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Liepos 15 dienos ankstų 
rytą sukanka lygiai penkeri 
metai, kai iš New Yorko 
aerodromo pakilo du spar
nuoti lietuviai, troškę savo 
žygiu išgarsinti lietuvių ir 
Lietuvos vardą visame pa
saulyje ir patarnauti moks
lo pažangai. Dariaus ir Girė
no vardai skambėjo tada vi

same lietuviškame pasauly
je. Jie virpino kiekvieno lie
tuvio lūpas ir drebino lietu
viškas širdis.

Laimingai lėkė Lituanika 
Tėvynės link, bet sulaukta 
liepos 17-tos niūraus ryto, 
kai pranešta, kad drąsieji 
sakalai žuvo visai arti Tėvy
nės, vokiečių Soldino miške. 
Jų tragiškos mirties prieža
stis dar ir šiandie neišaiš
kinta paslaptis, kurią nusi
nešė į amžiną pasaulį abu 
didvyriai.

Darius ir Girėnas savo 
mirtimi patvirtino lietuviš
ką pasiryžimą pasiaukoti 
savo Tautos reikalams. Jų 
žygis sukrėtė visus lietu
vius, sutelkdamas juos vie
non mintin, vienan pasiryži- 
man •— nepabūgti pasiauko
ti Tėvynei. Jų vardai bus 
gyvi kiekvieno lietuvio lū
pose, kol tik žemės paviršiu
je gyvuos Lietuvių Tauta. 
Jų žygis stiprins ypač lietu
viško jaunimo pastangas di
dingiems darbams Tautos 
gerovei.

i kambariai duodama 
uos labai prieinama 
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Praeitą savaitę Kaune lie
tuvių katalikų amerikiečių 
penki atstovai, vadovaujami 
kun. Balkūno, lankėsi pas 
atsakingus asmenis. Juos 
priėmė Respublikos Prezi
dentas, Ministeris Pirminin
kas, Seimo Pirmininkas ir 
Krašto Apsaugos Ministeris. 
Nežinomas dar to pasikalbė
jimo turinys, bet galima nu
manyti, kad jame paliesti 
svarbūs lietuviams reikalai. 
Malonu, kad amerikiečių de
legacijai pareikštas atinti- 
kamas gestas. Tikime, kad 
tąs apsilankymas duos nau
dingų vaisių.
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Šiame numeryje spausdi
namas Lietuvos generalinio 
konsulo J. Budrio atsišauki
mas, prašant paremti Da
riaus Girėno Aero. klubo 
gražų tikslą — padovanoti 
Lietuvos jaunimui mokomą
jį orlaivį, kurį nugabentų la
kūnas P. Šaltenis. Minėtam 
tikslui įvykdyti trūksta tik 
500 dolerių. Nuoširdžiai lin
kime, kad minėtam klubui 
pasisektų trūkstamą sumą 
surinkti ir kad lakūnas Šal
tenis Lietuvos padangėse 
sėkmingai pasirodytų su lie
tuvių amerikiečių dovana. 
Paremkime šį lietuvišką žy-
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Džiuginančios žinios iš 
Lietuvos. Birželio 28 — 29 
d.d. Kaune praėjo Pavasari
ninkų kongresas milžinišku 
pasisekimu. Apie tą jubilie
jinį kongresą redakcijai 
trumpai rašo kun. Balkūnas 
šiaip: „Pavasarininkų kon-, 
gresas praėjo labai iškilmin
gai. Suvažiavo per 45,000 
pavasarininkų. Choristų bu
vo 6000 (iš 224 chorų). Ry
tinėse pamaldose Ąžuolyne 
per 100,000 žmonių minia. 

K Dainų šventėje taipgi apie 
tiek. Kaunas ir Lietuva to 
nematė savo gyvenime. Ka
talikai džiūgauja. Tik dėl 
Kongreso verta buvo Lietu
von vykti”.

A. LIET. KATALIKŲ VISUO
MENINIO IR KULTŪRINTO 
GYVENIMO SAVAITRAŠTIS 

ETNA KAS PENK^AIDrENĮ

Entered as Second - Class matter March 16, 1034 at the Poet 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 METAI VI

Politiška kelionė
Prezidentas Roosevelt be 

jokios pertraukos jau antra 
savaitė didžiulėje kelionėje, 
kurioje jis savo kalbose 
kviečia demokratus išrinkti 
į Kongresą tuos žmones, ku
rie rėmė jo programą. Įdo
miausias susitikimas buvo 
Kentucky valstybėje, kur 
jam teko važiuoti viename 
automobiliu  j e su gubernato
riumi Chandlers ir senato-

Katalikiškasis lietuvių 
jaunimas pasirodė visoje 
savo galybėje. Lietuvos at
eitis šviesi, nes joje svei
kiausias kaimo jaunimas 
žygiuoja po vėliava, kurioje 
prasmingai įrašytas šūkis 
„Dievui ir Tėvynei”.

Rugpiūčio 16 — 24 d.d. 
Vassar kolegijoje kviečia
mas vadinamas Pasaulio 
Jaunimo Kongresas, kurio 
rengėjai yra aiškioje komu
nistų įtakoje. Šiuo kongresu 
rūpinasi ir lietuvių komunis
tų jaunimo sekcija, kuriai 
pavesta gauti ir lietuvių de
legatų. Į specialiai „susido
mėjusių” sąrašą yra patekęs 
ir vienas Vienybės redakci
jos narys (angliško sky
riaus vedėjas). Tie „susirū
pinę” išleido atsišaukimą, 
ragindami Lietuvos vyriau
sybę pritarti Lietuvos daly
vavimui tame kongrese.

Mums atrodo, kad Lietu
vos jaunimas, kaipo tokis, 
negali būti atstovaujamas 
šiame kongrese, kurs kvie
čiamas grynai radikalinių 
grupių ir kuriame nedaly
vaus nei viena katalikų jau
nimo grupė. Jei Lietuvos so
cialistinio ar kitokio radika
laus jaunimo grupė atsiųstų 
savo atstovus, tai būtų tvar
koje, bet jie negalėtų kalbė
ti vardu viso Lietuvos jau
nimo, kuriam visai svetimos 
komunistų „bendro fronto”’ 
užmačios.

Komunistų Laisvė skelbia, 
kad netrukus bus išleista 

, komunistinė brošiūra, ski
riama „broliams katali
kams”. Laisvė ragina savo 
sekėjus užsisakyti tą bro
šiūrą ir, girdi, būtų gera, 
kad ją „veltui išdalintų tar
pe žmonių”. Na, ir klausia 
Laisvė, ar katalikai priims 
„komunistų ištiestą brolišką 
ranką broliams katali
kams”?

Be reikalo L. klausia, tar
tum nežinodama, koks bus 
katalikų atsakymas. Komu
nistams nerūpi visos žmoni
jos gerovė, jiems nerūpi 
tautinė kultūra, jiems tiky
ba — žmonijos nuodai, jie 
Rusijoje griauna visa tai, 
kas tikinčiam ir iš viso kul
tūringam žmogui brangu, 
jie Lietuvos nepriklausomy
bės kovų pradžioje siekė su
naikinti atsisteigiančią Tė
vynę, jie ir dabar iš pasalų 
dirba Lietuvos prijungimui 
prie Sovietų Rusijos — tad 
koks gali būti lietuvių kata
likų bendras darbas su ko
munistais?

Taigi, veltui komunistai 
spausdins ir dalins savo bro
šiūrą. Katalikai, susipratę 
katalikai, gerai žino, kas y- 
ra žmonijos bičiuliai ir kas 
jos duobkasiai.

moksli- 
atkasė 

miestą,

MIRE KUN. NEVERAUS- 
KO MOTINA

Minersville, Pa. — Liepos 
10 d. čia staiga mirė kun. 
Juozo Neverausko motina. 
Palaidota liepos 14 d.

Kun. J. Neverauskas šiuo 
metu yra Shenandoah šv. 
Jurgio lietuvių parapijos vi
karas, įšventintas kuni
gu šių metų gegužės 26 d. 
Kun. Neverauskas — uolus 

riumi Barkley, kurie rinki
muose bus priešai, kovoją 
dėl tos pačios senate vietos. 
Prezidentas viešai, jam šalę 
esant gubernatoriui, pasisa
kė norįs, kad Barkley vėl 
būtų išrinktas.
Atstatė Reimso katedrą

Prancūzų garsioji Reimso 
katedra, kurioje būdavo vai-/Spau^0S bendradarbis, dau- 
nikuojami Prancūzijos kara-j 
liai, jau atstatyta. Per Didį
jį karą šią katedrą sunaiki
no vokiečių bombos. Kated
rai atstatyti amerikietis 
Rockeffeleris paaukojo mi
lijoninę sumą, kuri ir leido 
prancūzams atstatyti savo 
istorinę katedrą taip, kaip ji 
atrodė prieš jos sunaikini
mą. Reimsas yra nedidelis 
miestas, apie 100,000 gyven
tojų. Per karą į katedrą vo
kiečiai paleido 287 bombų 
šūvius. Katedros atstatymo 
iškilmėse dalyvavo Popie
žiaus atstovas kardinolas, 
Prancūzijos prezidentas Le
brun ir kiti aukšti Bažny
čios ir valstybės atstovai.
Katalikų informacijos 
biuras

Nuo rugpiūčio 1 d. Wa
shingtone katalikai steigia 
savo informacijų biurą, 
kurs pranešinės visai ameri
kiečių spaudai, ne tik katali
kų, apie katalikų veiklą, ka
talikų įvairias pažiūras 
svarbiais klausimais ir t.t. 
Iki šiol veikęs informacijų 
biuras aprūpindavo žiniomis, 
tik katalikus, o nuo dabar 
informacijų biuras sieks la
bai plačiai.

Mirė teisėjas
Liepos 9 d. po ilgos šir

dies ligos mirė Vyriausio 
Teismo teisėjas Benjaminas 
Cardozo, 68 metų, tas parei
gas ėjęs nuo 1933 metų pra
džios. Teisėjas Cardozo bu
vo laikomas vienu žymiausių 
šalies teisininkų. Jis yra 

, parašęs keletą knygų, o jo 
parašyti teismo sprendimai 
yra puikiausia medžiaga vi
siems teisininkams. Palaido
tas labai kukliai New Yor
ke, patarnaujant vienam ra
binui.
158 mil. gyventojų

Tautinis tyrinėjimų komi
tetas praeitą savaitę prane
šė savo spėliojimus Ameri
kos gyventojų skaičiaus at
žvilgiu. Apskaičiuojama, kad 
šios šalies gyventojų aukš
čiausias skaičius bus 1980 
metais, kai gyventojų būsią 
apie 158 milijonai, nuo to 
laiko šis skaičius pradėsiąs 
mažėti, nebent pasikeistų 
emigracijos sąlygos ar gimi
mų skaičius labai padidėtų.
Atkasė seną miestą

Egipte, Sakaroje, 
ninkai tyrinėtojai 
5000 metų senumo 
kuriame atrasta 20,000 mu
mijų, liudijančių, jog tame 
senovės mieste palaidota 20 
tūkst. žmonių. Nauji atkasi- 
mai leis mokslininkams 
daug sužinoti apie Egipto 
senovę.
Orlaivio nelaimė

Nukritus ekskursiniam 
orlaiviui prie Armonk, N. 
Y., sudegė keturi asmenys. 
Orlaivio savininkai liepos 
10 d. vežiojo keleivius, imda
mi 2 dol. nuo asmens. Nelai
mė įvyko 9 vai. vakare,

ginusia žinomas Gintaro sla
pyvardžiu. Jis daug rašęs ir 
AMERIKOS savaitraščiui.

Del mylimos motinėlės 
mirties kun. Neverauskui 
reiškiame nuoširdžios užuo
jautos.

PRANCŪZIJA PAKARTO
JO PARAMĄ ČEKAMS

Paryžius. — Ministeris 
pirmininkas Daladier vieša
me bankiete pareiškė, kad 
Prancūzija laukia taikos 
Europos viduryje, tačiau 
Prancūzija laikysis savo žo
džio ir gins Čekoslovakiją, 
jei ši būtų užpulta.

Prancūzijos užsienių rei
kalų ministerija esanti ga
vusi naujų žinių apie Hitle
rio ruošimąsi stipresniems 
žygiams prieš Čekoslovaki
ją. Sakoma, kad Hitleris ap
gailestaująs gegužės mėnesį 
neįvykdęs užpuolimo prieš 
čekus, kai prancūzai ir ang
lai tik žodžiais grasinę. Be 
to, Hitleris gerokai apsivy
lęs ir Mussoliniu, kurs neuž
tikrinąs tikros .paramos, jei 
ištiktų karas.

Serga karalius
Anglijos karalius Jurgis 

susirgo vidurių influenza ir 
dabar jo sveikata stropiai 
saugoma, šio mėnesio gale 
jis drauge su savo žmona 
turėtų vykti į Prancūziją. 
Ta kelionė jau turėjo įvykti 
praeitą mėnesį, bet teko ati
dėti dėl karalienės motinos 
mirties. Prancūzai pasiruošę 
priimti karališką porą di
džiausiomis iškilmėmis. Ka
raliaus lankymusi ir iškil
mingu priėmimu norima pa
rodyti pasauliui esantį dide
lį Prancūzijos ir Anglijos 
santykių artimumą.
Turkų prancūzų taika

Turkai ir prancūzai ilgai 
ginčijosi dėl teritorijos prie 
Viduržemio jūros tarp Siri
jos ir Turkijos, Aleksandre- 
tės apylinkėje. Aleksandre- 
tės uostas labai svarbus; to
je apylinkėje gyvena 90,000 
arabų, 80,000 turkų, 30,000 
armėnų, šiek tiek kurdų ir 
kitokių. Po Didžiojo karo 
Aleksandreta pavesta Pran
cūzijai, bet nuo 1936 metų 
Turkija pradėjo reikalauti 
autonominių teisių turkams. 
Prancūzai dabar nusileido 
turkams ir praeitą savaitę 
jie pasirašė sutartį su tur
kais, leisdami Aleksandre- 
tės turkiškoje dalyje suruo
šti referendumą. Turkų ka
riuomenė jau įžygiavo į 
Aleksandretę — pirmą kartą 
po Didžiojo karo.

— Klaipėdoje lankėsi len
kų Gdynės uosto direkto
rius ir vizitavo uosto direk
cijos pirm. inž. Sližį.

— Marijampolėje suorga
nizuotas arkivyskupo Matu
levičiaus fondas, kuris rū
pinsis apleistų vaikų likimu.

POPIEŽIUS PASKYRĖ 
PAŠALPĄ PALANGAI

Kaunas. — Lietuvoje gau
tos žinios, kad Popiežius Pi
jus XI paskyrė Palangos pa
degėliams šelpti dešimtį tūk
stančių lyrų.

JAPONŲ ORLAIVIAI 
VEIKIA

Hankow. — šios savaitės 
viduryje japonų karo orlai
viai rodė ypatingo veiklumo 
ir bombardavo Hankow apy
linkes. Bombų sprogimuose 
žuvo per 500 kinų civilių gy
ventojų. Netoli amerikiečių 
misijų namų nukrito apie 50 
bombų liepos 13 d.

Miestą bombardavo 18 or
laivių iš 12,000 pėdų aukštu
mos, todėl kinai savo prieš
lėktuvinėmis kanuolėmis ne
galėjo pasiekti orlaivių. Ja
ponų kelios bombos sunaiki
no dalį amerikiečių skaučių 
mokyklos, kurioje sau prie
glaudą rado apie 250 pabė
gėlių. Misijos nuosavybės 
vartininko du sūnūs užmuš
ti vietoje.

RŪPINASI TREMTINIŲ 
GLOBOJIMU

Evian. — Tarptautiniame 
valstybių atstovų pasitarime 
susitarta sudaryti nuolatinį 
tautinių, tikybinių ir politi
nių tremtinių globojimo ko
mitetą, kuriam vadovaus 
Amerikos, Anglijos ir Pran
cūzijos vyriausybių atstovai. 
Pasitarime dalyvavo 32 val
stybių atstovai;' pirmininka
vo amerikietis Myron C. 
Taylor.

Nuolatinis komitetas pir
mo posėdžio susirinks rug- 
piūčio 3 d. Londone. Jam 
vadovaus išrinktas nuolati
nis direktorius.

NUTRAUKĖ PREKYBĄ 
SU BRAZILIJA

BrazilijosBerlynas, 
prezidento Vargo vyriausy
bei pradėjus varžyti Brazili
jos vokiečių įvairių organi
zacijų veiklą, Vokietija nu
traukė prekybinius santy
kius su Brazilija. Kiek anks
čiau Brazilijos bankas atsi
sakė priimti vokiečių atsi
skaitymo markes, kuriomis 
buvo mokama už kavą, taba
ką, gumą ir kitas prekes.

Vokiečiai savo nauju žy
giu bandys priversti Brazili
ją nusileisti. Vokietijoje šios 
priemonės primena vokiečių 
ekonominę kovą,' vestą prieš 
5 metus prieš Lietuvą ry
šium su Lietuvos energinga 
veikla Klaipėdoje. Tada vo
kiečių spauda šaukė, kad 
Vokietija paklupdys Lietu
vą, tačiau tos vokiečių viltys 
nevisai išsipildė — Lietuva 
savo prekėms surado naujas 
rinkas ir galėjo prekiauti su 
kitomis valstybėmis.

ITALAI GIRIASI SAVO 
VEIKLA ISPANIJOJE

Roma. — Italijos vyriau
sybė oficialiai pranešė, kad 
italų lakūnai Italijoje esą 
pašovę 580 „lojalistų” orlai
vių. Italų karių nuo pat su
kilimo pradžios esą žuvę tik 
150.

Praeitą savaitę pas prezi
dento Roosevelto žmoną ir 
gubernatorių Lehman viešė
jo artistė Shirley Temple.
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Klaipėdoje Naujas Paminklas
AMERIKIEČIŲ LAKŪNŲ 

KELIONE APLINK 
PASAULĮ

Amerikietis lakūnas mili
jonierius Howard Hughes 
drauge su keturiais savo 
bendradarbiais liepos 10 d. 
7:20 vai. vak. moderniausiu 
orlaiviu pradėjo kelionę ap
link pasaulį, tikėdamas pa
daryti naują rekordą.

Kelionė jam labai gerai 
sekėsi. Į Paryžių nulėkė per 
I6V2 vai. Paryžiuje trumpai 
ilsėjosi ir tuojau leidosi ke
lionei į Maskvą, kurią pasie
kė labai laimingai liepos 12 
d. 4:15 vai. ryte. Lėkdamas 
į Maskvą, Hughes perskrido 
per Lietuvą. Maskvoje ilsė
josi tik 2 valandas ir tada 
išlėkė į Omską, kurį pasiekė 
2 vai. popiet. Čia išbuvo 4y2 
vai. Liepos 13 d. 5 vai. ryte 
atvyko į Jakutską, kuriame 
prabuvo iki 8 vai. 10 min. 
ryto ir leidosi tolimesnei ke
lionei.

Rašant šiuos žodžius buvo 
žinių, kad lakūnas turėjo 
pasiekti New Yorką liepos 
14 d. vakare. TaM aplėkti 
aplink visą pasijos ’abar 
reikia tik 4 dienų, mę p’

IŠ CHORŲ SĄJUNGOS 
SEIMO

Chicago (muz. Pr. Dulkės 
telegrama). — Chorų sąjun
gos seimas geirai pasisekė. 
Dalyvavo 74 wstovai iš 43 
chorų. Į sąjungos valdybą 
išrinkti: pirm. Juozas Že
maitis, Worcester; vicepirm. 
Pranckietis, Elizabeth; rašt. 
Skelly, Chicago; ižd. Rėkus, 
Chicago. Dvasios vadu bus 
kun. J. Vaitukaitis, Chicago.

NUTEISTI NACIŲ VADAI

Riverhead, L. I., N. Y. — 
Suffolk apylinkės teismo 
prisiekę teisėjai, pasitarę tik 
15 minučių, pripažino kal
tais šešis vokiečių nacių 
vasarvietės — stovyklos ve
dėjus. Jiems pritaikytas 
New Yorko valstybės bau
džiamojo statuto straipsnis, 
kurs reikalauja, kad visos 
organizacijos, priimančios 
narius tik pareiškus slaptą 
priesaiką, turi įregistruoti 
pas valstybės sekretorių vi
sus savo narius. Teisme liu
dininkai liudijo, kad vienos 
vokiečių vasarvietės vadai 
iš savo organizacijos narių 
reikalavo priesaikos ir išti
kimybės Hitleriui.

šeši vokiečiai, visi Ameri
kos piliečiai, nubausti po 
500 dolerių pabaudos ir po 
vieneris metus kalėjimo, ta
čiau penkiems kalėjimo 
bausmė suspenduota, bet or
ganizacijos vadas, Ernst 
Mueller, nuo kalėjimo baus
mės neatleistas ir tuojau nu
vestas į kalėjimą. Be to, vi
sa organizacija nubausta 
10,000 dolerių pabauda.

Nacių vadai žada kreiptis 
į aukštesnį teismą.

kad
5 milijonai kasdien

Londone pranešta, 
Anglijoje kasdien kariuome
nės ir ginklavimosi reika
lams išleidžiama 5 milijonai 
dolerių. Vien tik karo avia
cijos reikalams kasdien iš
leidžiama 1 mil. dolerių. ,
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Klaipėda. — Per vokiečių 
nacių sukeltas riaušes birže
lio 28 d. žuvusiam lietuviui 
jaunuoliui Kontautui ruošia
masi pastatyti paminklą. 
Paminklas bus statomas 
jaunuolio žuvimo vietoje.

Minėtose riaušėse sužeis
tieji pamažu sveiksta. Svar
besnieji nusikaltėliai bus 
atiduoti kariuomenės teis
mui. Ankstyvesnėse riaušė
se dalyvavę aktyvūs triukš
mautojai nubausti karo ko
mendanto — jie keli išsiųsti 
į darbo stovyklą ilgesniam 
laikui.

ATIDARYTA SKAUTŲ 
STOVYKLA

A. Panemunė. — Dalyvau
jant Respublikos Preziden
tui ir vyriausybės nariams 
čia iškilmingai atidaryta 
Lietuvos skautų tautinė sto
vykla. Dalyvauja per 1400 
Lietuvos skautų ir jų svečiai 
iš aštuohių užsienio valsty
bių. Svečių tarpe yra ir vie
nas lietuvis amerikietis 
skautas.

DAINŲ ŠVENTE 
KLAIPĖDOJE

Klaipėda. — Liepos 10 d. 
čia įvyko dainų švente, ku
rioje dalyvavo apie 3000 dai
nininkų. Programoje pasiro
dė ir Chicagos lietuvių cho
ras Pirmyn, kvit' susilaukė 
labai šilto priėmimo, kaip 
pirmas lietuvių amerikiečių 
choras, organizuotai atvy
kęs į Lietuvą.

GAUSIOS AUKOS GINKLŲ 
FONDUI

Kaunas. — Visoje Lietu
voje didžiausiu entuziazmu 
vis dar aukojama Ginklų 
Fondui. Vien tik per birželio 
mėnesį Fondui įplaukė 1,- 
074,202 litai. Didžiausią au
kotojų skaičių sudaro ūki
ninkai ir darbininkai.

NAUJOS DERYBOS SU 
LENKIJA

Varšuva. — Liepos 11 d. 
čia atvyko Lietuvos prekybi
nė delegacija, kuri tarsis su 
atitinkama lenkų delegacija 
prekybos sutarčiai tarp Lie
tuvos ir-Lenkijos sudaryti. 
Šios derybos numatomos la
bai ilgos, nes palies opius 
ekonominius klausimus.

SUTARTIS SU BELGIJA

Briuselis. — Liepos 11 d. 
čia pasirašyta Lietuvos Bel
gijos prekybos sutartis. Lie
tuva su Belgija jau išvystė 
labai palankių santykių ap
linkumoje prekybą, duodan
čią abiems valstybėms pa
geidaujamos naudos.

IŠSTOJO IŠ TAUTŲ 
SĄJUNGOS

Ženeva. — Venecuelos už
sienių reikalų ministeris 
pranešęs Tautų Sąjungos se
kretoriatui, kad Venecuela 
pasitraukia iš Sąjungos. Pa
sitraukimo priežastis nenu
rodomą. šis pasitraukimas 
įsigalios tik už 2 metų.

O VILNIAUS, neužmiršk! 
lietuvi!
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| gautume, tai būtų įrodymas, 
kad Hymanso projekto at
metimas buvo klaida”. Ta-

kad nereikia patiems imtis 
iniciatyvos kompromisiniu 
būdu spręsti ginčą su Lenki-
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Vilniaus Klausimas ir Kauno Nuotaika
(Čikagos Draugui, Bosto

no Darbininkui, Naujorko 
Amerikai, Wilkes Barre 
Garsui ir kitiems lietuvių 
amerikiečių laikraščiams, 
kurie ras tinkama čia patie
kiamas mintis atsispausdin
ti).

ir skeptikais. Tad nestigo jų 
ir mūsų išeivijoj. Labai 
daug energijos esu išaikvo-

1. Kovojančio idealizmo 
prisiminimas

Anais senais laikais bėg
davome iš rusiško režimo ne 
vien dėlto, kad jis buvo ru
siškas, bet ir dėlto, kad jis 
buvo nežmoniškas. Bėgom 
dėlto, kad nesutikom kęsti 
pažeminimo, kad nepritai- 
kėm savo plaučių vergijos ir 
dirbtino skurdo orui. Ir bė
gom ne iš bailumo, oi ne! 
Kad ir svetimesnėn, bet lai- 
svesnėn žemėn patekę, nar
siai leidomės į visas žmogiš
kosios veiklos sritis. Beda- 
lės ir išnaudotos tautos vai
kai, amžius kentę priespau
dą, paniekinimą ir skurdą, 
bet niekuomet neatsisakę 
laisvojo lietuvio svajonių, 
Amerikoje mes su alkanu 
įnirtimu įtempėm muskulus 
šimtuose fabrikų ir įvairiau
sių įmonių išgėrėm moks
lus ir žinias sacharišku troš
kuliu. Ir lietuviškoji giminė 
išlaikė Amerikoje sunkiuo
sius egzaminus, kurie atvėrė 
jiems duris į visas aukš
čiausių žmogiškųjų laimėji
mų sritis. O kas svarbiau
sia — gausi išeivija dar la
biau padidino savo susido
mėjimą svarbiausiais Lietu
vos reikalais. 1904 — 05 m. 
ji siuntė Tėvynėn ginklus ir 
drąsų, necenzūruotą raštą, 
1910 — 1914 m. plaukė au
kos „Tautos Namams”, 
„Saulės” rūmams ir dauge
liui kitų įstaigų, kurios sie
kė lietuvių tautą kultūriškai 
apginkluoti. Didysis Karas 
ir mane su daugeliu kitų 
jaunuolių užklupo Ameriko
je, kur praleidžiau veikliau
sius jaunystės metus. Skais
ti ir šventa Lietuvos prisi
kėlimo idėja nemažą mūs 
jauniklių būrį sukaustė jau
kios lietuviškos draugystės 
retežiais. Kaip kinemos fil
mo je prabėga mūsų svajonės 
Mičigano audringose pa
krantėse, Naujorko dango
raižių labirintuose, nesu
skaitomoje daugybėje posė
džių, susirinkimų ir mitingų, 
kurių karštų- diskusijų ob
jektu vis būdavo ta pati Se
noji Tėvynė. Ir tas kovojan
tis jaunųjų idealizmas vis 
dėlto nuostabių dalykų Lie
tuvai padarė. Ir tie dalykai 
matomi net per 20 metų sū
kuringas miglas. (Ir dabar 
jie tebesvaigina tiesius, ne
sulaužytus, nesulankstytus 
žmones, švarias ir nepaper
kamas sąžines ir nepriveli- 
gijuotus patriotus. Šitie pri
siminimai verčia mane Čia 
pasidalinti keliomis minti
mis su drąsiųjų kovų ir di
džiųjų lietuviškųjų pastangų 
draugais ir veteranais.

žmogiškosios masės įvai
rumas kiekvieną apdovanoja

jęs šimtuose prakalbų ir dis
kusijų, ardydamas jų netikė
jimą, draskydamas jų pesi
mizmą ir net Gerojo Dievu
lio vardu prisiekdamas, kad 
Lietuvos nepriklausoma ir 
net laisva valstybė vis dėlto 
bus! Bus, nes mes to norim 
ir darom visa, kad ji būtų. 
Lietuviškąjį patriotizmą pa
kėlę į savo tikėjimo šven
čiausią dogmą, mes reikala- 
vom (ne prašėm!) iš visų 
darbo lietuvybei ir aukos 
Tautos Fondui. Kaip vėtra 
lakstėm po didžiulio konti
nento erdves, visur ieškojom 
kur užsimetusi© ar pamiršto 
lietuvio ir dramatiškais tri
mitais visus šaukėm, prie 
vėliavų. Kaltas esu ir skep
tikams ’^pesimistams, ku- 

,tuviu*. ., -j Triems v ...nai Įkyrėdavau. Ir
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kelias mintis. Lietuvos val
stybė, visos tautos pastan
gomis, tapo atstatyta, bet 
jos bėdos, savų ir svetimų 
primestos, nemažina skepti
kų ir pesimistų skaičiaus...

2. Kaip galėjo būti?
Iš daugelio rūpimų klau

simų, čia paliesiu tik Vil
niaus ir tautinės vienybės 
klausimus. Mano gausūs 
draugai gal teiksis prisimin
ti, kad drauge su kitais 
dviem (adv. B. Mastausku ir 
kun. J. Dobužiu) Amerikos 
Lietuvių Tarybos nariais ir 
delegatais Šveicarijon 1918 
— 19 m. aiškiai vysčiau at
gimstančios Lietuvos užsie
ninės politikos liniją, kuri 
turėjo panašumų į Čekoslo
vakijos užimtą poziciją. Mū
sų nusimanymu, tokia poli
tika galėjo labai sustiprinti 
Lietuvos poziciją pajūry ir 
priimtomis sąlygomis išsau
goti mums Vilnių. Tuomet 
dar tikėta vokiečių lojalumu 
ir parama, tad mūsų siūlo
moji linija neturėjo pasise
kimo. Tad Klaipėdą gavom 
gana sunkiomis sąlygomis ir 
nustojom Vilniaus.

Paskutinė proga Vilnių 
atgauti buvo 1921 m. P. Hy- 
mans’o projektas, kurs statė 
jau labai sunkių Lietuvai są
lygų ir todėl jį palaikė tik 
dalis mūsų diplomatų, gi 
veikėjų daugumas (jų tarpe 
ir šių žodžių autorius) nesu
tiko jo priimti. Tuometinė 
vyriausybė nusprendė skai
tytis su visuomenės nuomo
ne ir projektą atmetė, kad 
nesusirištų jokiais ryšiais 
su Lenkija. 1923 m. didžio
sios "Vakarų valstybės jau 
pripažino Vilnių Lenkijai, o 
Klaipėdą Lietuvai. Lietuvos 
kovos dėl sostinės labai pa
sunkėjo.

Ar gerai padarėm atmes
dami Hymanso projektą — 
sunku būtų spręsti su tikra 
precizija. Net didžiausias 
mūsų tautos galvoto j as ir 
filosofas prof. St. Šalkaus
kis neformuluoja aiškios 
nuomonės; jis sako: „jei 
niekuomet Vilniaus nebeat-

čiau tautų istorija nesibai
gia kelių kartų darbais ir 
nežinom, kokių galimybių 
yra rezervuota tolimesniai 
mūsų tautos ateičiai, ypač 
tai jos daliai, kuri priklau
so labai komplikuotos visos 
Europos politinės konjunk
tūros.

Lenkai Vilnių turi ir nėra 
vilčių, kad geruoju jo kuo
met atsisakytų. O be mūsų i 
Vilnių dar pretenduoja ir 
Gudija, 6 milijonų gyv. auto
nominė valstybė, kurios in
teresus galėtų paremti ir 
milžiniška Rusija. Gudai 
Minske leidžia daugiau lite
ratūros apie Vilniaus kraš
tą, negu mes Kaune. Gudiš
kai kalbančių žmonių Lenki
jos ribose yra netoli trijų 
milijonų. Jų tautiškas susi
pratimas labai menkas ir in
teligentijos tik trupinėliai. 
Tačiau gudų tauta juos vi
suomet laikys savo vaikais 
ir reikalaus jų prijungimo 
prie bendros gudų valstybės. 
Reikalaus kartu ir Vilniaus, 
nes iš pietų šono gudiškai 
kalbanti (lietuvių kilmės) 
masė prisiartina prie pat 
Vilniaus priemiesčių. Bet 
šiuo metu gudų politinis 
faktorius Vilniaus byloje 
dar labai menkas.

Želigovskiui užėmus Vilnių, 
Lietuva aklai uždarė visus 
kelius ir kelelius į Lenkijos 
valdomas sritis. Tai buvo 
gražus teisės ir protesto 
ženklas prieš apgaulingą 
smurtą. Šios rūšies protestui 
pritarė beveik visi lietuviai. 
Kai kas manė, kad toks pro
testas gali palengvinti iš
kelti Vilniaus klausimą 
tarptautinėje arenoje. Bet 
tai buvo tik naivesniųjų vil
tys. Keletas bandytų derybų 
nedavė reikiamų rezultatų. 
Pilsudskis užėmė savo tėviš
kę ne tam, kad vėl ją, ge
ruoju, Lietuvai užleistų. Dėl 
daugelio dalykų ir net dėl 
kelių apskričių galėjo Len
kija derėtis su Lietuva 1925 
— 33 m., bet savo suverenu
mo pačiame Vilniuje jie ne
sutiko patiesti ant derybų 
stalo. O lietuviai kompromi
sų ir neieškojo. Tinkamiau
sia proga tokiems kompro
misams buvo 1928 m. per 
derybas Karaliaučiuje.

Iki 1929 m. aš irgi ma
niau, kad demarklinijos už
darymas ir tylėjimas yra 
gal vienintelis elgesio būdas 
susidariusioje padėty. Bet 
1929 pavasarį nusprendžiau 
Vilniaus klausimą iš arčiau 
pastudijuoti ir pirmą kartą 
nuvykau į Vilnių. Dar di
desnę kelionę Vilniaus kraš
te atlikau 1930 m. vasarą, 
įsigilindamas į daugelį 
smulkmenų ir sueidamas į 
kontaktą su žymiausiais to 
krašto lenkų politikos vado
vais. Po tų kelionių pradė
jau vis labiau įsitikinti, kad 
šių laikų aplinkybėse Vil
niaus klausimo negalima be 
kompromisų ir be nuolaidų 
spręsti. Gavau įspūdžio, kad 
"■enku kultūra nėra taip auk
šta ir jaunai mūsų kartai 
negali būti labai patraukli 
ar pavojinga; kad, suaktyvi
nus mūsų tautos kultūrinį 
darbą, lenkai negalėtų suda
ryti mums kultūrinio pavo
jaus. Todėl ir demarklinijos 
aklas uždarymas kultūriniu 
nožvelgiu mums jokios nau
dos nebeneša; net atbulai: 
kultūringi ir gerai išlavinti 
lietuviai imponuoja lenkams 
ir sudaro mums bent kiek 
palankesnę nuomonę. Val
diškose sferose pas mus 
dažnai būdavo kalbama, kad 
laikas dirba mūsų naudai ir

ja. Prisipažinsiu, kad šito
kios naivios nuomonės ma
ne labai erzindavo. Pastudi
javęs klausimą, padariau 
Kaune keletą pranešimų ir 
galop net atspausdinau 
(1935 m. pavasarį) savo 
projektą Vilniaus problemai 
spręsti. Žinojau, kad mano 
siūlomas projektas negali 
pilnai patenkinti lietuvių, o 
dar mažiau jis galėjo patik
ti lenkams. Bet man rūpėjo 
nors laisvoje visuomenėje 
užmegsti bent kokias protin
gas tuo klausimu diskusijas. 
Man rodėsi perdaug negu
drūs, labai jau suprastinti, 
net banališki šūkiai, kurie 
slepia nuo visuomenės šiur
pią tikrovę.

Dar neparašytas mano 
projektas buvo diskusuotas 
viename uždarame susirin
kime, kuriame dalyvavo apie 
tuzinas žymesnių lenkų (Vil
niuje, 1930 m. vasarą). Vė
liau bent porą kartų mano 
projekto bruožai buvo pra
nešti Pilsudskiui. Kaune sa
vo minčių irgi neslėpiau ir 
jos buvo kam reikia žino
mos. Per kelerių metų kon
taktą su lenkais man paaiš
kėjo, kad sava iniciatyva su
sitaikindama Lietuva galėtų 
gauti beveik visą dešinįjį 
Neries kraštą, Seinus ir 
Punską, apie 15,000 kvadra
tinių kilometrų, kas būtų 
lygu pusei Lietuvos teritori
nių reikalavimų, tik be pa
ties Vilniaus. Vilniuje ir li
kusioje to krašto daly būtų 
buvusi pripažinta lietuviams 
plati kultūrinė autonomija ir 
kai kurios teisės į istorines 
liekanas. Lietuvos vėliava ir 
sargyba būtų buvusi įleista 
į Gedimino pilį Vilniuje. Bu
vo tartasi k apie daugelį 
kitų smulkmenų. Bet to
kiems sumanymams vykdyti 
reikėjo didelės iniciatyvos ir 
iš Lietuvos vyriausybės. O 
tokia iniciatyva ji vis dėlto 
nepasižymėjo ir ramino vi
suomenę geresnėmis vilti
mis...

Perlėidus Lietuvai Šventė- 
nų, Breslaujos, Pastovių ir 
Dysnos apskričius, Lietuva 
turėtų geležinkelio liniją į 
Rusiją (Polockas, Maskva) 
ir atskirtų Lenkiją nuo Lat
vijos. Už tokią stambią nuo
laidą Lenkija būtų reikala
vusi kariškos sąjungos su 
Lietuva gal 25 metams. Ka
dangi perleidžiamose žemėse 
yra dalis ir lenkiškai kal
bančių žmonių (iš 600,000 
gyv. yra 120,000 lietuvių, 
apie 80,000 lenkų, apie 300,- 
000 gudų, kiti gi žydai ir ru
sai), tai Lenkija būtų reika
lavusi kultūrinės autonomi
jos lenkams Lietuvoje.

Tačiau tokie ar panašūs 
susitarimo kontūrai len
kams buvo svarstytini tik 
iki 1933 m. pabaigos. 1934 
m. pradžioje Lenkija padarė 
naudingą sau sutartį su Vo
kietija 10-čiai metų. Nuo tos 
jos pozicija gerokai sustip
rėjo. Susitarimas su Lietu
va jai nebebuvo taip reika
lingas ir neatidėliotinas. 
1935 m. mirė maršalas Pil
sudskis, vienintelis žmogus 
Lenkijoj galėjęs taikiu bū
du stambią dalį teritorijos 
grąžinti Lietuvai; kiti galė
tų gal tik nežymių nuolaidų 
padaryti. Pilsudskio sveika
tai sumenkėjus ne aš vienas 
buvau susirūpinęs paskubin
ti derybas. Bet mūsų viršū
nės vis dar stiprai tikėjo, 
kad laikas dirba mūsų nau
dai ir todėl nereikia patiems 
imtis rimtos iniciatyvos...

Prof. K. Pakštas
(Bus daugiau)

— Birželio 17 d. Ukmer
gės plente, Kaune, motocik
lui susidūrus su sunkveži
miu, sunkiai sužeisti moto
ciklu važiavę kunigai J. Že
maitis ir Dabašinskas. Kun. 
Žemaitis tą pačią dieną mirė 
ligoninėje. Jis buvo ką tik į- 
šventintas kunigu ir birže
lio 19 d. turėjo įvykti jo pri
micijos Betygaloje.

— Švedijos karaliaus Gu
stavo 80 metų sukakties 
proga Lietuvos prezidentas 
pasiuntė jam sveikinimą, už 
kurį sulaukė nuoširdžios pa
dėkos.

— Ateinantį rudenį nu
matomos derybos su Pran
cūzija dėl naujos prekybos 
sutarties, šiuo metu renka
ma medžiaga būsimoms de
ryboms.

— Nors šiemet iš Lietu
vos ir neleidžiama vykti 
darbininkams į Latviją lau
kų darbams, tačiau yra iš
vykusių apie 5,000 darbinin
kų; jie daugumoje gyvena 
Latvijos pasieny ir turi nuo
latinius leidimus pereiti per 
sieną.

— Čikagietis Jonas Var- 
kala, kilęs iš Panevėžio ap
skrities, nusiskundė Kauno 
policijai pametęs piniginę, 
kurioje buvę apie 1000 dole
rių ir apie 100 litų.

— Vokietijoj pasireiškus 
didesnei kovai prieš žydus, 
į Lietuvą paskutiniu laiku 
atbėgo keliolika žydų Lietu
vos piliečių. Atbėgusieji pa
sakoja, kad Vokietijoje žy
dams neįmanoma gyventi.

— Ukmergės apskr. gyve
nąs lenkas dvarininkas Pa- 
žerskis buvo įtartas kaimy
nų ūkių padegimu; vėliau 
pats dvarininkas ėmė girtis 
padegimais ir dabar trau
kiamas teismo atsakomy
bėn.

— Pernai iš Lietuvos į už
sienį išvežta apie 96,500 vė
žių. Šiemet Lietuvos vėžių 
pareikalavimas yra daug di
desnis ir jau iki šiol šiemet 
išvežta apie 160,500 vėžių.

— Vievio geležinkelio sto
tyje pastebėta nepaprasto 
storumo moteris, o labai 
smulkaus veido. Kilo įtari
mas ir policija ją sulaikė. 
Padarius jos apžiūrėjimą, 
sužinota moteriškės storu
mo priežastis: apie visą sa
vo kūną ji buvo apviniojus 
kontrabandinį Lenkijos šil
ką. Šilkas atimtas ir nusi
kaltėlei teks užmokėti dar 
didelė pabauda.

— Kaune ėjusio Iliustruo
to Pasaulio savaitraščio lei
dėjas L. Gurskis dažnai gy
rėsi surinkęs savo laikraš
čiui apie 40,000 skaitytojų ir 
vėliau tą laikraštį pardavė 
buvusiam amerikiečiui Rač
kauskui, kurs tačiau rado 
tuščią kasą. Dabar paaiškė
jo, kad Gurskis pabėgo į 
Argentiną su savo šeima, 
pasigrobęs laikraščio 48 tūk
stančius litų.

— Ąžuolų Būdos bažnyt
kaimyje sudegė prieš 150 
metų statyti namai; jie bu
vo istoriniai — 1812 metais 
juose su Lietuvos bajorais 
kalbėjosi Prancūzijos impe
ratorius Napoleonas.

— Užvenčio apylinkėje, 
Šiaulių apskr., gyvena daug 
šimtamečių senelių, kurių 
daugelis net stipresni už sa
vo vaikus. Vienas toks sene
lis, Bartkus, pats savo valia, 
nueina į Šiaulius ir grįžta 
pėsčias, padarydamas apie 
100 kilometrų; jam jau 115 
metų.

— Kaune gauta žinių, kad 
nuo ateinančio rudens Len

kijos universitetuose įveda
mi lietuvių kalbos paskaitos 
— kursai. Iki šiol lietuvių 
kalba buvo dėstoma Vil
niaus ir Varšuvos universi
tetuose.

— Per gegužės mėnesį 
Maisto bendrovė iš ūkininkų 
supirko 38,506 kiaules, 1198 
raguočius, 1611 veršių ir 212 
vištų. Iš viso per tą mėnesį 
į užsienį išvežta prekių be
veik trys tūkstančiai tonų, 
už ką gauta 4 mil. 130 tūkst. 
litų.

— Į Lietuvos skaučių sto
vyklą atvyko iš daugelio 
valstybių skautės; net iš to
limos Australijos atvyko 2 
skautės.

— Ir Lietuvoje netrūksta 
žmonių, kurie linkę savotiš
kai pasiaukoti, štai, 19-kos 
metų jaunikaitis Jonas Ki- 
vukas susituokė su našle 
Šukiene, 46 metų amžiaus, 
kuri turi tokią šeimą: Sūnūs 
Jonas 27 metų, Petras 12 
m., Antanas 10 m., ir dar 
paaugusios dukterys: Mar
celė, Ona ir Barbora.

— Pavandenio dvaro 
(Varnių vlsč.) savininkas 
Sakelis iki šiol vadino save 
lietuviu, bet dabar drauge 
su žmona padavė prašymą, 
kad jo pasą ištaisytų ta pra
sme, kad jis būtų įrašytas 
lenku, išbraukiant žodį lie
tuvis. Kaimynai ūkininkai 
tuo labai pasipiktinę.

— Iš Lietuvos vyko gau
singos ekskursijos į Latvi
jos dainų šventę, kurioje 
dalyvavo latvių 382 chorai 
su apie 16,000 dainininkų. 
Dainų šventės iškilmių pa
matyti ir dainų pasiklausyti 
buvo suplaukę per 200 tūks
tančių žmonių. Dalyvavo es
tų ir Lietuvos šaulių chorai.

— Tautiškais šokiais su
sidomėję keli asmenys stei
gia atitinkamą organizaciją, 
kuri rūpinsis senoviniais lie
tuvių šokiais, jų atgaivini
mu ir skleidimu jaunuome
nėje. 4 .

— Apie 500 Kauno pra
džios mokyklos mokinių 
garlaiviu buvo nuvykę į 
Klaipėdą. Vaikai taip susi
žavėjo Baltijos jūra, kad ten 
sukėlė didžiauso džiaugsmo 
oareiškimus. Klaipėdiečiams 
jaunieji lietuviai paliko gra
žiausių atsiminimų.

— Petrašiūnuose darbi
ninkų vaikams steigiamas 
darželis; įvairiose Petrašiū
nų dirbtuvėse dirba apie 700 
darbininkų.

— Visiems šiais metais 
pradžios mokyklas baigu
siems mokiniams išdalinta 
Švietimo Ministerijos dova
na — tik ką išleista nauja 
knyga „Naujoji Lietuva”. 
Ta knyga gavo apie 34 tūks
tančiai jaunuolių.

— Londone birželio mėne
sį įvyko didžiulė muzikos 
šventė, kurioje pasižymėjęs 
čekų orkestras išpildė lietu
vio kompozitoriaus Kačins
ko kūrinį.

— Švietimo ministeris J. 
Tonkūnas buvo padavęs at
sistatydinimo pareiškimą, 
bet Respublikos Preziden
tas nepriėmė, tad ministeris 
Tonkūnas pasiliko ir toliau 
švietimo ministeriu.

— Prie Vytauto D. Uni
versiteto nuo rudens bus 
steigiamas miškininkystės 
skyrius, kuriam jau pareng
tas mokslo planas ir suda
ryta sąmata; metinė šio 
skyriaus sąmata sieks 200 
tūkstančių litų. Iki šiol mok
slingi miškininkai ruošti už
sieny ir tai labai brangiai^ 
kaštuodavo.

Mylimiems mūsų Broliams 
Amerikos Lietuviams į 

Katalikams
Toli nuo Tėvynės gyvena, 

te, bet ištikimi Jos esate 
vaikai. Kiekviename didės, 
niame katalikiškos Lietuvos 
atstatymo ir stiprinimo dar. 
be Jūs reikšmingai ir jaut, 
riai dalyvaujate.

Ir Ateitininkų organini 
jai, kurios tikslas yra® 
kurti Lietuvai. nesugriaa. 
mus Tikėjimo pamatiy, į 
sų parama yra nepami^ 
ma. Gražūs penkiv aukštą 
Ateitininkų Namai laikino, 
joj sostinėj Kaune, Laisva 
Alėjoj 3 Nr., priglaudžiu or. 
ganizacijos centrus ir daa- 
gelį ateitininkų studentų,- 
tai Jūsų sunkiai uždirbtais 
doleriais pastatyti.

Dėl to Ateitininkų Susi- 
šelpimo Fondas, rinkęs 
šiems namams aukas, saw 
susirinkimuose visada dė 
kingai Jus prisimena. Taip? 
ir šiemetinis Fondo narių- 
visuotinis susirinkimas, j. 
vykęs Ateitininkų Namuose,, 
gausingai dalyvaujant atei- Į 
tininkams sendraugiams, at
naujino Jums savo meilės ir 
pagarbos jausmus ir pavedė 
Valdybai pareikšti Jin 
nuoširdžiausią padėką užri
ša, ką Ateitininkams esate 
davę.

Nuoširdžiai linkime Jums, 
Užjūrio Broliai, gausios 
Aukščiausiojo palaimos.

Ateitininkų Susišelpimo 
Fondo Valdyba:

Kan. Povilas Dogelis, 
Pirmininkas, 

Kaunas, Vilniaus 22.
Stasys Lūšys,

Sekretorius, 
Kaunas, Vydūno ai. 15.

Dr. Juozas Unnanas, 
Vicepirmininkas.

Dr. Juozas Leimonas, 
Iždininkas.

Dr. Petras Karvelis, 
Valdybos Narys.
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Kaunas. — Vyriausybės 
atstovams ir gausiai visuo
menei iškilmingai išlydėjus, 
į Vilnių liepos 5 d. parvežti 
Vytauto Vileišio palaikai 
Karstas buvo apdengtas tau
tine vėliava; į Vilnių lydėjo 
apie 150 asmenų. Čia jj pa
sitiko didelė minia vieta 
lietuvių visuomenės, kuri da
lyvavo ir iškilmingose laido
tuvėse. Kauniečiai uždėjo 
vainikus ant Jono Basanari- f 
čiaus ir Petro Vileišio kapų ’ 
ir sugiedojo Lietuvos himną . 
Velionis Vytautas Vileišis 
palaidotas Vilniaus Rasų 
kapuose, Vileišių šeimos 
kriptoje.

religijos ri 
pripažįsta, 1 
jai nurodyti
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— Finansų ministerija ne
trukus ruošiasi nukaldinti 
naujas monetas po vieni 
centą, nes šie pinigai visai 
jau išnykę. Jų būsią nukal
dinta apie 5 milijonai.

— Vilniaus kunigų semi
nariją šiemet baigė 2 lietu
viai — Br. Sakavičius k 
Konst. Gajauskas. 
kavičius parašė 
darbą ir už tai gavo teologė 
jos magistro laipsnį.

— Kaune suimtas vienas 
žydas, kurio specialybė buvo 
sidabrinių šaukštų vagystės \ 
Jis eidavęs palei namus, tol 
bindavęs tarnaites ir, joms Į 
išėjus iš virtuvės, imdavo 
sidabrinius šaukštus. Jis pa
daręs apie 30 tokių vagy* 
čių; jis apvogė ir tautininkų 
gen. sekretoriaus Janavi
čiaus virtuvę.
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nines industrijos gyvenimui 
ir materializmo niūrumui. ,

Be to, marksizmas atsilie
pia ne į žmogaus protą, bet 
į tikėjimą ir viltį, tarsi tikė
jimas ir viltis bebūtų eko
nominio įstatymo fatalizme. 
Taigi, marksizmo esmė yra 
komunizmo tikrovės priža
dėjimas, yra atsiliepimas į 
proletariatą, kaip klasę su 
istorine socialinių permainų 
įvykdymo pasiuntinybe, ir 
ryžimasis reikalauti klasės 
kovos ir revoliucijos.

Frederikas Ozanamas
Vėliau komunistai nieku 

neprisidėjo prie dėstymo 
Karlo Markso pragaištingo 
mokslo, ir pats Marksas, 
nors gyveno ir darbavosi iki 
1883 metų, bet daugiau nie
ko kita nenuveikė, kaip tik 
ištaisė ir papildė 1848 me
tais paskelbto Komunistų 
Manifesto idėjas. Nors jis 
gimė Vokietijoje ir kilęs iš 
žydų, bet pirmųjų socializ
mo pamokų mokėsi Prancū
zijoje.

Keliais metais prieš Karlą 
Marksą vienas jaunas kata
likas taip pat tyrinėjo tą pa
čią socialinę problemą, ir 
gavo visai kitokių išvadų, 
kurios griežtai skiriasi nuo 
Markso išvadų. Ryšku, kad 
Frederikas Ozanamas ir 
Karlas Marksas yra skirtin
gi reiškiniai, kurie įsikūnijo 
iš skirtingumo tarp katali
kų ir socialistų socialinės 
reformos sąjūdžių. Karlas 
Marksas gimė 1818 metais, 
būtent, penkiais metais po 
Ozanamo, be*t Ozanamas 
dvylika metų pirmiau Mark
so atsidavė socialinio klau
simo studijai. Taip įvyko, 
tur būt, dėl to, kad Marksas 
augo Vokietijoje, kuri tuo 
metu silpniau už Prancūziją

Komunizmo šmėkla 1848 me
tais ir dabar

Kai Kari Marksas ,1848 
metais paskelbė Komunistų 
Manifestą, pirmieji žodžiai 
aidėjo: „Šmėkla, būtent, ko
munizmo šmėkla — apgau
bia Europą”. Dabar, sukan
kant lygiai 90 metų nuo to 
laiko, ta šmėkla nė kiek ne
sumažėjo. Nugalėjęs Rusiją, 
komunizmas pavergė 160 
milijonų gyventojų; ši šmėk
la šiandien baugina Ameriką 
ir Aziją, kaip ir visą Euro
pą.

Niekas neabejoja, kad 
Karlas Marksas yra parašęs 
Komunistų Manifestą ir su
kūręs moderninį socializmą, 
arba komunizmą, kurs pada
rė socialinės revoliucijos 
baimę kaip chronišką fakto
rių pasaulio tautų gyveni
me. Dar pirma Markso būta 
socialistinių teorijų, kurias 
pagamino rašytojai kaip S. 
Simon, Fourier ir Owen. Mi
rus Marksui, taip pat būta 
priešingųjų socializmo for
mų, kaip fabianizmas ir taip 
vadinamas revizijonizmas. 
Tačiau, vien marksistinis so
cializmas turėjo laimikį išsi
laikyti ir prasiplatinti. Gi 
Markso klaidingas ir pra
gaištingas mokslas susilau
kė būti vadinamas marksiz
mo terminu.
Marksizmas kaip religija ir 

antireligija
Karlo Markso paskelbtas 

Komunistų Manifestas pla
čiai paplito ir jis laimėjo 
daug pasekėjų. Čia gali kas 
paklausti: kame glūdi Mark
so įtakos paslaptis? Tikro- stūmėjosi moderninėje pa- 
vėje, tai nebuvo jo vertybės žangoje. Pradžioje Marksas 
teorija, kurios klaidingumą domėjosi vien filosofija ir 
ekonomistai taip lengvai įro- politika ir 1842 m. beveik 
do. Betgi marksizmas tapo 
galingas, nes jis yra kaip ir 
religijos rūšis, būtent, jis 
pripažįsta, kad galįs žmoni
jai nurodyti jos likimą, .tą 
likimą, kurs neiškyla vir
šum šio pasaulio, bet tokį, 
kurs giliai paliečia širdis ir 
svajones bent tų, kurie pa
likti monotoniškam moder-

nieko negirdėjo apie sociali
nį klausimą. Kai Karlas 
Marksas pirmą kartą išgir
do apie socializmą, tai buvo 
kaip aidas iš Prancūzijos, ir 
1843 metų pradžioje pasiry
žo vykti į Prancūziją ir ap
sigyventi Paryžiuje, kad ga
lėtų studijuoti socializmą 
nuo pat pradžios. Socializ-

Roma. — Po pasisekusio 
Tarptautinio Eucharistinio 
Kongreso, iš Budapešto at
vykusią lietuvių maldininkų 
ekskursiją labai maloniai 
priėmė Popiežius Pijus XI. 
Maldininkus Jam pristatė 
Panevėžio vyskupas Palta
rokas ir Lietuvos atstovybės 
prie Vatikano reikalų vedė
jas dr. Graužinis.

Kaip jau buvo rašyta 
AMERIKOJE, Popiežius pa
sakė lietuviams ilgą kalbą, 
kuri vėliau buvo atspausdin
ta Vatikano laikraštyje 
L’Osservatore Romano; čia 
ir paduodame tos kalbos 
santrauką:

Jo šventenybė kreipėsi į 
lietuvius maldininkus loty
niškai. Jis sakė, kad jam bu
vo tikras džiaugsmas atver
ti savo širdį ir pasakyti sa
vo žodį jiems, kurie, atsi
lankę į didįjį Budapešto 
triumfą, panoro prailginti 
savo maldingąją kelionę į 
Liurdą... ir su sūnų jausmais 
širdyse atėjo aplankyti ben
drąjį savo sielų Tėvą.

Jo šventenybė kalbėjo, 
kad, kaip ir visoms Jėzaus 
Kristaus Krauju atpirkto
sioms sieloms bendrai, taip 
lietuviams Jis jautė ypatin
gą tėvišką jautrumą jau ir 
todėl, kad jie atėjo pas Jį 
su tokiais aukštais civilinės 
ir bažnytinės valdžios atsto
vais. Jų, lietuvių, ir Jo Šven
tenybės mylimiausias vysku
pas, kuris vadovavo jų mal
dingai kelionei ir su kuriuo 
Jis ką tik matėsi, Jam pri
pasakojo tokių gražių ir pa
guodžiančių dalykų...

Suminėjęs savo džiaugsmą 
dėl krikšto, labdarybės veik
los ir katalikų akc. sukak
čių, kaip tik dėl šito ir svei
kino šv. Tėvas iš visos šir
dies visus tuos, kurie buvo 
toje salėje ir kurie savo šir
dimi ir dvasia tenai dalyva
vo, t. y., visus lietuvius, ku
rie yra geri Romos Katalikų 
Bažnyčios sūnūs, iš širdies

dėkingi Dievui už šventąją 
Tikėjimo dovaną ir kilnia 
dvasia atjaučia rūpesčius ir 
remia žygius vyskupų, kurie 
jų tautoje pavaduoja visų 
Bendrąjį Tėvą, ir kunigų, 
kurie, Apaštalų įpėdinių ve
dami, dirba sielų gerovei.

Šv. Tėvas prisiminė Lie
tuvos vyskupus dirbančius 
dėl sielų gerovės. Ir todėl, 
lygiai kaip čia esantį vysku
pą, taip ir visus kitus nori 
pasiekti Tėvo žodis ir padė
koti jiems už pagalbą, kurią 
Jam teikia apaštališkajame 
darbe. Ir taip, esančiųjų as
menyse, šv. Tėvas kalbėjo 
visiems lietuviams, turtin
giems ir ypatingai neturtin
giesiems, didiesiems ir ma
žiesiems ypatingu būdu, nes 
Tėvas juos myli, už juos 
meldžiasi ir gyvai trokšta, 
kad galėtų padaryti ką nors, 
kad krikščioniškasis gyveni
mas Lietuvoje klestėtų, aug
tų ir duotų vis sultingesniu 
ir gausesnių vaisių.

Ir čia Šv. Tėvas prisiminė, 
kad Jis pats yra lankęs Lie
tuvą, pažįsta jos kraštą, kai
mus ir 
Kauną.
Su giliu 

Jis juos
Pirmiausia laimino vysku
pus, kurie stovi Dieviškojo 
Išganytojo vietoje ir, tam 
tikra prasme, atstovauja vi
sų Bendrąjį Tėvą. Su laimi
nimu Jis jungė ir karštą 
maldą Dievui, kad jie ištver
tų palaimingojo Tikėjimo, 
uolumo ir meilės vienybėje 
ir kad kovotų Dievo kovas 
net ir tarp begalinių sunke
nybių ir tarp aukų, su ku
riomis tenka susidurti.

Ypatingą savo laiminimą 
Jis skyrė kunigams, kurie, 
drausmingi ir klusnūs vys
kupams, su visu didžiojo 
Kunigystės Sakramento uo
lumu dirba savųjų ir savo 
dvasinių sūnų sielų gerovei.

Gausų savo laiminimą Jis 
siuntė brangiųjų lietuvių 
šeimoms ir ypatingai mažie
siems, tiems Kristaus šir
dies ir Popiežiaus mylimie
siems. Ir nesveikatingiems 
seneliams, kuriuos prisime
na su tėvišku švelnumu, nes sios nuovokos dvasioje ją 
jie juk taip pat yra reikalin- valdo, leidžia įstatymus ir 
gi paguodos... Galop Jis lai- žiūri, kad jie būtų laikomi.

iki 
,.gė

ryšį,

miestus, ypač gi

ja ut r umu laimino 
ir jų tautiečius.

Rene Belbenoit

GYVENIMAS VELNIO SALOJE
(Tęsinys)

Antros dienos vakare, iš
alkę ir labai išvargę, susto
jome ir padarėme stovyklą. 
Netrukus atėjo Čigonas ir 
prisidėjo prie mūsų. Bet jis 
buvo vienas, todėl tuojau 
paklausėme, kur Robertas. 
Čigonas paaiškino, kad Ro
bertas susirgo ir pasiliko. 
Bet praėjo valanda ir Rober
tas nepasirodė. Tada Marse- 
lius nutarė eiti jo paieškoti. 
Jis nuėjo kokią mylią ir, kai 
rengėsi grįžti, staiga šalia 
kelio pamatė dar šiltą Ro
berto kūną, apdengtą švie
žiai nulaužtomis šakomis. 
Roberto pakaušis buvo per
skeltas stipraus smūgio. Ar
ti jo rankos gulėjo Roberto 
maisto maišelis, bet jis buvo 
tuščias. Čigonas užmušė sa- 

j vo mažąjį draugą dėl kelių 
[ kąsnių tapijokos ir kelių 
| gurkšnių pieno!

Sugrįžęs Marselius pasakė 
mums neradęs jokių Rober
to dingimo žymių. Slapta ta
čiau jis pasakė Marceliui, ką 

[ jis rado. Nekaltu tonu Čigo
nas paklausė Marseliaus, kas 

| jo nuomone, galėjo Rober-

tui atsitikti. Beveik verkda
mas Čigonas šaukė: „Jis bu
vo mano geras draugas!” 
Marselius nieko neatsakė, o 
ruošėsi stovykloje, skynė 
palmių palinkusius lapus ir 
vis artinosi prie Čigono.

Staiga Marselius užslinko 
už Čigono nugaros ir šis įta
riamai atsigrįžo ir pradėjo 
savo akimis jį sekti. Tuo 
akimirksniu ant jo šoko 
Marcelius ir įleido didelį pei
lį tiesiog jam į širdį, 
nas nugriuvo. Dar ir 
atsimenu tą šiurpią 
kuri po to sekė.

Marceliaus brolis
pateikė šiurpulingą siūlymą: 
„Mes turėtumėm iškepti jo 
koją!”

Marselius sutiko, pareikš
damas, kad Čigonas buvo 
žvėris, o žvėris galima val
gyti. Kiti tam pritarė. Už 
pusvalandžio Čigono jaknos, 
užmautos ant pagalio, jau 
čirškėjo virš ugnies, kuri 
buvo sukurta iš Čigono me
dinės kojos. O Čigono tikrą
ją koją nupiovė Marselius ir 
uždėjo į laužą iškepti.

Jie tada valgė iškeptą Či-

čigo- 
dabar 
sceną,

Dėdė

mas tuomet reiškėsi ypatin
gai tose teorijose ir planuo
se, kuriuos patiekė S. Simon, 
Fourier, Proudohn ir Liudas 
Blanc.

(Bus daugiau)

Kaunas. — Vytauto Di
džiojo universiteto Studentų 
Atstovybė ryšium su Vil
niaus Lietuvių Mokslo Drau
gijos uždarymu, nutarė nu
siųsti viso pasaulio studen
tijai tokį pareiškimą:

Lietuvos Studentija jaus
dama mokslo meilės
kuris jungia viso pasaulio 
studentus, praneša jiems 
skaudžią žinią: 1938 m. bir
želio 1 d. lenkų valdžios or
ganai uždarė Lietuvių Moks
lo Draugiją Vilniuje ir jos 
turtą konfiskavo. Tai žiau
rus finalinis aktas po visos 
eilės kultūrinių ir ekonomi
nių įstaigų likvidavimo len
kų valdomame Vilniaus kra
šte.

Težino Lenkijos studenti
ja, kad Lietuvių Mokslo 
Draugija veikė imperialisti
nės Rusijos laikais, tos Ru
sijos, kuri lygiai kaip lietu
vių, taip ir lenkų tautos at
gimimą žiauriai slopino. Ji 
gėdinosi prieš pasaulį pasi
kėsinti Lietuvių Mokslo 
Draugiją uždaryti. Ši Drau
gija pergyveno vokiečių oku
paciją ir beveik 20 metų 
Lenkija jos nepalietė. Ir da
bar, Lenkija, jėga privertusi 
Lietuvą užmegsti diplomati
nius santykius, neparodo 
Lietuvai geros valios ir ne
gerbia jos kultūros, bet vėl 
iš naujo demonstruoja savo 
brutalią jėgą, uždarydama 
Lietuvių Mokslo Draugiją ir 
nusavindama tuos tomus, 
kuriuos lietuvių atgimimo 
pionieriai savo krauju pa
šventė.

Skelbdami šį Lenkijos ad- 
ninistracijos antikultūrinį 
žygį, mes nenorime tikėti, 
kad akademinis Lenkijos 
jaunimas tą žygį galėtų pa
kęsti arba jam pritarti savo 
pasyviu tylėjimu.

Viso pasaulio studentai, 
nedidelė Lietuva, kurioje ly
giai, kiek lietuviškai, taip ir 
kitaip kalbą gražiai išsiten
ka, šaukiasi į jus šiandien.

Nauji daktarai
Vienybės . laikraštis 

šiol skelbdavosi esąs 
riausias ir seniausias”, ta
čiau šiomis dienomis jis pa
rūpino naujų prajovų. Lie
pos 9 d. minėtas laikraštis 
paskelbė tokį pranešimą:

„Vienybės spaustuvė ne 
tik laikraščius spausdina, 
bet atlieka ir mažesnius 
spaudos darbus. Gydo chro
niškas ligas. Kraujo — odos 
nervų ligos nusilpimas vidu
rių ligos” ir taip toliau.

Kadangi šiame modernia
me amžiuje didžiausių staig
menų pasitaiko, tad gal nė
ra ko stebėtis, jei „seniau
sio” laikraščio spaustuvė 
pradės gydyti įvairias ligas. 
Gal joje bus gydoma ne tik 
plaučių, bet ir kišenių džio
va...

paveikslas su parašu, kad 
tai Vienybės redaktorius. 
Taigi, dabar visiems bus ži
noma, kas iš tikrųjų Vieny
bės redaktorius.

mino ir visą lietuvių tautą, 
ypatingai gi tuos, kurie tei
singumo ir krikščioniško-

gono koją — valgiau ir aš,] visos kolonijos didžiausi nu
neš nedrįsau susilaukti jų 
nemalonės ir išsiskirti iš 
draugijos. Tą naktį nebuvo 
jokios kalbos. Net ir di
džiausias cinikas, tikiu, ne
būtų nepajutęs tos dienos 
baisybių — mūsų pabėgimo 
kelyje gulėjo trys lavonai!

Už dviejų dienų pasiekė
me Maronio pakrantėse in
dėnų kaimą. Čia gavome 
maisto. Mums miegant, in
dėnai pranešė apie mus 
olandų valdininkams. Netru
kus, visai netikėtai, keturi 
olandai su revolveriais ran
kose užklupo mus ir suėmė.

Ir vėl patekau į drausmės 
namą, iš kurio išsiųstas į 
Charvein stovyklą, kaip ne
pataisomas kalinys; ten 
siautė malarija ir dizenteri
ja, kaliniai dirbo visai nuo
gi, o jų kūnus čiupinėjo de
besys uodų. Po 80 dienų bu
vau sugrąžintas į normalų 
gyvenimą; tai padarė nau
jas viršininkas, 
siunčiau prašymą.

Sekančių metų laikotar
pyje mėginau bėgti dar du 
kartus. Už bausmę mane iš
siuntė į Royale salą, už 10 
mylių. Ten patekau į Kruvi
ną Baraką, kuriame laikyti

kuriam

sikaltėliai. Kiekvieną rytą 
sargybiniai apžiūrėdavo 
kambarius, ar nėra lavono, 
žmogžudystės čia paprastas 
reiškinys; kaliniai žudo vie
ni kitus keršto ir apiplėšimo 
tikslais. Niekas tačiau ne
drįsta nurodyti žmogžudžio. 
Dažnai, vėlai grįždamas į 
miegamą vietą, turėjau va
lyti kojas nuo kraujo, pra
lieto kelyje iš naujos aukos. 
Joki pašaliniai neleidžiami į 
šią salą. Lanko tik valdinin
kai. Aš ten kenčiau baisias 
kančias, kurių neįstengsiu 
apsakyti. Tačiau gyvenau, 
nors aplink mane taškėsi 
žmonių kraujas ir voliojosi 
lavonai.

Šv. Juozapo saloje pralei
dau kurį laiką bausmės na
muose labai tamsiame kam
baryje. Tą vietą kaliniai va
dina sausąja giljotina. Baus
mės kambaryje kalinys vi
siškoje tamsumoje per parą 
turi išstovėti 23 valandas iš 
24 vai. Jis neturi jokio dar
bo, negali nieko skaityti bei 
rašyti; jis neturi jokio užsi
ėmimo. Vienintelius garsus, 
kuriuos ten kalinys girdi, 
tai — jūros bangų ošimas, 
susikeliąs bangoms atsimu
šus į uolas. Girdimi ir kito-

ki garsai — tai kalinių vai
tojimai. Čia sveiko proto 
žmonės padaromi idiotais, 
kad jie netektų pasitikėjimo 
pas tuos žmones, kuriems jie 
skundus siunčia.

1927 metų lapkričio mėne
sį buvau perkeltas į Cayen
ne pirmą kartą. Jau buvau 
tapęs tikras kalinys, po 6 
metų nelaisvės. Gerai paži
nojau kolonijos gyvenimą, 
nesvetimos man buvo ir ad
ministracijos požeminės vei
klos priemonės. Žinojau, kad 
kaliniai už 25 frankus nusi
pirkdavo geras vietas; ma
čiau, kaip tarnautojai par
davinėdavo valdžios drabu
žius ir blanketus, kurių vie
toj kaliniai turėjo vartoti 
skarmalus. Visa tai mane 
jaudino labiau, negu kalinių 
blogybės. Jie išnaudojo kali
nius, kurie neturėjo draugų, 
neturėjo kam pasiskųsti.

Pamatyti Cayenne — tai 
pamatyti žmogaus panieki
nimo gelmes. Ši kolonija pri
klauso Prancūzijai jau 300 
metų, o 1931 metais į kolo
nijų parodą Paryžiuje ji ga
lėjo nusiųsti tik peteliškes 
ir iškimštas beždžiones. Tai 
sostinė kolonijos be kolonis
tų.

Tikras redaktorius
Kai Vienybės leidėjų „bo

sas” Trečiokas nuvažiavo į 
Lietuvą, ten spauda jį visur 
šlovino kaip vyriausią Vie
nybės redaktorių. Dėl tokio 
pranešimo ir Vienybė ir 
pats Trečiokas tylėjo. Pri- 
vatiškai kalbant, vienybi- 
ninkai nurodė, kad tai Lie
tuvos spaudos apsirikimas, 
nes visi žiną, kokių kvalifi
kacijų redaktoriams reika
linga. Bet visus tuos spėlio
jimus galutinai išsklaidė 
pati Vienybė, kurios liepos 
9 d. numerio antrame pusla
pyje buvo įdėtas Trečioko

tepatenkinti savo dvasios 
vadais

Tautininkiškas Dirvos sa
vaitraštis liepos 8 d. labai 
nusiskundžia SLA seime da
lyvavusiais ,)dvasios vadais” 
Valatka ir Vipartu, kurie, 
girdi, „atvažiavo cicilikų ir 
komunistų „bendrą frontą” 
ginti. Abu tie kunigai yra 
„nezaležninkai”, kurie save 
vadina neva „tautiškais”, 

'i Toliau Dirva apie minėtus 
nezaležninkus taip rašo: 
„Kada tokie „nezaležninkai” 
kunigėliai pavirsta cicilikų 
pastumdėliais, aišku iš jų 
tikėjimo skelbimo irgi nieko 
gero nėra, nes viskas tas ką 
jie bažnyčioje sako, yra tik 
žmonių akių muilinimas”.

O kiek čia seniai Dirva, 
Vienybė į aukštybes kėlė 
tuos savo tautiškuosius dva
sios vadus, kurių visa at
spara buvo tautininkiški 
laikraščiai! Dabar tie laik
raščiai, paragavę nezaležnin- 
kiškų pyragų, jau skelbia, 
kad jų šlovinti vadinti kuni
gėliai tik muilina akis. Gal 
nereiks laukti ilgai, kai tie 
laikraščiai prisipažins irgi 
muilinę savo skaitytojams 
akis, remdami nezaležnin
kus ir jų įvairiausius dar
bus.

Trumpos Žinutės iCitizen Military Camp, ku
rių tarpe išvyko ir J. Tuma-

karščiams New sonis- Jie visi išvyko > CamPUžėjus
Yorko gyventojai labai daug 
vandens suvartoja. Apskai
čiuojama, kad Brooklynas 
suvartoja apie 300 milijonų 
galonų vandens per dieną, o 
kartais daugiau. Vanduo 
Brooklynui imamas iš 200 
mylių tolumo — Catskill 
kalnų. Imama taipgi ir iš 
Long Island.

Netrukus bus pradėtas 
kasti požeminis geležinkelis 
nuo Rockaway Ave. į Penn
sylvania Ave. ir toliau.

Dix, N. J.

Federalinė valdžia pasky
rė 235,000 dol. pastatymui 
pašto namo Williamsburghe. 
Namas manoma statyti ne
toli Gates Ave. ir Broadway.

Julius Gutzman, 96 metų, 
civilio karo veteranas sako, 
kad New Yorkas nuo civilio 
karo laikų labai „atsimai
nęs”. Mat, senis nuo to laiko 
nebuvo matęs New Yorko.

Rockaway maudynėse pa
likti automobilių gatvėje 
draudžiama. Savininkai au-Pereitą antradienį daug 

brooklyniečių išvažiavo įl tomobilių bus baudžiami.

Napoleono valdymo lai
kais tikėtasi, kad nusikaltė
liai, atlikę savo bausmes, 
pasiliks ir nuolatinai apsi
gyvens sukurdami šeimas. 
Tuo tikslu atlikęs bausmę 
kalinys dar buvo paliekamas 
saloje laisvam gyvenimui, 
bet vistiek buvo kaip trem
tinys. Bet niekas nenorėjo 
bendrauti su paleistais kali
niais, net ir juodosios mote
rys nenorėjo už jų tekėti. 
Kolonijos blogas vardas bai
dė prancūzų kolonistus nuo 
vykimo į ją nuolatiniam ko- 
lonizavimuisi. Ir taip ši vie
ta liko neturtingiausia ir ne
laimingiausia kolonija pa
saulyje.

Šiandien prancūzų Gujana 
turi tik 50 mylių kelio. Nėra 
dirbtuvių, jokios pramonės, 
nėra geležinkelio. Kartą per 
mėnesį atplaukia prekybinis 
laivukas su maisto atsarga 
ir išvyksta visai tuščias. 
Vienintelė joje įstaiga — 
bausmės kolonija. Olandų ir 
anglų Gujanų, gerai gyvuo
jančių, sargai stropiai pri
žiūri, kad neatvyktų pas 
juos prancūzų ubagai.

Gujanos sostinėje yra apie 
11 tūkst. gyventojų, kurių 
tarpe 700 kalinių ir 300 pa
leistų kalinių. Dieną kali-

niams leidžiama laisvai vaik
ščioti, bet naktį jie turi su
grįžti į kalėjimą.

Būdamas salose rašiau 
apie esamas sąlygas ir visa 
tai siunčiau slaptai naujam 
gubernatoriui Siaduos, kurs 
susidomėjo manimi ir kai 
buvau perkeltas į Cayenne, 
jis man pavedė tvarkyti ko
lonijos archyvą. Ištisus mė
nesius dirbau tarp popierių, 
knygų, straipsnių, tarp pra
nešimų apie kalinius, admi
nistracijos apyskaitose, mai
sto ir drabužių sąrašuose. 
Svarbesnias žinias pasižy
mėdavau ir taip įsigijau tik
rų žinių, kurios vėliau leido 
man iškelti šio pragaro ne
teisybes.

(Bus daugiau)

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

Šį mėnesį mūsų laikraš
čiui tenka spausdinti daug 
oficialių pranešimų — skel
bimų, kurie užima ir užims 
stambią laikraščio dalį. Ma
lonūs skaitytojai prašomi 
mums atleisti, kad turės nu
kentėti raštų gausumas. Vė
liau atsilyginsime gauses
niais ir turiningesniais raš
tais. Administracija.



Liepos 15 d., 1938 m.

BALTIMORE, MD.

— Liepos 10 d. jau iš tik
rųjų atšilo, šv. Vardo vyrai 
8:30 vai. ryte ėjo prie Ko
munijos. Kun.
lis pranešė 
nuo kleb. kun. 
ko iš Rymo.

— Atsitiko 
nelaimių: Mikalajūnas, už
gautas automobiliaus, mirė 
ligoninėje, Jesaitis prigėrė 
besimaudydamas; lietu
viams gerai pažįstamas, se
niau duoną išvežiodavo.

— Siuvėjų darbai vis ne
prasideda. Tik pas Draiginą 
pilnai dirba. Ir kitose pra
monėse labai mažai darbų, 
tik Sparowspoint, Md. žada 
pašaukti seniai atleistus 
darbininkus.

— V. Vaškevičius su žmo
na ir M. Franka anksti po 
mišių išvažiavo į seserų ka- 
zimieriečių vilą, Newton, 
Pa. M. Frankas atlankys sa
vo dukterį vienuolę. Toks iš
važiavimas yra reikšmingas. 
Daug lietuvių savo automo
biliais išvažinėja po visokias 
pakrantes, verčiau lietuvių 
įstaigas atlankyt, iš anksto 
laiškeliu seserims pranešus, 
paliekant nors mažą auką; 
tai būtų naudingos atstogos.

— Šeštadienis, liepos 16 
d., yra Švč. Marijos Panos 
Škapliernos šventė. Kun. dr. 
Mendelis ragino visus atsi
minti tą dieną, kaip Lietuvoj 
kunigas, įrašydamas į škap
lierių, mokė nors 7 poterius 
sukalbėti. Iš tikrųjų brangi 
diena, nors ten nebuvo iškil
mingų įrašymų, kaip Ameri
koj; aš pats atsimenu, kai 
klūpojau su piemenėliais pas 
Panelės švč. altorių, kada 
kunigas davė pabučiuoti 
škaplierių ir uždėjo ant kak
lo! Tai nepaprasto džiaugs
mo diena tapti vaikeliu Švč. 
Marijos, dangiškos motinos. 
Ir dabar turėčiau didžiau
sios garbės ir džiaugsmo 
klūpoti sykiu su piemenė
liais Lietuvoje pas tą patį 
altorių. Mūsų klebonas turės 
tos laimės atsiklaupti pas tą 
patį altorių, kur buvo įrašy
tas į škaplierių. J. K.

L. J. Mende- 
pasveikinimą 
J. Lietuvnin-

lietuviams ir i

nuoliams rugsėjo mėnesį. 
Kas dar neaukojo, prašomi 
prisidėti. Tas yra visų lietu
vių reikalas!

Jaunuolio atleto W. Dal- 
buko kelionę į Lietuvą ir at
gal finansavo jo tėvelis Kle
mensas Dalbukas, kuriam 
priklauso didelė garbė už 
leidimą savo sūnui aplanky
ti gražiausiu laiku ir pama
tyti tėvų gimtąjį kraštą Lie
tuvą. Kartu iškeliavusių 
olimpijadon trijų atletų var
dai: L. Mačionis, W. Sida
bras ir J. Nojūnas. Linkime 
linksmos ir laimingos kelio
nės. Fr. Pūkas.

^'muz. A. Grigoraičio vado- 
vaujamaas, ruošia atlikti 
dalį koncerto; bus geras or
kestras, šokiai ir kiti įvai
rūs žaidimai.

Girdėjau, kad žada daug 
svečių dalyvauti iš visos 
apylinkės.

Nė vienas nepraleiskit 
progos dalyvauti šiame pik
nike. Prasidės 1:30 vai. po
piet. Žinantis.

Lietuvių kalba universitete
Iki šiol prie Philadelphijos 

universiteto buvo lietuvių 
kalbos kursai filologams, 
Graduate School skyriuje. 
Kursą vedė prof. Kent. Nuo 
šių metų rudens kviečiamas 
iš Madison, Wisconsin, uni
versiteto prof. dr. Alfred 
Senn, geras liet, kalbos žino
vas; 1929 m. Heidelberge, 
Vokietijoje, jis išleido lietu
vių kalbos gramatiką. Dabar 
jis rašo lietuvių kalbos žo
dyną, kuriam jau surinko 
medžiagą iki raidės P. Be 
to, rengia Lietuvišką Anto
logiją Amerikos mokykloms. 
Madison universitetas duo
davo jam 200 dol. metams 
liet, knygoms pirkti. Be to, 
priskyrė jam du lietuvius 
studentus asistentais pagel- 
bai prie ruošiamo lietuvių 
kalbos žodyno. Tie studentai 
iš federalinės valdžios 
(NYA) gaudavo po 14 dol. 
mėn. kiekvienas.

NEWARK, N. J.

Vietinis lietuvis jaunuolis 
Jonas Šernas birželio 11 d. 
įšventintas kunigu. Pirmas 
iškilmingas mišias atlaikė 
šv. Trejybės par. bažnyčioje, 
dalyvaujant daugeliui sve
čių kunigų. Pamokslą pasa
kė kleb. kun. Ig. Kelmelis, 
kurs labai džiaugėsi, kad ši 
parapija susilaukė didelės 
garbės. Iškilmėse dalyvavo 
jaunojo kunigo giminės, ar
timieji' ir visi parapijiečiai.

Birželio 23 d. parapijos 
moterys surengė kun. Šer
nui pagerbti vakarienę, ku
rios programą vedė vietos 
klebonas, kun. Kelmelis. Vi
si svečiai linkėjo naujam 
kunigui geriausio pasiseki
mo.

Jaunam kunigui įteikta 50 
dol. Pramogai suruošti dau
giausia pasidarbavo sąjun- 
gietės, o daugiausia bilietų 
išplatino Ona Daukšienė. 
Kun. šerno tėveliai ir arti
mieji priklauso vietinėms 
draugijoms ir visada daly
vauja vietos veikloje.

Klebonas išvyksta

PHILADELPHIA, PA.

Būtų geistina, kad ir Pen
silvanijos universitete visi 
lietuviai studentai ir studen
tės susiorganizuotų ir užsi
registruotų. Tuo reikalu 
kreiptis pas adv. Charles S. 
Cheleden, 1313 North Ame
rican Building, Philadelphia, 
Pa. Vietos lietuvių kolonija, 
profesionalams vadovau
jant, gali pasirūpinti liet, 
kalbos kursais ir liet, sky
riumi prie Pensilvanijos uni
versiteto steigimu, o Madi- 
sono universiteto lietuviai 
studentai turėtų tęsti prof., 
A. Senno darbą ir neužleisti 
lietuvių bibliotekos.

Mūsų klebonas liepos 15 d. 
išvyksta į Lietuvą. Vietinis 
choras ir parapijos moterys 
suruošė išleistuvių vakarie
nę liepos 13 d. Visi linkime 
klebonui labai laimingos ke
lionės į Tėvynę ir laimingo 
sugrįžimo. Koresp.

ROCHESTER, N. Y.

BALTIJOS DRAUGŲ 
IŠKYLA

LIETUVIAI! LIETUVĖS!

Jūs sielojatės, kad Jūsų 
sūnūs, dukros ištautėja, nu
tolsta nuo Jūsų ir Jūsų Tė
vų Žemės. Bet ar Jūs viską 
padarėte ir darote, kad ten, 
kur tarp jaunų ta meilė prie 
Lietuvos pasireiškė kilniais 
darbais, juos paremtumėt, 
padrąsintumėt tolimesniems 
darbams ?

Baltijos Amerikos Drau
gijos gegužinė įvyks sekma
dienį, liepos 17 d. ponų Šlia
kių vasarvietėje, Blue Bird 
Inn, Lake Ronkonkoma, L. I.

Kviečiami visi susipažinti 
su savo kaimynais, latvių ir 
estų veikėjais. Kelios stam
bios firmos, kurios impor
tuoja prekes iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, ryžosi 
supažindinti šios gegužinės 
dalyvius su Pabaltijo kraštų 
prekėmis ir padovanojo 
Draugijai kelias dėžes įvai-1 , ,. , ... , ....° I paskatino daugelį jų pakilti

į padanges ir neužleisti tos 
srities vien kitataučiams. 
Ar Tu, Lietuvi, nesididžiuoji 
tuo savo tautiečių žygiu?

Kilnus ir drąsus didvyrių 
Dariaus ir Girėno žygis gal 
buvo ta elektros kibirkštis, 
kuri įžiebė kiekvieno jau
nuolio širdyj pasiryžimą,

Valio biznieriai ir 
profesionalai!

Lietuvių Biznierių ir Pro
fesionalų draugija, kuri vos 
tik pusmetis kai užgimė ir 
apie kurią buvo garsiai kal
bama, kad nieko neveikia, 
netikėtai padarė didelį dar
bą: liepos 1 d. Gripsholmo 
laivu išsiuntė į Lietuvą ke
turis lietuvius atletus daly
vauti Pirmoje Lietuvos 
Olimpiadoje, Kaune. Apmo
kėjo kelionę į Lietuvą ir at
gal trims jaunuoliams. Net 
ir artimiausi ir pasiturį gi
minės labai retai panašias 
atostogas į Lietuvą savo 
jaunuoliams suteikia. Ar ne 
tiesa? Garbė Phila. biznie
rių ir profesionalų organiza
cijai už iniciatyvą!

Finansų sukėlimo reikalu 
turėta susirinkimai visą bir
želio mėnesį. Draugijos ir 
atskiri asmenys buvo prašo
mi prisidėti svarbiam tiks
lui. Net ir kitataučiai gau
siai aukojo. Suruoštas išlei
stuvių vakaras: Rezultatas: 
visas pajamas sudėjus, dar 
trūksta apie $125.00 skolos 
išlyginimui. Jau užmokėta 
$750.00. Skolos padengimui 
manoma surengti sutiktuvių 
vakarienę grįžusioms jau-

Vardinių proga, šv. Kazi
miero parapijiečiai savo vi
karui kun. dr. Martusevi- 
čiui pagerbti suruošė vaka
rienę, įvykusią par. salėje. 
Kadangi kun. Martusevičius 
labai mylimas, tai į vakarie
nę atsilankė apie 400 žmo
nių. Buvo daug svečių kuni
gų. Įteikta daug dovanų nuo 
kunigų ir parapijiečių. Pro
gramai vadovavo naujas vi
karas, kun. J. Bagdonas.

Valgius pagamino pačios 
parapijietės. Visi dalyviai 
buvo puikiausiai patenkinti 
— už 50 centų gavo gerą va
sarienę. Kun. dr. Martusevi
čius labai dėkojo visiems 
rengėjams ir atsilankiu
siems. Šeimininkėms vado
vavo Ona Balčiūnienė.

Liepos 4 d. apie 6 vai. va
kare vietos trys lietuviai, 
Juozas Saunoras, 21 m., Pet
ras Saunoras, 17 m. ir Igno
tas Svarbickas, 20 m. pateko 
į didelę automobiliaus nelai
mę. Apie mylią nuo Knox
ville, Pa., važiuodami siauru 
lenktu keliu jie susidūrė su 
pieno sunkvežimiu. P. Sau- 
noriui dikčiai užgautas vei
das, J. Saunorui — kakta, 
ranka ir koja, o Svarbickui 
nulaužti kaklo kaulai ir su
trintas vienas žandas; jis 
mirė neatgavęs sąmonės. 
Palaidotas liepos 11 d. iš lie
tuvių bažnyčios. Dideliame 
nuliūdime liko motina našlė, 
turėjusi vienintelį vaiką. Šis 
nuotykis labai sukrėtė ro- 
chesteriečius. Kalbama, kad 
tėvai draudė važiuoti, bet 
jaunuoliai išvažiavę.

Ant. Žiemys.

PITTSBURGH, PA.

Padėka
tie,

Visi dalyvavę vakarienėje 
reiškė vieni kitiems meilės 
;ausmus ir skirstėsi geriau
sioje nuotaikoje.

K. Dryža.

PATERSON, N. J.

Šv. Kazimiero par. pikni
kas įvyks sekmadienį, liepos 
:.7 d., Siaurusevičiaus par
se, Square Brook Rd., No. 
Haledon, N. J.

Vietinis parapijos choras,

Visiems žinoma, kad 
kurie pasiaukoja dirbti sielų 
išganymui tolimuose kraš
tuose, visuomet kreipiasi į 
savo draugus, kad jiems pa
dėtų tą darbą įvykdyti. Ir 
mums apsiėmus važiuoti į 
Pietų Ameriką savo brolių 
lietuvių pagalbon, atsirado 
daug draugų ir prietelių, ku
rie, užjausdami reikalą, sto
ja mums gelbėti, teikdami 
aukas. Esame dėkingos Phi
ladelphijos lietuviams už jų 
gausias aukas. Ačiū tariame 
šiems klebonams ir jų para
pijiečiams už paramą: kun. 
I. Zimbliui, šv. Jurgio para
pija; kun. I. Valančiūnui, 
šv. Kazimiero parapija; kun.

rių gaminių. Veik kiekvie
nam dalyviui teks dovanų. 
Įžangos nebus jokios.

Šliakių vasarvietė yra vi
sai arti ežero pliažo su vi
sais
mais. Sodas teikia malonų 
pavėsį. Galima gauti įvairių 
valgių ir gėralų. Yra vieta 
ir šokiams. Lauksime malo
nių svečių.

maudymosi patogu-

Kvieslys.

GREAT NECK, L. I.

— Praeitą ketvirtadienį į- 
vyko mėnesinis vyčių susi
rinkimas. Visi nariai atsi
lankė, aštuoni nauji nariai 
priėmė priesaiką. Visi linki
me naujiems nariams gero 
pasisekimo vyčių darbuose
— dirbti Dievui ir Tėvynei. 
Komisija pranešė, kad liepos 
16 d. įvyks „Havajų” šokiai 
Kasmočiaus salėje, kuri bus 
gražiai išpuošta; visi kvie
čiami dalyvauti.

Kadangi birželio 26 d. li
jo, vyčių metinis piknikas 
neįvyko. Jis bus liepos 17 d. 
mūsų visų žinomame miške
— Kings Point parke.

. Liepos 19 d. vakare kuo
pa važiuos į Freeport mies
tą pamatyti automobilių 
lenktynių. Mūsų vienas lie
tuvis jaunuolis, Jonas Peter-! 
son, šiemet labai sėkmingai' 
važiuoja ir iki šiol pasirodė; 
esąs geriausias vairuotojas. 
Jeigu jam vėl pasiseks 
mėti, jis gaus brangią 
dabrinę taurę.

MIRĖ

lai- 
si-

me-
250

Viktorija Banienė, 56 
tų amžiaus, gyvenusi 
Keap St., mirė liepos 10 d., 
Kings County ligoninėje. 
Palaidota liepos 14 d. iš Ap
reiškimo par. bažnyčios į šv. 
Jono kapines. Laidotuvėse 
patarnavo grab. J. Garšva.

Jonas Šimaitis, 52 metų, 
gyvenęs 312 Milford St., mi
rė liepos 5 d. šv. Antano li
goninėje, Woodhavene. Pa
laidota liepos 8 d. iš Angelų 
Karalienės par. bažnyčios į 
šv. Jono kapines. Patarnavo 
grab. J. Garšva.

J. G. čepukaičiui, šv. And
riejaus parapija ir kun. E. 
Paukštei, Chester, Pa.

Dėkojame taipgi ir vi
siems, kurie prisiuntė stam
besnes aukas. Lai Kristus 
Karalius gausiai atlygina vi
siems, kurie prisideda prie 
Jo Karalystės platinimo.

Dėkingos
Šv. Pranciškaus Seserys,

Williamsburgho tilto prie
šakys Brooklyne pasigražino 
plačiu įvažiavimu ir išvažia
vimu. Bet senas Broadway 
aukštasis geležinkelis vis 
dar gadina išvaizdą ir pavo
jus automobilams susitikti 
su jo stulpais. Dabar gyven
tojai prašo miesto tą gele
žinkelį nugriauti. Manoma, 
kad netrukus bus pradėtas 
darbas.

Amerikos lietuviai jau
nuoliai, susibūrę Dariaus- 
Girėno Aero Klube sumanė 
atžymėti penkerių metų to 
didingo žygio sukaktį, pado
vanodami savo senos Tėvy
nės jaunuomenei — Lietuvos 
šauliams, mokomąjį orlaivį.

Tie jaunuoliai dar nesu
spėjo sudaryti sątaupų, iš 
kurių jie galėtų pilnumoje 
padengti kaštus dovanai ir 
jos pervežimui. Jie visą šią 
vasarą paskyrė savo laisvą 
laiką, važinėjo po kolonijas, 
bet, deja, jų gražus sumany
mas turėjo būti atidėtas — 
trūksta apie 500 dolerių.

Broli, sese, skubėki pa
remti tą gražų jaunuolių pa
siryžimą, rieatidėliojant pri- 
siųsk savo duoklę per mane 
ar betarpiškai, kad 
22 d. lakūnas Povilas 
nis galėtų išplaukti 
dovana.

liepos 
Šalte- 

su ta

Jonas Budrys,
Generalinis Konsulas, 
16 W. 75th St., 
New York City.

SIUVĖJŲ PIKNIKAS

Lietuvių siuvėjų 54 sky
rius rengia pikniką, kuris 
įvyks liepos 16 d., Dexter 
parke. Pradžia 2 vai. popiet. 
Kviečiame visus atsilankyti; 
tikime, kad visi būsite pa
tenkinti.

Ch. Kundrotas, sekr.

LICENSES
BEER. WINE. LIQUOR 
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4451 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
559—17th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

559—17th
FRANK MANNINO

St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 4553 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
79 Saratoga Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH 
79 Saratoga Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1153 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
360 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES FRANCIS BROLLEY
360 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

WINTER
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2309 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Bedford Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

MURRAY
299 Bedford Ave.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

KERZNER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1052 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
490 Morgan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CLOTILDE CHIDICHIMO
490 Morgan Ave. Brooklyn, N. Y. ’

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 827 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 

Street, 
Kings, to be consumed on

LOUISA MARTENS
Brooklyn, N.

52 Jay 
County of 
premises.

52 Jay St.

issued to the undersigned 
retail, under Section 76 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
the

hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1220 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1605-7 Cortelyon Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JACOB FELTS CHER 
Flatbush Coffee Shop

1605-7 Cortelyon Rd. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3014 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
270 So. 5th Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.
MARTHA

270 So. 6

the

‘ AJIVUIkiyil,
Kings, to be consumed on the

P. KANN and VIOLA LENTOL 
Plaza Rest.

St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 2330 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3916—18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PARKVIEW KOSHER 
Delicatessen and Rest., Inc.

3916—18th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2279 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage ^Control Law at 
2821 Brighton and 8th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM WEITZ
National Kosher Del. and Rest.

2821 Brighton and 8th St., Brooklyn, N. Y.

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

beer at retail, under Section 76

i y ii, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1182 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
284 Avenue X, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MARIA POLACCO
(Welcome Restaurant and 

Pizzeria Napolitana)
Avenue X Brooklyn, N. Y.284

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8324 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1603 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AVEDIS MELKONIAN and 
STEVE MELKONIAN

1603 Cortelyou Rd. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4971 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2945 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN H. UMLANDT 
Harry’s Delicatessen

2945 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1119 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1088-90 Flushing Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HYMAN 
1088-90 Flushing Ave.

COHEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3112 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
99 White Street, 
County of Kings, 
premises.

DAVE 
99 White

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

SIEGEL 
St.

and SOL BEERMAN 
Brooklyn, N. Y.

_ is hereby given that License No. 
EB 743 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1980—86th 
County of 
premises.

NOTICE

1980—86th

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

BERTHA HOLTZ
St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 986 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
13 Siegel Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
BENJAMIN BERGER & JOSEPH BERGER 

d-b-a Berger and Son.
13 Siegel St. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 683 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
485-487 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAUL GESCHE 
485-487 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2814 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
572 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM MAYROWITZ
Ave. Brooklyn, N. Y.572 Livonia

NOTICE is 
EB 
to 
of 
415
County of 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned620 has

sell beer at retail, under Section 76
the Alcoholic Beverage Control Law at

Sutter

415 Sutter

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

BENJAMIN FARBER
Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is . „
EB 1238 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1214 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RADIO DINER, INC.
1214 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1038 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control _Law at 
1122 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ISIDORE BROMBERG
1122 Avenue J Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 3115 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
386 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH N. ZEWERT 
386 Grand St. Brooklyn, N. -Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 920 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control _Law at 
407 Marcy 
County of 
premises.

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

407 Marcy
GINO TURATTI

Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 715 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
373 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 

Į premises.
ISIDORE GOLDMAN

373 Kingston Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 837 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
559—20th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Borough of Brooklyn

NOTICE is hereby given that License Na 
EB 2904 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7315—3rd Avenue, Borough of Brooklyn,L Duiougn oi uruuBiyn,
County of Kings, to be consumed on the 

I premises.
. SALVATORE FOPPIANO

7315—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
EB 881 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1488 Herkimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALFONSO CIERVO
1488 Herkimer St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4532 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLF TOLLNER
Ave. Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4722 has been issued to the undersįnfj 
to sell beer at retail under Sertin 75 
of the Alcoholic Beverage Control I*» 
407 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off'the 
premises.

CHARLES ALTSCHULER
407 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

340 Wilson

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 7417 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Knickerbocker Ave., Borough of Brook- 
County of Kings, to be consumed off 

premises.
HANS HALLER 

Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y.

215 
lyn, 
the

215

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 7379 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law it 
253—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

253—7th
HUGO B. LOHSE

Ave. Brooklyn, N. Y.

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

beer at retail under Section 75

HARM
PAG
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NOTICE 
DB9 has 
to sell 1___ ... __
of the Alcoholic Beverage Control Law it 
2224 Avenue X, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL DAVIS 
2224 Avenue X Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 9345 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law it 
223 Smith 
County of 
premises.

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

223 Smith
JERRY MURPHY

St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 8542 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law it 
56 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL OBERLANDER
56 Buffalo Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4279 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3327 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HANSEN
3327 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. j 
GB 7405 has been issued to the undersigned 1 
to sell beer at retail under Section 75 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
567 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, ( 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN NATHANSON 
and ABRAHAM NASON 

Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9207 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5616—8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

567

5616—8th
JOSEPH SCHWARTZ , 

Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 4274 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2611 E. 12th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO MISTRETTA
12th St. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

2611 E.

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

NOTICE 
GB 4373 
to sell .... 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1808a Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
prcrfiises.

JACOB 
1808a Fulton St.

be consumed off the

BILEK
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7560 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
222 Prospect Park West, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX EDELSTEIN
222 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4957 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Highlawn Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ERICH 
132 Highlawn Ave.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SEUTHE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
EB 774 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control tjiw at 
316 Oakland Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN GUBER 
d-b-a Greenpoint Coffee Pot

316 Oakland St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2308 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1218 Avenue J, Borough of Brooklyn.

the
1218 Avenue J, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BRISTOL BAR and GRILL, INC. 
(Famous Delicatessen)

1218 Avenue J Brooklyn, N. Y.

559—20th
ERNEST SONCINI

St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 641 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
21 Bridge Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY LATVAITIS 
21 Bridge St. Brooklyn, N.

I8 hereby Siven that License No. 
EB 12-2 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 

Alcoholic Beverage Control Law at 
437 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

is hereby given that License No.
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NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
338 Lewis Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. • 3

SOLOMON SOKOLOFF
338 Lewis Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4760 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
678 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW W. PFEUFER 
678 Evergreen Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4649 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Ralph ' 
County of 
premises.

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

JACOB GEIMAN
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 4183 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
344 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

132 Ralph

ERICH EBEL
344 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 498 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7324 Sixth 
County of 
premises.

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

7324 Sixth
WILLIAM REESE 

Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4434 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

50 Henry Street, 
County of Kings, to 
premises.

PETER W.
50 Henry St.

KARSTEN
Brooklyn, N. Y.
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Liepos 15 d., penktadienį, 
6:30 — 6:45 vai. vakare iš irius, P. J. šlapikas, U. Mi- 
miesto stoties, 810 kiloc., kulskienė, Rapolskienė, E. 
bus transliuojama Am. Liet. Gustavičienė, J. Laukaitis, 
legijono radijo programa | O. Skužinskienė, O. Drungie- 
Dariaus ir Girėno skridimo nė, A. Jankus, O. Stagniū- 
penkmečiui paminėti. Dai- nienė, St. Miltenis, A. Kuli- 
nuos Lietuvos Dainos an- kauskienė, V. Kivyta, K. Po- 
samblis, vedamas p-lės V. deris, E. Masiulienė, Charles 
Tamkiūtės ir tenoras A. Va- Johnson, A. Paskevitz, M. 
siliauskas. Trumpą kalbelę Majauskienė, E. Zeikuvienė, 
pasakys A.L.L. vyr. adju- M. Urban, J. Sanda, A. Sha- 
tantas adv. K. R. Jurgėla. rry, Baltrūnienė, M. Juoza-

Pirmadienį, liepos 18 d. paitytė, O. Barloff, Jesel- 
10 vai. rytą, Apreiškimo skienė, P. Franceson, J. 
par. bažnyčioje bus iškil- Staškus, B. Adomaitienė, A. 
mingos gedulo pamaldos už Vyšniauskas, Pr. Sederavi- 
lakūnų vėles. Prie katafalko čius, A. Šapolas, M. Kvarin- 
bus A.L.L. Dariaus-Girėno 
1-jo posto garbės sargyba.

Dėl vasaros karščių kita 
paminėjimo dalis nukeliama 
į lapkr. 12 d., kai bus šven
čiama karo paliaubų ir Lie
tuvos kariuomenės 20 m. 
sukaktis. Ta proga Angelų 
Karalienės par. bažnyčioje 
bus šventinama Dariaus-Gi
rėno posto vėliava, o vakare 
Susiv-mo salėje, 193 Grand 
Stį įvyks kariškas balius. 
Gretimoje salėje bus Da
riaus-Girėno raštų, atvaizdų 
ir skridimo atminimo paro
da.

ALL. Dariaus-Girėno
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Mačiokas, A. Digrius, S. Ja- ĮVAIRIOS ŽINIOS 
kupčionis, H. Sinkevičius, A. i ---------
Štreimikis, J. Zdanaitis, J.' Pereitą savaitę buvęs 
Misevičius, P. Makštutis, V. New Yorko valst. guberna- 
Žaliauskienė, J. Tumasonis, torius Al. Smith kalbėjo 
K. Budris, Bielevičienė, Šar- konstituciniame seimely Al- 
kauskienė, Gailauskienė, T. bany laimėjimų legalizavimo 
Belevičienė, Nemanienė, S. [ reikalu. Jis faktais įrodė, 
Karalius, K. Send, Vainienė, kad laimėjimų draudimas, 
J. Unguraitis, Stankus, P. kaip ir buvusioji prohibicija, 
Lukoševičius, S. Rogers, M. [ duoda vien blogų pasekmių. 
Baranauskienė, A. Daukan-, Ragino, kad New Yorko vai
tas, Adomėnas, J. Miklusevi- [ stybė legalizuotų laimėji- 
čius, V. šašinienė, B. Adams, mus.
Karpus, A. Kazlauskas, A. 
Pranckevičienė, Klumbis, A. 
Zulvinienė, J. Čupas, R. Bo- 
zienė, O. Bartulienė, Zem- 
neckienė, Stelmokas, R. Bak- 
šienė, J. Kuodis, Martinai
tienė, J. šertvytienė, Milte
nis, Laukaitienė, V. Šlekienė, 
Tvaskienė, Cerebiejus, Pan- 
kevičienė ir Vilus.

Daug kaartų visiems rė
mėjams tariame nuoširdų 
ačiū. Jūsų malonus pasidar
bavimas ir supratimas remti 
kilnų tikslą lai ateityje dar 
daugiau paakstina visus pa
dirbėti.

L. D. Reikalų vedėjas.

skienė, J. Turulis, J. Vaitke
vičius, G. Juškaitis, A. Pra
naitis, J. Šiugžda, A. Samu- 
levičius, EI. Umbrazaitė, 
Matusevičius, P. Ikamas, 
Strazdas, U. Čižauskienė, 
Stančaitis, J. Grigaas, 

[Butkus, M. Gajauskienė, M. 
Simonaitienė, K. Mileris, A. 
Barbšienė, Alsienė, O. Lei- 
gienė, C. Kaules, S. Šimkū
naitė, J. Prapuolenis, A. Ru
ginis, J. Kazlauskas, M. Stel- 
mokienė, N. Gudamskienė, 
A. Norbutas, M. Norkevičie- 
nė, U. Varneckienė, EI. Vai- ro vedėjas muz. Pr. Dulkė 
tekūnienė, J. Morkūnas, V. ir pora choro atstovų.

DARIAUS-GIRĖNO ŽYGIO
PENKMEČIO SUKAKTIES

MINĖJIMAI

Šį sekmadienį, liepos 17 
d., sukanka lygiai 5 metai, 
kai netoli Lietuvos sienų, 
Soldine, vokiečių žemėje žu
vo lietuviai amerikiečiai la
kūnai Darius ir Girėnas, lai
mingai perlėkę Atlantiką ir 
buvę visai arti savo tikslo. 
Šiai sukakčiai atžymėti ruo
šiamos trys minėjimo pro
gramos per radiją.

Penktadienį, liepos 15 d., 
6:30 vai. vak. bus lietuvių 
legijonierių parūpinta pro
grama iš miesto radijo 
WNYC stoties. Bus dainų, 
muzikos ir kalbų.

Šeštadienį, liepos 16 d., 
10:30 vai. ryte skiriamas vi
sas pusvalandis biznierių 
organizacijos programos. 
Paruošta atitinkama pro
grama. Ji perduodama iš 
WWRL radijo stoties (1500 
kc.).

Tą patį šeštadienį, 5:45 
vai. vakare minėjimą ruošia 
Ona Valaitienė, skirdama vi
są pusvalandį. Pagrindiniu 
kalbėtoju bus Lietuvos gen. 
konsulas Jonas Budrys, ši 
programa perduodama iš ra
dijo stoties WCNW (1500 
kc.). Dainuos Vasiliauskas 
ir bus kitokios muzikalinės 
programos.

LIETUVIŲ DIENOS 
RĖMĖJAI

Praėjusios Lietuvių Die
nos rėmėjai daug prisidėjo 
prie pasisekimo šios pramo
gos, užtat jiems priklauso 
nuoširdi padėka, nes, pla
tindami arba iš anksto įsi
gydami laimėjimo knygutes, 
jie parėmė šį didelį darbą.

Stambesnieji rėmėjai bu
vo šie: kunigai: N. Pakal
nis, J. Balkūnas, J. Aleksiū- 
nas, K. Paulionis, P. Leke- 
šis, J. Laurynaitis, J. Kar
evičius, M. Kemežis ir A. 
Petrauskas; J. Garšva, R. 
Kručas, M. Brangaitienė, A. 
Pažereckienė, K. Krušins- 
kas, K. Baltrušaitis, K. Ka- 
lėdienė, J. B. Laučka, P.

I.

DALYVAVO CHORŲ 
SĄJUNGOS SEIME

Šią savaitę įvykusiame 
chorų sąjungos pirmame sei
me iš Brooklyn© dalyvavo 
Angelų Karalienės par. cho-

Žiemos sportui valstybė ( 
numato atidaryti dar 5 spor- ( 
to aikštes Adirondack ir 
Catskill kalnuose.

New Yorko pieno krautu
vės iki šiol gaudavo su pie
nu ir ledo, bet nuo šiol ledas 
nebus duodamas. Unijos vir
šininkai sako, kad tuo būdu 
sutaupysią apie milijoną do
lerių per metus.

George Brodie, senų pašto 
ženklų rinkėjas Brooklyne, 
norėjo pasipelnyti. Mat, paš- 
što ženklas su įvairiais ant
spaudais yra vertingesnis. 
Brodie seną pašto ženklą 
prilipdė ant laiško ir norėjo 
gauti antrą antspaudą. Bet 
valdžios agentai sučiupo ir 
dabar laukia jo bausmė — 
gresia 1 metai kalėjimo ir 
1,000 dol. bausmė.

Per ateinančius 6 metus 
Brooklyne žadama pastatyti 
10 naujų aukštųjų mokyklų, 
gi Queens gaus šešias. Kas
met pastatys po 2 mokyk
las. Šiemet bus pastatyta 
Flatbush, East New York 
ir Corona sekcijose.

Mitchell Field aerodrome 
prasidėjo taisymai. Valdžia 
pasiuntė 1100 WPA darbi
ninkų, kurie ten dirbs.

rrPM^Q metų sukaktis ištikimo patarnavimo
1 IjlUrl U mūsų pirkėjams

YPATYBĖS

Pato-

The New 
Hotpomt 
PILGRIM 

Washer

’ NOW ONLY
AS LOW AS

50c.
a week

Niekada nebuvo 
tiek vertės mo
derniame skalb- 
tuve. Naujausios 
rūšies sutvarky
mas, masyvinė 
k o nstrukcija, 
darbo sutaupymo
priemonės, duodančios skalbimo 
dienos laisvę užtikrina švarius, 
sniego baltumo drabužius. Pama
tyk naują Hotpoint Skalbtuvą. 
Leisk jam atidaryti jūsų akis į mo
dernius skalbimo dienos nuostabu
mus. Jūs nustebsite, kaip švariau 
išplauna jūsų drabužius — viską, 
pradedant nuo ploniausių baltinių, 
baigiant sunkiausiais vilnoniais. 
Prašyk jo veikimo parodymo da
bar — šiandie!

Tylus, pastoviai! IšaJieJuotas motoras Išimti
nai. Naujoviškas mazgojimo būdas . . 
gus gręžtuvas . . . poroellnls Iš vidaus ir iš, 
lauko . . . graži modemiška konstrukcija . . .| 
tiktai 4 judomos dalys . . . garantuojama Hot-! 
point.

THRIFTIVATOR
SAVES CLOTHES

Hotpoint’s exclusive Thrifti- 
vator sends clothes through 
three separate zones of wash
ing action—gentle, intermedi
ate and vigorous. Insures thor
ough washing without dam
age even to daintiest garments.

663 Manhattan Avė.
Brooklyn, N. Y.

EVERGREEN 8-2113

Prie kampo tarp E. 59 ir 
Ave. W automobilis sunkiai 
sužalojo T. Smith, 11 m., ir, 
palikęs jį šalę kelio, nuva
žiavo. Vaikas Kings County 
ligoninėje. Detektyvai ieško 
automobiliaus.

Prie dabartinio kelio į 
Rockaway šiemet pradės 
statyti naują tiltą.

South Shore klubas ragi
na visus gyventojus šaudyti 
kates, kurios gaudo po vie
tos medžius laukinius pauk
ščius. Kačių tiek daug privi
sę, kad netrukus nei vieno 
paukščio neliksią toje apy
linkėje.

HAVEMEYER 8 0259 
RALPH KRUCH FOTOGRAFAS 

:: ■■ ' 
•S5^3^G.Rį NįP^Ą^EN Ų E' 
'A.'£M AŠ P ET N :-Y ? ;

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9510 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
51 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERMINIO SCUTARI
51 Buffalo Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7563 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Montague Street, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

REctor 2-2786 Llet.-Amer.

157 Chambers St., New York.

ĮT61. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan 'Ave., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y,

STagg 2-5043 .Notary Public

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

Imp. & Eksp. B-ve

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms,

krikštynoms ir visokiems

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

JULIO
119 Montague St.

GARCIA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9430 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
121 Howard Avenue, 
County of Kings, 
premises.

HENRY
121 Howard Ave.

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

to

C.

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BOEHLING
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4729 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2732 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4667 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
876 Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM H. MEIER
876 Hancock St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1032 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5606 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VINCENT A. CULHANE
5606 Avenue N Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1093 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9032—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CELIA PELLEGRINO 
9032—7th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2975 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control 
341 Nevins St., and 427 Carroll St., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

CHRISTIE GALLO 
341 Nevins St., 
and 427 Carroll St.

Law at 
Borough 
be con-

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1125 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
184 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JACOB PALUZEK and JOHN ZIELINSKI 
181 Bedford Ave. Ii Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 692 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
344 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN BOEMERMANN
344 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 685 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
873 liegeman Ave. (Known as 734 Elton St.), 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

PAUL MILLER 
Known as 734 Elton St.

873 Hegeman Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 830 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
224 Berry Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

224 Berry
DANIEL LAMONICO
St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4226 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4613-5—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OSCAR CARL JOHNSON 
4613-5—3rd Ave. Brooklyn,' N.

NOTICE is hereby given that License No.
GB 4422 has been issued to the undersigned.. A 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law, at' 
7212—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7915 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3472 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JAMES SCHMIDT
3472 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 277 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section, 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Foot of West 10th Street, Coney Island. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

HENRY VENTURA 
(Giant Baths)

Foot of West 10th St., Coney Island, 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2296 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the 
318—24
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GRAND PARADISE CO., INC. 
318-24 Grand St. Brooklyn, N. Y.

beer at retail, under Section 76 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Grand Street, Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 813 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
398 Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CONSTANTINOS TZANIDES
398 Avenue P Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1217 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5125—6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

STANLEY WILCZYNSKI 
5125—6th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1135 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
358 Classon Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

358 Classon
JOHN THEISS

Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
EB 1146 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2576-80 Fulton Street, 
County of Kings, to 
premises.

hereby given that License No.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

7212—5th
CARL KOENIG , 

Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 4Q91 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MENNO
37 Bushwick Ave.

is hereby Riven that License No.

Borough of Brooklyn,

KUEPER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4288 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4901—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

4901—4th
GEORGE WILLINGER
Ave. - Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE
GB 8978 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1185 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABEL LOUIS SCHULMAN 
1185 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4495 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5516—8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES CORDES
5516—8th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. ‘ 
GB 7926 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
202 St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE ALOISIO
202 St. Nicholas Ave. Broęklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 758 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
409 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANN FARBSTEIN 
Administratix

409 Bushwick Ave. Brooklyn, N. Y.

W. E. 
2576-80 Fulton St.

UMLA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4321 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1823 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB DOLMATCH
1823 Church Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1077 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
35 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY WENDEL į mukkio uujudmajn
35 Central Ave. Brooklyn, N. Y. I 1808 Kings Highway

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9210 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1808 Kings Highway, 
County of Kings, to 
premises.
MORRIS GOLDMAN

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

and ABE JORTNER 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4244 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
341 Ridgwood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HANS R. HASE
341 Ridgewood Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4691 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8204—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KATHRYN TONKOVICH and 
JOHN AJERSCH 

d-b-a Gene and Johns
8204—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
219 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.-

HARRY 
219 Church Ave.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MORRIS
Brooklyn, N. Y.
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1307 Foster 1114 FOSTER AVENUE

labai dr;hereby given that License No.

VALANDOS:

I
221 SO. 4th STREET

Telephones:

Stoties: Ingersol 2-1500 ir 2-6000

Namu: Evergreen 8-7871
Tel. EVergreen 8-7027

1454—86th

Pa
nes

MASPETHO ŽINUTES
the

1146 Coney Y.

hereby given that License No.susi-

d. šv.
narių

plačiai apkalbėtasSMAGUS PIKNIKAS

Y.

216 Foster

332 Foster

hereby given that License No.

271-273 Jay

hereby given that License No.

LICENSES Y.

be
the

on the pre- 463—5th Y.
NOTICE is hereby given that License No.TURNER itVAivL is ncivuy Kiven uinv Uivcnov iw 
GB 4425 has been issued to the undersigned 

vro ma nu° unln. w u.v u..uC. o.Ki.eu, to sell beer at retail under Section 76N. Y.
beer at retail under Section 75

the
be consumed off the

Y.
of

No.

Furman St., Brooklyn, N. Y.

No.
be consumed off the

N. Y.

usdinęff

Avenue, 
Kings, to

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

SAMUEL 
Ave.

CLARA BURSTEIN
Island Ave., Brooklyn, N.

d-b-a 
6751—5th

KRAMER
Busy Bee

Brooklyn,

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

GOODMAN
Brooklyn, N. Y.

JOSEPH BRICCA 
The Park Tavern

St. Brooklyn, N. Y.

HELMS
Brooklyn, N. Y.

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6751—5th, Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WEINSTOCK
Brooklyn, N. Y.

MAC PROPPF.R
Ave. Brooklyn, N.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75

HARRY SHANIK
Ave. Brooklyn, N. Y.

SUSSMAN
Brooklyn, N. Y.

EMMA KUEBEL
St. Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn,

KAPPLER
Brooklyn, N. Y

SAM ZOLOTOR
S. and J. Dairy and Grocery
Ave. Brooklyn, N. Y

Sekmadieni., Liepos

VALANDOS: 
P. P. 
vak.

to pagal sutarti
Tel.: MAnsfleld fl-8787

JOSEPH KRAVITZ
324 Utica Ave. Brooklyn, N. Y.

M95 Grand Street, Brooklyn, N. Y.;

1— 8 vak.
Penktadieniais uždaryta

Tel.: EVergreen 7-0105

Sekmadieni,
Visi kviečiami gausingai 

dalyvauti

Šiais metais minėdami 
mūsų parapijos Auksinį Ju
biliejų, kviečiame visus pa
rapijiečius ir bičiulius atsi
lankyti į šį pikniką ir links
mai laiką praleisti tarp pa
žįstamų ir draugų.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

— Šį sekmadienį, liepos 17 
d., Klasčiaus parke įvyks 
parapijos metinis piknikas. 
Tai vienintelis šiais metais 
par. piknikas. Jame bus ir 
naujybių — Karaliaus, Ka
ralienės, Kunigaikščio ir 
Kunigaikštytės rinkimai. 
Jau yra kandidatų, už ku
riuos paduota balsų: S. Pus- 
vaškis — 100, A. Pąžereckie- 
nė — 101, V. žemantauskas 
-r 70, V. Dailyda — 50, Vi- 
siackas — 87, Ag. Vasau- 
skaitė — 110, J. Turulis — 
88, Vencienė (choro pirmi
ninkė) — 105.

— Šv. Onos novena mūsų 
bažnyčioje prasidės pirma
dienį, liepos 18 d. ryte. Pa
maldos tik rytais; baigsis 
liepos 26 d.; tą dieną bus su
dėtinės mišios.

— Šią savaitę iš mūsų 
par. bažnyčios palaidoti šie 
parapijiečiai: Mykolas Mile- 
šius, 72 m., Jonas Arkušaus- 
kas, par. kolektorius, 52 m. 
ir Marija Beganyto, 12 m., 
sodalietė.

Liepos 17 d., šį sekmadie
nį, bus Angelų Karalienės 
parapijos metinis jubilieji
nis piknikas Klasčiaus par
ke, Maspethe. Visiems para
pijiečiams buvo išsiųsti į- 
žangos į parką bilietai, su 
kuriais galės įeiti į parką 
dykai. Be bilietų — įžangos 
mokestis bus 40 c.

Be kitų įvairybių ir dainų 
programos, bus renkami: 
karalius, karalienė, karalai
tis įr karalius. Kaip girdėti, 
kai kurie parapijiečiai jau 
yra pasirinkę savo kandida
tus ir juos žada išrinkti kai
po populiariausius parapijo
je žmones. Iki šiol parapija 
tokių dalykų nėra praktika
vusi, bet šiais 50 metų para
pijos sukakties metais būti
nai reikia sužinoti, kurie pa
rapijiečiai yra visų myli
miausi ir gerbiamiausi.

Taigi, kurie norės pama
tyti tuos gerbtinus parapi
jiečius, būtinai turi atsilan
kyti į šį pikniką, nes jame 
daug bus visokių įvairybių.

Report

IŠVAŽIUOJA Į LIETUVĄ

Liepos 15 d., 1938 m

Angelų Karalienes Parapijos
METINIS PIKNIKAS

Betts ir Maspeth Ayes, KLASHUS CLINTON PARKE, Maspeth, N. Y

— Par. mokyklos vedėja 
sesuo Nikodemą iš įvairių 
mokyklos paskutinių pramo
gų sudarė 245 dol., kuriuos 
įteikė paarapijai.

— Liepos 18 d., pirmadie
nį 10 vai. mūsų bažnyčioje 
bus gedulingos pamaldos už 
Dariaus ir Girėno vėles, mi
nint šių didvyrių mirties 
penkmečio sukaktį.

— Jungtuvėms ruošiasi 
Ant. Reinis su L. M. Sidara- 
vičiūte ir Ad. Aimanavičius 
su Ona Stagniūnaite.

— Moterų s-gos 29 kuopos 
pusmetinis susirinkimas į- 
vyks trečiadienį, liepos 20 d. 
8 vai. vak. par. salėje. Malo
nės visos narės dalyvauti, 
nes bus labai svarbus, 
kvieskit ir naujų narių, 
dar vajaus laikas yra.

— Liepos 11 d. įvyko L. 
Vyčių, Rožančiaus, Tretinin
kų ir Altoriaus 
rinkimai.

Vin- 
buvo

— Liepos 10 
cento draugijos 
gražus pasirodymas bažny
čioje. Kun. J., Kartavičius 
atlaikė mišias už gyvus ir 
mirusius draugijos narius ir 
pasakė atitinkamą pamoks
lą.

— Liepos 17 d. sodalietės 
ir visos parapijos mergaitės 
priims Komuniją bendrai 
per 9 vai. mišias.

— Liepos 18 d. prasideda 
šv. Onos novenos per 8 vai. 
mišias. Novenos bus laiko
mos tik rytais, kurias ves 
kun. J. Kartavičius.

— Liepos 18 d. vakare 
šaukiamas parapijos draugi
jų atstovų susirinkimas, ku
riame bus pranešta apie eks
kursiją ir priimti galutiniai 
planai karnavalui, kuris 
prasidės-rugpiūčio 13 d. ir 
klebono sutiktuvių reikalai 
bus apkalbėti.

— Liepos 6 d. sąjungiečių 
susirinkime išklausyti pra
nešimai, apkalbėti svarbūs 
reikalai, išrinkta komisija 
parapijos bazarui, kuris pra
sidės rugpiūčio 13 d. Paskir
ta 10 dol. bazaro reikalams.

misios
par. bažny-

globėjai Jurgis 
A. Bazaras.

Draugijos
Liepos 10 d.

čioje 9 vai. ryte atlaikytos 
metinės mišios už gyvus ir 
mirusius draugus.

Bažnyčioje dalyvavo per 
200 narių; pirmą kartą taip 
gražiai pasirodė mūsų drau
gija; susirinko į salę ir iš 
ten maršavo į bažnyčią. Tai 
nors sykį šv. Vincento drau
gijos nariai pasirodė orga
nizuoti.

Po mišių buvo pagaminti 
pusryčiai.

Pirmininkas P. Bagočiū- 
nas paaiškino apie draugi
jos padėtį ir jos gerus dar
bus ir kiek ji yra nuveikus 
per 35 metus katalikybei ir 
tautos reikaluose.

Buvo daug kitų kalbėtojų 
ir sveikinimų.

kurį nutarta pra- 
metinio susirinki-

Lietuvių Piliečių Klubo 
veikimas

Liepos 8 d. įvyko klubie- 
čių susirinkimas.

Apkalbėta apie naujų na
rių vajų, 
tęsti iki 
mo.

Labai
išvažiavimas į Fort Solongą, 
kurs įvyks šį sekmadienį, 
liepos 17 d. Visi automobi
liai ir autobusai apleis klu
bą ne vėliau kaip 10 vai. ry
te, nes ims apie dvi valan
das nuvažiuoti, tai tada visi 
galės pasilinksminti nuo 12 
vai. Netoli šios vietos yra 
garsiausios Sunken Meadow 
maudynės, kur galės kas tik 
norės maudyti.

Ekskursija laivu į Bear 
Mountains bus rugpiūčio 7 
d. iš Battery Park. Bilietus 
galima gauti klube ir pas 
narius. Narys.

LIETUVIŲ RADIJO 
BALSAS

iš Stoties 
WCNW 1500 Kc. 

Brooklyn, N. Y.

5:30 vai. vakaro
Antradieniais, Ketvirtadie

niais ir šeštadieniais
Pranešimai — Skelbimai — 

Muzika — Naujienos 
Programą Veda

ONA VALAITIENĖ 
676 Driggs Avenue 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4768 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407-409 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN VON DEESTEN 
407-409 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8147 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1146 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to b< consumed off 
premises.

NOTICE is
GB 4193 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1310 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM MENDELSOHN
1310 Avenue J Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4965 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1098 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSIE HEIDTMANN
1098 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7439 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES T. JAPPEN 
1503 Avenue J Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4107 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Foster 
County of 
premises.

MASPETHIEČIŲ SKAITY
TOJŲ DĖMESIUI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4778 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Foster 
County of 
premises.

NOTICE is
GB 4172 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Foster Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

BENJAMIN
1009 Foster Ave.

902 Cortelyou Rd. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7921 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
650 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS NATHANSON
650 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4507 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1307 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is
GB 4716 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Newkirk Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE GABRIELOV
1301 Newkirk Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4690 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1454—86th ~ ' - - --
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4753 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1324 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA HIMELFARB
1324 Newkirk Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8334 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8410—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL SIMON
8410—5th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1221 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
207 Heyward Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN SCHAAB 
Switzerland Bar and Grill

207 Heyward St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1203 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
413 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

C. and C. DELICATESSEN 
NATHAN COHEN and ADOLPH COHEN 
413 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2252 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
177 Dwight Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ______

MAX SCHWENDTNER 
Max’s Bar and Grill

177 Dwight St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2304 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9508 Flatlands Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY GEFFKEN
9508 Flatlands Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1112 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
47 Bond Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KAYS CAFETERIA, INC.
47 Bond St. Brooklyn, N. Y.

Rinksime Karalių, Kara- :
lienę, Kunigaikštį ir Kuni Lfetav
gaikštytę. Kandidatai jau Jagy
stropiai ruošiasi šioms gar Veržia
bingoms vietoms, tad visi Atšaki
balsuokime už tuos kandida Rehn s<
tus, kurie atrodys tinka -- - - - - - -
miausi. Francu

Parapijiečiams įėjimas dy rastis Le
kai (su parapijiečio bilietu), 

v* j A A apie Lie
o svečiams tik 40 centų.
Tad visi į Klasčiaus Parką 

šį sekmadienį.

1—2

— 
VALANDOS:

DR. JOHN WALUK
8—10 ryt® 
1—2 p. P.
6—8 vak.

161 NO. 6th STREET Šventadieniais sueitame
Tel,: EVergreen 8-02M

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmon&a tcdftl, kad jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lletuvlBką duoną, kelkeua 

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams 
Siunčia ir l kitus miestus.

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
; PUSRYČIAI — PILTUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
s AISKRYMAS gamintas namie 15 geriausios Smetonos. ALUS 15 geriausių
5 bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS

vedamas i 
niLaikr 
ties, kad < 
gitariniu 
baigia ti 
„Kai tk s 
sirasytas, 
kastep 
ko kaipti 
rijos vaisi 

Lietuvos 
piešimui, 
domisi ]

ri ir Pran 
ko su V 
sins santj 
pasisektų 
kardinolo, 
das visur 
tą Todėl 
dauti, kad 
gi žmonės 
kas užtik 
riausius 
nyčia, kui 
lizacijos ] 
drąsi sau;

Angelų Karalienės parapi
jos veikėjas, šv. Vardo dr- 
jos pirmininkas Vincas Dai- 
lyda į Lietuvą atostogų, 
mėnesį į Lietuvą atostogų. 
Jis Lietuvoje žadą išbūti 
kokius metus.

Linkime mūsų nenuilsta
mam veikėjui Vincui ge
riausios kelionės į Tėvynę 
ir, pakvėpavus tyru Lietu
vos oru, sugrįžti atgal pas 
mus sveikam. Laimingos ke
lionės! Dr.

— Serga sąjungietės But
kevičienė ir Megenienė.

— Liepos 8 d. par. salėje 
įvyko kauliukais žaidimo 
vakarėlis, kuris buvo gra
žus ir sėkmingas. Sąjungos 
valdyba ir kai kurios narės 
paaukojo labai gražių dova
nų. Vakarą vedė F. Kurienė. 
Visi atsilankę pavaišinti už
kandžiais. Už aukas, pasi
darbavimą ir atsilankymą 
nuoširdus lietuviškas ačiū.

Praeitą savaitę gavome 
labai daug pranešimų, kad 
Maspethe negauta AMERI
KOS. 'Galime drąsiai tvir
tinti, kad tai įvyko ne dėl 
mūsų kaltės. Laikraštis bu
vo išsiųstas, kaip ir visada. 
Būtų gera, kad skaitytojai, 
negavę laikraščio, praneštų 
raštu administracijai, kad 
mums būtų lengviau kreip
tis į pašto vadovybę.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9424 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1620 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR H. De BOER 
Arthur’s Delicatessen and Grocery

1620 Newkirk Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4639 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
184 Parkside Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM
184 Parkside Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8870 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
228 Parkside Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PARKSIDE PROVISION CO., INC. 
228 Parkside Ave. . Brooklyn, N.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Šį sekmadienį, liepos 
17 d. Feldman parke, 58-79 
— 54 St., Maspethe, įvyks 
parapijos metinis piknikas. 
Parkas atdaras nuo 12 vai. 
Bilietas tik 40 centų

BEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE 
GB 7839 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
222 Calyer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CHARLES SCHATZEL 
222 Calyer Street Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No 
EB1224 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
5304—4th Ave., 'Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed 
mises.

ANGELO SAGOS and OTTO 
Coliseum Rest. 

5304—4th Ave., Brooklyn,

Iš šv. Vincento draugijos 
susirinkimo

Liepos 2 d. Zabielskio sa
lėje įvyko minėtos draugi
jos susirinkimas, kurs buvo 
labai svarbus, nes jame su
tvarkytas 
kurs buvo 
pakeitimų.

Nutarta
Dariaus-Girėno aero klubui.

Išrinkta dalis valdybos: 
vicepirm. S. Valantinas; 
prot. rašt. P. J. šlapikas; 
ižd. J, J. Bernotas; kasos

pašalpos skyrius, 
labai reikalingas

aukoti 15 dol.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 867 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
32% Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DORA SLOTNICK
32% Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 810 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
324 Utica 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1263 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
271273 Jay Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is . „
RL 7971 has been issued to the undersigned 
to still beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 232 Underhill Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

UNDERHILL, INC.
232 Underhill Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 8602 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Parkside Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS 
Parkside

201 Parkside Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8846 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
442 Lorimer Street, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

442
JOSEPH 

Lorimer St.
EHRLICH

Brooklyn, N. Y.

d-b-a Block Island Food Stores 
Coney Island Avenue, Brooklyn, N.992 ____ ______________ . .

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4609 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1626 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS PĄPĄNDREA
1626 Cortelyou Rd. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB975 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 329 
Furman St., Borough of Brooklyn, County 

Kings, to be consumed on the premises.
HENRY A. BESTE 

HENRY’S COFFEE SHOPPE 
329

NOTICE 
GB 4494 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
996 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY CARL KARKHECK 
d-b-a The Newkirk Delicatessen

996 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 4552 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
992 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HERMAN F. KARKHECK

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 4419 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
902 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDY GIRIONI

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 371 Union Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEFA WIRSZULSKI NORWAIS 
Restaurant Bar and Grill

371 Union Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4069 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
709 Flatbush Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 950 ......................................... -
to sell 
of the 
975-981 
County __ __ ________
premises. 

JOSEPH SPINELLA 
975-981 Flatbush Avenue, Brooklyn, N.

has been issued to the undersigned 
beer at retail, under Section 76 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

Maspeth, N. Y.54-41—72nd Street,

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJI! S
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHAUNS

(BRONIUS ŠALIN8KAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Gražį, modemiška Šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos

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

Lenkai 
ją uždary 
lo Brau; 
grobto tu 
bingai d 
priklausa 
Vilniaus 
vairioms 
testus. I 
gi prote: 
tuviai si 
vo pro,te 
pasaulio i 

Amerik 
kartą pa 
Tik L. Ka 
fesionalų , 
me priėmė 
linciją, k 
Lenkijos 
shingtone 
visos centr. 
ganizacijos 
dgti. Mok 
Basanavičia 
bo grynai n 
lioį darbą, 
rinkto taut 
tikra vagyst

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja renčias
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9211 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AARON HIRSCHBERG
299 Smith St. Brooklyn, N- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7434 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
463—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

THEODORE RECKMANN
\ve. Brooklyn, N.

to sell
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
392 Crescent Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

HELEN
392 Crescent St.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7361 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
711 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8539 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control _Law at 
1000 Broadway, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMANUEL BULOS
1000 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4224 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control _Law. at 
235 Central Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

EDWARD
235 Central Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4896 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Iaw at 
560 Morgan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th* 
premises.

HENRY WILSHUSEN and 
JAKOB ZURFEIND

560 Morgan Ave. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License __
DB 50 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2817 Avenue U, Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

JACOB C. FRITZ
2817 Avenue U Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4673 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
193 Adams Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4893 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
389 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed -off the 
premises.
.......... ADOLF F. MOLLER
889 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No- 
GB 4260 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Taw si 
437 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN
437 Ridgewood Ave.

FLUGGER
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No- 
GB 4975 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law st 
247 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES MOSER
247 Central Ave. Brooklyn, N. Y.
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