
CHICAGO.

ŠTAI KAIP
Vi

JO LIETUVIAI GYD’

WALUK
i Street

p

J-Nryto 1

1TRIKA
------- - 1

VALANrJ

DYTOJAS)
9-Urjte I 
1—8 nim 1

h Street bmktadifltaj

ALFRED J. WENTZ 

(Vencius)
ADVOKATAS

et’
rilliamsburgh Bridge Plaza)

Į Savos mokyklos 
Džiaugiasi bizūnu.

Į Šaipos iš kankinių.
t Ir ten meluoja.
I Darbininkų „vadai”.
[ Aferistai prisitaiko I Entered as Second - Class matter March 16, 1934 at the Post 

Office at Brooklyn, N. Y. under the Act ot March 3, 1879

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKU VISUOMENINIO IR KUL
TŪRINIO GYVENIMO SAVAIT

RAŠTIS.
EINA KAS PENKTADIENĮ.

PENKTADIENIS, RUGPIŪČIO (AUG.) 30 D., 1940 M.METAI Vin.

PUBLISHED BY LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, INC.

423 GRAND STREET, 
BROOKLYN, N. Y.
Tel. STagg 2 - 2133

Nr. 35 (341) Kaina 5 c.

4-7142

DAINIU PAUtl
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Jžkandžiai, Kava, Arbata, EgtQw 
ITS—VAKARIENt GafeZ 
dntM namie ii reriauloi n? 
Parengimams priimami

JUOZAS GINKI;
*t,

Į Vasaros malonumai tuoj 
įasibaigs. Mokyklinė jau
nuomenė vėl stos į mokymo- 
į ir auklėjimosi darbą. Mo
kyklose vėl įsiviešpataus 
kunatvės klegesys ir darbo 
[uotaika. Tūkstančiai lietu
kų jaunuolių žygiuos drauge 
įi visa šio krašto jaunuo- 
nene į įvairių mokyklų rū- 
|us.
į Lietuviai tėvai turėtų at- 
iminti, kad jų pareiga ir 
irivilegija leisti savo vaikus 
Eietuviškas mokyklas, jei jų 
Ira gyvenamose vietose, 
ipie 50 miestų veikia lietų
jų katalikų parapinės pra
mos mokyklos, kurios gerai 
jengtos, gerai pastatytos 
•biriais atžvilgiais. Brook- 
rno lietuviai turi vienintelę 
fokyklą—Apreiškimo, New 

Jfrsey lietuviai—Elizabethe.

10,000 LĖKTUVŲ 
GAMINAMA

NOTICE ii tad 
GB 1101 huto J 
to aeū beer t»j 
ot the Alahoh į>. 
648 Muhitta į, J 
County ot 
premia*.

Bernaičiams ir mergai- 
tns yra ir aukštesnių mo- 
[klų: tėvų marijonų veda- 
į Marianapolio kolegija ir 
iademija; seselių kazimie-

koje iškilus
s klausimui, 
j vesti, tikė
jusių neims į __
, Washingto- M8 įr pranciškiečių aka-

Dr. Juozas Leimonas, Lietu
vos pavasarininkų vyr. va
das, Katalikų Veikimo Cen
tro vedėjas. Vienas atvyku
sių iš Lietuvos „American 
Legion” laivu matė jį ir dr. 
Ig. Skrupskelį vedant iš ka
lėjimo. Abu įžymieji katali
kų vadai buvę suvarginti, 
nukankinti. Kito atvykusio 
pranešimu, dr. Leimonas iš
gabentas į Rusiją. Daugelis 
lietuvių amerikiečių susipa
žino su dr. Leimonu, kai jis 
lankėsi Amerikoje 1936 m.

kad vedybos 
gijos išlikti 
io.

surašinėjimo 
alikų J.A.V. 
,934 asmeni- 
iki 1936 m.).

adienį pasira- 
kasti Battery 
slį, kurs eis 
Ave., Brookly- 
s Island ir iš 
Park, Manhat- 
:e.

noticebteiinijos. Šios mokyklos y- 
to reikalingos lietuvių

^mos. Jos lietuvių įsteig- 
county d Em,, j lietuviams, tad ir naudo- 

„ , re. nes jomis, kiek tik gali- (Joyre’i Ouft į J ’ °
141 Bopn In, ,.

notice Svarbiausia, lietuviai ka- 
ikai savo jaunuomenę tu- 

pirmoje eilėje į 
County d 
premtok

i lietuviams, tad ir naudo
mis jomis, kiek tik gali-

25 Drlo* Ah, į 
NOTICE h krtl 
EB 52! to leei d 
to all bee u a 
of the AJedto k 
77 Enyeit Aa.1 
County of &pi 
premises.

OJE 
77 Enprt Aw.

, NOTICE ti tost 
anuojama leis- ęb » “
irke baigiama

nikiškas mokyklas; tai 
[fvieno susipratusio kata- 

pareiga.—*—
avė dzūku vadinąs komu- 
:ų redaktorius džiaugiasi, 

dzūkas darbininkas už- 
btoje Lietuvoje dabar 
dien įmūrija po 3.000 
;u. kai laisvoje Lietuvo-

V&KZ I W1AAQ, aviu ---- .. , , .

ikarais šokti. °< Pats dzūkas darbmin-
 r.*.~  7’ 1 578 WdrfieHP a radiiO muzi- County of Em: 

. .--------------. . premises. I)|
įpins miestas. „J®I r 378 Weirfidl i S

- _ ~ NOTICE b tea
RL 7695 toto

Į to all bee 
Section lli di:

E & RETAIL
i & LIQUUORS “ "* ”7, 
_______  178 SheflW k 
eriven that License No. I NOTICE is 
sued to the undersigned I GB 2377 to to 
tail under Section 107 I to sell bw M 
verage Control Law at I of the Alow 

Borough of Brooklyn, 195 Greenpoai i*
> be oonsumed off the | County of W1 

Į premises.
' LONDON ®

Brooklyn, N. Y. 95 GreenpfflU 

given that License No. I NOTICE b to* 
ssued to the undersigned | GB 5835 to to 
‘tail under Section 107 I to all b® ,c 
•verage Control Law at I of the Aw> 

Borough of Brooklyn, Į165 Grtoiw 
jo be consumed off the | County of W-'

7Y HEISE
Brooklyn, N. Y.

■ įmūrydavęs tik po 800- 
0 plytų. Na, ir džiau- 
i tas Maskvos pakalikas 

brolių dzūkų nelaisve, 
isvoje Lietuvoje prie 
o darbininko nestovėjo 
isaras ir neragino jo su 

u. Dabar, kai pasta- 
komįsarai, dzūkas dar
kąs turi trigubai dau- 
dirbti nei laisvės laikais 
r viešai, gatvėse, reikš- 

pžiaugsmą” ir pagarbą 
į pavergėjams.

skelbė tuos sveikinimus ir 
atrodė, kad jų buvo kelioli
ka. Ką tik gauti iš Lietuvos 
laikraščiai nieko apie juos 
nesako, tik pranešama, kad 
Maskvos telegramų agentū
ra „Tass” pasiekę žinios, 
kad amerikiečiai lietuviai 
sveikina naują Lietuvos vy
riausybę. „Tass” pažymi, 
kad sveikintojų tarpe buvo 
ir Amerikos lietuvių rašyto
jų sąjunga, turinti 1,000 na
rių . ..

Galima eiti iš didžiausių 
lažybų, kad tokios sąjungos 
Amerikoje ir su raudoniau- 
siu žiburiu nesurasi, Lietu
vos žmonėms komunistinė 
spauda meluoja, kad Ameri
koje yra tokia draugija, ku
ri turi net 1,000 lietuvių ra
šytojų.

Washington. — Pasikalbė
jime su spaudos atstovais 
prezidentas Roosevelt pa
reiškė, kad šiuo metu gami
nama arba užsakyta 10,015 
karinių lėktuvų, kurių sta
tybos darbas atliekamas la
bai greitai ii* sėkmingai. Ta 
pačia proga jis pažymėjo, 
kad šalies gynimo programa 
sparčiai vykdoma, bet ji yra 
trukdoma dėl kelių priežas
čių, kurių svarbiausios šios: 
Kongresas dar nepriėmė pa
didintos sąmatos ginklavi
mosi reikalams; Kongresas 
dar tebesvarsto pertekliaus 
pelno mokesčio įstatymą; 
Kongresas per ilgai atidėlio
ja karinės prievolės įstatymo 
priėmimą.

Dabartiniu metu preziden
tas esąs susirūpinęs turėti 
ko daugiausia lakūnų, kurie 
lavintųsi karinėje aviacijoje. 
Taip pat duota stambių už
sakymų lengviesiems ir sun
kiesiems tankams. Naujų 
lengvų tanku gamybai rei
kės naujos dirbtuvės, kuriai 
pastatyti teko paskolinti 20 
mil. dolerių.

JAPONIJOJE PAŠALINA
MI MISIJONIERIAI

165 Greenpattl*

given that License No. I NOTICE b
- ' -* — -J 1EB 2518 toissued to the undersigned I EB 2618 to 

etail under Section 107 to sell to* ? 
leverage Control Law at of the Ak»

Borough of Brooklyn, 7802 — » 
to be consumed off the Camty ofto be consumed off the

SCHONWETTER
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
leverage Control Lew at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

CK CINCOTTA
,, Brooklyn, N. Y.

1 given that License No.

premiSl 84101! 

7802-1! A”-

NOTICE b If 
GB 2580 to*5 
to lell b* ‘ 
of the 
151 Fnn® ■' 
County rf bif 
P"“!*- w£! 

151

. given that License nu. NOTIJA 
issued to the undersigned GB Hln to 

retail under Section 107 to tell . 
Beverage Control Law at Į of the 
., Borough of Brooklyn, Į1715

to be consumed off the Į County o! 
premia*. .

NK TREGDE „ iRirBrooklyn, N. Y. 1715 Sbeep**^

y given that License No. | NOTICE b
i issued to the undersigned I GB 25« (
retail under Section 107 Į to all . 
Beverage Control Law at Į of the Iotw-, 
e.. Borough of Brooklyn. 550 IroM 

to be consumed off the I County ot
I premia*.

AN FECHTER

e..

das Gira daug kur tai- 
bet vis neprilipo. Tai 
jaunas, palyginamai, 
is, 56 metu, bet jau 

pensija. Ivg būtu buvęs 
naliegėlis. šiandie Gi- 
idžiausias „liaudies 
as”, sako lenkams ir 
s lenkiškas ir žvdiš- 

raka.lbas, švaistydamas 
sirinkimuose šlykščiau- 
žodžiais gerų lietuvių

iuie neseniai Gira kal-

TER . .Brooklyn, N. Y. Į 350 Irons

NOTICE hsy given that License No. 1 hjnij®-
i issued to the undersigned GB 25N (

retail under Section 1071 to 
Beverage Control Law at I of the j,. I

’’kway. Borough of B’klyn. 1117 
, to be consumed off ths Į County

ID SHIFTMAN
’’kway, Brooklyn, N. Y.

by given that License No. I 
n issued to the undersigned

retail under Section 107
Beverage Control Law at 

ve.. Borough of Brooklyn, 
i, to be consumed off the

IS E. H. LAUBER

lenku susirinkime ir 
Rapola Mackevičių, 

lenku nelaisvės metu 
: buvo persekiojamas, 

kalėjimuose trūnijo, 
tuviškumo neatsisakė, 
ckevičius sleidė lietu- 
minti, kurstė lietuviš- 
nele per laikraščius, 

nvras, kuriu jis pats 
ai parašė.
die Rapolas Mackevi- 
ackonis išvarytas išJackonis išvarytas iš 

ško darbo, jo leistas
premises.

n—117 Greow“'

NOTICE <• u 
GB 5WW* 

i10 of the A*“ j 
525 Ttof 
County «

I premto4-
_ _ -UA.UDIUIV I AVC'’ 

...___________ Brooklyn. N. Y. 525

’by given that License No. NOTJ® 
n issued to the underiigned I GB 1
; retail under Section 1071 to i^oho'įj 

“* sties WfW 
County 
premises'

169 Calftf
NOTICE 11 

'GB 22N b*

IVTl. I I’1 the County o’ 
prenai*1-

J161 Fr«>ltlin

, retail unuei ltovuvu
Beverage Control Law at I of “ 

nue, Borough of Brooklyn, f 
:b. to be consumed on the

IAN GERNSTADT
Brooklyn. N. Y.

eby grven that License No. 
en issued to the undersigned 
t rętail under Section 107 
c Beverage Control Law at 
It.. Borough of Brooklyn, 
rs, to be consumed on t—

CPH A. BUTLER 
t., Brooklyn, N. Y.

|kas laikraštis užda- 
Lenkų susirinkime jis 
iai apspiaudytas ne 
vetimo. bet savo tau- 
viko, už tuščia gar- 
vai parsidavusio lie- 
švtojo. i Nenuslopino 
lietuviškų Mackonių, 
ins ir /maskoliai su 

■išdavikų gauja.u-
liams s avo tautą iš- 

viu komu- 
lerikoje ra- 
ikus siusti 

Palec- 
valdžiai. Ji

įnciu lif^tuvii 
iauda Aim ori 
|O pakaliku 
I sveikinsimu

“L. Seimas” Pasiskelbė Vyr. Sovietu
Kaunas. — Rugpiūio 24 d. 

buvo sukviestas komunisti
nis „liaudies seimas”, ku
riam grįžusi iš Maskvos de
legacija su Justu Paleckiu 
priešakyje pranešė apie Lie
tuvos „įjungimą” į Sovietų 
Sąjungą. Maskvoje pernai 
ilgokai prabuvęs Povilas Pa- 
karklis, „liaudies seimo” na
rys, perskaitė stalinišką 
konstituciją, kuri priimta 
vienbalsiai. Sovietinės Lie
tuvos konstitucija truputį 
skirtinga nuo kitų Sovietų 
Sąjungos dalinių, nes Lietu
vos srityje kol kas smul
kiems ūkių savininkams „lei
džiama” neva turėti ūkius, 
„leidžiama” užsiimti amatais 
ir „leidžiama” turėti smul
kias krautuvėles ir pramo
nės įstaigėles. Staliniška 
konstitucija pripažinta vienu 
balsu, be jokio pasipriešini
mo.

Worcesterio, Mass., lietu
viu piliečių klubas nutarė ne 
tik nieko bendra su komu
nistais neturėti, bet ir nelei
sti komunistų draugijoms 
turėti susirinkimus bei pra
mogas klubo patalpose. Pa
našu nutarimą yra padariu
si ir Newarko šv. Jurgio 
draugija, kuri pašalino savo 
klubo vedėją, pritarusį Lie
tuvos išdavikams. Toks svei
kintinas žygis turi paskatin
ti visas draugijas apsivalyti 
nuo komunistinio gaivalo, 
kurs dirba pragaištingą tau
tos nuodijimo darbą. Tegu 
jie gyvena visiškai atskirti 
iš sveikosios visuomenės.

Parblokštoje Lietuvoje ko
munistai visu urmu organi
zuoja profesines sąjungas, 
kurios, žinoma, veiks tik ko
munistu griežtoje kontrolėje. 
Atėie iš Lietuvos laikraščiai 
knibždėte knibžda praneši
mais apie profesinių sajungu 
„steigiamuosius” susirinki
mus, kuriuose jokios laisvės 
nėra. Sušaukia komunistai, 
vadovauta komunistai ir „iš
renkami” komunistai arba 
ju pakalikai.

įdomiausia, kas vra tu są
jungų organizatoriai. Pavyz
džiui paduosime viena pra
nešimą iš „Lietuvos Žinių”: 
miško 
sekcija 
miems 
truotis 
vietos 
vardai

Plungėje — Maravianskis. 
Biržuose — Gendleris, Sedo
je—Markas Chackebs. Prie
nuose—Frumovskis, Panevė
žyje — Chazanas, Rokiškyje 
—Furmanskas. Šiauliuose— 
T-eibavičius. Telšiuose — Ga- 
fanavičius ir 1.1.

Skaitvdamas tokias pa
vardes. labai lengvai supran
ti, kodėl masiniu mitingų pa
veiksluose matai visai nelie-

gamvbos tarnautoju 
skelbia atitinka- 

darbininkams regis- 
i profsąjungą per 
Įgaliotinius, 

tokie:
kuriu

Tokio. — Japonijos vy
riausybė nutarė iš Japoni
jos pašalinti užsieniečius 
krikščionis misijonierius. Ja
ponu episkopalu bažnyčia tu
rėjo atleisti keliolika anglu 
■vyskupų. įvairios protestan
tu sektos dabar daro pastan
gų snsiiunp-fi ir sudaryti vie
na krikščioniu iaponu tauti
ne bažnyčią. Katalikų japo
nų labai mažai.

Amerikiečiai misijonieriai 
J^noniioie turėjo įsteigė 
daug lie-oniniu. priegDudu. 
mokvklu: turėjo ir viena 
universitetą. Amerikos enis- 
konalai nėr paskutinius 80 
’netn Japonijoje savo misijų 
darbui vra išleidę per 25 
mil. doleriu.

J. E. arkivyskupas Mečislo
vas Reinys, Vilniaus arki- 
vyskupas-pagelbininkas, ap
sigyvenęs Vilniuje liepos mė
nesio gale.

GARNER NUSIPIRKO 
NAUJĄ ŪKĮ

Austin, Texas. — Vicepre- 
zidentasJohn N. črarner nu
sipirko naują iš t 9,600 
akrų, už kurį sumokėjęs apie 
70,000 dolerių. Iki šiol Gar
ner turėjo apie 36,000 akrų.

Nauja valdžia
Priėmęs stalinišką konsti

tuciją, pagal kurią bus tvar
koma komunistų užgrobta 
Lietuva, „liaudies seimas” 
pasiskelbė Sovietinės Social
istinės Lietuvos Respublikos 
Vvriausiu Sovietu-Aukščiau- 
sia Taryba ir ėmėsi sudarvti 
naują valdžią. Vyriausio So
vieto pirmininku „išrinktas” 
Balvs Baranauskas, pasku
tiniu laiku buvęs Šiaulių ap
skrities slaptosios policijos 
viršininkas. Sovieto Prezi
diumo nirminink.ų.^išpįnktas 
Justas Paleckis, iki šiol va
dintas ministeriu pirmininku 
ir respublikos prezidento pa

Metai, Kai Pradėtas Karas

reigas einančiu. Komisarų 
tarybos pirmininku paskir
tas Mečys Gedvilą, kuriam 
pavesta sudaryti komisarų 
tarybą.

Komisarų sąstatas
Mečys Gedvilą, gavęs So

vietų Sąjungos agento Deka
nozovo sutikimą, rugpiūčio 
26 d. pristatė „Vyriausiam 
Sovietui” visą komisarų są
statą, kurs tuojau vienu bal
su patvirtintas. Ministerijos 
panaikintos, o jų vieton į- 
steigti komisarijatai.

Naujos komisarų valdžios 
sąstatas yra toks:

Mečys Gedvilą—komisarų 
tarybos pirmininkas; Stasys 
Brasiškis—pirmininko pava
duotojas; Povilas Paįtarklis 
—teisingumo kom.; Juozas 
Vaišnoras — finansų; Matas 
Mickis—žemės ūkio; Marijo
nas Gregorauskas — preky
bos Aleksandras Guzevičius 
—vidaus reikalų; dr. Vytau
tas Girdzijauskas — sveika
tos ir socialinės apsaugos; 
Antanas Venclova — švieti
mo; Jurgis Glušauskas—so
cialinio draudimo; Marty
nas Junča-Kučinskas — dar
bo : Liudas Adomauskas— 
valstybės kontrolės; Valeri
jonas Knyva—komunistinio 
ūkio; Jonas Laurinaitis— 
vietinės pramonės. Iki šiol 
ėjęs užsieniu reikalu vicemi- 
nisterio pareigas Pijus Glo
vackis paskirtas valstybinio 
plano komisijos pirmininku.

Krašto apsaugos ir užsie
niu Teikalu ministerijos pa
naikintos, 
turės nei 
nei savo 
Visa tai 
Nebėra ir
terijos, nes visi geležinkeliai, 
plentai ir kitos susisiekimo 
priemonės bus tiesioginėje 
Maskvos žinioje.

Atsisakyta žydų
Pažymėtina, kad Gedvilos 

komisarų sąstate nebėra nei 
vieno žydo, kai Paleckio val
džioje buvo du. Tai padary
ta grynai psichologiniais su
metimais. Krašte kilo dar 
didesnis nepasitenkinimas, 
kai visose viršūnėse pradėti 
skirti žydai. Tolimesniam 
akių dūmimui, Gedvilą komi
saru nepakvietė nei vieno 
žydo. O gal tai vykdymas 
Stalino rusiškai imperialisti
nės politikos. Paskelbti ko
misarai, išskyrus Adomaus- 
ką, Kučinską ir patį Gedvilą, 
labai jauni vyrai. Vaišnoras, 
Gregorauskas, Girdzijauskas 
ir Knyva veikė liaudininkų 
grupėje, studentavimo lai
kais buvo veiklūs varpinin
kai, tačiau, matyti, tikrovėje 
buvo slapti komunistai. Nau
jųjų komisarų tarpe labiau
siai nežinomas yra St. Bra
siškis.

Uždaryti laikraščiai
Visi nekomunistiniai laik

raščiai uždaryti. Dabar Lie
tuvos žmonės gali skaityti 
tik komunistiškus laikraš
čius. Labiausiai nukentėjo 
katalikai, netekdami tokių į- 

ir išsiplatinusių laik- 
kaip „XX Amžius”, 
Laikraštis”, 

„Liepsnos” ir 
laikraščiams

nes Lietuva nebe
są vo kariuomenes, 
užsienio politikos, 
tvarkvs Maskva, 
susisiekimo minis-

tuviškus veidus. Ir visa tai 
skelbiama lietuvių liaudies 
vardu ir jos gerovei!

tokiems aferistams

Komunistų „Laisvė 
„Vilnis” prieš kelias savai
tes triukšmavo, kad Ameri
kon yra atvykęs Karolis Vai- 
ras-Račkauskas, kurį jos pa
skelbė smetonininku ir t.t. 
Girdi,
dabar bus renkamos aukos 
ir nan.

Komunistų dėmesiui mali
me pranešti, kad K. Vairas- 
Račkauskas nebėgo iš Lietu
vos, kad jis labai veiklus ko
munistų tarpe, kad „liaudies 
seimo” rinkimų proga, Lie
tuvos laikraščiuose yra at
spausdintas atsišaukimas, 
kurį yra pasirašęs tas pats 
laisviečiu išniekintas Vairas- 
Račkauskas. Jis drauge su 
kitais politiniais biznieriais- 
aferistais kvietė baudi bal
suoti už komunistu sąrašus.

Kas yra Vairas-Račkaus- 
kas. visi gerai žinome. Or
ganizavo bendroves, kurios 
visos nuėjo vėjais. Gavo tar
nybą Lietuvon pasiuntim’b^- 
ie Londone. Ten pridarė vi
sokių bedu, bet išsisuko ir 
net g-flvo nnuia paskyrime 
Afrikoje, kur išeikvojo Lie
tuvos piliečiu pinigus ir už 
tai buvo nuteistas kalėjimu. 
Dabar jis labai tinka prie ki
tų buvusių nusikaltėlių, 
šiandie užimančių svarbias 
vietas.

Taigi, laisviečiai labai ap
siriko, puldami Vairą-Rač- 
kauską. Šiandie jis „liau
dies draugas”, „darbo žmo
nių reikalu gvnėjas” ir jam 
jie turėtų nusiųsti bent rau- 
doniausių spalvų vainiką.

Rugsėjo 1 d. sukanka ly
giai vieneri metai, kai pra
dėtas dabartinis Europos 
karas, kurio sūkuryje neteko 
nepriklausomybės Lenkija, 
Norvegija, Belgija, Olandija, 
Danija, Lietuva, Latvija ir 
Estija. Skaudžiai nukentėjo 
Suomija, netekusi dalies te
ritorijos. Parblokšta Pran
cūzija, kurios dalis užimta, 
o neužimta dalis vokiečių 
kontrolėje. Apkarpyta Ru
munija.

Lenkija atsisakius paten
kinti Vokietijos reikalavi
mus, kurių svarbiausias bu
vo Dancigo grąžinimas, vo
kiečių kariuomenė rugsėjo 1 
d. pradėjo karinius žygius 
prieš Lenkiją. Rugsėjo 16 d. 
i rvtinę Lenkijos dalį pradė
jo žvgiuoti Sovietų Rusijos 
kariuomenė ir trumpiau nei 
nėr mėnesi laiko Lenkija bu
vo užimta. Rugsėjo 3 d. 
Vokietijai kara neskelbė An
glija ir Prancūzija.

Per 7 mėnesius tęsėsi blo- 
irpHinis karas. 
lanHžio mėnesi

Danija ir 
o-pfnižės mėnesi 
žai bin uis
fronto, greitai užimdami Bel- 
o’iia. ir Olandija. Birželio 
mėnesi parblokšta Prancūzi- 
i’a. kuriai nugalėti padėto ir 
dalija. įstodama i kara.

Sovietu Rusija, naudoda
masi vokiečių kariniais pa
sisekimais ir ju visų jėgų 
nukreipimu prieš Angliją, 
pirmiausia puolė Suomiją, 
kuri didvyriškai gynėsi tris 
mėnesius. Birželio mėnesi, 
kai vokiečiai buvo pilnai už
imti Prancūzijoje, Sovietų 
Rusija klastingai okupavo 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Vėliau ji pareikalavo iš Ru
munijos ir gąvo Besarabiją vusius kare su Anglija 1778 
ir Bukoviną.’

Rugpiūčio mėnesį vokie
čiai pradėjo Anglijos puoli
mą lėktuvais. Veik kasdien 
Anglijos uostai ir miestai 
lėktuvų bombarduojami. An
glija smarkiai ginasi ir karo 
užbaigos dar nematyti. Ka
ro plėtimasis nesustabdytas. 
Italija ieško įvairių priežas
čių kariniems žygiams prieš 
Graikiją ir Egiptą. Sovietų 
Rusijos kariuomenės dalys 
šios savaitės pradžioje susi
rėmė su Rumunijos kariuo
mene. Vengrija reikalauja 
Rumunijos grąžinti prieš di- 
dijį karą jai priklaususios 
Transilvanijos.

ARGENTINA NEPRIPA
ŽĮSTA LIETUVOS 

UŽGROBIMO

Šių metų ba- 
vokiečiai už- 
Norvegija, o 
pradėjo savo

žvgius vakaru

Buenos Aires. — Lietuvos 
ministeris Pietų Amerikai 
Dr. K. Graužinis liepos 22 d. 
savo nota informavo Argen
tinos užsieniu reikalų minis
teriją apie Lietuvos užgro
bimą ir kad jis to užgrobi
mo nepripažįsta. Užsienių 
reikalų ministeris Dr. Grau
žiniu! atsakė, kad Argenti
nos vyriausybė i protestą 
žiūri su visa atida ir kad to
liau laikys jį teisėtu Lietu
vos atstovu.

Lietuvos konsulatas Sao 
Paulo. Brazilijoje, irgi vei
kia. Paleckio „vvriausybės” 
narėdvmas likviduoti pa
siuntinybę Buenos Aires ir 
konsulatą Sao Paulo palik
tas be atsakymo.

.Šalti- 
kiti. 

leista

karoBrooklvno katalikai 
veteranai švęs sukaktuves 
rugsėjo 8 d., Prospect parke, 
minėdami 400 katalikų, žu-

metais.

| domių 
iraščių, 
„Mūsų 
nis”. 
Šiems
lankyti skaitytojus dar ir po 
vadinamų „liaudies seimo” 
rinkimų, nors jie buvo pri
versti užpildyti savo pusla
pius komunistine propagan
da. Vis dar žmonės manė, 
kad komisarai laikysis savo 
paskelbto žodžio, kuriuo jie 
užtikrino tikinčiųjų teises. 
Bet tie pažadai nuėjo tik vė
jais.

Paleidžia kriminalistus
Gyventojų teroras tęsia

mas ir toliau. Suėmimai dau
giausia atliekama nakties 
metu. Kalėjimuose pritrūko 
vietos komunistų smurto au
koms. Šio mėnesio pradžio
je iš kalėjimų paleisti septy
ni šimtai įvairių kriminalis
tų (žmogžudžių, plėšikų, ar
kliavagių ir t.t.) ir į šių nu
sikaltėlių kambarius kalėji
muose sugrūsti patri jotai 
lietuviai. Daug gabenama į 
Rusijos gilumas, bet jų var
dai neskelbiami. Giminės bei 
artimieji negali sužinoti, ar 
jų brangūs asmenys kalėji
me, ar į Rusiją išvežti ar 
sušaudyti.

Dekanozovo baime
Labai svarbu žinoti, kad 

„liaudies seimo” pirmasis 
posėdis liepos 21 d. nebuvo 
perduotas per radiją. Deka
nozovas bijojo, kad kuris 
nors „atstovas” neprabiltų 
nepalankiai jo suruošto „te
atro” atžvilgiu. Jo baimė ne
buvo perdėta. Posėdyje bu
vo vienas kitas asmuo, kurs 
drįso pasisakyti prieš įjungi
mą Lietuvos į Sovietų Są
jungą. Kai vidaus reikalų 
„ministeris” Gedvilą per
skaitė siūlymo rezoliuciją už 
nepriklausomybės panaikini
mą, ji nebuvo duota balsuo
ti, tačiau paskelbta, kad ji 
priimta vienu balsu.

Dar liepos mėnesio gale 
Lietuvos kariuomef^ič veik ’ 
neliko karininkų. Visi ne
priklausomybės karo laikų 
dalyviai, įžymesni karinin
kai atleisti, pašalinti, suim
ti. Komunistai suagituoda
vo kareivius ir slaptos poli
cijos agentus nakties metu 
užpulti karininkus, atimti jų 
įvairius dokumentus, ginklus 
ir suimti. Koks likimas da
bar esančių mobilizuotų ka
rių, dar nepaskelbta. Mano
ma, kad netrukus bus pa
skelbta didelė nauja mobili
zacija ir tūkstančiai jaunų 
vyrų bus išgabenti į Rusijos 
gelmes, kur jie bus „auklėja
mi” pagal raudonosios armi
jos tvarką, ideologiją.

Skriaudos katalikams
Iš visų mokyklų pašalin

ti kapelionai—tikybos dėsty
tojai. Mokyklų santvarka ir 
mokslo programa pakeičia
ma iš pagrindų. Vidurinėse 
mokyklose įvedamos komu
nizmo mokslo pamokos. Iš 
Rusijos prisiųsta daug vadi
namų rusų kalbos mokytojų, 
kurie ne tik rusų kalbą mo
kys, bet skleis ir komunisti
nę propagandą.

Katalikų įstaigos atima
mos. Kaune iš „Saulės” dr- 
jos atimti gražūs rūmai, ku
riems pastatyti yra daug au
koję ir amerikiečiai lietuviai. 
Šiuose rūmuose seserys ka- 
zimierietės turėjo gražią 
mergaičių gimnaziją. Pati 
gimnazija dar nebuvo užda
ryta, bet kadangi rūmai at
imti, tai tuo pačiu ir gimna
zija uždaryta, šiuose kata
likų pinigais įsteigtuose rū
muose dabar įkurdintas dar
bo komisarijatas. Kretingo
je iš tėvų pranciškonų atim
ti amerikiečių lietuvių para
ma įsigyti rūmai ir juose į- 
rengiama ligoninė. Pranciš
konų gimnazija savaime bus 
uždaryta, nes nebus kur mo
kiniams susirinkti, kadangi 
rūmai atimti.

Kauno kunigu seminariją 
komisaras Levi j as Koganas 
pavedė žydų ligoninei. Telšių 
vyskupo namai perduoti ru
sų kariuomenei.
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.vos pasiuntinys Ber- 
~į,, štabo pulkininkas,

Kazys Škirpa - Tiesas Lietuvis

Surinko

Nepalikti na Dirva (Tęsinys)

—M. Pečkauski

■į

tL.

Nuo meilės įvertinimo į 
eina ir moters įvertinimas

inios dar kalbėjo vie- 
lerikos lietuvis, saky-

ilkono pasirodė min. 
ir visas pasiuntiny-

East New Yorko, Brookly- 
ne, piliečiai reikalauja, kad 
miestas leistų Fulton St., po
žemio geležinkeliu greituo
sius traukinius - ekspress.

kiko ir pareiškė, kad 
s nei joks kitas Pa
pkės narys nesutinka

VARGONININKŲ IR C 
RŲ SĄJUNGŲ SEIMĄ

Yra vyrų /'ir moterų šia 
pasaulyje, lęurie gimė, 1

TROCKIO KŪNAS 
SUDEGINTAS

ras dalykas moters širdž 
bet labai bloga kosmet 
jos veidui. < ■ —.

Nėra nieko negalima ti 
kas nori mėginti.

SENATORIUS H. JOHN
SON VĖL LAIMĖJO
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INŽ. ERN. GALVANAUS
KAS KLAIPĖDOJE

ne- 
gy- 
tai 
ėjo

buvo
Ne

teko 
pra- 
ma-

AMERIKOS KARIUOM
NĖJĘ ARTI MILIJONC

Meksikos Miestas. — 
žudyto Leono Trockio kū

RAJECKAS ATVYKSTA 
AMERIKON

kaipo paskirtas 
s atstovu prie Vokie- 
flldžios, turėjo pa- 
j tos vyriausybės pa
ir rugpiūčio 14 d. pa

pasinaudoti, kiek jį sug( 
tęsti, plėsti, aukštyn k 
sveikas, galingas mūsų t 
tos vaikas—jaunimas!

—V. Put

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Mirtis yra baisi, bet 
baisesnis jausmas, kad 
gali amžinai gyventi ir 
kad nemirti. • 

---- *—

Agpiūčio 9 d. Sovietų 
jos valdininkai ban- 

Chorų s-gos. Vis ^tinybės rūmus per- 
rrikzlsis prajo įjU su jais į kalbas

Trot Pora šimtų iš lie- 
kolonijos Berlyne

sudegintas rugpiūčio 27 aPris^a 
Sudeginimo metu dalyv J ^es ?.^}un^n 
policijos atstovai, ' ’
našlė, artimi šalininkai
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Jau turime žinių apie visų Lietuvos atstovų užsie
nyje elgesius. Visi Lietuvos atstovai užsienyje atsisakė 
pripažinti bolševikų smurtą Lietuvoje, visi atsisakė pripa
žinti jų suvaidintas komedijas „liaudies seimo” rinkimuo
se, kurios pasibaigė skaudžia lietuvių tautai tragedija, 
prismaugusia Lietuvos nepriklausomybę ir formaliniai. 
Malonu, kad ir Pietų Amerikoje Lietuvos atstovas ir kon
sulatai paliko pripažinti. Bet iš visų atstovų labiausiai 
išsiskiria pulkininkas Kazys Škirpa, Lietuvos atstovas 
Berlyne.

Kazys Škirpa vyriškai kovojo ir panaudojo visas ga
limas priemones, iki buvo priverstas palikti gražiuosius 
Lietuvos atstovybės rūmus Berlyne. Bet jis jų neatidavė 
į Lietuvos užgrobikų rankas. Jis pasiuntinybės rūmų rak
tus atidavė Vokietijos užsienių reikalų ministerijai, kur 
Sovietų atstovas turėjo vykti ir aiškintis, raktų prašyti. 
Škirpa paliko savo įrašą, pažymėdamas, kad ir grobikai 
neišvengs atsiskaitymo valandos.

Kazys Škirpa savo elgesiu visus lietuvius sužavėjo 
(žinoma, tikrus lietuvius, kurie už jokią kainą savo tau
tos neparduos) ir jis šiandie vienas garbingiausių lietu
vių vadų, kuriuo privalu pasitikėti. Savo tiesiu veidu jis 
rodo lietuviams pergalės kelią. Škirpa nuo pat Lietuvos 
nepriklausomybės pradžios tiesus žmogus, su įsitikinimais, 
kurių jis nekaitaliojo, kurių jis neatsisakė.

Kazys Škirpa pirmasis Lietuvos kariuomenės savano
ris kūrėjas. Jis pirmasis išgirdo ir paklausė Tėvynės bal
so. Dalyvavo nepriklausomybės kovose, pasiekė garbingo 
laipsnio. 1926 metais jis buvo kariuomenės generalinio 
štabo viršininku. Jo pareigose būdamas Škirpa liko ištiki
mas konstitucinei vyriausybei. Kai 1926 m. gruodžio 17 
d. suruoštas perversmas, Škirpa buvo veik vienintelis, 
kurs, atlikdamas savo pareigą, mėgino pasipriešinti prieš 
nekonstitucinius žygius, šiuo savo darbu jis susilaukė tik 
pagarbos.

RtP“193& m. kovo mėnesį-Lietuva Jurėjcr^užmegsti
diplomatinius santykius su Lenkija, Škirpa buvo parink
tas pirmuoju Lietuvos atstovu Varšuvoje. Prieš tai jis 
buvo atstovu Berlyne. Vykdamas į Varšuvą įteikti pa
skyrimo raštų, Škirpa vėl parodė savo tiesią liniją. Jis 
nesutiko važiuoti per atidarytą administracijos sieną, bet 
vyko aplink, per Karaliaučių. Tuo žygiu jis pareiškė mo
ralinį protestą prieš lenkų neteisėtus žygius.

Iš Varšuvos perkeltas vėl į Berlyną, Škirpa stropiai 
ėjo savo pareigas labai svarbioj vietoje. Kai komunistai 
su savo raudonąja armija užgrobė Lietuvą, Škirpa liko 
nepajudinamai ištikimas nepriklausomai Lietuvai. Komi
sarų pastatyti pastumdėliai išdrįso savo dekretu paskelbti 
Škirpą nebeturinčiu pilietybės, bet Škirpa į tai griežtai, 
drąsiai, lietuviškai atsakė, pastatydamas Maskvos tarnus 
prie gėdos stulpo. Viso pasaulio spauda su pasigėrėjimu 
rašė, kaip Škirpa visomis jam galimomis priemonėmis gy
nė nepriklausomos Lietuvos teises Berlyne.

Kazys Škirpa yra daugiau nei laisvos, nepriklauso
mos Lietuvos simbolis. Jis yra lietuvis rodantis kelią 
visiems kovojantiems už laisvą, nepriklausomą Lietuvą. 
Jo asmenyje galima laukti vadovybės Lietuvos žmonių 
laisvei atsteigti.

Dabar visi esame labai susirūpinę Lietuvos likimu, jos 
žmonių nelaimėmis. Visi galvojame, kaip pagelbėti Lie
tuvos liaudžiai išsivaduoti iš naujos vergijos, kurion ji 
įstumta šlykščiausiomis apgaulėmis. Tai didžiausia Ame
rikos lietuvių pareiga, tačiau negalime pamiršti kasdieni
nio gyvenimo reikalų, rūpesčių. Gyvendami šioje šalyje, 
neturime pasilikti nuošaliai nuo jos svarbiųjų klausimų.

Netrukus turėsime šalies vyriausiojo vairuotojo — 
Prezidento—rinkimus. Rinksime ir kitus svarbius tautos 
atstovus bei pareigūnus. Tai garbingas politinis darbas, 
kuriame dalyvauti yra kiekvieno piliečio pareiga. Lietu
viai negali atsilikti ar būti atstumti. Lietuviai, naturali- 
zuoti Amerikos piliečiai ir jų vaikai, jau čiagimiai pilie
čiai, turi veikliai dalyvauti savo gyvenamos šalies svar
biuose darbuose.

Ir respublikonai ir demokratai turi kraštui gausybes 
planų ir pažadų. Abi politinės partijos turi tvirtus kan
didatus, reikšmingas rinkimines programas. Abi rodo di
delio susidomėjimo naturalizuotų piliečių dalyvavimu rin
kimuose. . Abi prie savo centralinių komitetų turi sky
rius, kurie rūpinasi sutelkti ko daugiausia naturalizuotų 
piliečių aplink savo vadovybę. Kiek mums žinoma, res
publikonai rodo labai gyvo susidomėjimo naturalizuotais 
piliečiais, jų talka. Tad kiekvieno lietuvio Amerikos pi
liečio pareiga apsispręsti ir nepasilikti nuošaliai nuo gy
venimo.

New Yorko apylinkės lietuviai ateinančiuose rinki
muose, atrodo, bus veiklesni nei kada nors anksčiau. Vi
siems įdomus advokato Drake-Dragūno mėginimas laimėti 
9-tęJ kongresinio distrikto respublikonų nominaciją svar

(Tęsinys)
Žemės Ūkio Ministerijos 

pastangomis, labai gyvai 
prisidedant ūkininkams, bu
vo sukurtos stambios koope
ratinės, ekonominės organi
zacijos. Kaip jau anksčiau 
minėta, Lietuvos nepriklau
somybės pradžioje nebuvo 
jokių pieninių. Dabar pie
ninių tinklas buvo išplėstas 
po visą Lietuvą, prieinamas 
kiekvienam, kad ir mažiau
siam ūkininkui. Kiekvieną 
rytą pamelžtų karvių pienas 
buvo gabenamas į pienines. 
Visos pieno perdirbimo ben
drovės buvo susibūrusios į 
vieną sąjungą, „Pienocen
trą”, kooperatinę organizaci
ją. Bendrovių nariai buvo 
ūkininkai. „P i e nocentras” 
suorganizavo visą Lietuvos 
pieno ūkį, kurio dėka pieno 
gaminių eksportas buvo ge
rai pastatytas, kaip aukštos 
kokybės prekė reikalaujama 
visur.

Be to, ūkininkai susibūrė] 
į žemės ūkio kooperatyvus, 
kurie vėliau sukūrė centrą, 
„Lietūkį”. Iš ūkininkų „Liet
ūkis” supirkdavo grūdus, 
sėklas, linus, bulves ir k.t. 
ir juos išveždavo į svetimus 
kraštus. Per „Lietūkį”, be 
jokių kitų tarpininkų, ūki
ninkai nusipirkdavo reika
lingų prekių. Iš užsienio at
gabentų prekių dalį parduo
davo tiesiog ūkininkams, ki
ta dalis prekių būdavo lai
koma žemės ūkio kooperaty
vuose. „Lietūkis” paskuti
niu laiku darydavo į metus 
apyvartos per 70 milijonų li
tų.

Kita didelė akcinė bendro
vė buvo „Maistas”, kuri sa
vo žinioje turėjo gyvulių 
skerdimo, mėsos maisto ga
minimą ir eksportą. „Mais
to” bendrovė turėjo 5 dide
les eksportines skerdyklas.

Tos visos galingos, krašto 
ūkiui labai svarbų vaidmenį 
vaidinančios organizacijos 
buvo sukurtos jau nepriklau
somoje Lietuvoje bendromis 
vyriausybės ir ūkininkų pa- 
stanRomis.

Didelis darbas buvo 
tain pat, pravesta žemės re
forma. Lietuvai tapus ne
priklausomai, veik visi Lie
tuvos kaimai buvo neišskir- 
styti i vienkiemius. Išskirs- 
tvmas į vienkiemius, išdali
nimas žemių bežemiams ir 
savanoriams, pare ikalavo 
dauR lėšų ir darbo. Nauja
kuriai kūrėsi labai sunkio
mis sąlygomis. Reikėjo iš 
nieku pasistatyti trobesius. 
isiRvti inventorius. Vvriau
svbė davė paskolas, gelbėjo 
kiek galėjo. Apskritai, nau
jakuriai per trumpą laika 
kūrėsi ir pradėjo normaliai 
ūkininkauti, kiti net pra
lenkdami senus ūkininkus. 
Be šių reformų, žemės sau
sinimo darbai irRi pareika
lavo dauR lėšų. Ūkininkas iš 
savo na j amu rimtu žemės 
sausinimo darbu neRalėio 
nadarv+i O tas darbas Lie
tuvos žemei buvo labai rei- 
kalinp-as. nes jis prisidėjo 
nrie dirvų, nievn paRerinimo. 
o su tuo ir derlingumas pa
kilo.

Svetimųjų okupantu tvar
komas žemės ūkis buvo la
bai atsilikęs ir nenašus. Di
džiojo karo metu jis buvo la
bai suardytas ir nualintas.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
tiek vyriausybė, tiek ūkinin
kai visomis jėgomis daug 
dirbo, kol atstatė karo su
naikintą ūkį. Jau buvo pra
dėta varyti plati vaga pada
ryti ūkį modernesnį, ūkinin
ko gyvenimo sąlygas leng
vesnes. Bet šis užsibrėžtas 
didelis darbas liko iš pama
tų suardytas naujųjų oku
pantų. Ta žemelė, prie ku
rios lietuvis ūkininkas per 
šimtmečius buvo prisirišęs, 
staiga liko iš jo rankų atim
ta. Jos teisėtasis savinin
kas liko tik laikinu pastum
dėliu, komisaib „malonės” į- 
rankiu. Daug nelaimių lie
tuvis ūkininkas buvo pergy
venęs, bet šioji paskutinio
ji yra viena sunkiausių ir 
skaudžiausių.

Kylant žemės ūkio pro- 
duktingumui, savaime kilo 
prekyba ir pramonė. Minė
tų kooperatyvų krautuvės 
buvo ūkininkų lietuvių ran
kose. Reikia pažymėti, kad 

I rusų laikais, taip pat ir oku
pacijos laikais, prekyba veik 
išimtinai buvo kitataučių 
rankose. Paskutiniais nepri- 
kausomos Lietuvos gyveni
mo metais jau didelis nuo
šimtis prekybos ir pramo
nės perėjo į lietuvių rankas. 
Prekybos ir įvairios amatų 
mokyklos, pačios vyriausy
bės teikiama pagalba, atida
rė lietuviams duris į preky
bą ir pramonę. Išaugo dide
lis skaičius privačių bendro
vių, kurios jau buvo pradė
ję plėstis didesniu maštabu. 
Kaip, pav. amerikiečio Ku- 
činsko-Pabedinsko b-vė, sa
vo lininiais gaminiais aprū
pindavo vietos pareikalavi
mus, net buvo susirūpinta ir 
eksportu. Panašios privačios 
bendrovės ir įmonės tvarkė
si labai pavyzdingai. Dabar 
jos visos jau liko nusavintos* 
svetimųjų Lietuvos valdyto
jų-

Įmonės, kurios išaugo iš 
pasiskolinto lito, darbštumo 
ir sumanumo dėka, dabar 
jau skaitomos buržuazinės 
santvarkos liekana, reikalin
gos konfiskavimo „darbinin
kų” naudai. Lietuvis uja
mas per šimtmečius, prie 
nepriklausomos Lietuvos gy
vai reiškėsi prekyboje ir 
pramonėje, dabar vėl liks 
nustumtas į paskutines ei
les, vėl svetimieji užims pir
menybės. Menka prieškari
nė Lietuvos pramonė 
visai karo sunaikinta, 
priklausomai Lietuvai 
atstatyti sunaikintoji 
monė, ia išplėsti. Kaip 
tėme, ji išaugino daug naujų 
pramonių, kurių ir prieš ka
rą Lietuvoje nebuvo. Kaip 
nav., sviesto, mėsos, cukraus 
ir k.t.

Atsiradus didesniems fa
brikams, dirbtuvėms, savai
me aišku, kilo ir paprasto 
darbininko būklė. Ypač svar
bu pabrėžti, kad vvriausvbė 
pati prižiūrėdavo darbininko 
nadėti. sąlygas dirbtuvėse. 
Tuo buvo užkirstas kelias i- 
vairiems darbdaviu išnaudo- 
iimams. kaip kad pasitaiko 
labai dažnai ir pas mus 
Amerikoje. Patalpos netin
kamos dirbtuvėms turėjo bū
ti nerremontuojamos. ori tai
kintos higienos reikalavi
mams. Paskutiniu laiku ir 
mažiausioje dirbtuvėlėie tu
rėjo būti duodama karštas

Atstovybei

Hartford, Conn. ■ 
jo 3-5 d.d. Švč. Trejybės 
tuvių parapijoje įvyk 
Vargonininkų ir Chorų i 
jungų seimai, kuriuos glo 
prelatas kun. Jonas Am y - ■ - * 
tas. Rugsėjo 3 d. vaki 1‘ -v. . v. . duntinybes tumus,ruošiamas s u s 1 p a zimm -1 J 
Rugsėjo 4 d. bus prade 
vargoninkų seimas, o rug 
jo 5 d.—C 
seimų reikalais prašo 
kreiptis pas muz. J. Ba į Rugpiūčio 11 d. 
51 Capitol Ave. ............. “ ‘
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biai Kongreso nario vietai. Drake-Dragūno darbas res
publikonų partijoje savaime traukia daug lietuvių į arti
mą ryši su respublikonais. Daugeliui lietuvių labai pa
tinka respublikonų kandidato Wendell L. Willkie asmeny
bė. jo paskelbta politinė filosofija, jo pažiūros į valstybės 
reikalų tvarkymą, jo tiesūs žodžiai, jo atvirumas visais 
svarbiausiais klausimais.

Nežiūrint įvairių nuomonių ar pažiūrų skirtumu, mes 
kviečiame lietuvius Amerikos piliečius aktyviai dalyvauti 
šios šalies politiniame gyvenime. Gyviau dalyvaudami 
visose gyvenimo srityse, galime daugiau paramos susi
laukti ir savo tėvų-protėvių žemei, kuriai primestas var
das. skurdas, žiauri priespauda, nepakenčiama verenia. 
Dalvvavimas politiniame gyvenime yra svarbi dirva, ku
rios negalima palikti. 8

vanduo arbatai, pietų ar už
kandžių metu, žiemos lai
ku, tas turėjo didelės reikš
mės darbininkui. Taip pat 
turėjo būti įrengtos praus
tuvės, kurių anksčiau ir di
džiosios dirbtuvės neturėda
vo. Visos didesnės dirbtu
vės, fabrikai turėjo įrengtas 
pirtis — dušus, kuriais nau
dodavosi ne vien dirbą toje 
dirbtuvėje darbininkai, bet 
taip pat ir jų šeimos. Kaip 
Lietuvos ūkiui gerinti, taip 
ir miesto darbininko būklei 
kelti reikėjo dar daug darbo 
įdėti. Per tokį trumpą ne
priklausomos Lietuvos gyve
nimo laiką sunku iš karto 
visose srityse padaryti rei
kiamą, vienodą pažangą. Y- 
pač kad tai buvo pirmieji 
bandymai, pareikalavę 
mažai klaidų. Valstybės 
venime tie keleri metai 
tik akimirksnis. Viskas
pirmyn, visur buvo žymu pa
žanga. Vienur lėčiau, kitur 
kiek smarkiau. Visi lietu
viai kaip bitelės ramiai tru- 
sė, dirbo, tikėjos geresnės 
ateities visam kraštui. Deja, 
tos skaisčios viltys liko stai
giai palaužtos.

Daug sunkumų reikėjo nu
galėti tvarkant jaunos val
stybės krašto ūkį, visą eko
nominį gyvenimą. Bet lygiai 
nelengva buvo ir su užsienio 
prekyba. Reikia atminti, kad 
Lietuvos jaunas ūkis turėjo 
neatidėliodamas stoti į pa
saulinės rinkos konkurenci
jos sūkurį. Čia reikėjo susi
tikti su šimtus metų gamy
bos ir prekybos praktiką tu
rinčiais konkurentais, išle
pintų Vakarų Europos var
totojų skonių. Su džiaugs
mu tenka pasakyti, kad Lie
tuva užsienio rinkoje susi
darė sau vagą, iškovojo sau 
vietą, nors ir sunkiai, nors 
ir ne greitu tempu. Ekspor
to kilimo eigą parodys aiš
kiai šie duomenys. 1920 m. 
Lietuvos eksporto (užsieniui 
parduotų prekių) vertė sie
kė tik a-pie 52 milijonus litų 
tuo tarpu, eksporto vertė 
1937 met. jau siekė per 208 
mil. litų. Lietuva daugiau
sia įsigalėjo pasaulio rinkose 
savo maisto produktais, gy
vomis kiaulėmis, mišku ir jo 
gaminiais. O čia juk buvo 
labai didelė ir negailestinga 
konkurencija iš tų valstybių 
pusės, kurios šimtmečiais 
tuos produktus gamino ir 
savo geromis prekėmis senai 
buvo užkariavusios rinkas. 
Taigi, tik konkurencine kai
na, tik aukštų produktų ko
kybe galima buvo atkelti 
kietai uždarytus pasaulio 
rinkos vartus. To nebūtų 
buvę galima atsiekti pavie
niams ūkininkams, jei nebū
tų buvę sukurta centrinių 
ūkio organizacijų, jei pati 
valstybė nebūtų prižiūrėjusi 
visu griežtumu tų produktų 
gamybos ir paties eksporto.

Nėra abejonės, kad, artė
jant Lietuvos laisvei dauge
lis, buvo susirūpinę: ar už
teks Lietuvos valstybei ūki
nių gėrybių nepriklausomai 
tvarkytis? Ar atsiras žmo
nių ir pajėgų sėkmingai va
dovauti Lietuvos ūkiui ir fi
nansams? Ar neteks pasi
duoti kieno nors svetimai 
ūkinei ir finansinei globai? 
Tam rūpesčiui buvo pagrin
do, nes ir didelės valstybės, 
kurios nesugeba ūkiškai sa
varankiškai tvarkytis, silp
nina savo laisvę, nes pasida
ro kitų valstybių įrankiu ir 
lieka tik iš vardo nepriklau
somos.

Lietuva per savo trumpus 
nepriklausomo gyvenimo 
metus pašalino visas tas 
abejones. Iš karo griuvėsių 
atsistačiusi, ji ūkio reikaluo
se vijosi kitas valstybes, am
žiais senesnes už ją, pradėjo 
lenktynes pasaulio rinkoje. 
Sunkiai pergyveno visus 
sunkumus, be svetimos val
stybės pagalbos, ir visur į- 
rodė savo savarankiškumą. 
Lietuvos ūkis ir finansai tu
rėjo tvirtą pagrindą skais
čiai ateičiai. Tas trumpas 
nepriklausomo gyvenimo 
momentas įrodė faktais, kad

Pranas žižmaras, Vil
niaus lietuvių jaunuomenės 
vadas, komunistų atleistas iš 
įvairių pareigų, paliktas be 
darbo. Jo likimas nežino
mas. Visi atsimename jo 
žygius ginant lietuvių garbę 
1938 m.

$ valdininkai mėgi- 
jįsiveržti į rūmus, bet 
išbuvo įsileisti. Po 
•itiĮ ambasada oficia- 
jješė vokiečių vyriau- 
i»ae Lietuvos „prijun- 
i prašė pagalbos už- 
pasiuntinybei.. Rug- 
13 i pik. Škirpa gavo 
$iĮ valdžios patari
mus perleisti. Pasiun- 
įįrpa turėjo to pata-
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Klaipėda. — Buvęs Palec
kio vyriausybėje finansų mi- 
nisteriu inž. Ernestui Galva
nauskui pasisekė pabėgti į 
Klaipėdą, kur jis laikinai ir 
apsigyveno. Tiek Klaipėdo
je, tiek kitose Vokietijos pa
sienio vietose susirinko ge
rokas būrys atbėgusių lietu
vių. Jų padėtis apverktina, 
nes jie metė viską ką turėjo. 
Kai kurie iš pabėgusių pa
reiškė, kad jie bėgtų ir į 
pragarą, kad tik nebūtų so
vietų rojuje.

Washington. — Jungti 
Amerikos Valstybių sau 
mos, oro ir vandens kari 
menė rugpiūčio 27 d. pa; 
kė taikos metu aukščiai 
dydžio—tą dieną turėta 9 
807 ginkluoti vyrai, įs 
tant ir atsarginius. K .... 
laivyne yra 154,516 kai ^usyt!, bet paprašė 
sausumos kariu omenė; 
303,000; tautinėje milici 
—238,000. Kiekvieną mė 5^ narYs nesutinKa 
sį į sausumos kariuom gagentais susitikti 
dabar įstoja per 30,000 s; ’ ’ J”
norių. Praeitą savaitę į 
riuomenę įstojo 8,449 s; 
noriai.

a j raktai bns pasiųsti 
^užsienių reikalų mi- 
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pūčio J4 d., kaip pra
bus Šveicarijos laik- 
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Rentas iš Berlyno, 
■ Otavos pasiuntinybės 
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Lietuvos Pasiuntinybės 
Berlyne patarėjas Juozas 
Kajeckas su žmona ir vaiku 
atvyksta į J. Amerikos Val
stybes nuolatiniai apsigy
venti. Iš Lisbonos mano iš
vykti rugsėjo 19 d.

J. Kajeckas yra gimęs 
1897 m. Shenandoah, Pa. ir 
dėlto gavo Amerikos pasą. 
Jis baigė du universiteto fa
kultetus—teisių ir politinių 
mokslų. Užsienių reikalų 
ministerijoje tarnauja nuo 
1929 m. Buvo pasiuntinybės 
Londone sekretorių, vėliau 
pasiuntinybės centre patarė
ju ir nuo 1939 m. pasiunti
nybės patarėju Berlyne, šias 
pareigas ėjo iki Lietuvos 
prijungimo prie SSSR.

San Francisco. — Ilgame
tis senatorius Hiram John
son laimėjo Kalifornijos 
respublikonų ir demokratų 
nominacijas senatoriaus vie
tai. Jam teko kovoti prieš 
penkis demokratus ir tris 
respublikonus. Kovą jis lai- 
mėio labai lengvai.

Prieš nominacijų rinkimus 
prezidentas Roosevelt buvo 
viešai pareiškęs, kad senato
rius Johnson nebėra libera
lus. Jisrėmė Roosevelta 1932 
metu, bet vėliau ju pažiūros 
labai pasidarė skirtingos. 
Roosevelt norėjo Johnson 
pralaimėjimo.

New Yorko advokatas G laikraščių kores- 
mąn, kurs yra Trockio t Ant pasiuntiny - 
to valdytojas. Trockio a 
mieji rūpinosi gauti leičl 
atgabenti jo kūną į Amei "soualas.^ 
ir čia palaidoti, bet Am 
kos vyriausybė atsisakė į 
šymą patenkinti.

Meksikos policija Tro< 
žudiką iš ligoninės pargj 
no į stipresnę priežiūrą, 
žudikas buvo Trockio pat 
mas asmuo, bet kuris, 1 
manoma, tikrovėje buvo 
vietų Sąjungos žvalgi 
agentas.

V. Miglinau, 48 m., sugau
tas imant iš miesto pašalpą, 
kai jis dirbdavo ir gaudavo 
savaitinės algos 35 dol. ir ve
teranų pensijos 30 dol. mėn. 
Nubaustas 3 mėn. kalėti ir 
500 dol. užsimokėti.

Lietuva Rali ir sugeba be jo
kios svetimos pagalbos tvar- 
kvti savo reikalus, tvarkyti 
savo ūki. finansus. Taip pat 
irodė, kad sugeba ne vien 
tvarkvti. bet ir vesti juos 
pažangos keliu.

(Bus dauRiau)
EI. Bartkevičiūtė

Škirpa kreipėsi į mi- 
kalba, kurioje išdėstė 
i pareikšdamas esąs 
tas palikti pasiunti- 
ramus, bet pirm to vi
ta pasiuntė į Lietu- 
lilisi, kad neįmanoma 
i į tėvynę ir paties ru
svo žodį užbaigė vil

MINČIŲ ŽIUPSNEI kad -ia su’irinįę 
3 iš Lietuvos pabėgu- 
:erikos piliečių, kurie

Eleonora BartkeviėiM įR vyksta į'Sve[il. 
hr gi vyksią į Ame- 
ta jie atpasakos tik-Lietuviai! Jūs dirbat, 

kiat, plušat, jūs kuriat 1 jr ragįng žmones 
tuvos ateitį! Nepamirš aietuvos išlaisvini- 
kad visas jūsų darbas t j, b pasiuntinvbės 

?U° “• susirinkusieji
pagarbą nepriklau- 
jetuvos vėliavai ir 1 

liko pasiuntinybės rū-

už Lietuvos išlaisvini-

įdringais
Juo platesnis akiratis, 

aukščiau mes stovime, 
aukščiausias taškas, nuo h Kleopatra į kamba
rio galima žiūrėti į gyvi arėme pečiais į duris 
mą, yra amžinybės tašl 
Jei neišleisime iš akių 
mūsų galutinio tikslo, gyi nuo kurių "ji stengė 
nimo mažmožiai nedangs iratyti, nublokšti. Bei 
mums didelių ir svarbių $ nuo savęs pabėgti 
lykų ir neviešpataus ant i j) iš širdies kaip šiuk 
SU- ^Eugenijų, tik įrė

delnus, krūtinę kit
okios susijaudinime

ėsti Eugenijų, tik įrė 
šs vienam taške, vir 
^išus ir pati save

Wo, kai privilko j: 
^žingsniai prie lange 
■galva prie krašto a1 

po, mintys nuskrid 
Jpilkų horizontų.

_ Cheh vyzdžiai tarj 
’gėrę visą melsvą ji 

Liūdesys, gal būt, yra '»lvo VIS naujais : 
i i , 2 ____»■ i tvm rmrcmin alroityrų versmių skei 

birių/ nebuvo gal 
_ Mal ašaromis, tik v 

'kovosfbaltiniais, šv; 
*t pro ' sielą slenka: 

tais, s

gautų prizus; kiti—kad 
rvtusi ir žiūrėti, kas, kur 
sitiks. Tos1' dvi rūšys tt 
tu būti atskirtos—nes s 
tikę tikrai 'vieni kitų gė 
sis.

padarytų savo darbus ^grumiančiais.
U . . .

Mintys, o šird 
Susvaigus s 

^lėlį, apsiknia 
ytum kas pl 
Įmonėj beld 
ško atbalsie
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artford, Conn.-k 
-5 d.d. švč. Trejytį' 
ių parapijoje į 
■gonininkų ir Chorą 
gų seimai, kuriuos i 
latas kun. Jonas į 
.. Rugsėjo 3 d. ty 
išiamas susipaį^ 
Lgsėjo 4 d. bus r*

Lietuvos pasiuntinys Ber
lyne, gen. štabo pulkininkas, 
K. Škirpa, kaipo paskirtas 
Lietuvos atstovu prie Vokie
tijos valdžios, turėjo pa
klausyti tos vyriausybės pa
tarimo ir rugpiūčio 14 d. pa
liko pasiuntinybės rūmus.

mus.
Prieš išvykdamas, pik. 

Škirpa paliko ant stalo at
skleistą inventoriaus knygą, 
kurioje įrašė:

„Rusų okupantų žiniai.— 
Jūsų principai—slopinti žmo
nių laisvę, griauti kultūrą ir

rgoninkų seimas, o J 
5 d.—Chorų s-gogd 

imu reikalais J 
’eiptis pas muz. ų 
L Capitol Ave.
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Washington. - 
Amerikos Vaistyto 
nos, oro ir vandens I 
menė rugpiūčio 21 įl 
kė taikos metu ao 
dydžio—tą dieną tojįl 
807 ginkluoti vyrį j 
tant ir atsarginių g 
laivyne yra 154,5111 
sausumos kariu®! 
303,000; tautinėje ji 
—238,000. Kiekvieįl 
sį į sausumos kaiti

■ j dabar įstoja per 30$| 
• | norių. Praeitą sad 
-1 riuomenę įstojo 8$ 
į | noriai.
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Dar rugpiūčio 9 d. Sovietų 
ambasados valdininkai ban
dė pasiuntinybės rūmus per
imti, tačiau su jais į kalbas 
neįsileista. Rugpiūčio 11 d. 
5 Sovietų valdininkai mėgi
no jėga įsiveržti į rūmus, bet 
tarnų nebuvo įsileisti. Po 
to sovietų ambasada oficia
liai pranešė vokiečių vyriau
sybei apie Lietuvos „prijun
gimą” ir prašė pagalbos už
imti pasiuntinybei.. Rug
piūčio 13 d. pik. Škirpa gavo 
iš vokiečių valdžios patari
mą rūmus perleisti. Pasiun
tinys Škirpa turėjo to pata
rimo paklausyti, bet paprašė 
24 vai. laiko ir pareiškė, kad 
nei jis, nei joks kitas Pa
siuntinybės narys nesutinka 
su Sovietų agentais susitikti 
ir kad raktai bus pasiųsti 

i vokiečių užsienių reikalų mi- 
Į nisterijon.

Rugpiūčio J4 d., kaip pra
neša žymus Šveicarijos laik- 

| raščio „Journal de Geneve” 
I korespondentas iš Berlyno, 
I ant Lietuvos pasiuntinybės į rūmų buvo iškabinta Lietu- 
I vos vėliava aprišta gedulo į kaspinu. Ties pasiuntinybe I susirinko pora šimtų iš lie- 
I tuvių kolonijos Berlyne I žmonių ir laikraščių kores-

Ant pasiuntiny-

grobti svetimą turtą. Pagro
bėt Lietuvą, klastingai pa- 
glemžėt jos valstybinę nepri
klausomybę, užgrobsite ir 
šiuos nepriklausomos Lietu
vos rūmus. Bet teisingumas 
yra stipresnis už smurtą. 
Atsiskaitymo valandos neiš
vengsite!”

1 vai. 10 min. trimis auto
mobiliais atvyko Sovietų 
ambasados valdininkai, ku
rie duris rado užrakintas. Po 
to jie nuvyko ieškoti raktų 
vokiečių užsienių reikalų mi
nisterijom Į rūmus įėjo 4 
vai. p.p., įžūliai nuplėšė nuo 
pasiuntinybės 
vos vėliavą ir 
kus užrašus.

Pasiuntinys
sas pasiuntinybės persona
las, net kurjeriai (išskyrus 
vieną), su šeimom atsisakė 
grįžti į Sovietų Rusijos pa
grobtą Lietuvą ir liko gy
venti Vokietijoje.

Lietuvos p a s i u n tinybės 
personalas Berlyne sudėjo 
gražią auką Lietuvos atsta
tymo fondo užuomazgai.

(L. G. K. New Yorke)

P. Vaičiūnas

NEMUNAS

Skaidriai, svajingai, pro kaimą, pro dvarą,
Nemunas bėgdamas vingį vis daro,

Tartum lietuvio mintis rūpestinga, 
Tartum jis Baltijon kelio pristinga.

Kaip čia nebėgsi, ramiai nebanguosi: 
Smėlis, kaip auksas, taip žalia krantuose!

Mylią prabėgai—vėl kalną aplenki, 
Sveikink milžinkapį, džiaukis palanke.
Nemuno pievos—žiedų, kaip daržely!
Rodos, vainikai Nemunui želia!

Nemunui gera. Jis tivuliuoja.
Jį čia lietuvio daina taip liūliuoja.

Dar paviešėt čia! Nors vieną dar vingį!
Nemunas neskuba, bet ir netingi.

Skaidriai vingiuoja per savąją žemę— 
Lai sau kiekvienas jėgų iš jo semia!

Lydi jį girios, bažnyčios ir svirtys ...
Nemunui liūdna su Lietuva skirtis ...

RUMUNIJA ATMETA
VENGRŲ REIKALAVIMUS

Bukareštas. — Rumwiijos 
vyriausybė pirmame pasita
rime su Vengrijos atstovais 
atsisakė patenkinti Vengri
jos reikalavimus teritorijos 
grąžinimo reikalu. Rumunai 
sutinka atiduoti Vengrijai 
tik 13,000 kvadratinių kilo
metrų su apie puse milijono 
gyventojų (Vengrijos reika
lavimas paliečia 3,700,000 
gyventojų).

Rumunai su bulgarais jau 
susitarė. Bulgarijai grąži
nama pietinė Dobrudža.

BENDRAS GYNIMASIS SU 
KANADA

ATEIVIŲ REGISTRAVIMO 15 KLAUSIMŲ

1. (a) Mano vardas .........................................................................................................
(pirmas arba krikšto vardas) (vidurinis) (Pavardė)

(b) Aš atvykau į Jung. Amer. Valst. šiuo vardu .............................................
(c) Aš taipgi buvau žinomas sekančiais vardais .............................................

(paduok vardą po tėvais, jeigu ištekėjusi moteris, profesionališkus 
vardus, pramanytus vardus, ir kitokius vardus): ...............................

2. (a) Aš gyvenu .............................................................................................................
(gatvės adresas ar kaimas) (miestas) (Apskritis) (Valstybė)

(b) Mano pašto adresas ...........................................................................................
(Paštas) (valstybė)

3. (a) Aš gimiau .............................................................................................................
(Mėnesis) (Diena) (Metai)

(b) Aš gimiau, (arba netoli) .................................................................................
(Miestas) (Apskritis) (šalis)

4. Esu pilietis ar valdinys .............................................................................................
(šalis)

rūmų Lietu- 
visus lietuviš-

Škirpa ir vi-

Meksikos Miestai 1 
žudyto Leono Trockį 
sudegintas nigpi 
Sudeginimo metu J 
policijos atstovai 
našlė, artimi šalia 
New Yorko advotet 
man, kurs yra M pondentai. 
to valdytojas. Trol bės balkono pasirodė min. 
mieji rūpinosi gar! Škirpa ir visas pasiuntiny- 
atgabenti jo kūną! bės personalas.

'bės! ir čia palaidoti, < 

 

>zas 1 kos vyriausybė atei 
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Lietuviai! Jūs ii 
kiat, plušat, jūs J] 
tuvos ateitį! V 
kad visas jusi) d 
tik vertas, kiek d 
pasinaudoti, k® 
tęsti, plėsti, ad 
sveikas, galingas 
tos vaikas—jauĖj-

Pik. Škirpa kreipėsi į mi- 
įnią su kalba, kurioje išdėstė 
įvykius, pareikšdamas esąs 
priverstas palikti pasiunti- 

įnybės rūmus, bet pirm to vi- 
|sus baldus pasiuntė į Lietu- 
įvą ir gailisi, kad neįmanoma 
Įnukelti į tėvynę ir paties ru
imo. Savo žodį užbaigė vil- 
Itimi, kad Lietuva vėl bus iš- 
llaisvinta.

Iš minios dar kalbėjo vie
kas Amerikos lietuvis, saky- 
[damas. kad čia susirinkę 
{daugelis iš Lietuvos pabėgu- 
Įsių Amerikos piliečių, kurie 
gper Berlyną vyksta į Švedi- 
jją, iš kur gi vyksią į Ame- 

'iką. Ten jie atpasakos tik- 
•ą padėti ir ragins žmones 
rovoti už Lietuvos išlaisvini
mą. Po to pasiuntinybės 
personalas ir susirinkusieji 
įtidavė pagarbą nepriklau
somos Lietuvos vėliavai ir 1 
[ai. paliko pasiuntinybės rū-

Pulk. Kazys Škirpa, Lietu
vos Įgaliotas Ministeris Ber
lyne, maždaug šitaip dalyką 
atpasakojo:

„Iki aštuntos rugpiūčio 
Kaunas įvairiais būdais ban
dė mane priversti apleisti 
Pasiuntinybės rūmus, bet 
jam tai nepavyko. Aštuntą 
rugpiūčio Glovackas, (nau
jai atsiradęs bolševikas-di- 
rektorius), telegrama įsakė 
Pasiuntinybės ir Konsulatų 
veikimą sustabdyti, jų turtą 
ir archyvus perduoti sovie
tams, o personalui įsakyti 
tuojau grįžti Lietuvon, šio 
neteisėtos vyriausybės duoto 
įsakymo pildyti negalėjau.

„Devinto rugpiūčio Sovie
tų Ambasados pirmas pata
rėjas Tichomirov su kitu 
valdininku atsilankė Pasiun
tinybėje ir bandė ją perim
ti iš Pasiuntinybės patarėjo 
Kuzminsko, kuris atsakė 
esąs nekompetetingas ją 
perduoti. Nurodė kreiptis į 
manę, kaipo Pasiuntinybės 
viršininką. Nepripažindami 
manęs Pasiuntiniu, rusai su 
manim kalbėti vengė ir išsi
nešdino.

„Dešimto rugpiūčio vienas 
Sovietų Ambasados narys 
dar bandė surasti mano ben
dradarbių tarpo kas sutiktų 
perduoti Pasiuntinybę,' bet 
tokio nesurado, net jauniau
sias mano bendradarbių Ba
ronas atsisakė su patelefona
vusiu rusų pasimatyti ir im
ti išdaviko rolės.

„Sekmadienį vienuolikto 
rugpiūčio rusai bandė įsi
veržti Pasiunti nybėn jėga. 
Devintą valandą ryto atvyko 
prie Pasiuntinybės Sovietų 
Ambasados automobiliu pen
ki vyrai su Tichomirovu. Pa
reikalavo juos įleisti į Pa
siuntinybės rūmus. Mano į- 
sakymu nebuvo įleisti: kam
barinė Balsaitytė užrakino 
geležinius vartus palikdama 
okupantus stovėti gatvėj. 
Rusai išbuvo prie Pasiunti
nybės vartų apie dešimt mi
nučių paskum nuvažiavo.

„Tačiau rugpiūčio 14 die
ną susidėjusiomis apystovo- 
mis širdgėlos slegiamas nu
tariau Pasiuntinybės rumus 
apleisti”.

Kas dėl Lietuvos Pasiunti
nybės Romoje, tai ten pasi
kartojo veik ta pati istorija 
kaip Berlyne. Rugpiūčio 22 
dieną rusų ambasados val
dininkai pareikalavo Lietu
vos Pasiuntinybės namą sau 
ir net drįso jėga grasinti. 
Tačiau p. Stasys Lozoraitis, 
grasinimų n e p a i s ydamas. 
Pasiuntinybės užleisti visai 
nesirengia.

Vėliausios žinios iš Kauno 
nusako, kad rusams okupan
tams patiko naujoji Kauno 
statyba. Kaunan atvyksta 
net keliolika šimtų rusų rau
donarmiečių šeimynų apsi
gyventi, o Paleckis turįs pa-

PRADĖTAS NEPILIEČIŲ 
SURAŠYMAS

Rugpiūčio 27 d. pradėtas 
Amerikoje gyvenančių nepi- 
liečių surašymas. Visose paš
to įstaigose galima gauti pa
vyzdinių blankų, kur sura
šyti visi klausimai. Šiame 
„Amerikos” numeryje visi 
klausimai atspausdinti lietu
viškai. Prašom išsikirpti ir 
pasinaudoti jais, atsakinė
jant į valdžios paruoštų 
blankų klausimus.

Visi nepiliečiai būtinai pri
valo užsirašyti. Užrašinėji- 
mas bus atliekamas iki Ka
lėdų. Laiko daug, bet ge
riausia atlikti kiek galima 
anksčiau, nes nustatyto lai
kotarpio gale bus didelis su
sigrūdimas. Visi nepiliečiai 
turi atlikti šią pareigą. Ra
giname visus lietuvius nepi- 
liečius užsirašyti. Tegu ne
lieka nė vieno lietuvio, kurs 
nusižengtų šiam įstatymui.

Kas turi kokių neaiškumų, 
prašom ateiti į „Amerikos” 
įstaigą, kur suteiksim paaiš
kinimų. Neklausykite jokių 
agentų pasisiūlymų patar
nauti už atlyginimą. Užsira- 
šymas nieko nekaštuoja.

Dies tyrinėjimo komitetas 
praneša, kad Hollywoodas 
pilnas komunistų. 42 filmų 
vadai esą komunistai. Kai 
kurie jų komunistų propa
gandai aukoją po 500 dol. 
mėnesiui. Pranešimas įteik
tas valdžiai.

Washington. — Rugpiūčio 
18 d. prezidentas Roosevelt 
iš savo Hyde Park namų bu
vo nuvykęs į Ogdensburg, 
N. Y., kur susitiko su Ka
nados ministeriu pirminin
ku Mackenzie King ir susita
rė dėl bendros veiklos Ame
rikos žemyno apsaugos ir 
gynimo reikalu. Susitarta 
turėti abiejų šalių tarybą, 
kuri paruoš planus, kaip tik
sliausiai apsaugoti Amerikos 
šiaurę nuo galimų įvairių 
pavojų.

MASONŲ TURTAS 
ATIMTAS

Vichy. — Prancūzijos vy
riausybė uždarė masonų or
ganizaciją, o jos turtą per
ėmė valstybės žinion. Rug
piūčio 15 d. pirmą kartą po 
daugelio metų prancūzai ka
talikai galėjo turėti laisvas 
tikybines procesijas miestų 
gatvėse.

Masonų sąjunga turėjusi 
50,000 narių, kurie visi buvę 
įtakingi valstybės gyvenime. 
Organizacijos turtas bus 
parduotas iš varžytinių.

UŽDRAUDĖ PARDAVINĖ
TI NEŠVARIUS 

SPAUDINIUS

skubomis kraustytis į Vil
nių. Kaunas tapęs raudono
sios armijos centru prieš įsi
vaizduojamą priešą.

Mayoras LaGuardia pasi
kvietė nešvarios spaudos lei
dėjus ir griežtai jiems pasa
kė, kad New Yorke jų leidi
niai nebegalės būti pardavi
nėjami. La Guardia išskai
čiavo per 40 „žurnaliukų,” 
kurie spaudino tvirkinančią 
medžiagą, įvairius nepadoru
mus, nepadorius paveikslus 
ir pan. Policininkams įsaky
ta aplankyti laikraščių par
davinėjimo vietas ir išvalyti 
jas nuo šlamštų.

Prancūzijos valdžiai vo
kiečiai uždraudė kraustytis 
i Paryžių. Jie turi pasilikti 
Vichy.

,'[ Marija Aukštaitė

eSSlAudringais Vieškeliais
(Tęsinys)Juo platesnis

aukščiau mes | Įbėgus Kleopatra į kamba- 
aukščiausias tėtelį, atsirėmė pečiais į duris, 
rio galima Apvožė delnus, krūtinę kil-

rinkimus
eit buvo
i senato-
a libera-'.Jei neišleisi® [angos, nuo kurių ji stengė- 
elta 1932 mūsų galutinio# atsikratyti, nublokšti. Bet 
pažiūros

rio galima i®
mą, yra amfcfbjo neaiškios susijaudinimo
Jei neišleis®'[angos, nuo kurių ji stengė-

Įstengė nuo savęs pabėgti, 
kirtingos.!mums dideli^galėjo iš širdies kaip šiuk- 

Johnson lykų ir neviO? išmesti Eugeni jų; tik įrė-

nimo mažmoži

sų.

i, Brookly- 
lauja, kad' 
on St., po- 

l greituo- 
^kspress.

Us akis vienam taške, vir- 
ijo sumišus ir pati savės 
sigandus.
Ji nejuto, kai privilko ją

-t
Nėra nieko' v. . . - . , 

kas nori mė£ nkus žingsniai prie Jango,
išviro galva prie krašto at- 
iro rėmo, mintys nuskrido

5. (a) Esu (pažymėk vieną): (b) Mano vedybinė padėtis yra (paž. 1):
Vyriškos Moteriškos Pavienis (ė) ....... Vedes (usi) .......
Gimties ....... Gimties....... Našlys (ė) ....... Persiskyr. (usi).....

(c) Mano rasė yra (pažymėk vieną): Balta ....... Juoda .......
Japoniška ....... Kiniška ....... Kita .......................

, 6. Esu ........... pėdų ........... colių ūgio, sveriu ........... svarų,
turiu ............................. plaukus, ir .......................................  akis,

(spalva) (spalva)

7. (a) Paskutini sykį atvykau i Jung. Valstybes .... ...........................................
(uostas, ar įvažiavimo vieta) (menesis, diena ir metai)

(b) Aš atvykau .......................................................... ...
(Vardas laivo, Laivo Komp. ar kito transportacijos būdo)

(c) Aš atvykau kaip (pažymėk vieną): Keleivis ....... Laivo įgulos
narys ....... Pasislėpėlis laive ....... Kitas ...................................

(d) Aš atvykau į Jung. Valst. kaip: Pastovus Gyventojas ............
! Svečias ......... Studentas .........

Sutarties pirklys ...............
(Pažymėk vieną) Jūreivis .........

Svetimos valdž. valdininkas ...........
Svetimos valdž. vald. darb..............

Kitas .....................................................
(e) Aš pirmą sykį atvykau į Jung. Valstybes ...._.............................................

(Menesis) (Diena) (Metai)
8. (a) Išgyvenau Jung. Valstybėse ............................................................... metų,

(b) Aš ketinu apsilikti Jung. Valstybėse ...........................................................
(pastoviai apsigyventi ar kaip ilgai ketini būti)

9. (a) Mano paprastas užsiėmimas yra....................................................................
(b) Mano dabartinis užsiėmimas yra .................................................................
(c) Mano dabartinis darbdavis yra .....................................................................

kurio adresas yra ..............................................................................................
(gatvės adresas ar kaimo kelias) (Miestas) (Valstybė) 

ir kurio biznis yra ............................................................................................

10. Esu užsiėmęs, ar per pastaruosius penkeris metus užsiėmiau, ar ketinu 
užsiimti sekančia veikla....................................................................

Apart kitų informacijų, pranešk priklausymą, ar veiklą klubuose, 
organizacijose, draugystėse ............................................................................

11. Mano kariška ar jūreiviška tarnyba buvo .......................................
(šalis)

............................................... Nuo ............................... iki ...............................
(Kokiame skyriuje) (laiko) (laiko)

12. Aš prašiau (have) ....................... pirmų pilietybės popierių Jung. Valst.
neprašiau (have not) ................... Aplikacijos laikas .......................

Pirmi pilietybės popieriai gauti ............................................................................
(Laikas) (Numeris) (Miestas) (Valstybė)

Padaviau prašymą natūralizacijai ......................................................................
(Laikas) (Miestas) (Valstybė)

13. Aš turiu sekančias gimines Jungt. Valstybėse:
Tėvą (us) ....................... Vyrą ar žmoną ....................... Vaikus .....................

(nei vieną, vieną ar abu) (taip ar ne) (Skaitlių)

14. Aš buvau ............... suareštuotas ar apskųstas ar nubaustas už kokį
nebuvau ................. [prasikaltimą (mus). Tie prasikaltimai buvo:

Už ką Suareštavimo Diena Suareštavimo Vieta Kaip dalykas užb.

15. Per pastaruosius penkeris metus buvau (have been) ............... nariu ir
nebuvau (have not been) ...................

veikiau (narys jų, pareigūnas jų, ar darbininkas) organizacijose, atsida
vusiose pilnai iš dalies santykius, savo įtekme pastūmėti ar remti sve
timos valdžios politišką veiklą, viešus santykius ar viešą nusistatymą 
(policy) ..........................................................................................................................

m. , sugau-
. v -i l iįčLll (UllAi*11*1

r S JvA nemirti
ir gaudavo 
5 dol. ir ve-1 
>0 dol. mėn.
n. kalėti ir 
ėti.

Mirtis yĄ Ii, už pilkų horizontų, 
baisesnis Puikių akių vyzdžiai tary- 
gali amžinai

Liūdesys/ 
ras dalykas 
bet labai 

, jos veidui.

m sugėrę visą melsvą jū- 
, bangavo vis naujais ir 
p jais tyrų versmių sken- 
hiais, kurių nebuvo gali- 
I vadinti ašaromis, tik vi- 
Binės kovos šaltiniais, šva- 
ws, bet pro 1 sielą slenkan- 
-B vulkanų

jau prasideda alyvų krūmai 
iškeroję, šakas į visus šonus 
iškraipę, iš pašaknų tūkstan
tinėmis atžalomis buiniai iš- 
stembę. Tarp jų gumšo vie
nas, kitas geležinis kryžius, 
ažūrinėmis spragomis išmar
gintas, pigaus cino lašeliais 
aptaškytas, dirbtinio aukso 
teptuvėlio ragavęs. Šis ka
pinių kampelis vadinamas 
„senais kapais”, kur norint 
pasilaidoti specialiai moka
ma kapų vadovybei tam tik
ras mokestis, nes čia papras
toje liaudyje įsigyvenęs pa
protys, kad šioji kapų dalis 
yra brangiausia ir gražiau
sia, todėl į čia skerbiasi pu
siau pasiturintieji, net ir ne
turtingesnės inteligentijos ši 
kapų dalis palaikoma.

Ir tiesa. Čia iš alyvų be
saikiško gausumo ištysę 
daugumas baltų aukštų ber
žų, kurių kasotos šakos ska
romis gaubia susigūžusius 
žemučius paminklėlius, tik 
kur ne kur ilgas, aukštas iš
tiesęs pilkai ar juosvai išda
žytas kryžiavones ąžuolo 
kryžius, dievadirbio išdroži
nėtas, savu, lietuvišku kultu, 
savais ornamentais išmar
gintas.

(Bus daugiau)

apžėlę, apaugę, į kuriuos čia 
pat stovėdamas beržas žiūri 
ir jų nesveiku patvarumu 
stebisi.

Už šių skurdžių vartelių 
dideli, velėnuoti kapai. Kai 
kuris net į mažą kalnelį pa
našus. O kai kuris visai į- 
dubęs, ir tik iš duobės, iš 
buinių žolių, kyšo neretas 
sulūžęs pilkas kryželis, kurs, 
dažnai viena rankute atsirė
męs į duobės žemę, parodo, 
kad čia ilsisi doro žmogaus 
dulkės, kurių nieks į relikvi
jas, į gražius auksu žiban
čius rėmelius neišneš, kad 
toms, nors ir doroms dul
kėms, amžinai lemta kapų 
kielikuose pasilikti, ir tik 
ant Sinojaus kalno, ange
lams užtrimitavus, suūžti, 
sulėkti, ir laukti, kada atsi
vers debesiai, ir Amžinas 
tiesų Sprendėjas nulems 
joms neribotų amžių laimę 
ir džiaugsmą.

Taigi, šie kapai, žemės 
grožio ir modernizmo nepai
so. Kai kuris dar užsikišęs 
žalią rūtą su raudona aguo
na, dumba ir slepiasi po ža
liais krūmais, kad be laiko 
keno nors kastuvas neatvož
tų, ir neišmestų rūpesčius 
palikusią kaukolę į tą pasau
lį, kuris vien tik kančiomis 
ir trūkumais ją ligi gyvas
ties netekimo privaišino.

Kiek pasuku^ į dešinę, čia

einu į kapinyną atlankyti 
motinėlės kapą.— Kleopat
ros akys apsivilko kažkuo 
maloniu, liūdesys susimėtė 
skruostais, lūpose dingo šyp
sena.

—Aš palydėsiu.— pasiūlė 
Eugenijus. Bet Kleopatra, 
vartydama serbento kekę, 
pažvelgė į jo akis ir pakratė 
galvutę.

—Ne, ne . . . Aš viena. Ži
nai, kad branginu vienumą, 
ypatingai ten, kur nuo tavęs 
pasilieka visas triukšmingas 
žemės klyksnys, o tyli ka
pų aplinkumos harmonija 
tiek daug pasako ...

—Tu vis su tomis svajo
mis, —subarė tėvas, širdy 
pajutęs gailesčio gijelę. 
—Viena ten nueisi, tai nera
si ašaroms galo.

—Neverksiu, tėtuši. O jei
gu ir verkčiau, išmokau 
verkti be ašarų.— Šie žo
džiai giliai įsigavo į tėvo šir
dį. Sužadino gilesnę meilę 
savo vaikui, sukūrė pasitikė
jimo ugnį, ir jis dabar pano
ro jai neprieštarauti.

—Eik. Tik nebūk ten iki 
vėlumos. Kapai ne broliai. 
Dar ten pribūsim.

—Ačiū, tėveli.
—Klevute, nunešk, motu

tei rožių,— pasiūlė Eugeni
jus. —Atsimeni tuos kerus, 
kuriuos abu įskiepinom? Da
bar ten tiek žiedų! Tamsiai

dų vartų akys, retomis gro
tomis apšstanguotos.

Pro vienus, labai didelius 
vartus, įnešdavo grabus tų, 
kuriuos lydėdavo gausios 
procesijos, daug ponijos ir 
kunigų, o tai jau tie grabai, 
toli nuo šių vartų ir nenulin
guodavo: nes čia stovi mar
muriniai paminklai beveik 
viens prie kito. Viens už ki- 
kitą gražesni, brangesni, iš
kilmingesni, puošnesni Ap
kabinti girliandų vainikais, 
sustirusių krizantemų blėti- 
niais žiedais, dirbtinų pal
mių lapų kryžiavonėmis.

Po šiais paminklais siau
ručiai išgražinti kapai, plo
ni ir ilgi, tarytum, į gorse- 
tus įvilkti, apiberti smulku
tėmis gėlėmis, kurios prisi
glaudę prie žemės be ilgų 
ūgių, tarytum, bijotų iškryp
ti iš savo užbrėžtų rubežių 
ir nenuklysti į svetimą zo
ną : čia ir nusileisdavo pa
rinktųjų grabai į senus rū
sius prie savo giminiu, bei 
mylimųjų

Antri vartai buvo siauru
čiai, seniai dažyti, apsitrau
kę rūdėsiais, vietomis apža- 
liavę. Šie vartai buvo toli 
nuo pirmųjų, tarytum, daug 
skurdesnis kaimynas, kurs 
apsivilkęs tik apiblukusia 
sermėga ir, apsiželdęs barz
da, kaip kad šie varteliai 
niekad nekarpomais krūmais

kruvinų koralų! Šį rytą no
rėjau visu glėbių išrovęs at
nešti ir pasodinti po tavo 
langu.

—Na, jau na. Nepradėk 
pinti poezijų.— sulaikė jį 
Kanklis, Kleopatra nuraudo, 
susimaišė.

—Norėčiau pinti poezijų, 
poezijas, bet. . .— prisiminė 
praeitos nakties tragediją 
sodo altanoje, jausmingai 
pažvelgė į Kleopatrą, šią va
landą jis troško jos akims 
vienu žvilgiu viską iškalbė
ti, bet Kanklis, pajutęs įsi
siūbuojančią padėtį, paėmė 
Eugenijų už parankės, ir 
abu išėjo į terasą.

Buvo gražus popietis. Sau
lė visai laisvomis šiltų spin
dulių pėdomis gulėjo me
džiuose ir žolėse, šildė žemę 
ligi svaigulingo kvaitulio, 
bėgo vis tolyn nuo beilgėj an
čių šešėlių ir platėjančių pa
ūksmių. Erdvė, mėlynu mus
linu apsivilkus, raičiojo vie
ną, kitą debesėlį, kurių bals- 
gani tumulai, atitrūkę pu
riais pluoštais nuo viens ki
to, driekėsi šilkiniais šyd- 
rais, pagražindami melsvą 
dangaus rūbą.

Kapų ketvirtainis dūkso jo 
užmiesty. Ištolo tūlavo me
džių vainikas, apvestas aukš
tų akmenų parkonu, iš kurio 
žiūrėjo dviejų geležinių juo

Už sienų daužėsi traškūs 
Eugenijaus žodžiai, susipin
dami į sveiką garsą, kurio 
protarpiais išklysdavo ir jos 
tėvo taurios kalbos palydė
jimai.

Staiga pasigirdo korido
riais žingsniai ir tėvo lazde
lės taukškėjimas į parketą, 
paskum lengvas pasibeldi
mas į jos kambarėlį.

Kleopatra pakilo, pasitai
sė sutaršytus plaukus, ir 
pribėgus atidarė duris.

—A, sveiki... — lengvu 
šypsneliu pasitiko tėvą ir Eu
genijų, kurs laikė už lanko 
balaninę pintinę, pilną iš
nokusių, raudonų serbentų.

—Pabėgai, ožka, o mes, 
matai!— nušposavo Eugeni
jus pridurdamas:

—Žadėjo ateiti tavo sim
patija mokytojas Garmus. 
Pas jį atvažiavęs koks ten iš 
Kauno! Veržiasi tave pa
matyti !

—Taigi, taigi. Gal čia ir 
atneš laimužė kokį portfe- 
liuotą?— erzino tėvas, norė
damas Kleopatrą išjudinti, 
pralinksminti.

—Gerai, jūs pasipiršliau- 
kite suėję. Mūs mieste tiek 
panų. A man atleiskite. Aš

užneštais, su 
imis besu grumiančiais.

u. . .
utys, o širdis 
Susvaigus su- 
iėlį, apsikniau-

Yra vyrų J 
pasaulyje, 1 
padarytą SI 
gautų pri^ 
rvtusi ir 
sitiks. To9i 
tu būti atsj 
tikę tikrai |

^vičiūtėisis.

iiereba be io- 
sralbos tvar
us, tvarkyti 
J s. Taip pat 
sba ne vien 
r vesti juos

įsriau)

Išvažiuosi 
lostėsi mi 
aptirpo, 
į į lozung, 
rrūtinę tarkytum kas plė- 
I draskė, sti^monėj beldė- 
įužienės laLško atbalsiai.

Skaityk ir platink savo 
laikraštį AMERIKĄ.
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PHILADELPHIA, PA.

Šv. Jurgio parapijos vaikų 
benas paskelbė „Blitzkrie- 
gą!” Jau visas mėnuo, kai 
visi vaikai ir jų mokytojai 
visomis galiomis skelbia sa
vo pirmą metinį pikniką, ku
ris žada būti didžiausias ir 
gražiausias, kuriam lygaus 
dar nebuvo Philadelphijoje. 
Vaikučių benas visai kukliai 
buvo pradėję savo pikniką 
rengti ir vien tik savo para
pijoje jį skelbti, bet kitos 
parapijos, sužinojusios, kad 
Ričmondiečiai rengia pikni
ką, stojo į talką ir paskelbė 
visoms apylinkės lietuviškom 
parapijoms Lietuvių Dieną! 
Tad, pradedant šiais metais 
rugsėjo pirmoji diena bus 
Philadelphijos Lietuvių Die
na.

Labai džiugu ir malonu 
matyti visas parapijas, visus 
lietuvius taip gražiai ir vie 
ningai veikiant. Tokios vie
nybės jau seniai Philadelphi
jos lietuviams katalikams 
reikėjo. O Ričmondiečiams 
dėkui, kad jie taip sumanin
gai ir apsukriai pasirinko 
geriausią savo piknikui die
ną, rugsėjo pirmą. Mat, jau 
keletas metų, kai mūsų „bro
liai” raudonskūriai yra pasi
rinkę tą dieną savo piknikui 
Kad jie savo pikniką rengtų 
vien tik savo plauko žmo
nėms, tai nieko niekas ir ne
sakytų, bet gaila prisipažin
ti, jog iki šiol daug mūsų ka
talikų lankėsi ir rėmė jų pik
niką. Dabar lietuviai kata
likai turės progos savuosius 
paremti ir su savaisiais pa
silinksminti.

Ričmondiečiai kviečia vi
sus į savo pikniką ne tik kad 
beną paremtų, ne tik kad vi- 

•fei .^gražjąį^-jpąsilinksmintų 
savi su savais susieitų, bet 
kad visi lietuviai galėtų ge
rai susipažinti su svarbiai
siais mūsų Lietuvos klausi
mais, kad išgirstų, kaip ir 
kas šiandien darosi Tėvynė
je. Tam tikslui Ričmondie
čiai pasikvietė gerai su Lie
tuvos būkle susipažinusius 
kalbėtojus. „Amerikos” re
daktorius Juozas B. Laučka 
ir Pennsylvanijos Universi
teto profesorius Alfredas 
Senn kalbės ir paaiškins,

te ragina važiuoti į Philadel
phijos šv. Jurgio beno pikni
ką. Kun. dr. Vitas Martuse- 
vičius dirba išvien su kun. 
Jeronimu Bagdonu, kad ta 
diena būtų sėkmingiausia.

Vaikučiai visomis savo 
jaunomis jėgomis stengėsi 
ir stengiasi plačiausiai ir ge
riausiai visiems visur pa
skelbti apie savo rengiamąjį 
pikniką. Praeitą sekmadienį 
visi beno vaikučiai turėjo 
anksti atsikelti ir ateiti iš
klausyti mišių 6 vai. rytą. 
Paskui išsidangstė į visas 
apylinkes lietuvių parapijas 
išdalinti savo „plakatus”, 
skelbimus. Visi vaikučiai bu
vo apsirengę beno drabu
žiais, u n i f o r m o mis. Visų 
apylinkės parapijų lietuviai 
buvo maloniai nustebinti, 
kai išeidami iš bažnyčios su
tiko mažus „pipirukus”, gra
žiai apsirėdžiusius, kurie vi
siems teikė ir dalino savo 
beno pikniko pakvietimus. 
Vaikučiai visur pribuvo, nie
ko neaplenkė. Jie iš tikrųjų 
paskelbė savotišką „blitz- 
kriegą”. Tą rytą mūsų vai
kučiai buvo šv. Kazimiero ir 
šv. Andriejaus parapijose 
Philadelphijoje, Aušros Var
tų par. Chester, Pa. ir šv. 
Jurgio par., Camden, N. J. 
Tie vaikučiai, kurie buvo 
nusidanginę net į Camdeną, 
gailėjosi, kad daugiau bilie
tų ir knygučių nenusivežė, 
nes Camdeno lietuviai supte 
apsupo juos ir visus bilietus 
ir knygutes tuojau imte atė
mė.

Vaikučiai taip susirūpinę 
savo pikniku, kad jie rengia 
ir kelio rodykles — „signs”, 
kaip ir kur važiuoji. Jie 
man aiškino, kad, važiuojant 
iš Philadelphijos, reikia im
ti Frankford Ave. ar kitaip 
vadinant, Route 13, ir va
žiuoti už City Line tuo keliu 
ligi Route 513, kur reikia į 
kairę pasisukti. O nuo ten 
tai jau jų pagamintos parū
pintos rodyklės parodys, 
kaip paskutiniąsias tris my
lias nuvažiuoti.

Visi kviečiami į pikniką, į 
prakalbas, į Lietuvių Dieną, 
rugsėjo 1 d., Vytauto Parke. 
Važiuokite visi, važiuosiu ir 
aš. Pasimatysime.

L. D. Bičiulis.

ke pamatysime didelį lietu
vių beną maršuojant ir gra
žiai grojant, pasipuošus gra
žiausiose uniformose. At
vyks labai žymių svečių iš 
kitų miestų ir išgirsime apie 
šiandieninę Lietuvos kele
riopai žiauresnę vergiją, ne
gu mūsų protėviai turėjo. 
Kalbės prof. Senn, „Ameri
kos” redaktorius Laučka ir 
kiti.

Dalyvaudami padarysime 
dvigubą lietuvišką naudą: 
sužinosime apie tikrus, vė
liausius įvykius Lietuvoje ir 
paremsime mūsų lietuvišką 
jaunimą, tvirtai susiorgani
zavusį į šv. Jurgio parapi
jos beną, kurs surengė šį 
gražų pikniką su nepapras
tai turininga programa.

Šios apylinkės lietuviams 
Vytauto parkas yra gerai 
žinomas nuo Dariaus-Girėno 
lankymosi Philadelphijoje. 
Kuriems dar neaišku, šį sek
madienį, rugsėjo 1 d. atvy
kite pas šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, drauge nuva
žiuosime į šv. Jurgio para
pijos pikniką. Rup.

BRIDGEPORT, CONN.

—Kleb. kun. J. V. Kaz
lauskas sugrįžo iš kunigų re
kolekcijų, o vikaras kun. V. 
Ražaitis išvyko rekolekcijų. 
Kun. B. Ribokas lankėsi pas 
savo tėvelius.

—Parapijos choras turėjo 
savo mėnesinį susirinkimą; 
išrinko du atstovus V. Ka
minskaitę ir Šumskytę į 
Chorų Sąjungos seimą, rug
sėjo 5 d., kurs įvyks Hart
ford, Conn. Choras nutarė 
turėti vaidinimą ir koncertą 
spalių 20 d.; komisijon įei
na Dulbiūtė. Gustaitė, Ribo
kas, Bernotas ir A. Stani- 
šauskas. Choro privatiškas 
metinis išvažiavimas bus 
rugpiūčio 31 d. Choro pa
mokos jau prasideda kas 
penktadienis; jaunimas kvie
čiamas rašytis į parapijos 
chorą.

—A. Stanišauskas važiuo
ja į vargonininkų Sąjungos 
seimą, iš kur važiuos į Bos
ton ir Norwood, Mass.

—Pas mus šiuo laiku dar
bai labai gerai eina, kažin 
kodėl iš kitur jaunimo ne
atvyksta. o ypač kurie žino 
kokį darbą? Darbų yra vi
sokių, daug karo reikalams 
dirba. O.

WYOMING VALLEY, PA.

NEWTOWN, PA.

Vila Juozapo Marijos di
delis piknikas įvyks sekma
dienį, rugsėjo 15 d., New
town, Bucks County, Pa.

Šiame piknike bus stam
bus laimėjimas. Bus žaidi
mų, skanių valgių, gardžių 
gėrimų, geros muzikos. Visi 
apylinkės lietuviai važiuoki
me pasisvečiuoti ir pasi
linksminti gaivinančiame Vi
los ore. Smagus laikas yra 
užtikrintas.

Nuoširdžiai kviečia Jus
Rengėjai.

BALTIMORE, MD.

Prieš keturias savaites 
mirė Barbora Stankūnienė, 
sunkiai sirgusi, o Stankūnas 
buvo sveikas, gražiai atrodė, 
lyg šimtą metų galėtų gy
venti. Turėjo ūkį įsitaisęs 
su užeiga. Sekmadienį, rug
piūčio 25 d., rengėsi į baž
nyčią atvažiuoti, kaip visuo
met, bet—staiga mirė. Ka
dangi Stankūnai visiems pa
žįstami, baltimoriečiai labai 
susijaudino dėl šios skau
džios žinios. .Liko sūnus.

Kun. A. Dubinskas paskelbė 
4 vestuves, kurios bus su 
mišiomis. Jaunieji skuba ap
sivesti, nes karinė prievolė 
gąsdiną. Visur mieste prie 
stulpų ir kitur iškabinta pa
raginimai stoti į kariuome
nę. Šiuo metu vertėtų jau
niem didvyriškai stoti šalies 
laisvę ginti, kad kruvini Eu
ropos pavergėjai sudrebėtų 
prieš laisvą Ameriką; sukū
rus šeimyninį gyvenimą bus 
gaila savo šeimą palikti.

Sekmadienį minėta švento 
Liudviko šventė. Mūsų kun. 
Liudvikas J. Mendelis atos
togose, bet kun. A. Dubins
kas paragino jo intencija pa
simelsti. Kun. J. Lietuvni- 
kas po mišių atkalbėjo ge
neralinę absoliuciją. J. K.

DU SVARBŪS SEIMAI

Pliiladelphijns Lietuvių

MS PIKNIKAS
Sekmadienį, Rugsėjo - Sept. 1 d., 1940

VYTAUTO PARKE
Švento Jurgio parapijos Benas rengia visiems Philadelphijos ir apylin

kės lietuviams metinį pikniką ir visus kviečia atsilankyti.
Lietuvių vaikučių benas gros lietuviškai. Lietuvių vadai kalbės apie

Lietuvą. Lietuviai susieis su lietuviais. (
Bus lietuviška paroda, lietuviškos prakalbos, lietuviškas koncertas, lie

tuviški šokiai ir lietuviški gardumynai. Kviečiame visus.

Važiuokite Frankford Avenue, Route 13 ligi Route 513. Į kairę ant 513, 
kur rodyklės parodys kelią ligi pikniko vietos.

KUN. J. JANILIONIO
25 M. SUKAKTIS LICENSES

ETOS
[Ų „TABLET” 
LIETUVĄ

Hyno vyskupijos 
jaikraštis rugpiūčio 
.■pausdino Anglijos 
įpitono Francis Mc 
ilgą straipsnį apie 
Rusijos grobuoniš- 
s. Savo straipsny- 
3 ypač daug vietos 
Lietuvai, kurią jis 
paąsta, nes yra jo- 
diolika metų gyve-

"laikraštis yra la- 
ir už Brookly- 

pjos ribų, tad jo 
i straipsnis labai 
(lietuvių tautai.
esį labai palankų 
redakcinį straipsnį 
r New Yorke lei- 
įmerican Business 
iornalas.

pra 
ir j 
tur 
ba
spa 
rim 
lai
nu;

Kun. Juozas Janilionis, 
dirąs Pietų Amerikos išeivi- 
toje, šiais metais švenčia ku
nigavimo ir literatūrinio 
darbo 25 metų sukaktį.

Kun. J. Janilionis gimė 
1892 m. Geidžiūnų kaime, 
Biržų parapijoje. Pradžios 
mokslą gavo pas įvairius di
rektorius, o vėliau Biržų 
pradžios mokykloj. 1903 m. 
įstoja į Rygos Aleksandro 
gimnaziją, kurioje mokėsi 
iki 6 klasės. Gimnazijoje 
pasižymėjo kaip aktyvus 
tuvis, dalyvavo slaptose 
tuvių draugijose, kovojo 
lietuviškos maldos teises.

parengiamuosius 
įstojo į Žemaičių 

seminariją, kurią 
baigė. Atgavus 
nepriklausomybę,

Wholesale, Retai)
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No, IK) TAUTU DIE- 
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 
Homewood 

1701—78th St..

DeVITO 
Bar & Grill

Brooklyn. N.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 2881 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 651 
Manhattan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TILLIE SHAPIRO
651 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 470 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH GOODMAN
131 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

^SAULINĖJE 
MODOJE

sire 
sioj 
liet 
Che 
Jan 
Bru

lie- 
lie-
uz

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 782 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 459 
Stone Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

IKE CHESSIN and ABE LIFSHITZ 
D. B. A. Chessin's Delicatessen

459 Stone Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 995 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 407 Court Street, Borough of Brook
lyn, 
the
407

County of Kings, to be consumed on 
premises.

CARMELO NEMIA
Court Street, Brooklyn, N. Y.

(Amerikos draugi- 
!yva, šių metų pa- 
įdarė jungtinis lie- 
st? komitetas tiks- 

74 Ralph Ave., Borough of Brooklyn (j NeW YOrkO Pa-

Y.
NOTICE is hereby given that License No 
GB 1630 has been issued to the undersign! 
to sell beer at retail under Section 107 oi 
the Alcoholic Beverage Control Law u.

County of 
premises.

74 Ralph

Kings, to be consumed off th< ,
Parodoje „Pabalti- 
Dieną”. Visų trijų 
konsulai, — p.p. J. 
Šillers ir J. Kaiv,

GOTTFRIED ERICSON
Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
Iz-838 has been issued to the undersigned t< 
sell wine and liquor at retail under Sectioi 
107 of the Alcoholic Beverage Control Laj ,
at 4820—5th Ave., Borough of Brooklyn atlKO DUtl kOmite- 
County of Kings, to be consumed off th 
premises.

EPSTEIN’S LIQUOR STORE. INC.
4820—5th Ave., Brooklyn, N. Y

i Pirmininkais ir 
komiteto darbuose 
Kruvini įvykiai 

Latvijoje ir Esti- 
fek sutrukdę ko- 
ilą, nes visi ko- 

Brooklyn, N. Yf™ BUVO UŽimtl 
atsakingais dar- 

GB 10575 has'been issued to the undersign® K] folrn Po l-io Iti-ir, 
to sell beer, at retail under Section 10 ** 1 aUalblJU
of the Alcoholic Beverage Control Law a m j? rno-co-in 2 <4 
131 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn 4® o U.

* ii spalių 6 d. Šio- 
, as jau buvo deda-

NOTICE is hereby given that License No 
EB 2836 has been issued to the undersign® 
to sell beer, at retail under Section 10' 
of the Alcoholic Beverage Control Law a 
159 Franklin Street, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on th 
premises.

JOHN J. DUFFY 
159 Franklin St., 1

NOTICE is hereby given that License No

County of Kings, to consumed off 
premises.

OTTO STRUSS
131 Kingston Ave., Brooklyn, N.

ma 
liau 
tai 
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su 
mai
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ko 
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ti t;

kaip ir kas atsitiko Lietuvo
je ir kas dabar darytina.

Ričmondiečiai visa ko pa
rūpino. Lietuvių vaikučių be
nas lietuviškai visus pa
linksmins, įžymūs kalbėtojai 
lietuviškai apie Lietuvos 
esamąją padėtį ir likimą pa
aiškins lietuviams, žodžiu 
iš tikrųjų bus Lietuvių diena 
lietuviams.

O vaikučių benas, kuris 
visa tai rengia, jau gerokai 
pragarsėjęs. Tik metai, kai 
vaikučiai pradėjo pūsti į dū
das, o jau buvo pakviesti da
lyvauti beveik visuose para
duose Philadelphijoje. Jiems 
vien Philadelphijos neužte
ko, nes jau buvo užkviesti ir 
dalyvavo „American Legion 
Convention” Readinge, kur 
jie labai gražiai pasirodė. 
Jie taip visiems legionie
riams patiko, kad buvo už
prašyti ir Camden, N. J. le
gionierių seime dalyvauti, 
bet turėjo atsisakyti, nes 
jie jau ėmė ruoštis savo pik
nikui ir visomis galiomis 
mokytis naujų lietuviškų 
dainų, dainelių.

Visi Philadelphijos lietu
viai džiaugiasi šv. Jurgio pa
rapijos benu. Visi beno vai
kučiai ir jų mokytojai tikisi, 
kad visi Philadelphijos su- 
sipratusieji lietuviai atva
žiuos į jų rengiamą ^pikni
ką rugsėjo pirmą dieną, Vy
tauto Parke.

Šv. Kazimiero parapijoje

Martyno ir Marijonos Bu
rokų jauniausia dukrelė 
Magdelena rugp. 17 d. šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje 
susituokė su Joseph Aren- 
jen. Vestuvių pokylis įvyko 
par. salėje.

Burokai išauklėjo gražią 
šeimyną. Vyresnioji duktė 
Elena-Sabina yra sesuo ka- 
zimierietė; sūnus Juozas ku
nigų seminarijoje; jaunave
dė dirbo vaistinėje; sūnus 
Petras dirba spaustuvėje; 
jaun. sūnus Mykolas dar 
lanko mokyklą ir pasiryžęs 
būti lakūnu. Burokai yra ki
lę iš Žiežmarių parapijos, se
ni parapijiečiai, lietuviškų 
katalikiškų dr-jų nariai. 
Jaunavedžiams linkiu gra
žiausio gyvenimo ir sėkmin
gai sekti tėvelių pavyzdžiu.

Visi vietiniai lietuviai ža
da paremti šv. Jurgio par. 
beną, kurs šį sekmadienį, 
rugsėjo 1 d., turi savo pikni
ką Vytauto parke, Bucks 
County, Pa. Benas vertas 
lietuvių paramos, nes jis ke
lia lietuvių vardą. Visi va
žiuokime į šį pikniką, kuria
me bus ir svarbių prakalbų. 
Daug ko išgirsime, daug pa
matysime. K. Dryža

Lietuvių Beno Piknikas
Camden, New Jersey, šv.

Jurgio parapija, taip pamilo 
mūsų vaikučius, kad, kiek
girdėti, jau tūfi ir autobu
sus pasisamdžiusi tai dienai. 
Kun. Virbickas, klebonas, vi
sus savo parapijiečius ragin-

Sekmadienį, rugsėjo 1 d., 
i vyks šv. Jurgio liet, parapi
jos jaunuolių beno didelis ir 
puošnus piknikas Vytauto 
parke, Bucks County, Pa.

Dalyvaudami tame pikni-

27 Lietuvių Diena ir Masinis 
Mitingas

Renkimės visi vykti į 27 
Lietuvių Dieną, kurią rengia 
Wyoming Klonio „Dainos” 
Draugija. Įvyks Darbo Die
ną (Labor Day), rugsėjo 2 
d., Sans Souci parke, kur yra 
visokių žaidimų, pasivažinė
jimų, užkandžių.

Turėsite progą susitikti su 
savo draugais ir pažįstamais 
ir linksmai praleisti dieną.

2:30 vai. po pietų bus 
„basebolo” žaidimas tarp žy
mių komandų.

5 vai. po pietų, pavilijone 
įvyks graži muzikališka pro
grama, kurią išpildys Wy
oming Klonio „Dainos”, 
draugijos jungtinis choras, 
kuriam diriguos muz. J. J. 
Šaučiūnas. Taipgi kviesti 
artistai: Justas Kudirka, bu
vęs Lietuvos Operos solistas 
ir kompozitorius A. Pocius.

Tuojau po dainų, bus ma
sinis susirinkimas, kur gir
dėsite daug žinių apie Lietu
vą. Kalbės kun. Jurgis V. 
Inčiūra, Kingston© šv. Mari
jos par. klebonas ir Lietuvos 
generalinis konsulas Jonas 
Budrys. Kun. J. K. Miliaus
kas, Švč. Trejybės par., Wil
kes-Barre, klebonas, bus pro
gramos vedėjas.

Bus paruošta Lietuvos 
klausimu rezoliucija, kurią 
pagamins ir perskaitys Lie
tuvos Gedimino Ordino ka
valierius, adv. Jonas Lopeta.

Kviečiame visus į Lietuvių 
Deiną ir užtikriname visiems 
geriausią priėmimą.

Spaudos komisija.

Rugsėjo 4-5 d.d., Hartford, 
Conn., įvyks metiniai Var
gonininkų ir Chorų Sąjungų 
seimai. Ta proga noriu pri
minti gerbiamiems vargoni
ninkams ir chorams, kad sei
mo sveikinimai nebūtų tušti.

Kaip žinote, pereitų metų 
seimo nutarimas „Muzikos 
Žinių” palaikymo reikalu ne 
visų išpildytas. Nutarta, kad 
kiekvienas choras su vedėju 
pasistengtų gauti nemažiau 
kaip 10 prenumeratų savo 
organui, „Muzikos Žinioms”. 
Lig šiol šią kvotą išpildė tik 
maža dalis vargoninkų ir 
chorų. Todėl siųsdami sei
mui sveikinimą, nepamirški
te kartu atsiųsti ir 10 pre
numeratų. Tuomet jūsų 
sveikinimai seime bus reikš
mingi ir maloniai priimti.

Seimo adresas: 51 Capitol 
Ave., Hartford, Conn.

N. Kulys.

MUZIKOS PARODA

Šiais metais Vargonininkų 
ir Chorų sąjungų seime „Mu
zikos Žinių” administracija 
ketina turėti atspausdintų 
naujų kūrinių parodą. Daly
vaujantiems seime bus gera 
proga susipažinti su išstaty
tais kūriniais ir jų nusipirk
ti.

„Muzikos Žinių” adresas: 
1850 Wabansia Ave., Chica
go, Hl.

Vaikų miestą—Boys Town, 
Nebraskoje, šieme* jiplankė 
35,000 svečių. Visų valsty
bių, be Delaware ir Ver
mont, buvo atstovai. Be to, 
buvo iš Kanados, Kinijos, 
Japonijos, Vokietijos, Mek
sikos, Danijos, Airijos ir 
Australijos. Miestą įsteigė 
ir jam vadovauja katalikų 
kunigas.

Washington© Massachu
setts Ave. bus pastatyta Iš
ganytoj aus 90 pėdų aukštu
mo statula, pagadinta „Pa
saulio Šviesa”, j

'V J

Baigęs 
mokslus, 
kunigų 
1915 m 
Lietuvai
kun. J. Janilionis mokslą tę
sė Vytauto Didž. Universite
te, o vėliau Italijoj.

Jau būdamas mokyklos 
suole, kun. J. Janilionis pa
sižymi, kaip literatas. Ben
dradarbiauja įvairiuose laik
raščiuose. Be to, jis ir pe
dagogas. Vokiečių okupaci
jos metu kuria savo gimtoj 
apylinkėj mokyklas, o vėliau 
ir gimnaziją. Išeivijoj pasi
žymi, kaip gabus organiza
torius ir didis tėvynės mylė
tojas. Į Pietų Ameriką at
vyksta 1930 m. Pradžioje ap
sigyvena Argentinoj, Buenos 
Aires. Pradeda kurti įvairias 
organizacijas ir klubus, su
organizuoja pakrikusį jauni
mą. Įkuria lietuvių katalikų 
Federaciją, didžiulę biblio
teką. Ypatingai rūpinasi iš
eivių religine dvasia. Suor
ganizuoja chorus, dalyvauja 
su atskira lietuvių grupe 
Eucharistiniame kongrese. 
Ne tik Buenos Aires apylin
kės lietuvių katalikų sielo
mis rūpinasi, bet taipgi ir 
tolimesnių kolonijų reikalai 
jam prie širdies. Svarbiau
siu savo misijos tikslu laikė 
įkurdinti Pietų Amerikoj 
lietuvius vienuolius. Tuo rei
kalu lankėsi Lietuvoj, Itali
joj ir Jung. Am. Valstybėse.

Dabar kun. J. Janilionis 
gyvena Rio de Janeiro, Bra
zilijoj. Nors čia apsigyveno 
nuo 1938 m., bet jo nuveikti 
dideli darbai. Kiek galėda
mas, remia vienintelę drau
giją „Vilnis” Suredaguoja 
pirmąjį tos draugijos met
raštį „Tautos Vilnį”. Dar 
šiais metais žada išleisti ir 
kitą jos numerį.

Tai tik labai trumputė ap
žvalga kun. Juozo Janilio- 
nio darbų. Linkime jam ir 
toliau tuo pačiu entuziazmu 
dirbti savai tautai ir tautie
čiams. ypač šiais laikais, 
kada Tėvynė reikalinga visų 
ištikimų sūnų paramos.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 753 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2414 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID B. COSTELLO
2411 Ralph Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11389 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1796 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING BRATSKIER 
d-b-a Better Dairy

1796 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2353 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1648 
11th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

ELFRIEDE SAVARESE
1648 11th Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11257 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1734 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

1734 Coney
ARTHUR RIVELES • 
Island Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License

the

No.

Ar supažindinai bent vie
ną savo kaimyną su save 
laikraščiu AMERIKA?

NOTICE is _____ „___  ___ ______  ....
GB 11031 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 132 
Buffalo Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

MAX PILLINGER 
(Max’s Buffalo Food Center)

132 Buffalo Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11061 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NATHAN SPINDELL & 
SAMUEL SPINDELL 

(Tilden Dairy)
Flatbush Ave. Brooklyn,1009 N.

the

NOTICE is hereby given that 
GB 1625 hns been issued to the 
to sell beer at retail, under ______ __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2293 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

SARAH BRAUNSTEIN
2293 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
Section 107

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11278 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
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

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKBRIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

NOTICE is hereby given that License N< ?
GB 11297 has been issued to the undersign! wlp CVPntp IT* tac to sell beer, at retail under Section 1( _S
of the Alcoholic Beverage Control Law 4-akviesti šventės 750 Coney Island Ave., Borough of Brooklyi ovcuico
County of Kings, to be consumed off thfatl ir programoje 
premises. ? © J

Pabaltijo valstybių 
i Latvijos pa- 
Dr. Alfreds Bil- 

i u sen iieer, at reran unuer oecuion ai , j • •
of the Alcoholic Beverage Control Law fl SUtlKO, rLStljOS 
1 40A NTpnfitnr» Ava Pcirnncrh nf RrnrtLJyl ,, , *

ti ffaires p. Johan
ui anksčiau suti-

N-' b dienomis lau- 
NOTICE is hereby given that License N .
GB 1929 has been issued to the undersign ™0S paSlUntlUlO 
to sell beer, at retail under Section 1 ,J.;i,:n -
of the Alcoholic Beverage Control Law "“-IKlu SULlKlHlO. 
297 Wilson Ave., Borough of Brookly , - , —.
County of Kings, to be consumed off tl rautų Diena i- 
premises. . j n _x i .J

to sell beer, at retail under Section 1(

750 Coney Island Ave., Borough of Brooklyi

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

NOTICE is hereby given that License N 
GB 2136 has been issued to the undersigns 
to sell beer, at retail under Section 11

1406 Neptune Ave., Borough of Brookl; 
County of Kings, to be consumed off 1 
premises.

GAETANO AIELLO
1406 Neptune Ave.,

to sell beer, i 
of the Alcoholic Beverage Control Law

iH Rytą bus iš- 
Pabaltijo valsty- 

iereby given that License N • ... .
been issued to the undersign -llllll] SUtlkilUaS, 

aiij paradas, ofi- 
1955 Flatbush Ave., Borough of Brookly L:.»; • • r,
County of Kings, to be consumed off t ;?l°Ciai, ir DUO 2i 

ral popiet Court

FRED BOSCHEN
297 Wilson Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License M 
GB 2104 has 1 ' ‘ ~
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law

premises.
ALFRED M. LICHTBLAU

1955 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License N 
GB 2672 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
1601—10th Avenue, Borough of Brooklj 
County of Kings, to be consumed off t 
premises.

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

kur 
kon 
las
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Lie' 
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te Nenori But
todėl visi ruošias

NOTICE is hereby given that License J 
GB 11141 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
364 Hooper Street, Borough of Brookly 
County of Kings, to be consumed off t 
premises.

JULIUS RAVIN
364 Hooper St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License b 
GB 2118 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
245 Howard Avenue, ~ 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS
245 Howard Ave.,

Borough of Brooklj 
be consumed off t

jau 1940 n

COHEN 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License t ” įdOHlUS, turininga 
EB 1970 1 .................................................
to sell beer,_ ______
of the Alcoholic Beverage Control 
252 South 9th Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

has been issued to the undersign ____ JX.'r
seer, at retail under Section 1 -1 „Ameriką pUcLClejC

skirtis,

MORRIS ZACK
252 So. 9th St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that 
EB 2859 has been issued to the 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
2803 Ocean Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HARRY HIRSHON 
2803 Ocean Ave., Brooklyn,

License 
undersii

Brookl;

stengiasi p 
pageidavimus, du 
Žemės — Lietui 

pasaulyje 
kiekvienamGesdama

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

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

NOTICE is hereby given that 
EB 2114 has been issued to the 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic BeVerage Control 
1583 Utica Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises. I

HARRY S1AUERTIEG 
1583 Utica Avenue, Brooklyn,

: 'ienas

undersigl

Law 
Brookl

NOTICE is hereby given that License 
EB2124 has been issjjed to the 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Lai 
364 Wilson “ . - - ■
County of 
premises.

364 Wilson

Avenue, / 
Kings, th

domi: 
Ave.,

Borough of Bi 
be consumed

IERACE
Brooklyn,

on J

N.

sąmoningas 
laikras 
draugeodis ir

remk savo 1

Street,

2 dol. Pu:

60c
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VIETOS ŽINIOS
KATALIKŲ „TABLET” 

APIE LIETUVĄ

Brooklyn© vyskupijos 
’ablet” laikraštis rugpiūčio 

d. atspausdino Anglijos 
iresp. kapitono Francis Mc 
lllagh ilgą straipsnį apie 
ivietų Rusijos grobuoniš- 
is darbus. Savo straipsny- 
autorius ypač daug vietos 
skiria Lietuvai, kurią jis 
blogai pažįsta, nes yra jo- 
prieš keliolika metų gyve-

Philadelphijos ir a 
cyti.

.uvių vadai kalbės

.etuviškas koncertas, 
isus.u

I,Tablet” laikraštis yra la- 
i įtakingas ir už Brookly- 
vyskupijos ribų, tad jo 
kelbtas straipsnis labai 
dingas lietuvių tautai, 
į mėnesį labai palankų 

nite 51$ Į kairę antsiuvai redakcinį straipsnį 
yrė ir New Yorke lei- 

amas „American Business 
ey” žurnalas.

altijos Amerikos draugi-

ALTIJO TAUTŲ DIE
NA PASAULINĖJE 

PARODOJE

NOTICE is hereby tirą tie 
EB 706 has been usotd to į 
to sell beer, st reni mį 
of the Alcoholin Bermp 
1701—78th Street, Bronį į 
County of Kings, to be 
premises.

FRANK DeVno ■ 
Homewood Bu į M 

1701—78th St,

notice is hereby gtajj iniciatyva, šių metų pa- 
GB 1630 has been taring

. I to sell beer at retail Eds

of Peace Aikštėje įvyks mu- 
zikalė programa.

Komitetas sudarė progra
mą, pagal kurią lietuviams 
teks 50 min., estams 40 min. 
ir latviams 30 min. laiko. 
Programoje dalyvaus Metro
politan Operos artistė p. 
Ona Katkauskrfitė, 4 Brook
lyn©—Maspetho par. chorai 
ir Lyraičių tautiškų šokių 
grupė. —Beje, tautiškų šo
kių mokytoja L. Stitson, 
747—46th St., Brooklyn, N. 
Y. (tel. Windsor 5-3809), 
prašo ir ragina jaunus vyrus 
ir moteris bei vaikus, kurie 
turi tautiškus kostiumus ar
ba sutinka juos įsigyti prieš 
spalių 6 d., papildyti jos tu
rimą šokėjų rinktinę. Ji mie
lai sutiks pamokyti susida
riusias grupes masiniam pa
sirodymui — keripkitės ties- 
sioginiai į ją. Ji vadovauja 
lietuviškai programos daliai. 
Chorams 
Jankus, 
Brundza. 
ma bus 
liau.
tai dienai,—jungtiniam Pa
baltijo Tautų pasirodymui 
su savo kultūriniais laimėji
mais.

vadovaus p.p. J. 
Pr. Dulkė ir J.

Smulkiau progra- 
paskelbta kiek vė- 

Visi prašomi rengtis

rį susidarė jungtinis lie-4o. . - — - _
^{|?T ir estų komitetas tiks-
651 
yn, 
the

Y.
No.1 

jned 
107 

' at 
clyn, 

the

Laisvai, nepriklausomai 
Lietuvai nupirktas Ameriko
je „Denny-Lietuva” laivas, 
kuris dabar yra Newarko 
uoste. Balandžio mėnesį jis 
turėjo išplaukti į Norvegiją,

bet vokiečių kariniai žygiai 
sutrukdė laivo išplaukimą ir 
jis turėjo pasilikti Bostono 
uoste. Laivas yra Lietuvos 
Amerikos Eksporto-Importo 
bendr. priežiūroje, kuri veik

los nėra sustabdžius ir šiais 
laikais. Virš laivo iškelta 
trispalvė vėliava liudija apie 
lietuvių pasiryžimą kovoti 
dėl tautos laisvės. Kiti Lie
tuvos laivai yra užgrobti

Sovietų Rusijos ir nuo jų nu
plėštos trispalvės. Laisvoje 
Amerikoje Lietuvos trispal
vė plevėsuoja laisvai! Koks 
bus šio laivo likimas, dabar 
nežinoma.

90 LIETUVIŲ ATVYKO 
KARIŠKU LAIVU

Įvarvinti keli lašai parfu- 
mo į telefono trubelę, panai
kina ten susirinkusius įvai
rius kvapus.

Mažas dažų šepetėlis pui
kiai tinka išvalyti nuo tru
pinių elektrinį „tosterį”.

Sukietėjęs medus lengvai 
ištirpsta įdedant indelį į 
karštą, bet ne verdantį van
denį.

Kepimo reikalams, norint 
surauginti saldų pieną ant 
greitųjų, patartina įpilti 
šaukštas acto į puoduką pie
no, ir pastatyti šiltoje vie
toje kelioms minutėms.

Queens apskrities senukai 
jau pradėjo gauti pensijas. 
Nuo 10 dol iki 83 dol. mėn. 
gavo 653 seneliai.

duota jiems proga pasiaiš
kinti, kodėl jie neturėtų bū
ti pašalinti.

Praeitą savaitę klubas ga
vo dr. A. Petriko laišką, ku
riame jis pasisako išstojąs iš 
klubo.

Daug lietuvių laukia, kaip 
pasielgs patrijotinis lietuvių 
profesionalų klubas, kurio 
narių tarpe, girdėti, yra pri
tariančių komunistams.

Vai.

tarti su patikimu patarėju, 
prieš užsiregistruojant. Kiek
vienas turi laiko gauti reika
lingų patarimų.

Patikimas patarimas dar 
nereiškia brangų patarimą. 
Yra daug patikimų gerovės 
organizacijų ir kitų įstaigų, 
kurios maloniai suteiks atei
viui pagelbą šiame reikale, 
už kurią ateiviui nereikės 
mokėti jokių pinigų. Gaila, 
kad dabar daug žmonių sa
vo tikslams vartoja ateivių 
registravimą, jie tik apgau
dinėja ir išnaudoja ateivius. 
Ateivis, kuris tik reikalingas 
pagalbos turi kreiptis prie 
asmens, kuris yra tikrai tei
singas ir nuoširdus.

Kiekvienas ateivis turi tei
sę registruotis netik kada 
jam patinka, bet kur nori. 
Jis gali registruotis bet ku
riame pirmos ar antros kla
sės pašte, ar kitoj paskirtoj 
vietoj. Paprastai ateivis ras, 
kad jam patogiau registruo
tis artimiausiame pašte. Bet 
tai nėra priverstinu dalyku, 
jis pats apie tai gali spręsti. 
Nei darbdavys, nei pašto 
viršininkas, nei kas kitas, 
neturi teisės prašyti ateivio 
registruotis toje vietoje kur 
jis dirba, arba kur kitur. 
Ateivis gali pasirinkti bet 
kurį iš 7,000 pašto įstaigų 
Jung. Valstybėse, kurie yra 
įgalioti registruoti ateivius.

Užsiregistruodamas atei
vis privalo atsakyti tik 15 
klausimų registracijos blan
ke. Jeigu jis teisingai neat-

sako, ar nepilnai, jis gali bū
ti sunkiai nubaustas. Pašto 
viršininkas neturi jokios tei
sės klausti kokių nors kitų 
klausimų, jis negali egzami
nuoti ateivio, ir ne jo parei
ga stengtis surasti ar atei
vis teisybę sako ar ne. Kai 
registracijos blankai bus pa
siųsti į Washingtoną, ten 
valdininkai turės teisę patik
rinti ar ateivis teisingai už
pildė klausimus.

Rugpiūčio 28 d. Amerikos 
karišku „American Legion” 
laivu atvyko apie 900 Ame
rikos piliečių, pasprukusių iš 
bolševikų ir vokiečių užimtų 
kraštų. Atvykusių tarpe yra 
apie 90 lietuvių, Amerikos 
piliečių.

Leidžiant laikraštį dar ne
buvo galima gauti visų atvy
kusių sąrašo, bet mūsų re
porteriams pavyko sužinoti 
nors dalį. Atvykusių tarpe 
yra šie lietuviai: kun. M. 
Urbonavičius, M.I.C., kun. 
Slavynas, kun. Deksnys, či- 
kagietis dr. Al. Račkus su 
žmona, stud. Joana Bučins- 
kaitė - Grybienė, Kazys Bal- 
tramai'tis su žmona, stud. 
Kęstutis Janulis, stud, dai
nininkė Sal. Aleksiūnaitė, 
Lauruška, broliai klierikai 
Lukšiai, brooklynietis Šimai
tis, čikagietis Benderius, 
Žostautaitė, Armonas, stud. 
Petras Mačiulaitis, Rinka, 
Aurilos, J. Lisauskas, spor
tininkas Ruzgys, Šatas, J. 
Stasilionis, Piliponytė, Blaže
vičius, Jonikaitė, Misiurevi- 
čienė, Karnavičienė, Rustei
kienė.

Visi atvykusieji didžiausiu 
pasipiktinimu kalba apie ko
munistinį režimą Lietuvoje. 
Jie linki „Laisvės” ir „Vil
nies” komunistams nuva
žiuoti į dabartinę Lietuvą; 
girdi, jei jie iš ten dar galėtų 
sugrįžti, tai tikrai būtų iš
gydyti nuo komunizmo.

Kitame „Amerikos” nume
ryje, tikime, galėsime dau
giau parašyti.

LANKĖSI ATVYKĖLIAI

urengti New Yorko Pa
inėje Parodoje „Pabalti- 
autų Dieną”. Visų trijų 
tybių konsulai, — p.p. J. 
ys, R. šillers ir J. Kaiv, 
Šėlai sutiko būti komite- 

epštedts uomsalGarbės Pirmininkais ir 
gai komiteto darbuose 

S^8 Ž.M.ltvauia. Kruvini įvykiai 
to sell beer, at retoil cė 
of the Alcoholic Bernui į 
159 Franklin Street Rnmt

I County of Kings, to to 
I premises.

JOHN J. wm 
1159 Franklin St,

NOTICE is hereby gira Sall 
GB 10575 has-been issued bi 
to sell beer, at retail rede 
of the Alcoholic Bennp 
131 Kingston Avenue, Bersji 

I County of Kings to ess 
I premises. 

otto suns 
1131 Kingston Are.,

NOTICE is hereby lira 4f , v
gb 11297 has been tarittifti oficiale švente ir tas 
to sell beer, at retail r*t, 
of the Alcoholic Bewn 
750 Coney Island Are. Bost 
County of Kings, to be 
premises.

WILLIAM T.
750 Coney Island Are.

County of Kingi, to be 
premises. ____

A. GOTTFRIED
■ 74 Ralph Ave.,

NOTICE is hereby gnn t!t ’ 
L-838 has been issued to th

I sell wine and liquor it ret
107 of the Alcoholic Beren I

I at 4820—5th Ave, Banį (
Į County of Kings, to h
I premises. 

rr~_____ .
4820—5th Ava,

Adv. K. R. Jurgela.
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voje, Latvijoje ir Esti- 
buvo kiek sutrukdę ko
to veiklą, nes visi ko
to nariai buvo užimti 
ento atsakingais dar- 
ir todėl teko Pabaltijo 

ų Dieną iš rugsėjo 8 d. 
ti į š. m. spalių 6 d. šio- 
ienomis jau buvo deda- 
pastangos tą dieną pa-

o. Pakviesti šventės 
jais būti ir programoje 
auti Pabaltijo valstybių 
utiniai. Latvijos pa- 

NOTICE is hereby l~)v’ AltTpdcs ITil-GB 2136 has bees tad biržys Ui. cUS Oil

jau sutiko, Estijos 
e d’affaires p. Johan
ai v jau anksčiau suti- 

šiomis dienomis lau- 
Lietuvos pasiuntinio

to sell beer, at raail ar 
of the Alcoholic Bewv 
1406 Neptune Ave. Bets. 
County of Kluge, to bi 
rremi“’- GAETANO IE 

1406 Neptune Are.,

NOTICE li hereby lira « 

toB reii9ter.b«Sl^|P. žadeikio sutikimo.
*nse No. 10 sen uccl» • ------------- -------------------------

m%^^l>altijo Tautų Diena į- 
at 1648 County of Kings, to to «| T>irfo knoat 1648

, County 
premises.

n, N. Y.
:ense No. 
idersigTied 
m 107 of 
v at 1734
Brooklyn, 

1 off the

w BOSE 
297 Wilson Are,

NOTICE is hereby tirasW 
GB 2104 has been tad 
to sell beer, _" 
of the Alcoholic Bew» 
1955 Flatbush Are, BS 
County of Kings, to « 
premises.

ALFRED M. 
1955 Flatbush Are,

NOTICE Is hereby tn"3 
GB 2672 has ban tafvg 
to sell beer, st J'“.1'! 
of the Alcoholic Bereui 
1601—10th Avenue, 
County of Kings, to « 
Premi8e*J0HN BACHAI 

1601 — 10th Are,

NOTICE is hereby P«; 
GB 11141 has been Sta
te sell beer, it ta-; 
of the Alcchobc Berev 
364 Hooper Street, 
County of * 
premi“*- JUUVSU 

364 Hooper St,____

NOTICE is hereby £• 
i GB 2118 has been te® 

klyn, N. Y. * ““ J&plte Bese* 

I 245 Howard Aven* 
License No. Coun^,ot 
undersigned premises. 
Section 107 trol Law at I 245 Howari A”" 

medBoTfklU?e NOTICE is her*y^,| 
med off the EB 1970 Imjbeen^1* 
IN It0 v' to-V

oklyn. N. V.

_______________ Į County of Kings, 
j premises.

License No. v
e undersigned I 262 So. 9th St, 

Section 107 I , v,
itrol Law at NOTICE is hereby > 

of Brooklyn, EB 2859 has been £ 
umed off the to sell beer, st

of the Alcoholic^ 
LEY BARTH 2803 Ocean Aren® 
g Market County of Kings, 
xiklyn, N. Y Į premises. 

------------------------- I 2803 Ocean Are-,^ 

=?===—===? NOTICE is hereby 
EB 560 has been 
to sell beer, ft .
of the Alcoholic B 
532-40 Fulton SU*, 
County of Kings.
premises. br()()K, 

532-40 Fulton St,

NOTICE is hereby 
EB 2114 has been 
to sell beer, ft f 
of the Alcoholic » 
1583 Utica AvfflU^ljJ 
County of Kings, 

premise*- harrv 
1583 Utica Avenue.

NOTICE is hereby J 

EB2124 has been 
to sell beer, ft 
of the Alcohol13 
364 Wilson AvenU 
County of King®. 

Į Premise*- DObC 
I 364 Wilson Av«-

Spalių 6 d. Rytą bus iš- 
gas Pabaltijo valsty- 
asiuntinių sutikimas, 

dalinių paradas, ofi- 
priešpiečiai, ir nuo 2 

gi 5 vai. popiet Court

Brooklyne šią savaitę įvy
ko komunistų valdomo ir di
riguojamo lietuvių darbinin
kų susivienijimo seimas, apie 
kurį plačiai rašė komunisti
nė spauda. Seimo dalyvius 
sveikinusiųjų tarpe, kaip 
praneša kom. laikraštis, bu
vo ir J. Andziulaitis, dalyva
vęs seimo atidaryme ir pa
sakęs kalbą, kurioje išreiš
kęs pasitenkinimą galįs bū
ti tarp tokių šviesių lietuvių.

Įdomu, ar tai tas asmuo, 
kurs gaudavo iš Lietuvos 
konsulato labai stambias by
las ir iš to turėdavo sau gra
žių pajamų? Laisvos Lie
tuvos įstaiga jam buvo labai 
palanki, o dabar jis puikiai 
atsilygina, dalyvaudamas su 
tais žmonėmis, kurie tyčio
jasi iš laisvos Lietuvos, ku
rie garbina ir sveikina Lie
tuvos pavergėjus . ..

Jei tai tas pats asmuo, 
taip pat įdomu žinoti, ar 
jis bendrauja su laisvos Lie
tuvos priešais iš nežinojimo 
ir nesusipratimo, ar ir jis 
sąmoningai prisideda prie 
Lietuvos graborių ir jų pa
taikūnų ? Lietuvis.

Svarbu kiekvienam atei- 
viuiJung. Valstybėse supras
ti jo teises, sykiu pareigas 
kaslink ateivių registravimo.

Įstatymas reikalauja, jog 
kiekvienas ateivis privalo 
registruotis tarpe rugp. 27 
d. iki gruodžio 26 d., per tą 
laiką, jis gali registruotis 
kada jis pats nutaria tą da
ryti. Nei jo darbdarys, nei 
vietinis pašto viršininkas, 
nei kas kitas, neturi teisės 
pasakyti ateiviui, kad jis tu
ri registruotis kokiu nors 
paskirtu laiku. Per keturis 
mėnesius, įstatymo nustaty
tus. ateivis gali pasirinkti 
©atokiausią laiką.

Daug ateivių norės kuo- 
anksčiausia registruotis, kad 
susitvarkius su tuo reikalu. 
Teiku ateivis tik abejoja apie 
io stovį, ar jam rūpi koks 
klausimas ar kaip registra
vimas ji liečia, aš norėčiau 
patarti tokiam ateiviui pasi

Prieš vartojant naujus la
ko batelius reikia ištepti 
šviesiu batų kremu ir nu
blizginti. Tas juos apsaugos 
nuo pergreito suskilimo ir 
lietaus lašų dėmių.

Jei sriuboje prisideda per
daug druskos, sūrumas leng
vai pašalinimas, įpiaustant 
kelias žalias bulves. Joms 
apvirus, išimti ir vartoti at
skiram patiekalui.

Išvalyti rašalo dėmes ge
riausiai pavyksta su rūgštu 
pienu.

Brooklyn© Grab oriai

n. N. Y.

icense No. 
indersigned 
on 107 of 
iw at 132 
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ter)
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Niekas Nenori Būti Atsilikėlis,
todėl visi ruošiasi užsisakyti

jau 1940 metams,

laikraštis;

nu- 
ži-

tai
kas
nori skirtis,

įdomus, turiningas, įvairus 
„Ameriką” pradėjo skaityti — su ja ne-

AMERIKA stengiasi patenkinti savo skaity
tojų pageidavimus, duodama daug žinių iš 
Tėvų Žemės — Lietuvos, pranešdama apie 
svarbiausius pasaulyje įvykius, plačiai 
šviesdama kiekvienam būtinai reikalingus 
noti dalykus.

DIE 1
nė vienas sąmoningas lietuvis negali būti 

] gero lietuviško
mo veidrodis ir

savo laikraštįr remk

Brooklyn, N. Y.id Street,

60c.
Metams įtik 2 dol. Pusmečiui $1.10, 3 mėne
siams

TYK, 
platink i
IKA —
423 Grar

be 
laikraščio, kurs yra gyveni- 
drauge švyturys, todėl

Rugp. 28 d. redakcijoje 
lankėsi tą pačią dieną iš Lie
tuvos atvykę: stud. S. Alek
siūnaitė, stud. J. Bačinskai- 
tė-Grybienė ir vyčių veikė
jas J. Stasilionis, gyvenęs 
Harrisone. Aleksiūnaitė ir 
Grybienė apsistojo pas EI. 
Bartkevičiūtę.

Pas kun. J. Balkūną apsi
stojo kun. M. Urbonavičius 
M.I.C. kunigai Slavynas ir 
Deksnys išvyko į Amster
damą.

K. FEDERACIJOS APSKRI
TIES SUSIRINKIMAS

Liet. Kat. Federacijos New 
Yorko apskrities svarbus su
sirinkimas bus penktadienį 
rugpiūčio 30 d., 8 vai. vak.. 
Apreiškimo par. salėje. Visi 
nariai ir draugijų veikėjai 
prašomi būtinai atsilankyti. 
K. Federacijos Tarybos su
važiavimo dalyviai praneš 
apie nutarimus. Valdyba

SPAUDOS KLUBAS
VALOSI

New Yorke veikiąs lietu
viu spaudos klubas nutarė 
nieko bendra neturėti su ko
munistais bei jų pritarėjais, 
kurie eina išvien su Lietuvos 
užgrobikais. Prieš paskuti
niame susirinkime buvo nu
tarta „atsisveikinti” su to
kiais klubo nariais, bet dar

VASARINIS IŠPARDAVIMAS! I
Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai- ® 

nomis Pasirinkimas didelis. g
BEDROOM SETS — PARLOR SETS — STUDIO |
COUCHES — KITCHEN SETS — DINING ROOM |

SETS — MATRASAI IR SPRINGSAI |

GRAND CHAIR CORPORATION I
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

> ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas |

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

1 Tel. EVergreen 7-4335 į

1 i

į STEPHEN AROMISKIS |
1 (Armakauskas) 1
1 Į
į Graborius—Balsamuotojas Į
« Moderniška Koplyčia |

i 423 Metropolitan Avė., 
į Brooklyn, N. Y.
‘...................................   .J

i i
Tel. STagg 2-5043 ;

1 1

; MATTHEW P. BALLAS į
: (Bieliauskas) ;
: :

Laidotuvių Direktorius >
i Notary Public i
1 1

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

-

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

—-—-—.—.—-—.—.—.—.—.—H—
Į
Į Tel. STagg 2-0783
J Night HAvemeyer 8-11581
1 ■
J JOSEPH LE VANDA 1
| Laisniuotas Graborius ir
Į Balsamuotojas
1 NOTARY PUBLIC
11
Į 337 Union Avenue,
Į Brooklyn, N. Y.
Į Namas tas pats, tik miesto pa

tvarkymu pamainytas numeris
Į buvusio 107 Union Avenue.
4. . .J

Į :
! Tel. Stagg 2-4409 ;
i i

A. RODZEWICZ
(Radzevičius) ;

Laidotuvių Direktorius I

: (Prieš pat Apreiškimo baž.) ;
i Duodu automobilius vestuvėms, ; 

krikštynoms ir visokiems ;
; pasivažinėjimams. ;
i i
! 402 Metropolitan Avenue >

Brooklyn, N. Y.ii . i

Tel. Virginia 7-4499

F. W. SHALINS 
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius

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

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue 
_______Brooklyn, N. Y._______

Tel. NEwtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y".

a
L
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A. Pinkuvienę Suvažinėjo
Rugpiūčio-Aug. 30 d., *

LIETUVIŲ PROGRAMA 
PASAULINĖJE 

PARODOJE
Rugpjūčio 27 d., antradie- 

dienį, rytą, visai arti savo 
gyvenamų namų, mirtinai 

- gatvekario suvažinėta Ag
nieška Pinkuvienė, 54 metų 
amžiaus, gyvenusi 139 Law
rence Ave., Brooklyne. Ne
laimė įvyko prie MacDonald 
ir Lawrence Avės, kampo.

Velionė giliame nuliūdime 
paliko tris sūnus: kunigą 
Vincą, Praną ir Joną. Jos 
vyras mirė pernai.

Velionė pašarvota pas gra- 
borių S. Aromiskį, visai arti 
Apreiškimo par. bažnyčios. 
Laidojama šeštadienį, rug
pjūčio 31 d., 10 vai. ryto, iš 
Apreiškimo par. bažnyčios.

Gilaus skausmo valandą, 
dėl mylimos motinos tragiš
kos mirties, kun. Vincui Pin
kui ir jo broliams „Ameri
kos” redakcija reiškia gilios 
užuojautos.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Šv. Vardo draugijos susi
rinkimas įvyks šį sekmadie
nį, rugsėjo 1 d., tuojau po 
sumos. Gerbiami nariai pra
šomi visi dalyvauti; vėl pra
dėsim dirbti ir rūpintis 
draugijos reikalais.

Rugsėjo 8 d., sekmadienį, 
šv. Vardo draugijos suaugę 
vyrai eis bendrai prie Ko
munijos 8 vai. mišių metu. 
Visi prašomi dalyvauti.

Draugijos Valdyba.

Mot. S-gos 29 kuopos susi
rinkime rugpjūčio 21 d. da
lyvavo gražus būrys narių. 
Pirm. M. Šertvytienė prane- 
nė apie rugp. 18 d. išvažia
vimą, įvykusį Forest par
ke; pelno liko $23.86, kurs 
atiduotas parapijai. Nutar
ta rugsėjo 26 d. surengti 
„kugelio vakarą”; visi kvie
čiami ruoštis dalyvauti ir 
gražiai laiką praleisti.

Po susirinkimo narės pa
vaišintos arbata, pyragai
čiais ir ledais, kuriuos parū
pino ir paaukojo J. Mocke
vičienė ir U. čižauskienė. 
Joms kuopa labai dėkinga 
Dovanas laimėjo M. Kivytie- 
nė ir J. Adomėnienė. Visos 
sąjungietės prašomos nepa
miršti sekančio susirinkimo. 
Atostogos jau pasibaigė, tad 
visos dalyvaukime. Sąjun- 
giętės ruošiasi būti parapi- 
jospiknike rugsėjo 15 d., 
Klasčiaus parke ir salėje.

Sąjungietė.

čių Glee Club. Visi laukia 
ją dainų. Visas jaunimas 
kviečiamas atsilankyti.

P. Keršulytė

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

SUSIVIENYMO NARIAMS

L.R.K.S.A. 135 kp. susirin
kimas įvyks rugsėjo 8 d., 
tuoj po sumos, Apreiškimo 
par. salėje, No. 5th ir Have 
meyer St. Seime buvęs at
stovas praneš apie nutari
mus organizacijos gerovei.

Visi nariai kviečiami atsi
lankyti šiame susirinkime ir 
užsimokėti savo duokles.

135 kp. Valdyba.

MASPETHO ŽINIOS

Emilija Čepaitė gyv. 56-22 
68th St., žada susituokti su 
William Ristau iš Brooklyn© 
spalių 12 d. Apreiškimo par. 
bažnyčioje, šia proga jos 
giminaitė p. Blekienė su sa
vo mamyte suruošė netikėtą 
„Shower party” Bagočiūnu 
namuose. Susirinko apie 40 
dalyvių ir sunešė labai gra
žių dovanų.

Pereitą sekmadienį para
pijos piknikas Klasčiaus 
parke pavyko pusėtinai. Bu
vo tikėtasi geresnių sėkmių, 
bet, tur būt, šaltas oras dau
gumą sulaikė nuo išvažiavi
mo. Vakare, susirinko dau
giau žmonių. Nuotaiką pa
gadino 9 vai. lietus—šaltas 
lietus. Sako, New Yorke to
kio šalto oro rugpjūčio mė
nesį nebuvę per 70 metų.

Užėjus lietui, žmonės visi 
suėjo į erdvią salę, kur šoko, 
kalbėjosi ir laukė Karaliaus, 
Karalienės ir jų šeimos rin
kimų davinių. 10 vai. kle
bonas scenoje pranešė, kad 
rinkimai baigti. Uždarius 
kontestą, pasirodė sekanti 
rezultatai: Kun. J. Aleksiū- 
nas, klebonas gavo daugiau
sia—1275 balsus, bet jis sa
vo pirmenybę perdavė dau
giausiai po jo gavusiam bal
sų Pr. Dulkei, kuris gavo 
1070 balsų, tad ir liko iš
rinktas karalium. Karalie
nės vietą užimti teko laimės 
O. Sijevičienei, Amž. Rožan
čiaus dr-jos pirmininkei, ga
vusiai daugiausia—3652 bal
sų. Karalaitis liko S. Alek- 
siūnas; karalaitės vieta teko 
EI. Tamašauskaitei.

Sekanti kandidatai daly
vavo rinkimuose ir gavo bal
sų: karaliaus vietai: V. Tu- 
rulis—730; V. Žemantaus- 
kas—240; K. Krušinskas— 
125 ir V. Dailyda—100. Ka
ralienės vietai Adomaitienė 
— 1796; Kamarauskienė — 
1353; Baniulienė—1013; Pa- 
žereckienė—837; Rapulskie- 
nė—450; Šarkauskienė—446; 
Blažinskienė—290; Pankevi- 
čienė—225 ir J. Gustaviečie- 
nė — 200. Karalaičio vietai 
gavo balsų: V. Bružas—100; 
Bajerčius—100. Karalaitės 
vietai: Anelė Civinskaitė ir 
Anelė Stravinskaitė.

Išvažiavimo nuotaika bu
vo graži. Dalyviai, nors ir 
nesmagiam ore, buvo paten
kinti viskuo: p. Dulkės dai
nomis parke ir p. Avižonio 
muzika salėje. Avižonis ne
sigailėjo lietuviškų šokių, o 
lietuviai šaltame ore nesigai
lėjo savo kojų mankštymo— 
šoko, kaip kas tik mokėjo ir 
galėjo.

Ona Kučinskaitė, išgulėju
si šv. Kotrynos ligoninėje 3 
savaites, jau sveiksta. Per 
atostogas kalnuose ji susi
žeidė koją ir iš to užsinuo
dijo kraujas. Linkime jai 
veikiai išsveikti. O. P.

Vyčių Žinutės
Praeitą savaitę svarbus 

vyčių įvykis —-rugpjūčio 25 
susituokė kuopos pirm. Jo
nas Wezwick su sekr. Ona 
Jociūte. Jaunavedžių paly
dovais buvo Pranė Jociūte ir 
Mikolas Wezwick. Jaunoji 
buvo gražiai baltai pasipuo
šusi. Jonas ir Ona atrodė 
laimingiausia pora. Visi vy
čiai linki jiems gražiausio 
pasisekimo naujame gyveni
me.

Klebonas labai dėkingas 
visiems dalyviams už atsi
lankymą ir paramą parapi
jai. Galima sakyti, visi da
lyviai buvo tie, kurie niekad 
parapijos reikalų nepamirš
ta ir nepraleidžia jos pramo
gų. Ačiū jiems už tai.

Amž-jo Rožančiaus drau
gijos bendra šv. Komunija į- 
vyks ši sekmadieni 9 vai. 
mišių metu. Narės prašo
mos dalyvauti.

ĮVAIRUMŲ VAKARAS

Rugsėjo 28 d. artėja, tad 
ir mūsų vyčiai vis daugiau 
uoliai ruošiasi savo meti
niams rudens šokiams, kurie 
ivyks Klasčiaus salėje. Bi
lietai gaunami pas visus na
rius. Tą vakarą dainuos vy-

Angelu Karalienės par. 
Gyvojo Rožančiaus draugija 
ruošiasi prie rudens veikimo 
smagiu parengimu, kuris j- 
vvks sekmadieni, spalių 6 d. 
Tai bus įvairumų vakaras, 
kurį paruoš varg. Pr. Dulkė 
su savo grupe. Po vaidini
mo prasidės šokiai prie gero 
orkestro. įžanga tik 35 cen
tai. Rengėios nrašo ir kvie
čia visus ruoštis prie šio pa
rengimo.

Šeštadienį, rugpjūčio 24 d., 
N. Y. Pasaulinėje Parodos 
„American Common” sky
riuje įvyko lietuviška pro
grama. Tam tikrame kios
ke dieną ir vakare buvo ro
domas rankdarbių, atvaizdų, 
piešinių ir t.t. rinkinėlis. Va
kare aikštėje įvyko muzika- 
linė ir kalbų programa.

Apie 8 vai. vak. programą 
atidarė p. J. Valaitis. Da
lyvius ir rengėjus pasveiki
no Am. Common vedėjas p. 
Harvey W. Anderson, kuris 
tarp kitko reiškė didelių 
simpatijų ir užuojautos 
Amerikos lietuviams dėl jų 
senosios tėvynės pavergimo 
ir nelaimių. Lietuviškai į 
svečius keliais žodžiais pra
bilo Metropolitan operos dai
nininkė, lietuvaitė gražuolė 
Ona Kaskas - Katkauskaitė. 
Angliškai kalbėjo buv. teisė
jas adv. Vincas Laukaitis iš 
Baltimore, Md., kuris trum
pai peržvelgė lietuvių laimė
jimus Amerikoje ir pasmer
kė kruviną priespaudą Lie
tuvoje. Gen. konsulas J. 
Budrys atsiuntė sveikinimo 
telegramą.

Po šių kalbų šv. Jurgio 
parapijos choras, vedamas 
p. J. Brundzos, sudainavo 
Sasnausko „Malda už Tėvy
nę”, Naujalio „Jaunimo 
Giesmę”, liaudies dainą „Ža
lioji Girele” ir Žilevičiaus 
„Laisvės Dainą”. Geriausiai 
pavyko Malda už Tėvynę.

Po dainų sekė kun. K. 
Žvirblio įdomi paskaita ang
lų kalboje apie Lietuvą ir 
lietuvius Amerikoje. Paskai
ta labai įdomi, tik perilga. 
Būtų įdomu ją pasiskaityti 
spaudoje. Kelis tautiškus 
šokius pašoko L. Stitsonai- 
tės šokėjų grupė ir mergai
tės. Pianu šokius lydėjo V. 
Tamkiūtė. Vėliau M. Sa
dauskas pademonstravo sku
dučių muziką (silpnai) ir 
kanklių muziką.

Smuiko virtuozas, jaunas 
Longinas Buinis iš Bostono, 
pagriežė 2 lietuviškas melio- 
dijas (Kur bakūžė samano
ta ir Plaukia sau laivelis) 
ir Kreislerio preliudiją. Te
noras Alekas Vasiliauskas 
labai vykusiai sudainavo 
„Ne margi sakalėliai” ir 
„Mano rožė”. Šokėjų gru
pė sušoko karišką šokį Mi- 
kytą (programoje vadinamą 
„Mikitas”), kurį šoko vieni 
vyrai, ir dar pora šokių. 
Programa užsibaigė antruo
ju p. Brundzos vedamo cho
ro pasirodymu. Sudainuota 
„Ulonai”, „šią naktelę”, 
„Ant tėvelio dvaro” ir „Aš 
negert atėjau”. Atsisveiki
nimo žodį lietuviškai tarė 
vakaro vedėjas Valaitis, ku
ris, atrodo, nuosekliai vengė 
pasmerkti maskolišką smur
tą Lietuvoje ir tenkinosi 
bendromis pastabomis apie 
įvykius Europoje. Nejaugi 
jam dar neišgaravo pažin
ties su Lietuvos pardaviku 
Paleckiu malonumai? Galop, 
choras ir minia sugiedojo 
Lietuvos ir Amerikos him
nus. Vėliau šokta aikštelėje 
aplink vėliavą — daugiausiai 
polkutės. Žmonių buvo keli 
tūkstančiai, daugiausia ki
tataučių.

Apskritai, p a s i r o dymas 
Pasauk Parodoje buvo reika
lingas ir pati programa buvo 
įdomiai paruošta, tik gal 
perilga, ypač šaltoką vaka
rą. EI. Kulbokienės vado
vaujamas komitetas gana 
trumpu laiku sugebėjo vyku
siai paruošti programą, nu
sikratęs bolševikiškų preten
dentų. Parodėlėje galėjo bū
ti įdomesnių dalykėlių, bet 
prisiruošta skubotai. Lietu
viai turi būti dėkingi rengė
jams— E. Kulbokienei, M. 
Antanavičiui, B. Brundzie- 
nei, J. Brundzai, J. Dumčiui, 
A. Garšvaitei, K. Garšvienei, 
E. Kanzleriui, O. Kručienei, 
A. Sagytei, L. Stitsonaitei, 
M. Strumskienei, O. Valai
tienei.

Kai dėl programos vedė
jo, tai tikrai gaila, kad gra
žios tarmės (lietuviškai ir 
angliškai) lietuvis, tautinin
kas (?), tiek mažai parodė 
pastarųjų įvykių sūkury 
drąsumo, lietuviškumo, ko
vingumo. Jei jis negins ir 
ateity pataikaus tautos 
priešams ir jų organizaci
joms, skelbdamas per savo 
radijo programą jų parengi
mus ir gražiai juos vaizduo
damas, ir vengs aiškiai sto
ti lietuvybės kovotojų pusėn, 
lietuviams teks padaryti ati
tinkamas išvadas. Lietuvos 
žmonės toleravo Paleckius ir 
skaudžiai nukentėjo. Ame
rikiečiai iš to pasimokė ir 
griežtai atsirubežiuos 
neaiškių žmonių.

ATGYJA VEIKLA
AI KAIP

ATOSTOGAUJA

nuo
Rep.

zmo-Grab. St. Aromiskio 
na su vaikais leidžia atosto
gas pas A. Banaičius, jų po
ilsio vietoje, Long Island, 
N. Y. 
ti.

Linkime gerai pailsė-

KAIP PALAIKOMI LIETU
VIAI POLITIKOJE

Brooklyno tautiškas laik
raštis gana daug rašo apie 
šaukiamą tautin-kų suvažia
vimą Philadelphia, Pa., ka
me žadama svarstyti ir klau
simas apie lietuvių dalyva
vimą politikoje. Mūsų kolo
nijoje šis reikalas svarbus, 
nes adv. Wm. J. Drake-Dra- 
gūnas siekia respublikonų 
nominacijos k o n g r esmano 
pareigoms. Deja, tas pats 
laikraštis, kuris ragina rem
ti lietuvius politikoje, tik 
vieną sykį įdėjo adv. Drake 
rėmėjų atsišaukimą, ir tai 
tik kaipo „skelbimą”. Rugp. 
20 d. stambus tautiško laik
raščio rėmėjas pranešė adv. 
Dragūno rėmėjų susirinki
mui, kad jo remiamo laik
raščio redaktorius pareiškęs, 
su gailesčiu, kad „iš aukš
čiau” jam įsakyta nieko ne
rašyti apie adv. Dragūno pa
stangas ir neminėti jo var
do, nes tas vardas nėra ko- 
šernas kai kam „aukščiau”. 
Taigi, pamokslas vienokis, o 
darbai kitoki. žmonės pik
tinasi, kad dėl grynai asme
niško kerštavimo laikraštis 
uždaromas nuoširdžioms lie
tuvių pastangoms. Kodėl 
tai daroma? V. R.

Daugelis draugijų, dėl va
saros karščių ir narių atos
togų, sustabdžiusių savo 
veiklą, jau ruošiasi rudens 
laikotarpiui, kurs bus pilnas 
įvairaus darbo. Kiek girdė
ti, lietuvių katalikų draugi
jos šiemet išvystys labai 
stiprią veiklą. Ypatingai 
laukiama, kad subrustų Su- 
sivienymo kuopos, kurioms 
reikia padidėti ir jaunimą 
pasiekti. Nuo rugsėjo 1 d. 
paskelbtas Susivienymo va
jus, tad nariams yra gera 
proga padirbėti.

Apreiškimo parapijos Ka
talikų Jaunimo draugija, per 
vasarą neleidusi savo įdo
maus ir gyvo mėnesinio 
„Annunciator” 1 a i k r aščio, 
rugsėjo 3 d. jau išleidžia 
naują numerį. Taip pat tuoj 
bus pradėta šios jaunimo 
draugijos įvairi veikla.

Kat. Federacijos New Yor
ko apskritis ir vasarą neatos
togavo. Kiekvieną mėnesį 
turėjo susirinkimus, kurių 
sekantis bus šį penktadienį, 
rugpjūčio 30 d., 8 vai. vak., 
Apreiškimo par. salėje. Visi 
draugijų veikėjai kviečiami 
atsilankyti. Bus svarbių 
pranešimų.

KNYGOS APIE LIETUVĄ 
ANGLŲ KALBA IŠLEIDI

MO REIKALAI

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

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

VISKĄ JIE SUMAIŠĖ

Viena lietuvė darbininkė, 
buvusi amerikietė, gyvenan
ti Vilniuje, liepos 6 d. savo 
broliui rašytame laiške apie 
Lietuvos padėtį taip parašė:

„Nuo birželio 15 d. pas 
mus daug kas pasidarė. — 
Nebėr Lietuvos, atėjo komu
nizmas. Pas mus tikri suiri
mai, demonstracijos, šūkiai; 
nebėr trispalvės vėliavos, tik 
raudona. Kunigus kapelio
nus atleido iš visur. Ka
riuomenė jau kartu su rau
donąja. O kaip gaila mūsų 
gražiosios Lietuvos kariuo
menės. Visas draugijas už
darė. Vilniaus Geležinio Fon
do veikimas sustabdytas. 
Bolševikai suardė visą tvar
ką. Dabar tik rėkia, šaukia, 
kad raudonoji armija mūsų 
broliai. Mat, ko sulaukėm. 
Jie šaukia, kad kunigai tegu 
eina į dangų, o jie padarys 
žemės rojų. Visose mokyk
lose vaikus auklės be tiky
bos. Ir Vilnius, ir Kaunas, 
ir maži miesteliai pilni ru
sų bolševikų”.

Tarptautinės Katalikų Tie
sos draugijos pirmininkas 
kun. dr. E. Curran, perserg- 
sti katalikus, kad jie neskai
tytų ir neimtų naujo New 
Yorko dienraščio „PM”, nes 
jis nepalankus katalikams.

Mirė vienas Chicagos uni
jų caras. Paliko $130,000 
turto. Štai, kur eina darbi
ninkų sudėti pinigai.

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

jjter—pavyzdys.
ui turėta.
įjine jų žodžio.
jonai nesuteršti.
lybių gamintojai.

c

esterio, Mass., lietu- 
jlikai parodė, kaip 
reikti Lietuvos žmo- 
jvei. Abiejų parapi- 
įt veikiantieji Fede- 
skyriai, kunigų Pet- 
ir Vasio sumanioje 
įėję, suruošė rinklia
usią labai gražių vai- 
ietuvai Gelbėti Fon- 
šųsta per vienuolika 
lolerių.

Brooklyn, N. 'i jai Gelbėti Fondas į- 
irugpiūčio 9 d. Pir- 
jadžią padarė Broo- 
lietuviai katalikai, 
jeriečiai pasirodė su 
arabių įnašu, kad ki- 
iolonijoms bus labai 
i juos pralenkti. Bet 
' —-:~J į 
Nemažas skaičius 

J b pabėgėlių būtinai 
jgi paramos. Jų visa 

Brooklyn, N. j .Amerikos lietuviai.
apvilsime, nejau leisi-

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

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ 
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street,

(Williamsburgh Bridge Plaza)

i 
<
1

Įolololololoic
Tel. EVergreen 4-7142SALDAINIU PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES 
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate J"’7 r,.~77 U' ~

PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENĖ Geriausias pasirinkim ' Pasmintl VISU .
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALŪS iš g Nemažas Cz." ~' 
riaušių bravoru. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE^ ._ ... 7"_77‘

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street,

loĮololololoĮo;

AUKA „AMERIKAI”

Prieš atiduodant leidyklai 
„Economic R e c o nstruction 
of Lithuania after the World 
War” knygos spausdinimą 
atėjo liūdnos žinios, kad Lie
tuva prijungiama prie Sovie
tų Rusijos. Knygos spaus
dinimas buvo atidėtas.

Įvairios Lietuvos ekonomi
nės organizacijos buvo pasi
žadėjusios knygos užsisakyti 
už 600 dolerių, o iš Ameri
kos lietuvių prenumerato
mis buvo gauta 240 dolerių. 
Dabar jau galutinai paaiš
kėjo, kad Lietuvos ekonomi
nės organizacijos dėl įvyku
sios okupacijos savo pasiža
dėjimų negalės tęsėti, todėl, 
iš kitur paramos negaunant, 
tektų nuo knygos išleidimo 
atsisakyti.

Šiuo metu svetimoji ran
ka stengiasi naikinti viską, 
kas tik primena nepriklauso
mą Lietuvos valstybę — už
draustas giedoti Lietuvos 
himnas, uždrausta iškabinti 
Lietuvos trispalvė vėliava ir 
dar šimtai panašių uždrau
dimų. Tad čia, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, apie 
Lietuvą išleista knyga būtų 
lyg ir dokumentas—liudinin
kas, ką nepriklausomoji Lie
tuva sukūrė ekonominėj sri- 
tyj ir ką svetimi užgrobė.

Todėl kreipiuosi į geros 
valios lietuvių veikėjus ir 
draugijas, prašydamas tos 
knygos išleidimą paremti 
prenumeratomis ir aukomis. 
Jei atsirastų bent dešimts 
kolonijų Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, kurios tam 
reikalui galėtų skirti po šim
tą dolerių, tai knyga visai 
greit būtų išleista. Jos par
davimo kaina tada būtų ne 
du doleriai, o gal per pusę 
mažesnė, kas duotų galimy
bę ją plačiai paskleisti ang
liškai kalbančioj visuomenė
je.

Išleidus knygą iš gautų 
pajamų bus duota visiška at
skaitomybė. Bet jei para
mos nebūtų gauta ir knygos 
nebūtų galima išleisti, tai vi
siems prenumeratoriams ir 
aukotojams įmokėtos sumos 
bus grąžintos iki cento. Ma
nantieji knygos išleidimą 
paremti, prašomi tuojau at
siliepti.

Anicetas Simutis,
Liet. Gen. Konsulato 

New Yorke Attache.
16 W. 75 St., N. Y. C.

Palinkusius sirgti šienlige 
(hayfever) tos ligos bakteri
jos pasiekĮia net 80 mylių 
tolumo jūroje.

„Amerikos” skaitytoja M. 
Adomaitienė, gyv. Brooklyn, 
N. Y., atsilankiusi į „Ame
rikos” administraciją, sumo
kėjo $1.00 už N. Y. Lietuvių 
Dienos laimėjimo knygutę.

Už auką širdingai dėkoja
me. Adm.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Trockio jau nėra. Well, 
koks gyvenimas, tokia ir 
mirtis. Pats išžudė milijo
nus žmonių ir jam teko nuo 
to žūti.

Louvain, Belgijoje, garsu
sis katalikų universitetas vėl 
atidarytas. Knygynas karo 
sunaikintas. Daug Belgijos 
gražių bažnyčių sunaikinta.

Naujam movvklų sezonui, 
1940-1941 metams, katalikų 
mokyklose įsiregistravo 2,- 
626,200 mokinių.

Mayoras LaGuardia imasi 
darbo prieš nešvarios spau
dos pardavinėjimą New Yor
ko gatvėse. Jis sušaukė lei
dėjus ir pardavėjus ir įsakė 
paliauti platinus nešvarią 
spaudą.

New Yorke susiorganizavo 
draugija, kurios tikslu yra 
skleisti propagandą už JAV. 
ir Anglijos uniją. Šioj drau
gijoj vyrauja Anglijos ir 
Amerikos žydai.

Rugp. 24 d. rytą Machias, 
kaime, 35 mvl. į šiaurę nuo 
Buffalo, N. Y., buvo tik 26 
laipsniai šilumos. Šalna bu
vo apdengus visus namų sto
gus.

Celestine, Ind., Šv. ce e broliams nesulaukti 
no parapija suorgan 
bendrovę, kuri superka 
vietos ūkininkų vaisii 
paruošia juos pardav audies seimo” rinki- 
Kiekvienas ūkininkas y įlediją, Vincas Krėvė- 
dirbtuvės savininkas ir ičius buvo iššauktas į 
na atskirą patarna į,kur norėta jam su- 
Kun. A. C. Schelenb 
yra vadas.

trankos?
—y—

Maskva ruošė Lietu-

Pereitą šeštadienį 
Yorko vedybų leidimų 
nėse įregistruoti net 8; 
dybų leidimai. Matyt 
verstino kareiviavimo 
simas veikia jaunimą.

nurodymų „rinki- 
pravesti. Krėvė pa
rinkimams” šūkių, 

as jam patarė kiek 
daugiau kalbėti apie 
reformą. Bet Krėvė 
kad Lietuva jau tu

mės reformą. Tada 
ras kalbėjo apie vi- 
mokymą, bet ir čia 
tarėjo pasakyti, kač

New Yorko valstybėj jau seniai tai turi 
bo Federacijos unijų ' 
Lyons ragina, kad vist 
visus svetimšalius kon mn 
tus ištremtų.

jau šūkių Molotovas
Krėvė vis atsakė 

_|»s liaudis visa ta

Nuo rug’piūčio 27 (g0 Krėvė iš Maskvo 
gruodžio 26 d. turi užsi įlindęs. Jis prieš ke 
truoti Brooklyne esą 4 
svetimšalių. j.1 ®

Montrealo darbininki. 
jos nutarė nebešelpti , 
dos jaunimo kongresq 
munistinio) ir nebepr 
syti prie jo.

Automobilių 
unija priėmė rezoliucija 
rioje smerkia (_____
neskiriant nei Rusijo

matyti, manė, ka 
nenori paglemžt 

s nepriklausomybės 
sapnas sudužo, ka 

msitiko su Molotovi 
jveidą. Prieš „rinki 
Krėvė niekur vieša 
odė. Į „seimo” pir 

’darbinį ‘“rėj0
- - -. jake labai trumpą kai 
diktat me^° neuzsimin 

reikalą „prisijungti
grobuonišką tautų ns ^jungos, 
mą. .

Londono vienas korespon
dentas sako, kad vietos žmo
nės jokių bombanešiu tiek 
nemato, kiek jų New Yorko 
laikraščiuose skelbiama.

rėš naujame komisar 
! nebėra. Jis nuo bii 
17 d. iki liepos 21 < 

j lotas lietuviams si 
motoristams, nes „kar ii Savo dalyvavim 

io vyriausybėje Krė\

Gasolino stočių 
daug nesmagumų

,ki

402 
sa- 
pa-

Juozas Vitkus, gyv.
Hooper St., susibarė su 
vo žmona Julija. Na, ši 
šaukė policiją, kuri rado re
volverį. Vitkus, užstatęs 1500 
dol., laukia teismo.

jai” dažnai apgauna 
ristus. Be to, vienur p< istams puikiai pata: 
dama pigiau, kitur braį r—jau nebereikalinga 

--------- tų teismą palikime i;
Didžiajame New Yorke i
1946 m. bus statoma i —t— 
statoma 34 pradinės m tik lietuvis buvo lai 
los, prie 23 mokvklų bu į pasisakė už laisv 
statoma nauji rūmai, tašomą Lietuvą. Li 
reikalui bus išleista 241 atstovų užsienyje ta 
000 dol.

j geriausios rūšies
ANGLYS

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

TRU - EMBER COM. COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street, B
Telefonas: EVergreen 7-1661 |-  

atsirado nė vieno išd 
ta visi džiaugiame 
ta proga tenka pasak
i labai ir labai lauki 
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Škirpai Turausk 
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