vyksta didelis judėji
mas. Čia galima pranešti 
sąstatą kadidatų, už kuriuos 
iš anksto paduotas gražus 
balsų skaičius.

Karalienės vietai kandida
tės ir balsų skaičius: Paže- 
reckienė—520; Sijevičienė— 
520; Adomaitienė—460; Bla- 
žinskienė—250; Baniulienė— 
225; Šarkauskienė—200; Ra- 
pulskienė—200, Gustavičienė 
—200; Kamarauskienė—175; 
Pankevičienė—100.

Karaliaus • rinkimais irgi 
didelis susidomėjimas,
kandidatai ir jų balsai: Tu- 
rulis—210; Žemantauskas— 
150; Dan. Averka—210, Va- 
sauskas—125; Dulkė—100; 
kun. J. Aleksiūnas—100;
Bružas —100; Beja — 100; 
Dailyda—100, Krušinskas— 
100; Vilniškis—50.

Visa tai liudija, kad kara
liškos poros rinkimas praeis 
gražiu pasisekimu, tik jau
nimas dar neparodė išsijudi- 
nimo karalaitės ir karalaičio 
rinkimui. Bet jie savo staig
meną gal parodys sekmadie
nį. Visi į pikniką!

Štai

vaikučius j parapijos

MIRĖ

Solo dainuos 
Vasiliauskas.Al.

šokių grupei vado-
Stilsonaitė-Antana

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

ALFRED J. WENTZ
(Vencius)

ADVOKATAS

•u malonumai tuoj 
$ Mokyklinė jau- 
įvel stos į mokymo- 
įlėjimosi darbą. Mo- 

_ , vėl įsiviešpataus 
* a klegesys ir darbo

i Tūkstančiai lietu
kų žygiuos drauge 

krašto jaunuo
ju mokyklų rū-

i

ž

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIŲ PALOCIUS 
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE (________ _____
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPI

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Ali tėvai turėtų at- 
iad jų pareiga ir 
įleisti savo vaikus 

- į mokyklas, jei jų 
^narnose vietose, 
miestų veikia lietu- 
įiką parapinės pra
siloš, kurios gerai 
; gerai pastatytos

BroL‘ 
■" ”s is mriai turi vienintelę

. -kites' Reiškimo, New
jai—Elizabethe. 

a—

Dr.
vos 
das 
tro 
šių 
Le^ 
Ig-

Negalėdamas visiems savo 
prieteliams ir geradariams 
asmeniškai atsidėkoti, bent 
spausdintu žodžiu noriu vi
siems padėkoti, kurie bet ko
kiu būdu prisidėjo prie tokio 
iškilmingo ir nuoširdaus pri
ėmimo Maspethe, Primicijų 
ir bankieto proga.

Pirmiausiai širdingiausiai 
dėkoju kun. J. Balkūnui, 
taip tėviškai mane priėmu
siam, visaip aprūpinusiam, 
patarusiam ir padėjusiam. 
Jo vaišingumo ir geros šir
dies niekados neužmiršiu.

Dėkoju kun. Malinauskui, 
nesigailėjusiam laiko atva
žiuoti ir pasakyti pritaikin
tą, iškalbingą ir turiningą 
pamokslą. Ačiū ministrams 
asistentams kunigams Va
lantiejui, Aleksiūnui, Morkū
nui, MIC. ir klierikams Ma
rijonams ir Maspetho Baž
nyčios klierikams, Pažerec- 
kui ir Niedzinskui.

Seselėms, taip gražiai al
torių papuošusioms, alto
riaus draugijai, tretinin
kams ir visoms kitoms drau- 

* gijoms, padėjusioms man 
šiose iškilmėse, labai ačiū. 
Sunkų darbą mielai apsiėmė 
ir gražiai atliko. \Ačiū virė
joms ir sodalietė^s, patar
navusioms prie sM^l.

Rodos, nelabai seniai, kai 
buvo tik kalbama apie pikni
kus, apie didžiulius išvažia
vimus, kaip štai jau svarbus 
piknikas čia pat—šį sekma
dienį, pas Klasčių parke, 
Maspethe. Visai netikėtai 
greitai dienos bėga!

Kadangi šis piknikas bus 
parapijos metinis išvažiavi
mas—gegužinė, tai kiekvie
no parapijiečio pareiga, ne 
tik pačiam šiame piknike da
lyvauti, bet ir savo draugus, 
savo pažįstamus pasikviesti 
į parką. Reikia atsiminti, 
kad šio pikniko pajamos bus 
geram tikslui — parapijos 
raštinei taisyti. Tikimasi, 
kad visi lietuviai atsilankys 
ir bus patenkinti. Muz. Pr. 
Dulkė žada palinksminti vi
sus gražiomis dainomis. O 
žinote, kur ponas Dulkė su 
savo dainomis dalyvauja, 
ten visi būna patenkinti. Be 
to, jaunimas galės prie gero 
orkestro pasišokti.

Antanas Šaparnis, 
57-32—64 St., mirė rugpiū
čio 14 d. Loose Wiles Biscuit 
Co. dirbtuvėje, kurioje išdir
bo 23 metus (Long Island 
City). Palaidotas rugp. 17.

Nuoširdžiai dėkoju kun. 
J. Kartavičiui, varg. A. Vis
minui, J. Navickui, gimi
nėms Kriaučiūnams ir Kas- 
mauskams, Šv. Petro dr-jos 
nariams, dirbtuvės vedėjams 
ir darbininkams, Neikūnams 
ir Urbonienei, visiems drau
gams, pažįstamiems už mi
šias, gėles ir palydėjimą į 
kapines, M. Zemblauskienei 
ir E. Blekaitei, piliečių klu
bo Maspethe nariams už pie
tų pagaminimą ir patarnavi
mą, grab. V. R. Valantiejie- 
nei ir sūnui už patarnavimą.

A. Januška.

gyv.

IŠVAŽIAVIMAS PAVYKO

Da- 
kad 
Pa-

Karaliaus ir karalienės ir 
jų šeimos rinkimai eina slap
tais keliais. Net pačiam ko
respondentui kai kurie kan
didatai nepasitiki, sako, kad 
gali jų vardus paskelbti. O 
jie to nenori. Jie, sako, 
lauks, kol jau jų balsų bus 
tiek, kad nebūtų pavojaus 
pralaimėti, tuomet jie pa
skelbs parke viešai. Aš gi, 
kaip senas vilkas, įkišu savo 
nosį kartais ir kur nereikia, 
na, ir suseku kai ka; bet esu 
nažadėjęs dar tylėti, tai rei
kia palaikyti „sekretą”, nes

Mot. S-gos 29 kp. išva
žiavimas rugp. 18 d. Forest 
parke gražiai pasisekė, nors 
ir lietingas oras buvo, 
lyviai labai džiaugėsi, 
atsilankė kleb. kun. N. 
kalnis.

Nuoširdžiai dėkoju dirbu
sioms Gražienei, Kivytienei, 
Čižauskienei ir Subatienei ir 
daug mums darbu pagelbė- 
jusiam p. Dobrovolskiui.

Išvažiavimo likęs pelnas 
paskirtas 
bažnyčios

Visiems 
važiavime
bai dėkinga

M. Šertvytienė, 
Kuopos pirm.

Šį šeštadienį, rugpiūčio 24 
d., Pasaulinės Par. „Ameri
can Common” aikštėje ruo
šiama lietuviška programa, 
kurioje bus dainų, kalbų ir 
šokių. Kalbą pasakys kun. 
Žvirbis, O.P. ir buvęs teisė
jas V. Laukaitis iš Baltimo- 
rės. Dainų programai vado
vauja muz. J. Brundza, kurs 
šiai iškilmei suorganizavo 
didelį chorą, 
solistas 
Tautinių 
vau ja L. 
vičienė.

Šiai programai suruošti 
daugiausia pasidarbavo EI. 
Vizytė-Kulbokienė. Tą pa
čią dieną „American Com
mon” aikšt. .bus ir lietuviš-i 
kų rankdarbių paroda, kuri 
bus atdara nuo 11 vai. ryto.

Dainų, kalbų ir šokių pro
grama bus pradėta 7:30 vai. 
vak. Į aikštę įėjimas visiems 
parodos lankytojams lais
vas. „American Common” 
aikštė yra toje vietoj, kur 
buvo Sovietų Rusijos pavili- 
jonas, arti buvusio Lietuvos 
pavilijono. Lietuviai, ku
riems tik laikas leidžia, kvie
čiami atsilankyti ir jaukiai 
praleisti laiką.

Šios programos garbės glo
bėjais pakviesti Ona Kat- 
kauskaitė-Kaskas, Lietuvos 
gen. konsulas J. Budrys 
V. Laukaitis.

Visoje Amerikoje iškilus 
karinės prievolės klausimui, 
sujudo jaunimas vesti, tikė
damies, kad vedusių neims į 
kariuomenę. Iš Washingto- 
no atėjo žinia, kad vedybos 
neduos privilegijos išlikti 
nuo kareiviavimo.

Paskutinio surašinėjimo 
daviniais, katalikų J.A.V. 
padidėjo 1,309,934 asmeni
mis (nuo 1926 iki 1936 m.).

Pereitą pirmadienį pasira
šytos sutartys kasti Battery 
Brooklyn tunelį, kurs eis 
nuo Hamilton Ave., Brookly
ne į Governors Island ir iš 
ten į Battery Park, Manhat
tan, New Yorke.

ir

LIETUVIŲ SPAUDOS 
KLUBAS IR KOMUNISTAI

MIRĖ

na- 
St., 
Jo-

Rugpiūčio 18 d. savo 
muose, 107-20—104th 
Ozone Park, N. Y. mirė 
nas Samulionis, 64 metų. 
Velionis paliko nuliūdusius: 
žmoną Antaniną, sūnų Anta
ną, dukterį Salomėją Kaz
lauskienę ir anūkus Antanu
ką ir Gloriją, taip pat brolį 
Adomą. Palaidotas trečia
dienį.rugpiūčio 21 d. iš Ap
reiškimo parapijos bažny
čios į Kalvarijos kapines.

Laidotuvėse p a t a r n avo 
grab. Steponas Aromiskis.

Prospect parke baigiama 
aikštė, kur planuojama leis
ti jaunimui vakarais šokti. 
Bus vartojama radijo muzi
ka, kurią parūpins miestas.

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, WINES & LIQUUORS

GREAT NECK, N. Y.

Apreiškimo par. 
dažymo fondui, 
dirbusiems ir iš- 
dalyvavusiems la-

Manhattan ir Brighton 
maudynių pakraščių gyven
tojai prašo miesto, kad bū
tų įvestas vanduo gerti van
dens pakraščiais..

Šiemet Brooklyne švenčia
ma pirmųjų šiame mieste 
mišių 257 metų sukaktis.

that Licem j ir aukštesnių mo- 
šų marijonų veda- 

£ įsapolio kolegija ir 
į; seselių kazimie- 
! praneiškiečių aka- 

Šios mokyklos y- 
NOTICE is hereby given that Liceni fpikalingOR lietUVUl GB 11831 hflR hppn isRiipd tn thp ° *

NOTICE is hereby given
GB 1101 has been issued to the under 
to sell beer at retail under Sectioi 
of the Alcoholic Beverage Control f 
648 Manhattan Ave., Borough of Bl. 
County of Kings, to be consumed o: 
premises.

CATHERINE WATROBSKI : 
Baran’s Food Store

648 Manhattan Ave., Brooklyn, I

GB 11331 has been issued to the under! “ , , , -
to sell beer at retail under Sectia : ]0S lietuviu isteig- of the Alcoholic Beverage Control L ' L . . 1
141 Rogers Ave., Borough of Bn -jmS, tad U IiaUdO- 
County of Kings, to be consumed of . , , , ...
premises. 3JS, kiek tik gall-GEORGE J. JOYCE ’ &

(Joyce’s Quality Grocery & Delicate
141 Rogers Ave., Brooklyn, , ,, . ...

----------------------- asia, lietuviai ka-
NOTICE is hereby given that Liceni 4.,,
GB 10973 has been issued to the unde: ™ JaUHUOmenę LU~ 
to sell beer at retail under Sectie 2 nirmnin zU1X-iz\ 4 
of the Alcoholic Beverage Control I - piiHlOJc cllcje J 
25 Driggs Avenue, Borough of Br* mntv]f1Qa. 4-„4 
County of Kings, to be consumed « •“ wunynlaS, La.1
premises.

OTTO KOPP 
(Otto’s Delicatessen) 

Ave., Brooklyn,

isusipratusio kata-
25 Driggs

NOTICE is hereby given that Liceri
EB 528 has been issued to the unde J®] VSdinaS kOIHU- 
to sell beer at retail under Secti* , J*

•F—

kų 
nul
pra 
gat 
liet 
žim 
lan

Lietuvių Spaudos Klubas 
liepos 25 d. savo susirinki
me New Yorke vienbalsiai 
nutarė „duoti sekančiame 
susirinkime progą pasiaiš
kinti, kodėl neturėtų būti 
prašalinti iš Klubo, tiem na
riams, kurie yra komunistai, 
priklauso prie komunistinių 
organizacijų ar simpatizuo
ja komunistams iš Maskvos 
Lietuvos užgrobime”.

Sekantis susirinkimas įvy
ko rugpiūčio 22 d. 8 vai. va
kare SLA. raštinės patalpo
se, 307 West 30th St., New 
Yorke. Minėtų nusistatymų 
savo pažiūrose nariams apie 
šį nutarimą pranešta laiš
kais ir šia žinute.

Vincas F. Jankauskas, 
Klubo sekr.

Vyčių kuopa turėjo pro
gos žaisti su kitų kuopų 
..soft ball” komandomis. Du 
žaidimus laimėjo ir du pra
laimėjo. Mūsiškiai laimėjo 
prieš New Yorką ir Maspe- 
thą. o pralaimėjo Elizabe- 
thui ir Newarkui. Dar bus 
progos ir su kitais miestais 
susitikti.

Bazaras, apie kurį buvo 
rašyta, dar tęsis penktadienį 
ir šeštadienį. Bus stambių 
laimėjimų. Linkime lietu
viams gero pasisekimo.

Vietinis

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Frank Gražio, 23 m., 11 
Montrose Ave., Brooklyne, 
girtas ties Navy Yard vaikš
tinėjo ir klausinėjo jūrinin
kų apie laivus ir tt. siūly
damas jiems už žinias 
dol. Jis suareštuotas ir 
teistas 90 dienų kalėti.

50 
nu-

MAŽEIKAI IŠSIKELIA

Inž. Antanas J. Mažeika 
su žmona ir savo sūneliu 
Antanuku šiomis dienomis 
išsikelia apsigyventi į Pitts- 
burghą, kur jis nuo praėju
sių metų rudens turi val
džios darbą kariuomenėje. 
Daug kas Mažeikų išvykimą 
pajus, bet < visi jų draugai 
linki jiems gabai gražaus pa
sisekimo n ujoje gyvenimo 
vietoje. Ki k patyrėme, Ma-

Voverys, Denverio, CoL, 
apylinkėse neteko maisto. 
Jos pradėjo ėsti paukščių 
lizdus, medžių žieves ir 
elektros vielų guminius 
dangalus. Vyriausybė 
džia jas gaudyti.

net 
už- 
lei-

Nors pasaulinė paroda bus 
užbaigta tik spalių 28 d., bet 
prisirengimai paversti paro
dos vietą parkui jau prasidė
jo. WPA darbininkai jau 
pasirengę

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2082 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3705 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY LONDON
3705 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 2174 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENNY HEISE
340 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2701 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7001—13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

VICTOR SCHONWETTER 
7001—13th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1841 has been issued to the' undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1834 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

DOMINICK
1834 Flatbush Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2520 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7617 — 13 Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK TREGDE
7617—13 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11271 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
184 Parkside Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN FECHTER
184 Parkside Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2475 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1933 Rockaway P’kway, Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2063 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section ZZZ 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
181 Patchen 
County of Kings, 
premises.

CHARLES 
181 Patchen Ave..

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 836 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
565 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NATHAN GERNSTADT 
565 Blake Ave., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 2006 has been issued to the undersigned 
to sell beer at rętail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
146 Franklin St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH A. BUTLER
146 Franklin St., Brooklyn. N. Y.

storius džiaugiasi, 
is darbininkas už- 
Lietuvoje dabar 

mūrija po 3,000 
id’ ii laisvoje Lietuvo- 
-1: i dzūkas darbinin- 

vdavęs tik po 800- 
Na, ir džiau- 

Maskvos pakalikas 
hWny iŠ to^the nelaisve.

S; B^ ?.Lietuvoje prie 
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fri trigubai dau- 

to laisvės laikais
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Broo'Mya amą” ir pagarbą

of the Alcoholic Beverage Control 
77 Engert 
County of 
premises.

77 Engert

NOTICE is hereby given that Lic< 
EB 650 has been issued to the un< 
to sell beer at retail under _ Sect! 
of the Alcoholic Beverage Control ’ 
378 Weirfield St., Borough of Bl 
County of Kings, to be consumed . 
premises.

JOSEPH WACHTER
378 Weirfield St., Brooklyn,

NOTICE is 1_____ „ _ ...... ___
RL 7695 has been issued to the und 
to sell beer ,wine and f .
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 178 Sheffield Ave., 1 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises. I

ROSE SCHLOSS
178 Sheffield Ave., Brooklyi
NOTICE is hereby given that Li( " 
GB 2377 has been issued to the unc_ 
to sell beer at retail under Sect 
of the Alcoholic Beverage Control 
95 Greenpoint Ave., 
County of Kings, to be consumed 
premises.

HELEN PIETRASZKO
95 Greenpoint Ave., T

NOTICE is hereby given that Lie* ’Jęiįmc 
GB 6839 has been issued to the und* " 
to sell beer at retail under Seel 
of the Alcoholic Beverage Control 
165 Greenpoint Ave., Borough of I 
County of Kings, to be consumed 
premises.

CHARLES SWIERSKI
165 Green point Ave.,

NOTICE is hereby given that Lie< 
EB 2618 has been issued to the un<

Ave., Borough of Bi 
Kings, to be consumed

CHARLES
Ave.,

BINDERT 
Brooklyn,
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CINCOTTA
Brooklyn, N. Y.

Ave., 1 
to

E.

107

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

. H. LAD BhlR
Brooklyn, N. Y.

the

Y.
No.

daug kur tai
’s neprilipo. Tai 

Broo^lyĮ J. palyginamai, 
5 setu, bet jau

to sell beer at retail under Sect 1. Iva' hfitll Kmraa of the Alcoholic Beverage Control] ’8 , Ų UUVęh 
7802 — i..:. _____ _
County of Kings, to be consumed . ”
premises. 

7802—13

NOTICE is hereby given that Lio ilskūg IF ŽvdlŠ- 
2580 has been issued to the un ' v , 
sell beer at retail under sectf< Švaistydamas

icononc neveraKe vontroi ,
i3th Ave., Borough of i ails, Šiandie Gi-

F 14 inca rn rvn erti

^„liaudies
lenkams ir

SAVOY TAVERN, INC.
Ave., Brooklyn

GB 2580 
to i__. ___ _ ______
of the Alcoholic Beverage Control 
151 Franklin St., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises. 

JOSEPH SCHNEIDER
151 Franklin St., Brooklyi

NOTICE is hereby given that Lio 
GB 11311 has been issued to the un 
to sell beer at retail under Sec 
of the Alcoholic Beverage Control 
1715 Sheepshead Bay Rd., Borough'

Anuose šlykščiau- 
t's geru lietuvių

‘^seniai Gira kal- 
susirinkime ir 

x I iu uuccpnurau kjnj -------Ji Mackevičių.
County of Kings, to be consumed .,i_. - .
premises. 1 DOlaiSVeS Rieti!- -----------  -- --^0

Brookijj1 Persekiojamas, 
įuose trūnijo, 

^do neatsisakė, 
sleidė lietu- 

■ kurstė lietuviš-

kurių jis pats

S. MOYLAN, INC. 
1715 Sheepshead Bay Rd., I

NOTICE is hereby given that Lie 
GB 2345 has been issued to the un 
to sell beer at retail under Sec 
of the Alcoholic Beverage Control 
350 Irving Avenue. Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

350 Irving

NOTICE is hereby given that Lie 
GB 2803 has been issued to the un 
to sell beer at retail under Sec 
of the Alcoholic Beverage Control . įnAl„o "M'sjnlrPin- 
117 Greenpoint Ave., Borough of Wl-tS IVlclCKcVl

CHARLES MOSER
Ave., Brooklyi

ii f vrreenpoint zive., Duivugu vi i 
County of Kings, to be consumed 
premises.

JOHN SZELIGOWSKI 
117 Greenpoint Ave., Brooklyi

NOTICE is hereby given that Lio 
GB 6865 has been issued to the un 
to sell beer at retail under Seo 
of the Alcoholic. Beverage Control; 
525 Throop Ave., Borough of'

išvarytas iš 
frbo, io leistas 
bikraštis užda- 
5susirinkime jis 
Spjaudytas ne525 Throop Ave., Borough of'

County of Kings, to be consume* jj Įjpį- gayQ taU"

MORRffi LIEBOWITZ U,; p-ar_
Brookly525 Throop Ave.,(

NOTICE is hereby given that Li 
GB 1465 has been Issued to the ui 
to sell beer at .retail under 9» 
of the Alcoholic Beverage Control 
169 Calyer St.J Borough of . 
County of Kings, to be consume* 
premises.

ANDREW SCHELLE 
169 Calyer St., Brookly

NOTICE is herebjy given that Ll 
GB 2263 has been! issued to the U 
to sell beer at /retail under S< 
of the Alcoholic i Beverage Contro 
161 Franklin Su ~ '
County of KingsT’ 
premises.

MAInj
161 Franklin St.f

tuščia gar- 
Ifeidavusio lie- 
1/ Nenuslopino 
(ų Mackonių, 
’maskoliai su 
akų gauja.

Borough of' 
to be consum* 
RICE EGAN J

Broaii

|aV0 tautą iš- 
[ituviu komu- 
ffmerikoje ra- 
Alikus siusti 
IfimU Palec- 
m valdžiai. Ji
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