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M. Jankui 80 metų.
Vilniečiai lietuviai.
Nepatinka tiesa.
Austrijoj tamsu.
Nepasiseks suvilioti.

Praeitą savaitę Martynas 
Jankus, Klaipėdos krašto 
patrijarchas, sulaukė 80

.OGIUS

metų amžiaus. Šis žilabarz
dis senelis Lietuvos atgimi
mo istorijos knygoje yra 
įsirašęs neišdildomą garbės 
puslapį. Jis drauge su Basa
navičiumi buvo Aušros lei
dėjų grupėje. Jis visą gyve
nimą budėjo Klaipėdos kra
što lietuvybės sargyboje. 
Kai klaipėdiečiai galingai 
pasiryžo prisijungti prie 
Didžiosios Lietuvos, Jankus 
buvo Klaipėdos gelbėjimo 
komiteto priešaky.

M. Jankui iš širdies linki
me gyventi dar ko ilgiausiai 
ir džiaugtis atsisteigusios 
Lietuvos nuolatine pažanga.
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Lietuvoj nepaprastu nuo
širdumu priimti lietuviai 
amerikiečiai sportininkai ir 
kiti atsilankiusieji šią vasa
rą į Tėvynę. Tačiau visų už
sieniečių lietuvių priėmimą 
pralenkė vilniečių lietuvių 
sutikimas. Tūkstantinės mi
nios Kaune ir kiekvienoje 
geležinkelio stotyje nuo pat 
Vievio gaudė vilniečius ir 
nešiojo juos ant rankų. Ypa
tingu nuoširdumu ir entu
ziazmu sutiktas vilnietis 
Pranas žižmaras, kurs nese
niai garbingai apgynė lietu
vių garbę prieš lenką išsišo
kėlį.

Vilniečiai lietuviai, išken
tę skaudžiausias kančias, 
kurioms dar nesimato jokio 
galo, sulaukė visuotinio 
tautos entuziazmo pasireiš
kimo. Taip, viso pasaulio lie
tuviams brangiausi yra vil
niečiai lietuviai. Mūsų visą 
protas, meilė, visi širdies 
jausmai su vilniečiais lietu
viais!

A. LIET. KATALIKŲ VISUO
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRASTIS 
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SAVAITĖS ĮVYKIAI
Mūšiai Tol. Rytuose

Prasidėję rusų japonų su
sirėmimai Tolimuose Rytuo
se tęsėsi praeitą savaitę ir 
šios savaitės pradžioje. Ir 
japonai ir rusai pareiškė ne
norį karo, tačiau jų kariuo
menių dalys turėjo visai 
rimtų mūšių. Dėl šių susirė
mimų yra įvairių nuomonių, 
kurių svarbiausios bene 
šios: 1. manoma, kad Rusija 
nori pagelbėti Kinijai, su
silpnindama Japonijos šiau
rinį frontą; 2. Japonija mė
ginanti rusų pasienio sargy
bos tvirtumą, norėdama pa
tirti, ar saugu pasiųsti iš ten 
daugiau kariuomenės žygiui 
į Hankow; 3. abiejų pusių 
kariuomenės dalys savo ini
ciatyva pradėjo kovas be 
savo vyriausybės noro.

Ginčijamą teritoriją savi
nas! Rusija, remdamasi pra
eito amžiaus sutartimi, pa
sirašyta tarp Rusijos caro 
ir Kinijos buvusio imperato
riaus. Ta teritorija labai 
svarbi strateginiu atžvilgiu; 
netoli jos Rusijos Vladivos
toko uostas, nuo kurio iki 
Japonijos tik 660 mylių; ja
ponai labai bijo rusų orlai
vių, kurių geriausia stotis 
esąs Vladivostokas.

Maskvoje ir Tokio pasi
keista diplomatiniais raš
tais, tačiau kovos nesustab
dytos.
Nauji išdavimai

Sovietų Rusija
Azerbaidžane 14 žymių as
menų, kurie kaltinami ruošę 
atsiskyrimą nuo Sov. Rusi
jos. Daugiausia jie kaltina
mi ruošę skleisti nuodingas 
bakterijas tarp gyvulių ir 
gyventojų. Tuomi jie norėję 
sukelti krašte nepasitenkini
mą esama santvarka ir ruo
šti dirvą separastistiniam 
judėjimui.

suėmė

LIETUVOS SKYRIAUS KINAI SULAIKĖ JAPONŲ 
PARODOJE PLANAS VERŽIMĄSI
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Kaip ir buvo laukta, Am. 
L. K. Federacijos Tarybos 
įgaliotinių su kun. J. Balku
mi priešaky atsilankymas 
pas aukštus Lietuvos asme
nis ne visiems patiko. Nors 
Lietuvoje nepaskelbtas ame- 
Tikiečių atstovų įteikto pa
reiškimo turinys, tačiau vie
tinėje Vienybėje spausdina
mas „specialio koresponden
to” neva atsakymas į tą pa
reiškimą. Apie tą pareiški
mą šiek tiek užsimena ir 
Kaune leidžiamas tautininkų 
s-gos Mūsų Kraštas, kurs 
kaltina lietuvius katalikus 
amerikiečius pasidavus krik
ščionių demokratų norams; 
tas laikraštis stebisi, kad 
tiems norams ,,pasidavė 
toks objektyvus vyras, kaip 
kun. Balkūnas”.

Kun. Balkūno ir kitų įga
liotinių kritikams čia ir Lie
tuvoje galime pasakyti, kad 
minėtas pareiškimas nutar
ta įteikti šių metų sausio 
mėnesį įvykusiame Federa
cijos Tarybos suvažiavime 
Pittsburghe ir aišku, kad 
įgaliotiniai, nuvykę į Lietu
vą, savo pačių stebėjimais 
įsitikino, kad pareiškimui 
įteikti yra rimto pagrindo. 
Jie savo pareigą atliko, o iš 
katalikams nebičiuliškai nu
siteikusių asmenų nieko ge
resnio ir negalima laukti, 
kaip tik nepamatuotų prie
kaištų. Tautos gerovės 
kalai galų gale vistiek 
mes.

valst. federali- 
atstovai buvo 
prieš Harlan 
anglių kasyk-

rei-
lai-

Austrijos katalikai 
sulaukė tamsių dienų, 
mokyklos varžomos, seserys 
vienuolės vejamos iš ligoni
nių ir mokyklų, katalikų or-

jau 
Jų

New York.— Lietuvos vy
riausybės pavedimu genera
linis konsulatas buvo įteikęs 
Pasaulinės parodos komite
tui Lietuvos skyriaus pro
jektą, kurį pagamino archi
tektas inž. A. Šalkauskis. 
Parodos komiteto vadovybei 
Lietuvos projektas labai pa
tiko ir jį patvirtino be jokių 
pataisų.

GUBERNATORIUS 
NETVIRTINO

Šanchajus. — Kinijos ka
riuomenei pavyko sulaikyti 
japonų veržimąsi į kinų lai
kiną sostinę Hankow. Japo
nų vadovybė tuojau įsakė iš 
kitos vietos perkelti 20,000 
naujų kareivių. Japonų ver- 
žimuisi daug kliudo ir Jang- 
tcės upės potvynis, kuris 
šiomis dienomis jau atslūg
sta. Potvyniui atslūgus ja
ponai tiki savo žygį pagrei
tinti.

Rusai Kariauja Su Japonais 
Sibiro Pasienyje

VOKIETIJA NEREMSIAN-
TI JAPONIJOS?

Klaipėda. — Rugpiūčio 
d. Klaipėdos krašto guber
natorius Kubilius atsisakė 
pasirašyti du seimelio pri
imtus įstatymus, kuriais no
rėta suvaržyti dalies gyven
tojų teisę gauti krašte dar
bą. Gubernatorius nurodė, 
kad tie įstatymai priešingi 
Lietuvos konstitucijai ir 
Klaipėdos statutui.

9
Japonų bombardavimai 

šios savaitės pradžioje labai 
daug nuostolių padarė pie
tinėje Kinijoje, kur ypač 
nukentėjo Kantono miestas. 
Keli šimtai civilių gyventojų 
žuvo nuo bombų. Mieste su
griautos kelios bažnyčios.

DEVYNIŲ METŲ VAIKAS 
IŠPLAUKĖ LAIVELIU Į 

MARES

Meksika atsisako
Meksikos prezidentas pra

nešė J. Amerikos Valstybių 
vyriausybei, kad Meksika 
atsisako derėtis dėl atlygini
mo už nusavintas amerikie
čių nuosavybes Meksikoje. 
Meksikai buvo pasiūlyta pa
sirinkti arbitražą, bet Mek
sika nuo to griežtai atsisa
kė, nors aiškiai ir nepasakė, 
kad ji niekada nemokės. Po 
šio atsakymo Meksikos vy
riausybė nusavino dar dvie
jų amerikiečių 1800 akrų įvėj0 varomas laivelis plaukė 
žemės. Paskutiniu laiku' Neringos link. Užėjo naktis 
Meksikos ekonominė būklė (įr p0 kelių baimės valandų 
nepagerėjo, ko buvo laukta (laivelis pasiekė Neringos 
ryšium su svetimšalių nuo-j krantus. Praaušus berniukas 
savybių nusavinimu. Meksi-, pamatė kaimą, į kurį nube- 
kos pinigų vertė gerokai, g0. Tai buvo Preilos kaimas, 
krito.

Klaipėda. — Devynių me
tų amžiaus Kintų valsčiaus 
(Klaipėdos kr.) ūkininko 
Petriko sūnus pasiėmė Kin
tų prieplaukoje valtį ir iš
plaukė į mares meškerioti. 
Tuo tarpu pakilo rytų vėjas 
ir nors berniukas norėjo 
grįžti į krantą, vėjas jo lai
velį stūmė nuo kranto į ma
res. Pagaliau berniukas pa
vargo ir atsidavė vėjo va
liai. Nors šaukė pagalbos, 
bet niekas jo negirdėjo ir

ganizacijos uždaromos, įžy
mūs vadai suimami. Žadėto
ji katalikams pilna gyveni
mo laisvė paliko kibanti kaž
kur ore. Nieko nebegirdėti 
apie Vienos kardinolą In- 
nitzerį, kurs, Austriją už
ėmus, tuojau aplankė Hitle
rį ir pareiškė pritarimą nau
jam, svetimam režimui,

Tikime, kad kard. Innitze- 
ris dabar apgailestauja dėl 
savo skubaus žygio. Gal jis 
manė palankumo pareiški
mu laimėsiąs Hitlerio nuo- 
aidumą katalikams, bet 

skaudžiai apsiriko. Jis laiki
nai išmušė Austrijos katali
kams moralinį ginklą prieš 
visą pasaulį. Už tai nieko ir 
negirdėti apie jį.

Kitą savaitę netoli New 
Yorko prasidės vadinamas 
pasaulio jaunimo kongre
sas, kurį sušaukė komunistų 
ir kraštutinių socialistų kon
troliuojamos organizacijos. 
Amerikiečių organizacijos, 
kurios bus kongreso šeimi
ninkais, savo eilėse turi tik 
menką dalį amerikiečių jau
nimo, todėl šis kongresas 
atstovaus labai mažai jau
nimo grupei. Lietuvius agi
tavo tame kongrese daly
vauti komunistai su socialis
tais, įtraukę į savo tarpą 
net ir vieną Vienybės redak
cijos narį. Komunistų veik
la nepaprastai judri, tačiau 
jai nepasiseks suvilioti ka
talikų jaunimo.

i
Tokio. — Rugpiūčio 10 d. 

japonų ir rusų kareiviai da
lyvavo tikruose mūšiuose 11 
valandų penkių mylių fronte 
palei Sibiro, Mandžiūrijos ir 
Japonijos pasienį. Japonų 
pranešimu, rusų kariuomenė 
buvusi atstumta su dideliais 
nuostoliais. Pranešimai iš 
Maskvos visai kitką sako; iš 
ten nurodoma, kad rusų ka
reiviai atstūmė japonus. 
Rusijos generalinis konsulas 
Korėjoje išvyko orlaiviu į 
Maskvą.

Rugpiūčio 10 d. ryte ru
sai buvę paleidę į darbą 45 
orlaivius, kurių užpuolimai 
tačiau buvę atremti prieš
lėktuvinės artilerijos pagal
ba.

Japonų kariniai šaltiniai 
pranešė, kad japonai tebelai
ko savo rankose čankufen- 
gą, bet rusai yra apsupę di
deliais kariuomenės būriais 
ir kad kiekvieną momentą 
laukiama naujų stambesnių 
susirėmimų.

Rašant šiuos žodžius buvo 
žinių, kad Japonija nusileido 
dėl savo reikalavimų suda
ryti abipusę komisiją, kuri 
nustatytų ginčijamos terito
rijos ribas. Pradžioje japo
nai reikalavo, kad komisiją 
sudarytų trys nariai, kurių 
po vieną paskirtų Rusija, 
Japonija ir Maųdžiūrija. To
kią komisiją* kontroliuotų, 
aišku, Japonija, todėl Rusija 
tokį pasiūlymą atmetė. Ja
ponai nusileido ir sutiko su
daryti komisiją iš dviejų 
narių — po vieną nuo Rusi
jos ir Japonijos. Nors neva 
dėl minimos komisijos susi
tarta, tačiau mūšiai nesu
stabdyti ir rugpiūčio 10 d. 
buvo žinių, kad Sovietų Ru
sijos kariuomenei prie ginčo 
sienos vadovauti atvykęs 
pats Tolimų Rytų raudono
sios armijos vadas, maršalas 
Bliucheris.

Maskvoje Japonijos at
stovas pasiūlė komisarui 
Litvinovui deryboms tokį 
pagrindą — pirmiausia, abi 
pusės pasižada ištraukti sa
vo kariuomenės dalis iš gin
čijamos teritorijos, o po to 
pradedama tartis dėl pasie
nio ribų nustatymo. Litvino
vas atsakęs, kad Rusija sa
vo kariuomenės neištrauks, 
nes ji esanti savo teritorijo
je.

PREZIDENTAS BAIGĖ 
ŽU V AVIMĄ

------- r
Pensacola. — Prezidentas 

Roosevelt drauge su savo 
palydovais grįžo iš trijų sa
vaičių žuvavimo po Ramiojo 
vandenyno pakraščius. Jis 
dabar keliauja po Georgia ir 
So. Carolina valstybes, kur 
jis pasisakys už sau patin
kamus demokratų kandida
tus.

Berlynas. — Ryšium su 
Japonijos atstovo apsilanky
mu pas Vokietijos užsienio 
reikalų ministerį, užsienio 
spauda pradėjo spėlioti to 
pasimatymo tikrąją reikš
mę. Esą sužinota, kad japo
nų atstovas teiravęsis, ar 
Vokietija pagelbėtų Japoni
jai, jei kiltų karas su Rusi
ja. Pranešama, kad vokiečių 
ministeris atsakęs, kad ja
ponai gautų vokiečių tik 
moralinę paramą ir kad vo
kiečiai nepultų rusų.

Vokiečių oficialūs sluoks
niai užginčija, kad Japonija 
prašiusi bet kokios paramos 
iš Vokietijos. Vokiečių 
spauda šiuo metu vieningai 
remia Japoniją jos dabarti
niuose ginčuose su Rusija.

MAHOMETONAI RUOŠIA
SI „ŠVENTAM KARUI”

Bagdadas. — Palestinos 
įvykiai susilaukia atgarsių 
ir kitose vietose. Irako ma
hometonų dvasininkai pa
skelbė „šventąjį karą” ir 
kviečia visus savo pasekėjus 
pagelbėti Palestinos ara
bams. Jaunuoliai kviečiami 
stoti savanoriais, o turtin
gieji raginami aukoti savo 
turtą šventam tikslui. Kai 
tik švento karo nutarimas 
paskelbtas, jaunuoliai . bū
riais pradėjo vykti į savano
rių užrašinėjimo vietas.

Jeruzalėje beveik nėra tos 
dienos, kad nebūtų užmuš
tas arabas ar žydas. Arabų 
grupių vadai pasiuntė Pa
lestinos valdytojui reikalavi
mą nuginkluoti visus žydus.

Papasakojo žvejams kaip jis 
čia pateko. Preilos žvejai

Prezidento šalininkai laimi
Praeitos savaitės gale 

Kentucky valst. demokratai 
turėjo pirminius balsavimus, 
kuriuose jie rinko savo kan
didatą senatoriaus vietai. 
Dėl vietos rungėsi dabarti
nis senatorius Barkley ir 
gubernatorius Chandler. 
Prezidentas Roosevelt, lan
kydamasis Kentucky, prašė 
demokratus balsuoti už 
Barkley. Pralaimėjęs rinki
mus Chandler pasveikino 
laimėtoją ir pažadėjo savo 
paramą rudens rinkimuose.
Naujas tiltas

Rugp. 6 d. atidarytas nau
jas tiltas per Connecticut 
upę; jis jungia Portlando ir 
Middletown miestelius. Tai 
ilgiausias tiltas Naujoje An
glijoje. Atidarymo iškilmėse 
dalyvavo per 50,000 žmonių. 
Tilto ilgis siekia 3,420 pėdų, 
jo statyba kaštavo pusket
virto milijono dolerių.
Prekyba su Sovietais

Sovietų Rusijai pasižadė
jus per sekančius metus 
pirkti šioje valstybėje pre
kių už 40 milijonų dolerių, 
veikianti prekybos sutartis 
pratęsta vieneriems metams. 
Amerika su Rusija oficialiai 
prekiauja jau trejis metus ir 
per tą laiką metinis parda
vimas Rusijai siekdavo apie 
40 mil. dol. Rusijoje Ameri
ka kasmet perka prekiij už 
apie 20 milijonų dolerių.
Byla prieš darbdavius

Kentucky 
nės valdžios 
užvedę bylą 
apylinkės 51
los savininkus, tarnautojus 
ir kitokius samdinius, kurie 
draudė angliakasiams turėti 
savo unijas. Apkaltinimo 
medžiagoje nurodyta į pa
darytas žmogžudystes, už
puolimus ir kitokį prievarta
vimą, nukreiptą prieš darbi
ninkus. Byla tęsėsi 53 die
nas ir pasibaigė prisiekusių 
teisėjų nesusitarimu. Dalis 
teisėjų buvo už pripažinimą 
kaltais visų kaltinamųjų, ki
ta dalis už kai kurių išteisi
nimą. Dabar laukiama naujo 
bylos svarstymo, kurio pra
džia bus rugsėjo 17 d.

660,000 tremtinių
Praeitą savaitę Londone 

posėdžiavo tarptautinis 
tremtiniams pagelbėti komi-i 
tetas, kuriam vadovauja'nas laikraštis paskelbė la- nuo Reino upės pakraščių, 
amerikietis Myron C Tylor.1 ^ai svarbų straipsnį apie vo- Kiekviena tvirtovė 
Apskaičiuojama, kad komi-'k^čiu įsistiprinimą Reino nedidelė, užimanti 25 jardų 
teto pagalbos laukia 660,000 pakraščiuose, skiriančiuose plotą ir virš žemės išeina 
asmenų, dabar esančių Vo- Vokietiją nuo Prancūzijos, tik vieną jardą. Kiekvienoje 

Visa tvirtovių juosta turi L ‘ ”
būti užbaigta šią vasarą iki 
rugpiūčio 15 dienos. Prie 
statybos darbo dirbą apie 
300,000 darbininkų, kurie y- 
ra tiesiog mobilizuoti tam 
darbui. Visi darbininkai gy
vena specialiose stovyklose, 
kurių kiekviena talpina nuo 
10 iki 15 tūkstančių asmenų. 
Darbininkai vienoje apylin- 

įkėje išlaikomi labai trumpą 
laiką ir tuojau gabenaųii į 
kitą, kad tuomi būtų apsi
saugota nuo gilaus šnipinė
jimo galimumų.

Tvirtovių vietos daromos 
kas 150 jardų. 28 tvirtovės

kietijoje. Jų 300 tūkst. yra 
žydai, 285 tūkst. „neariški” 
krikščionys ir 75,000 katali
kų. Komitetas stengsis pa
rūpinti šiems tūkstančiams 
žmonių naujas gyvenimo 
vietas per 5 metus. Jungt. 
Amerikos Valstybės susitiko 
šiemet įsileisti 27,000.

laivas 
naujo 

perva- 
per 3

Riaušės Palestinoje
Praeitą savaitę Palestino- telefonu pranešė berniuko 

je slaptai lankėsi Anglijos tėvams, kad berniukas yra 
kolonijų .ministeris MacDo- Preji°je> iš kur laimingas 
nald ir vietoje ištyrė sunkią SJlžo namo į Kintus, 
padėtį, kuri kasdien sunkėja' ------------- •
dėl nuolatinio teroro. Per' Tuxedo, N. Y. — Kilus 
liepos mėnesį Palestinoje gaisrui gyvenamuose na- 
įvairiose riaušėse užmušta muose, William T. Adee, 36 
141 arabas ir 60 žydų ir su- metų, drauge sū žmona, 26 
žeista 303 arabai ir 170 žy
dų. To mėnesio aukos pra
lenkė visų 1937 metų nelai
mių skaičių. Šio mėnesio 
pradžioje jau buvo keliolika 
aukų.

m., žuvo gaisro liepsnose. 
Jų 16 mėnesių sūnų išgelbė
jo tarnaitė, iššokdama iš na
mų antro aukšto drauge su 
kūdikiu. Namas visai sunai
kintas.

Vokietija Apsisaugo nuo Prancūzijos
Paryžius.— Prancūzų vie- esančios apie 2 kilometrai

Naujas rekordas
Šios savaitės pradžioje 

anglų bendrovės 
Queen Mary padarė 
greitumo rekordą, 
žiuodamas Atlantą
paras 22 valandas ir 7 minu
tes. Iki šiol greitumo rekor
dą turėjo prancūzą laivas1 esančios jau galutinai įreng- 
Normandie, kurs Atlantą y-'tos, o kitos baigiamos. Tos 
ra pervažiavęs per 3 paras tvirtovės tęsis visoje 45 ki- 
23 vai. 2 minutes. ilometrų juostoje. Tvirtovės

esanti

tvirtovėje esą 5 kulkosvai
džiai ir kitoki ginklai. Leng
vos kanuolės gali veikti au
tomatiškai, vartojant elek
tros jėgą, o jų šoviniai galį 
pasiekti 12 mylių aplinku
mą.

Tvirtovės esančios grynai 
apsigynimo reikalams. Spė
jama, kad jos pastatytos 
ruošiantis žygiui į Čekoslo
vakiją; kadangi Prancūzija 
yra pasižadėjusi padėti Če
koslovakijai, o kito kelio pa
gelbėti nėra, kaip tik žy
giuoti per Vokietiją, tad vo
kiečiai ir apsistatę tvirtovė
mis Prancūzijos pasieny. 
Tos tvirtovės su nedideliu 
kariuomenės skaičiumi galė
siančios ilgą laiką sulaikyti 
priešą, jei jis atsirastų.

VAIŠĖS UŽSIENIO 
LIETUVIAMS

Kaunas. — Rugpiūčio 9 d. 
seimo prezidiumas suruošė 
vaišes užsienio lietuviams; 
vaišėse dalyvavo ir Lietuvos 
aukšti asmenys.

PRANCŪZAI TARSIS SU 
ITALAIS

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė rimtai tariasi 
pradėti pasitarimus su Itali
jos vyriausybe dėl artimes
nių santykių. Į Paryžių buvo 
atvykęs Prancūzijos atsto
vas Romoje, kuri atlydėjo 
Anglijos atstovas Romoje. 
Šiam įvykiui teikiama daug 
reikšmės.

Sugrįžęs iš Paryžiaus 
Prancūzijos atstovas atsi
lankė pas Italijos užsienių 
reikalų minister! Ciano ir 
savo vyriausybės vardu už
tikrino, kad Prancūzija ne
teikia Italijos „vyriausybi
ninkams” jokios pagalbos.

PREZIDENTO SŪNUS 
DIRBS KRAUTUVĖJE

Boston. — Viena didelė 
krautuvė pranešė, kad šio 
mėnesio gale joje pradės 
dirbti prezidento Roosevelt 
jauniausias sūnus John, 
kurs šiuo metu praleidžia 
medaus mėnesį. Prezidento 
sūnaus pirmutinė alga bū
sianti 18 dolerių savaitei.

SVEIKINIMAI JANKUI

Klaipėda. — Rugpiūčio 7 
d. sulaukęs 80 metų amžiaus 
Martynas Jankus gavo labai 
daug sveikinimo telegramų; 
žodžiu sveikino įvairių orga
nizacijų atstovai.

Respublikos Prezidentas 
sukakties proga Martynui 
Jankui paskyrė Vytauto Di
džiojo II laipsnio ordiną.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų.
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Kataliku Socialinė Veikla
Proletariato istorinė 

pasiuntinybė
Ozanamas pirmiau Mark

so tikėjo į proletariato isto
rinę pasiuntinybę, to prole
tariato, kurio masės prara- 

xdo nuosavybės paveldėjimą 
ir turėjo gyventi iš darbo. 
Keliais mėnesiais prieš Ko
munistų Manifesto išleidimą 
ir 1848 m. vasario mėn. re
voliuciją, Ozanamas, aplan
kęs Italiją ir turėjęs audien
ciją pas Popiežių Pijų IX, 
sugrįžo į Prancūziją ir laikė

# prakalbą, kurią baigė žo
džiais: „Eikime pas barba
rus (Gotus)! Sekime Popie
žių Pijų IX-tąjį!” Istorijos 
studenttai supranta tą pada
rytą aliuziją arba netiesio
ginį nurodymą, bet kai ku
rie klaidingai suprato ir iš 
to prasidėjo smarki kritika 
Paryžiuje. Pats Ozanamas 
aiškino, ką reiškė savo pra
kalboje, būtent, kad katali
kai turėtų „apleisti monar
chų ir valstybininkų siaurą 
stovyklą ir eiti į priekį pas 
žmones, kad tuomi juos pa
trauktų į Bažnyčią”.

Kaip O’Meara savo veika
le paduoda, štai Ozanamo 
paaiškinimas: „Kuomet aš 
sakau „Eikime pas barba
rus”, aš reiškiu, kad dary
tumėte kaip Popiežius Pijus 
IX darė; kad mes turime rū
pintis kartu su žmonėmis,
kurių reikalai yra skaitlingi Revoliucijonierių partija plėtė 
ir kurių teisės yra vos ke- ’ savo pragaištingą ir žutbūtingą 
lios; kurie teisingai reika- j propagandą parengtuose poky- 
lauja savo dalies viešuose liuose ir baliuose.

reikaluose, garantijos dar
bui ir kovoja prieš skurdą; 
kurie seka blogus vadus, nes 
neturi gerųjų ir neturime jų 
laikyti atsakomingais už 
Girondinų Istoriją*), nes 
jos neskaito, nė neturime jų 
smerkti už lėbavimą, kuria
me jie nedalyvauja. Mes gal 
nelaimėtume atversdami 
Atilą ir Genzeriką, bet, Die
vui padedant, daug gera ga
lime pelnyti arba laimėti iš 
Hunų ir Vandalų. Skaitykite 
Dievo Pilies pradžią, Salvi- 
janą, Gildą, ir pamatysite, 
kad net penktame šimtmety
je daugelis šventųjų patyrė 
daugiau užuojautos gyven
dami su Gotais ir Vandalais, 
Ari jonais ir stabmeldžiais 
Frankais, kaip gyvendami 
su išsigimėliais katalikais” 
(psl. 297).

Reikia nepamiršti, kad 
ryškiai ir greitai tas gerbti
nas katalikas pasaulietis su
manė Bažnyčios mūsų dienų 
misiją arba pasiuntinybę į- 
kurti socialinę ramybę bei 
taiką teisingumo ir labdary
bės pagrindais naujame in
dustriniame pasaulyje, kur 
kiti balsiai šūkavo priešin
goms klasėms, kaip armi
joms, kad pradėtų anarchinį 
karą.

Lietuviška vėliava
Pati kongreso užbaiga bu

vo 4 vai. p. p. Karžygių Aik
štėje. Saulė kaitino. Dangus 
dar 3 vai. buvo skaistus, be 
debesų. Karštis didelis. Kun. 
Ambotas, aš ir adv. K. Bal
kūnas (atvykęs Budapeštan 
mane pasitikti) skubinomės 
iš Royal viešbučio gatvėmis 
į aikštę. Mūsų taksi policija 
neleido arti privažiuoti. Dar 
geroką galą turėjom pėsti 
eiti. Gatvėse minių minios. 
Aikštėn įleido, nes turėjom 
rezervuotų vietų bilietus. 
Tuo metu pastebėjom auto
mobilį su lietuviška vėliava. 
Tai buvo Lietuvos garbės 
konsulas, bajoriškai apsirė
dęs. Diplomatų ložos pilnos 
ponų ir ponių. Žmonės kaip 
jūra liūliavo, kiek akys už
mato. Nuo šv. Stepono ka
tedros ligi aikštės trys kilo
metrai ir ištisos 3 — 6 gi
lumo eilės žmonių Andrassy 
alėja nustatyta. Namai gra
žiai pasipuošę; daugely lan
gų užžibintos žvakės, šia

*) G-irondinų Istorija, kurią 
parašė Lamartine, davė daug 
skandalo ir sukivirčino daugelį.

Lietuvos Kooperatyvai ir Žydu Padėtis

(Ištraukos iš Lietuvos ge
neralinio konsulo laiško žy
dų Forward laikraščiui).

metų rinktų taupmenų savo 
Tėvynės atstatymui kelis 
milijonus dolerių. Nors jų 
parinkti žmonės, pasiųsti su 
tais pinigais į Lietuvą ir ne
turėjo prityrimo operuoti 
tokiais kapitalais, nors tarp 
daugelio pasitaikė vienas ki
tas ir apvylęs jų pasitikėji
mą, vienok jie vieni iš pir
mųjų įsteigė visą eilę pra
monės įmonių. Dar daugiau, 
jie, steigdami tas įmones, 
neprašė Valdžios apsaugoti 
jų gaminius aukštais mui
tais. O kaip su dauguma ki
tų steigėjų (aš neatskiriu 
žydų nuo ne žydų) ? Atsiga
benę už pora tūkstančių do
lerių senas mašinas ir turė
dami 5 — 6 — 10 darbinin
kų, jie kreipėsi į Valdžią, 
prašydami padvigubinti 
muito tarifą jų gaminamoms 
prekėms. Batų tepalo gami
nimas dar ne pramonė; tek
stilės gi pramonei pradžią

(Tęsinys)

Neišlaiko kritikos ir po
sakis, kad Valdžia ir koope
ratyvai nori ūkininką pa
skatinti pereiti prie miesto 
užsiėmimų. Tai nėra Lietu
vos reiškinys, bet visam pa
sauliui charakteringa, kad 
po Karo daug kaimo žmonių 
ieško jiems atrodančio leng
vesnio miestelėno gyvenimo. 
Tai yra problema, verčianti 
visų šalių valdžias susirū
pinti. Apie skatinimą neten
ka ir kalbėti.

Pereisime prie pramonės. 
Žydai čia buvo pionieriai. 
Savo kapitalu ir energija su
kūrė Lietuvos pramonę, taip 
tvirtina straipsnių autoriai. 
Ir čia Dr. S. perdėjo. Jis už
miršo nors ir Amerikos lie
tuvius. Gal dr-ui Sudarskiuij 
tas ir nežinoma. Apie 25%jPa(]^ot lietuviai amerikie-
lietuvių tautos gyvena iš čiai; tik vėliau, nužiūrėję
prieškarinių laikų Jungtinė- čia gerą. Pra’
se Amerikos Valstybėse. Pa- dėjo steigti ir žydai ir da-
matę, kad jų Tėvų Žemė ta- bar toJe Pramonėje vyrauja.
po išlaisvinta, jie, tie Penn- 
sylvanios kasyklų, Čikagos 
skerdyklų..., Detroito Fordo 
darbininkai, Wisconsin, Mi
chigan ir Naujosios Angli
jos farmeriai, kurių veidus 
retai aplanko šypsena, su
metė iš savo keliasdešimt

Tai pramonei dar plati dir
va naudinga ir kapitalui ir 
Valstybei.

„Popierio pramonėje, Dr. 
S. žodžiais, žydai beveik ne
atstovaujami. čia ponas 
daktaras pamiršo paaiškinti, 
kad Lietuvą šioje šakoje tu-

ri tik dvi stambias įmones 
celiuliozės ir pakavimo po
pieriui. Klaipėdoje fabrikai 
priklauso vokiečiams ir po
pierio fabrikas Petrašūnuo- 
se arti Kauno priklauso šve
dams; visos mažesnės įmo
nės kartonažo, dėžučių ir 
vokų dirbtuvė priklauso žy
dams. Ponas Etkind paduo
da visų darbininkų skaičių 
Lietuvoje 40,000. Dr-as S. 
sumažina tą skaičių iki 30,- 
400. Teisybė yra tarp tų 
abiejų — < 
čius paskutiniu laiku virši
ja 35,500. P. dr. Sudarskis 
nusiskundžia, kad tarp dar
bininkų yra tik mažas žydų 
nuošimtis. Aš paklausiu, ko
dėl? Ypač, kad daugelis pra
monės įmonių žydų rankose, 
kas jiems kliudo samdyti 
darbininkais žydus ? Tokio 
draudimo nei viešo, nei pa
slėpto nėra. Tenka ieškoti 
vienintelio logiško atsakymo 
— lietuvis randasi dar sun
kesnėje padėtyje, jis eina už 
pigesnį atlyginimą, o žydas 
esamu atlyginimu nepasiten
kina ir ieško sau ar lengves
nio užsiėmimo, ar pelninges
nio darbo. O jei lietuviai pa
tys randasi blogesnėje padė
tyje, kuom pateisins dr-as 
Sudarskis tai, kad žydams 
einasi blogai?

„Lietuva viena iš ne
daugelio šalių, kur dauguma 
žydų, Suaugusių su kraštu, 
jaučiasi kaip ir lietuviai na
mie esą. Jie neieško privile
gijų ir dirba kaip visi savo 
kraštui: bus visiems gerai, 
bus ir jiems. Lietuva šiais 
metais pasijuto pavojuje, vi
si žmonės pradėjo aukoti 
krašto gynimui, neatsiliko 
ir žydai. Tai yra tikras ke
lias geram sugyvenimui: ei
ti išvien su visais, gyventi 
viso krašto gyvenimu, neliū
dėti, kad nėra atskiro žydų 
Reikalams Ministro. Jo nėra 
nei Čekoslovakijoje ir visa 
gero sugyvenimo paslaptis 
tenai glūdi tame, kad žydai 
taip pat gražiai kalba vals
tybine kalba, kaip ir patys 
čekai, niekuo iš jų neišsiski
ria — nesėdi ant dviejų kė
džių, ir valstybės valstybėje 
nesiekia. Kas iš žydų Lietu
voje tą „paslaptį” suprato, 
taip pat jaučiasi kaip ir žy
dai Čekoslovakijoje. Kas 
Lietuvoje blogai jaučiasi, 
tegu pamėgina pirmiausia 
save paanalizuoti — gal jis 
ir suras to priežastį”,

Milžiniška procesija
Ketvirtą valandą suskam

bo varpai visų bažnyčių. To
li buvo girdėti kanuolių gar
sai. Per garsintuvus išgirdo
me iš katedros giesmių ai
dus. Prasidėjo procesija. Tik 
štai saulė pasislėpė debesy
se. Juodas, didelis debesys 
pamažu slinko iš pietų vaka
rų pusės. Susirūpinome — 
kas čia bus. Vieni sakome — 
bus kaip Chicagoje (1926 m. 
labai lijo per procesiją), ki
ti — bus kaip Dubline (1934 
m., rodos, pasileido debesys 
tuoj po procesijos). Na, ir 
laukiame. Vienur kitur at
skiros grupės gieda sava 
kalba giesmes. Italai kon
grese gausingiausiai, draus
mingiausiai ir gražiausiai 
pasirodė.

Už pusvalandžio atėjo pir
mieji procesijos dalyviai 
studentai su vėliavomis. 
Taip ir prasidėjo visa virti
nė studentų, darbininkų, 
amatininkų, skautų, įvai
riausių draugijų ir įvairių 
tautų grupės su savo vėlia
vomis, kryžiais, statulomis 
ir k. Dangus vis niaukėsi. 
Vienas ir kitas lašas nukris
davo, bet atrodė, kad dan
gus kenčia ir ko tai laukia. 
Mūsų akys tai į dangų, tai į 
procesiją. Giesmių aidas 
skamba po plačias miesto 
gatves. Visi troškome pro
cesijos užbaigos dar prieš 
lietų. Bet atrodė, kad ji nie
kad neužsibaigs. Atėjo jau 
jau ilgiausios eilės vienuolių 
— moterų, paskui vyrų. Jau 
laukiame tvano, nes juo-

lionei. Vengrai dar nesiren
gė, nes geg. 30 ir 31 d. ir 
birželio 1 d. dar šventė de
vynių šimtų metų šv. Stepo
no mirties sukaktį. Prie par
lamento rūmų turėjo dide
les iškilmes. Šv. Stepono 
šventąją ranką procesijoje 
nešiojo Budapešte ir provin
cijoje. Bet mes tų iškilmių 
nelaukėme. Kun. Ambotas, 
aš ir pusbrolis geg. 30 d. 
anksti ryte apleidome Buda
peštą ir išvykome į Čekoslo
vakijos sostinę Prahą.

I PRAHĄ

d. 7:15 vai.
traukiniu traukė- 

į Prahą: 
aš ir adv. 

Tūkstan- 
iš Eucha- 

namon.

ryto

darbininkų skai- j ^įausįas debesys atslinko.

Eisena su lietum
Štai jau kunigai kamžo- 

mis apsivilkę (nebuvau pro
cesijoje dėl ilgos eitynės), 
jau ir pralotai... Bet ir lie
tus pradėjo įsidrąsinti. Kai 
tik vyskupai įžengė, taip ir 
dangus atsidarė. Visu smar
kumu lietutis pasileido. Kar
dinolai su visa savo grožybe 
ir pompa paskubino žings
nius. Su didele iškilme, ly
dimas didikų, pasirodė bal
dakimas su kardinolu Pacel- 
li. Nemielaširdingai lijo, 
kaip Chicagoje.

Teko to lietaus man ne
mažai, nes buvau be lietsar
gio. Abudu su pusbroliu su- 
sirietėm ant suolo ir lietui 
nesirengėm pasiduoti.

Minia stebėtinai draus
mingai laikėsi. Tik vienas 
kitas pabėgo, kiti visi savo 
vietose pasiliko, kadangi 
nebuvo kur bėgti. Tokia mi
nia, sako, pusantro milijono, 
labai dievobaimingai pasi
elgė. Nė gamtos galybes ne
galėjo jos nugąsdinti. Mi
nios malda ir giesmė dar 
garsiau skambėjo!

Palaiminimą ir užbaigos 
maldas kard. Pacelli pasku
bino, nes lietus nė nemanė 
sustoti. Dievulis bandė mūsų 
kantrybę. Ant šlapios žemės 
atsiklaupėm gauti Eucharis
tinio Karaliaus palaiminimą. 
Su giliu atsidavimu pasiau- 
kojom Švč. Jėzaus širdžiai. 
Kupina meile atgiedojom Te 
Deum Laudamus. Skirstė- 
mės visi šlapi, bet pakilusia 
dvasia. Nebuvo man gaila 
savęs, bet vienuolių, kunigų, 
vyskupų ir kardinolų proce
sijoje. Nė pasislėpti, nė pri
sidengti nebuvo galima. Na, 
ir atrodė jie juokingi, kai 
grįžo namo. Nelaimėje juo
kai ėmė. Kiti juokėsi, kad 
nepasiduota lietui.

Taip ir pasibaigė kongre
sas. Grįžome į viešbučius 
susitvarkyti ir ruoštis ke-

Geg. 30 
greituoju 
me iš Budapest 
kun. J. Ambotas, 
Kazys Balkūnas. 
čiai keleivių grįžo
rištinio kongreso 
Traukinys perpildytas įvai
rių tautų žmonėmis. Kelia
vome gražiuoju padunojumi. 
Dunojaus upė mus lydėjo 
apie tris valandas. Dažnai 
matėme gražias pilis, baž- 
nytkiemius su savo puikio
mis bažnyčiomis. Ir čia na
mai ir miesteliai prie gele
žinkelio atnaujinti, pagerin
ti. Dar dažnai rodėsi šv. Tė
vo ir Vengrijos plevėsuojan
čios vėliavos. Visur manda
giai ir maloniai mus trakta
vo vengrų valdininkai, žmo
nės su šypsena mus lydėjo, 
lyg dėkodami už suteiktą jų 
tautai garbę.

Vengrai religingi ir darbš
tūs. Ūkiai dideli. Žemė įdirb
ta. Liaudis pažangi kultūro
je. Aiškiai matėsi Austro- 
Vengrijos kultūros liekanos. 
Vengrija juk turtinga. Gera 
jos dalis turi geležies, plie
no ir aliejaus pramonę. Be 
paprastų javų, dažnai matė
me vynuogių sodus. Vengrų 
tokajaus kasdien gardžiai 
išsigerdavome. Maža valsty
bė, bet turtinga, kartu tau
tiniai įsąmonintą, gerai ap
saugota. Dar dalis tautos 
yra Čekoslovakijoje, Rumu
nijoje ir Jugoslavijoje. Jau
čiama padaryta maža Versa
lio taikos klaida. Vengrai 
tikisi, kad ji kada nors bus 
atitaisyta.

Prie čekų sienos
Prieš pietus jau buvome 

prie Čekoslovakijos sienos. 
Mandagūs čekai greit atliko 
formalumus. Visur, taip ir 
čia, turėjome užregistruoti 
pinigus.

Čekoslovakija nuo Vengri
jos mažai kuo skiriasi. Tik 
gilyn bešvilpiant traukiniui 
iš tolo matėme kalnus. Dau
giau ir industrijos centrų 
pravažiavome, kaip Brati
slava, Berno, Jihlava ir k. 
Čekai turi gerą pasaulyje 
garsų alų — pilzeną. Bravo
rų miestas yra Plzen.

Čekoslovakija guli pačia-' 
me Europos geografiniame! 
centre. Jos plotas yra 54,- 
241 kv. mylių su 15,300,000 
gyventojų, susidedančių iš 
čekų, slavokų ir vokiečių su
dėtų. Valstybės sostinė Pra
ha su milijonu gyventojų. 
Kraštas kalnuotas. Karpatų 
kalnai išilgai tęsiasi per pie
tų kraštą, žiemiuose sudė
tų kraštuose yra garsūs 
sveikatos kurortai su savo 
šaltiniais, kaip Karlsbadas, 
Marienbadas, Franzensba- 
das ir daugelis kitų. Mus in
formavo, kad visi kurortai 
perdirbti, pagerinti, tik ma
ža turistų. Kadangi tai vo
kiškas kraštas ir dabar eina 
politiniai ginčai, tai turistai 
vengia jo, o ypatingai nusto
jo važinėti žydai, kurių dau
giausia privažiuodavo. Daug 
nuostolių kenčia vietos vo
kiečiai.

IŠ TĖVU ŽEMĖS
— Iš Vilniaus patirta, kad 

Vilniaus vaivadijoje yra pa
duota apie 3000 prašymų 

' leisti atvykti į Nepriklauso
mą Lietuvą. Lenkų valdžia 
labai sunkiai leidžia vilnie
čiams lietuviams vykti į Ne
priklausomą Lietuvą.

— Neseniai Utenos 
skrityje siautusi didelė 
ra padarė milžiniškus 
stolius. Daug namų sugriau
ta ir sunaikinta daug pasė
lių. Nuostolių apskaičiuoja
ma apie 66 tūkst. litų.

— Kauno apylinkėje su
sekta didelė vagių gauja, 
kurioje buvo ir kelios mote
rys, 
tus, 
Jie 
d.

— Į Lietuvą yra atvykę 
vasaroti Prancūzijoje gyve
nančių lietuvių 20 vaikai. 
Jais rūpinasi Draugija už
sienio lietuviams remti.

— Netoli Šiluvos bažny
čios, vykdant žemės darbus, 
atkasti seni kapai; prie at
kastų palaidotųjų surasta 
įvairių radinių.

— Graikijos operoje, Atė
nuose, didžiausiu pasisekimu 
dainuoja ir vaidina lietuvai
tė Zabelaitė-Karvelienė. Ji 
dabar yra atvykusi į Anykš
čius, savo tėviškę, pailsėti. 
Graikijoje ji turi labai gerą 
vardą, kaip aukšto laipsnio 
artistė.

— Birštone pastatytas dr. 
Jono Basanavičiaus pamink
las ; paminklą paruošė 
skulptorius Aleksandravi
čius.

— Einančią į Pabiržės 
bažnyčią moteriškę ir jos 
vaiką užvažiavo automobi
lis; vaikas vietoje užmuštas, 
o motina sunkiai sužeista. 
Automobilio šoferis suimtas 
vietoje; jis buvęs labai gir
tas.

— Šiemet per pirmus pen
kis mėnesius buvo 9,915 
jungtuvių, 24,858 gimimai, 
13,987 mirimai; priaugo 10,- 
871 asmuo.

— Varšuvos viceburmis- 
tras Tiškevičius su žmona ir 
dukterim atvyko atostogų į 
Palangą.

— Ateinantį pavasarį Vi
lijampolėje bus pradėta sta
tyti nauja bažnyčia, kuri 
turės apie 3000 sėdimų vie
tų; bažnyčia bus apšildoma. 
Po bažnyčia bus parapijos 
salė su scena ir kitokios pa
talpos. Vilijampolėje stato
ma ir par. prieglauda, kuri 
galės priglausti apie 40 ne
turtingų senelių.

— Palestinoje per riaušes 
ir terorą žuvo 8 Lietuvos žy
dai, tarp kurių viena mote
ris.

— Numatoma, kad netru
kus į Klaipėdą pradės ga
benti rusų mišką; Klaipėdos 
lentpiuvių darbininkai gaus 
daugiau darbo.

— Už senovės paminklų 
slėpimą ir jų sunaikinimą 
numatytos baudos ligi 1 me
tų kalėjimo ir 10,000 litų; 
tuomi norima labiau apsau
goti piliakalnius ir senus 
pastatus.

— Jau rimtai planuojama 
steigti Lietuvoje trečią cuk
raus fabriką. Vieta jam nu
matoma Klaipėdoje arba Uk
mergėje. Abu miestai varžo
si dėl vietos.

— Paskutiniu laiku Lie
tuvoje radijo priimtuvų įre
gistruota 55,000. Palyginus 
su Latvija, kuri turi gyven
tojų visą pusę milijono ma
žiau, tas skaičius dar per 
mažas; Latvijoje radijo pri-

ap- 
aud-
nuo-

Vagys apvogdavo bu- 
sandėlius, krautuves, 

bus teisiami rugsėjo 10

— Rudenį Kaune bus šau
kiama antra Lietuvos eko
nominė konferencija.

— Lietuvoje lankėsi Jugo
slavijos keli pirkliai, kurie 
tyrinėjo prekybos santykių 
galimumus su Lietuva.

— Kaune lankėsi New 
Yorke būsimos pasaulinės 
parodos komiteto atstovas 
dr. Leminel. Šį mėnesį į New 
orką turi atvykti p-le Avie- 
tėnaitė, kuri yra paskirta 
Lietuvos skyriaus komisa
ru.

— Tautinei Olimpijadai 
pasibaigus, užsienio lietuvių 
sporto vadai, Olimpijados 
komiteto lydimi, buvo priim
ti Smetonų ūkyje Užulėnuo- 
se, kur jaukioje nuotaikoje 
pasidalino įspūdžiais. Vilnie
čiai, be to, aplankė Klaipė
dą ir Neringą.

— Rugpiūčio 7 d. Klaipė
dos krašto patrijarchui Mar
tynui Jankui suėjo 80 metų. 
Organizacijų atstovai buvo 
nuvykę į Bitėnus pasveikinti 
jubilijatą.

— Naujas prekybos susi
tarimas su Vokietija įgijo 
galios; prekių mainai atei
nantiems metams kiek padi
dinti.

— Susisiekimas su Lenki
ja, pagal naujas sutartis, 
eina labai silpnai. Tuo tarpu 
abi šalys mažai kam duoda 
vizas.

— Rugpiūčio 4 d. į Klai
pėdą atvyko lakūnas Šalte
nis, kurs atsivežė lietuvių 
amerikiečių dovaną Lietuvos 
šaliams — orlaivį.

— Katalikų spaustuvė 
Žaibas statydina patalpas 
naujai rotacinei mašinai, ku
ri pradės dirbti spalių mėne
sį.

— Susisiekimo Ministeri
jos tarnautojai ruošiasi sta
tyti didžiulius poilsio na
mus; tarnautojų šioje minis
terijoje yra apie 9,000.

— Švietimo Ministerija 
dar šiemet pradės Rasei
niuose naujų gimnazijos rū
mų statybos darbus. Gimna
zija kaštuosianti 960 tūkst. 
litų. Statybos darbus iš var
žytynių 
Gurvičius

— Šv. Kazimiero draugi
jos nauju pirmininku išrink
tas kun. Mykolas Vaitkus, o 
valdybos nariais dr. Urma- 
nas ir kun. Meškauskas.

— Mikalinavos kaime prie 
Vilampolės Ona Krausienė 
pagimdė du berniukus ir 
vieną mergaitę.

— Nuo kitų metų bus ati
daryti nauji Kauno kapai, 
kurie ruošiami už Petrašiū
nų, dešinėje Pažaislio’ pusė
je.

— Lietuvos Savanorių 
Kūrėjų sąjunga vilnietį lie-' 
tuvį Praną žižmarą išrinko 
savo garbės nariu, žižma- 
rui atvykus į Nepriklauso
mą Lietuvą, jam įteiktas 
garbės ženklas. Tūkstanti
nės minios žmonių nešiojo jį 
ant rankų, žižmaras, kaip 
atsimename, po garsaus len
kų ultimatumo apgynė lietu
vių tautos garbę, kurią bu
vo įžeidęs vienas lenkų kari
ninkas.

— Klaipėdos laikraščiai 
rašo, kad Lenkijos užsienio 
reikalų ministeris pulk. 
Beck šių metų rudenį norįs 
atvažiuoti į Kauną ir kad jo 
būsimam atsilankymui dir
vą ruošiąs Latvijos užsienio 
reikalų min. Munteras.

— Dariui ir Girėnui pa
minklas galutinai nustatyta 
pastatyti Kauno ąžuolyne, 
Sporto aikštėje. Paminklas 
bus 23 metrų aukščio.

paėmė rangovai 
ir Judelevičius.

Kun. Jonas Balkūnas. imtuvų yra 117,000.
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Buvo gražus, saulėtas va
saros vidudienis. Aplankiau 
viliojantį prinokusiais vasa
riniais obuoliais sodą. Jie 
kasdieną mane čia atvilioja. 
Ši diena buvo man ypatinga. 
Vaikščiodamas saulėtame 
sodely, sutikau senelį biti
ninką, kuris manyje paliko 
niekuomet neišnyksiančio 
įspūdžio. Nepaprastas sene
lis — jo veido išraiška gana 
inteligentiška, nors žili plau
kai, gilios, ryškios raukšlės 
aiškiai byloja apie jo vargą, 
apie jo praeities kančias. 
Mane sudomino, nutariau 
plačiau su juo pasikalbėti.

— Dieve, padėk biteles 
tvarkyti! — priėjęs tariau.

— Graži dienelė, tai ir žiū
rinėju, ko joms trūksta. Jos 
šiemet blogai dirba, nes ne
turi kai kurių medžiagų.

— Ar daug avilių šiame 
sodelyje turi?

Jis man neatsako į klausi
mą, bet savo pasakoja:

— Šiandien bitelės piktos. 
Norėjau apie avilius api
pjaustyti žoles, ėmiau dirbti
— staiga man net porą kar
tų įgėlė. Mat, jos labai nepa
kenčia judesių. Kiek nori, 
gali prie pat avilio stovėti, 
žiūrėti ir kalbėtis, jos nieko 
nedarys, tik zvimbs ir 
zvimbs pro šalį. Bet tik pra-1 
dėkit ten stumdytis, mosa- 
kuoti rankomis arba ką nors 
dirbti, tuoj įgels.

Staiga jis nutraukė savo 
pasakojimą ir manęs pa
klausė :

— Ar žinai su kuo kalbi?
Man atrodė keistokas 

klausimas, juk aiškiai ma
čiau, kad senukas bitininkas 
ir ko man daugiau reiktų 
žinoti. Tiesa, nei vardo nei 
pavardės nežinojau, bet tas 
man nebuvo svarbu.

— Ne, nežinau — pirmą 
kartą jus matau.

— Tamsta kalbi su kur- 
čiumi.

— Kaip? Jūs visai negir
dite, kodėl aš nesupratau?
— nustebęs klausinėjau; ir 
man pačiam neaišku, kodėl 
aš klausiau, žinodamas, kad 
negirdi, gal iš staigumo ir 
netikėjimo.

— Visai negirdžiu, nors 
devyni perkūnai apie mane 
trankytųsi, nors namai griū

Petras Rimkūnas

Studento Motina
Lapas nuo klevo, kaštono 

nuraivė žemėn. Jis geltonas, 
kaip džiovininkas, išseku
siais žalumos pigmentais. Ir 
gyslotas lapas tas buvo. Gy
vybės — nė ženklo. Tyliai 
mirė gamta, kaip pražilęs 
amžininkas. Neaičiojo, nede
javo ji — jau toks likimas 
žalumų žalumos. Ne upelis, 
čiurlenimo garso neišduos. 
Taip metai iš metų, karta 
karton gelto ir puvo, nutręš- 
dama naujam daigui juodže- 
mės grindinį. Lyg žmogus, 
sakytum, tas lapas ar pievos 
— mirė, kaip visi, tik amžių 
trumpesnį nešiojo už žmogų, 
skausmo tokio gal nekentė 
ir juoktis nemokėjo, jei iš
skirtumėm besprogstantį pa
vasario pumpurą.

Šaltas ir vėjuotas buvo 
ruduo, lyg paltuose įsisukęs 
ir negailįs basakojo gatvės 
vaiko, praskiepais nužiop- 
sinto, pardavinėjančio už
kampy geltonų lapų puokš
teles.

Gasparaičio galvoj maigo- 
si mintys. Knyga atskleista. 
Bet vėl — klevo lapas nu
plasnojo palangėj, jis žiūri į 

tų, — pamatęs mano nuste
bimą paaiškino.

Ši staigmena mane dar la
biau sudomino. Pamojau 
jam galva, nuėjome į patvo
rį, susėdome ant žolynėlio. 
Jis nusiėmė savo sietelį nuo 
galvos, nusimovė ilgąsias 
pirštines. Dar pažvelgiau į 
veidą, jis giliai, atidžiai į 
mane žiūrėjo mėlynomis iš
vargusiomis akimis. Man pa
sidarė gaila, — aš girdžiu 
prazvimbiančias darbščią- 
sias biteles, girdžiu medžiuo
se . čiulbančius paukštelius, 
girdžiu kaip obuoliai noksta 
ir suskilę krinta žemėn, gir
džiu didžiojoje obelyje kva
tojančią voveraitę, kuri, pa
čiupusi labai didelį obuo
lį, graužia jį. Ak, kodėl jis 
negirdi, kas išaiškins už ką 
jį Dievulis nubaudė? Jis. O 
gal ir jis pats nežino, o gal 
ir mus tas ištikti ir nežino
sime, kodėl?

— Iš kur Tamsta esate, iš 
Bostono, Chicagos...? — ma
nęs klausė, sakydamas mie
stus, o aš po kiekvieno mie
sto ištarimo vis papurčiau 
galvą — ne, ne, ne.

Suradau būdą, kaip jam 
pasakyti ir paklausti, kad 
suprastų. Paėmiau pieštuką, 
popierio gabalą ir parašiau: 
— „iš Lietuvos, iš Kauno; 
dar Amerikoje ,grinorius’ ”. 
Nustebo, prisislinko arčiau 
ir ėmė nuoširdžiau pasakoti. 
Pasisakė buvęs 1931 m. Kau
ne, sveikinęs Lietuvos pava
sarininkus Amerikos Vyčių 
vardu, aplankęs bitininkus, 
jiems davęs patarimų.

— Kodėl bitė gelia ir po 
to numiršta? — grąžinu kal
bą apie bites.

— Paprastai, darbininkės 
bitės negelia, kol jų kas ne- 
suspaudžia, kol jos nemato 
pavojaus sau arba medui. 
Jei viena bitelė įgelia, tuo
met visos puola gelti. Kodėl 
jos tokios solidarios? Bites 
geluonis eina per jos vidu
rius. Tas galas, su kuriuo 
gelia, yra meškerės formos. 
Todėl jo negali ištraukti iš 
žmogaus ar gyvulio kūno, 
bet išsitraukia iš vidurių. 
Tuomet pasklinda ore bitės 
vidurių kvapas ir jį užuodu- 
sios kitos vargšelės bitės 
puola savo priešą. Jei ne

jį. Ten už kampo vaikas su 
geltonais lapais. Ir kasdien 
taip. Lapas nukrito, iš kaž
kur atsirioglinęs berniūkštis 
pagriebė jį, kitą ir siūlo par
duoti, lyg pasityčiotų iš mi
rusio gelsvumo.

Monotoniškas rudens pei
zažas su tais gelsvaisiais pa
langės klevo lapais, stat- 
džiūvų ir skurdeivų perpil
dytomis gatvėmis Gasparai
čio širdį knietė liūdesiu, ir 
juokas, toks sultingas, džiu
gus, — kaip vasarą būdavo,
— retai jo lūpomis išsilieda
vo. Lygino dabar jis gamtą 
su žmogaus jaunyste, ne
nykstančiu, rodos, tam, kas 
ją nešioja; gi seniui ji — 
trumpai sušvitusi laimės ko
meta... Netikėjo nė Gaspa- 
raitis atiduosiąs jaunas die
nas už žilų plaukų kuokštę 
ar rimtai užžėlusią rausvą, 
dvišaką barzdą. Nei galvoj! 
Jis toks jaunas ir gležnus 
studentas, nejau ims raukš
lėtis, lyg virinto pieno plu
ta? Jis, Kazys Gasparaitis,
— nelaukite. Kalnus nuvers.

Ir vėl geltonas klevo lapas 
jo akyse pramauna. Meta 

spėsi pabėgti, o jų bus daug, 
užgels. Įgėlusi bitė miršta, 
nes ji pati savo mirtinai su
žaloja, netenka savo geluo
nie, paleidžia vidurius.

— Ar ilgai gyvena bitė?
— Avilyje bičių yra trijų 

rūšių: viena motina, būrys 
tranų ir daugiausia darbi
ninkių bitelių. Motina deda 
kiaušinėlius ir peri naujas 
bites. Ji galėtų gyventi iki 6 
metų, bet paprastai jai telei
džia tik 3 metus gyventi, nes 
jaunesnės būna vaisinges
nės. Jas perka pas bitinin
kus, kurie tik jų veislę kul- 
tyvuoja (augina, tiria ir pa
gerina). Tranai tik vieną va
sarą tegyvena. Juos rudenį 
darbininkės bitės išžudo, ar
ba išmeta iš avilio, kad per 
žiemą be reikalo neėstų me
daus. Tranai yra nenaudin
gi, jie medaus neneša, tik 
suėda, ką darbininkės par
neša. Per vasarą juos laiko, 
kad padėtų atsiginti nuo bi
čių vagilių. Tranai, lyg ka
riai, nemoka produktingo 
darbo dirbti. Darbininkės ir
gi savo mirtimi nemiršta, 
jos žūsta bedirbdamos. Vie
noms nuplyšta sparneliai, 
kitos įgelia kam nors, tre
čios tarp savęs bekovodamos 
krinta. Visą medų suneša tik 
darbininkės bitės. Kartais 
jos sulaukia kitų metų pa
vasario ir jau balandžio, ge
gužės mėn., esant pašalui, 
pradeda nešti medų iš anks
tybųjų medžių žiedų.

— Iš viso, tur būt, bičių 
gyvenimas labai įdomus?

— Bitės protingos. Jos y- 
ra labai organizuotos ir 
draugiškos, kartu ir kerštin
gos. Kaip kiekvienoje orga
nizacijoje yra tinginių, va
gių, taip ir pas bites. Tranai 
yra didžiausi tinginiai, todėl 
juos pačios bitės darbinin
kės išžudo, arba bitininkai 
su instrumentais išgaudo. 
Rudenį, kai gėlės peržydi, 
tenka matyti ties aviliais 
kovojančių bičių pulkus — 
tai ginasi nuo vagių. Kai ku
rios bitės apskaičiuoja, kad 
žiemai neužteks, jos skren
da į kitus avilius vogti me
daus, o čia prasideda kova. 
Didžiausias bičių priešas y- 
ra skruzdės.

— Kurios spalvos geriau
sias medus?

— Baltas, kaip pienas, y- 
ra geriausias medus. Jį su-

knygą — žiūri į jį. Žiūri — 
jo motinos paveikslas. Tik
rai ant stalo stovėjo jis, ma
žo medalijono rėmeliais at
siūtas. Studentas Gasparai
tis žiūri ir žiūri — nuosta
bu. Jaunos moters veidas ir 
meile šypsančios akys išny
ra klevo lape. O lapas gelto
nas, lyg džiovininkas... Vei
de jaunystė — fone mirtis. 
Kas galėtų tikėti? Bet buvo 
taip.

# # «

Trys linksmos mergiotės 
sekmadienio popietėje skynė 
gėles pamiškėj. Dainavo, rė
kė — jaunystė žviegė jų lū
pomis ir visu kūnu liejosi 
tas džiugus pavasario juo
kas.

— Kuri aną kačpėdėlį pir
moji nuskins — šiemet ište
kės! — krykštė Agota ki
toms vienmetėms ir puolė 
prie jos pačios parodyto 
laukinės gėlės žiedelio. Kaip 
įgeltos šoko ir anodvi. Ago
ta pervirto. Kačpėdėlis ati
teko Jurgaičių Onutei, švie
siaplaukei ir geriausiai ap
linkoj rėksnei mergiotei.

— Pakviesk ir mus vestu
vėse šokti — pamergėmis 
būsime! Chi, chi, chi-i-i... 
Antanas sparną rėžia, žiū
rėk, nebsulauksi net ru

AMERIKA

Laiškas iš Apvaizdos Kalnų
Kaip atostogauja vienuolės

Gal ne visi dar žino ir tai, 
kad Mt. Providence kalnuo
se yra gražiai veikiantis lie
tuvaičių seserų pranciškonių 
vienuolynas. Iš vienuolyno 
langų ir jo kalnų puikiai 
matyti plačios Pittsburgh© 
apylinkės. Taigi, visiems jau 
suprantama, kad Mt. Provi
dence yra dūmų ir plieno 
miesto pašonėje.

Viso seserų pranciškonių 
vienuolyne šiuo metu yra 
173 seserys, apie 15 jų yra 
palikusių misijose ir prie 
mokyklų, visos kitos atosto
gauja Mt. Providence, bet 
vienuolių atostogos kitokios. 
Jos čia suvažiavo ne ilsėtis, 
bet dirbti ir ruoštis tolimes
niam rudens ir žiemos dar
bui mokyklose, misijose. 
Reikėtų matyti, kaip jos nuo 
ankstaus ryto, nuo 5 vai., li
gi vėlyvos nakties čia kruta, 
pluša. Be tiesioginių ir kas
dieninių jų vienuoliškų pa
reigų, jos turi čia įvairius 
kursus ir įvairias pamokas 
bei paskaitas. Vienos moko
si ir klauso paskaitų čia pat 
vienuolyne, kitos važinėja į 
Duquesne universitetą, ki
tos į Pittsburghą ir įvairias 
jo mokyklas.

Norėdamos patirti dau-'

neša iš liepų, baltųjų dobilų 
žiedų.

Mums besikalbant, saulė 
atsuko obels šešėlius, o ko
jas jau mėšlungis buvo be
traukiąs. Todėl plačiau įvai
riais klausimais pasikalbėti 
paskyrėme kitą popietį tame 
pat Marianapolio kolegijos 
(Thompson, Conn.) sode. }

Ar įspėsit gerb. skaityto
jai, kas šis senelis buvo? 
Jis daugeliui jūsų, o ypač 
jaunimui, jei ne asmeniškai, 
tai bent iš fotografijos, ge
rai pažįstamas. Tai buvo, 
kaip man atsakė į paskutinį, 
grįžtant namo, mano klausi
mą, Mykolas A. Norkūnas. 
Jis yra Amerikos Kat. Jau
nimo Vyčių Organizacijos 
įsteigėjas. Dabar yra vyčių 
garbės narys, vadinamas net 
Vyčių Tėvu.

Jo gyvenimo ir Vyčių ak
tualiausiais klausimais kal
bėsiuos kitą kartą.

A» Skirias. 

dens! — O Onutė nukaitusi 
segėsi prie krūtinės laimėtą 
žiedelį ir šypsojosi drau
gėms. Tikrai Gasparaičių 
Antanas, tas vienturys Nor- 
mainių kaimo ūkininkaitis, 
apie Onutę sukėsi. Pastebėjo 
net kiti. Ir vilko ant danties 
tą petingąjį vyrą — žiūrė
kit, su Jurgaityte susikorė, 
pečius suglaudę vaikšto. Na, 
ir pora tinkama, abu — lė
lės. Kas nežinojo kaimuose 
Jurgaitytės balso — ir už
veda, ir pritaria, visaip; ar
ba kam negirdėta Gasparai
čių Antano rankose lakštin
galom giedanti armonika? 
Tie pirštai, rodos, išnyksta, 
užgulę klavišus. Ir visaip iš- 
tirlindavo: suktinius, pol
kas, valsus — armonika ri- 
puote ripuodavo jo raume
nyse, nematysi, kada dum- 
tuvė susiglaudžia, kada tem
piasi. Antanas — tikras mu
zikantas, žinojo visi, ir dau
giau nieko nei pridėt, nei at
imt.

— Nekrimskit, varlės, — 
juokėsi Onutė, — pačios 
greičiau. Tik tas žiedelis — 
reikėjo jį pirmai nuskinti?

— Visos norėjom, o tu 
pirmoji. Su išskrendančiom 
gervėm gal mus paliksi. Ir 
Antanas ne bet prieš ką ūse

giau apie Lietuvą žinių, pa
sikvietė viešintį dabar Ame
rikoje svečią iš Lietuvos 
žurnalistą V. Uždavinį, ku
ris, čia gyvendamas su ka
pelionu kun. J. V. Skripkum 
jo kapelionijoje, per 10 die
nų laikė kasdien po keletą 
valandų paskaitas — kursus 
— apie Lietuvą. Kai kas 
ėmė šiuos kursus ir paskai
tas vadinti tautiškomis re
kolekcijomis...

Svečias prelegentas buvo 
gerai pasirengęs daugybei 
įvairių temų Lietuvos reika
lais ir jo kursai seserų buvo 
labai noriai lankomi, nuolat 
buvo apie 130 — 140 klausy
tojų kursų auditorijoje. Kur
suose paliesta Lietuvos eko
nominė, politinė, istorinė, 
religinė, tautinė, adminis
tracinė, kultūrinė, etnografi
nė ir kitokia būklė.

Liepos 31 d. iškilmingo
mis pamaldomis iš Mt. Pro
vidence išlydėtos dvi seserų 
pranciškonių grupės į toli
mus užjūrius. Penkios sese
rys išvyko į Braziliją, kur 
pradės naują darbą tarp tos 
šalies lietuvių. Brazilijon 
išvyko šios seserys: S. M. 
Norbertą, S. M. Marcelina, 
S. M. Evangelista, S. M. Ju
lija ir S. M. Karolina. Lietu
von išvyko: S. M. Urboną, 
S. M. Kristina ir S. M. Vir
ginija. Lietuvoje seserys mo
kysis lietuvių kalbos ir va
dovaus lietuvių mergaičių 
našlaičių amatų ir rankdar
bių mokykloje.

Išleistuvių pamaldose be 
kapeliono kun. J. V. Skrip- 
kaus dalyvavo pranciškonas 
kun. Edger, kuris pasakė il
gą ir turiningą pamokslą 
angliškai, kun. rektorius J. 
Vaitkevičius lietuviškai pui
kiai kalbėjo apie Dievo ge
rumą, Bridgevillės klebonas 
kun. A. Jurgutis palaimino 
išvykstančias ir susirinku
sius jas išlydėti. Iš vienuo
lyno į koplyčią išvykstančias 
seseris atlydėjo su procesija, 
giedodamos kelionės gies
mes.

Kai prisimena 1924 metai, 
kada seserys pranciškonės 
tik įsikūrė Mt. Providence 
kalnuose, kada toje vietoje 
nieko nebuvo, kada ten riog
sojo pikti šiurkštūs krūmai 
ir augo sausos piktžolės, ka

lį paraito. Norėčiau jam šei
mininkauti, ir tu, Katre, ne
atsisakytum, o Onutei kač
pėdėlis atiteko — laiminga.

Jos visos trys vėl uždaina
vo. Onutės balsas skambėjo 
dar garsiau. Siūbavo me
džiai, rodos, nuo jo skarde- 
nimų. Kitos nežinojo, tik ji 
pati, kam plėšė iš širdies. 
Ne kačpėdėlis sakė — pats 
Antanas. Myliu, girdi, tave, 
tik tave — jis net pabrėžė 
anauriai. Pabučiuoti norėjo, 
šelmis — Onutė pabėgo.

— Dabar suskink jam 
puokštę, — spiegė Agota ir 
palydėjo visos neslūgstamu 
juoku.

— Ir suskinsiu — maty
sit!

Kažkur toli už miško pasi
girdo armonikos verkimas. 
Jis eina! Onutė trigubai nu
raudo. Pašokimas pas juos, 
sakė, būsiąs.

Garsai artėjo. Netrukus 
takelyje pasirodė pats jų 
skleidėjas. Gasparaičių An
tanas ėjo atsilapojęs, armo
niką tempdamas ir pats pri
tardamas kažkokios dainos 
žodžiams. Jo skrybėlė viršu
galvy ant šono — tikras vė
javaikis, rodos. Tokiu nebu
vo, bet juoką ir dainą mėgo 
be galo, Jis — žaliojo kaimo 

da krūmuose knibždėjo pik
ti šliužiai ir laukiniai paukš
čiai ir kai matai dabar taip 
viską gražiai sutvarkyta, iš
vedžioti keliai ir takeliai, iš
rauti ir išnaikinti laukiniai 
krūmokšniai ir jų vieton pa
sodinta apie 6,000 naujų me
džių net 128 rūšių, kada me
tai sirpstančias sultingas 
vynuoges ir įvairiausius vai
sius, žydinčius darželius, — 
tai nenoromis kyla klausi
mas: keno ranka gi čia tai 
visa padarė?

Suprantama, dirbo ir te
bedirba labai daug visos se
serys, bet visa širdimi so
dui ir daržui, kalnams ir 
prūdui, kur knibžda tūks
tančiai žuvyčių, yra atsida
vęs vienuolyno kapelionas 
kun. J. V. Skripkus. Jis čia 
dirba ir kaip kapelionas ir 
kaip daržininkas-sodininkas, 
ir kaip stalius-meisteris, ir 
kaip žuvininkas žuvų mylė
tojas, ir studenčių akademi- 
kių dvasinis patarėjas. Visi 
jį čia myli: ir žuvys, kurios 
laukia jo ateinančio su bal
ta duona, ir zuikiai, kurie 
laisvai vienuolyno soduose 
bėginėja, ir medžiai, kuriuos 
taip gražiai globoja, ir mo
kinės, kurias jis moko...

Gražu Mt. Providence. 
Kiekvienas lietuvis turėtų 
čia atsilankyti, kada jis bū
na arti Pittsburgho. Atsi
lankęs pamatys daugiau, ne
gu čia aprašyta, pajus tau
rią lietuvišką šilumą, pa
matys gražius darbus ir pa
stangas šios vietos gyvento
jų. Pagaliau, verta čia apsi
lankyti ir dėl natūralios 
gamtos gražumo.

Prie pat vienuolyno daržų 
prisiglaudęs ir kitas kalnas 
ir daržas, tai Pittsburgho 
pailsusių lietuvių vieta — 
kapinės. Ilsisi čia ir dzūkai 
ir žemaičiai, suvalkiečiai ir... 
„kalakutais” vadinami lietu
viai. Daug čia kryžių, pa
minklų, kuriuos saugo ra- 
mygališkis Grigaliūnas. Jis 
gyvena kalne ir kapstyda
mas kapus, plaudamas žolę 
pasakoja: čia guli Jonas, čia 
Petras, čia Marijona... visus 
pažinau, su visais kalbėjau, 
o dabar aš jiems kalbu... jie 
tyli... Nutilsime kada ir mes, 
o dabar... dirbkime, nes 
„darbas Dievo palikimas, 
tinginys — velnio pagunda”.

Mt. Providence seserys ne- 

sūnus, artojas. Rankos su
dirbtos, grubios; pirštai — 
kabliai, o paleisk juos klavi
šų mišiny, parodys — liau- 
nesni, kaip siuvėjo. Ir išvaiz
dą gražią nešiojo: tiesus, 
vyriškų bruožų veidu. Arba 
akys — daug akių matosi, 
o nesužavi — jo buvo išori
niu kampučiu truputį aukš
čiau pakeltos ir kitokių pa
gražinimų matėsi — neapra
šysi visko, jam tiko, ir ga
las. Žvitrus. O jau veltini- 
ninkas! Ne vieno šonkauliai 
braškėjo jo glėby. Nutvers, 
būdavo, išdrįsusį, paspaus, 
apsuks ratu ir — žnekt. Ge
rai kad suaugęs — jaunes
niam ašarą išspausdavo kie
tesnis laitas.

Kas grožio ir jėgos ne
mėgtų? Panelių adželynai 
šnairuodavo, ar nemes An
tanas kuriai žvilgsnio. Jis — 
ne. Pasveikins sutikęs pa
žįstamą: oras gražus, kaip 
javai ir — sudiev. Toks jau 
Antanas, nors širdį savyje 
visuomet nešiojo. Kam ki
tom kvailiuoti? Jurgaičių 
Onytei pasakė viską, — o 
jausmai platūs buvo, — jam 
ji patiko. Ne veltui, matyt, 
ir sodžių kūmutės plepėda
vo, jei neminėti tų plonalū- 
pių, kurių amatas vis kam

GERA PROGA

Visi mūsų uolieji Ameri
kos tautiečiai esate jau gir
dėję apie pirmosios Lietuvių 
Saleziečių Įstaigos įsikūrimą 
Lietuvoje, Vytėnuose (Skirs
nemunės paštas). Jūsų dos
numų remiami jau auklėja
me, mokome ir užlaikome 
per 70 neturtingų jaunuolių, 
kurie visi ruošiasi tapti Lie
tuvos jaunuomenės auklėto
jais ir globėjais. Dideli mū
sų gyvybiniai, ypač statybos 
reikalai paaiškės jums iš 
Saleziečių Žinių. Tuo tarpu 
kreipiamės į jus sekančiu 
prašymėliu:

Pasistatėme naują bažny
tėlę, nes ikšiolinė, laikinoji, 
kambaryje įruoštoji koplytė
lė buvo per ankšta, ir vienos 
Čikagos parapijos įtaisytoji 
fisharmonija jai jau per 
maža. Be altorių ir statulų 
yra mums būtinai reikalingi 
ir vargonai, be kurių pamal
dos neturėtų kunigo Bosko 
pageidaujamo iškilmingumo. 
Neabejojame apie mūsų tau
tiečių šioje progoje dosnumo 
pasireiškimą. Kas norėtų 
įamžinti savo vardą šioje 
mūsų naujoje bažnytėlėje ir 
Saleziečių Lietuvoje kūrimo
si istorijoje, lai pasiryžta 
būti vargonų fundatoriumi, 
atsiųsdamas tam tikslui 
apie 2000 dolerių.

Žavinančios vargonų me
lodijos, akompanuodamos 
mūsų jaunuolių giesmes, iš
kalbingai bylos apie gerada
rio dosnumą.

Siųsti aukoms adresas: 
Saleziečių Įstaigos Direkto
riui, Kun. Antanui Skelčiui, 
Vytenai, Skirsnemunė, Lith
uania.

Lietuvos Saleziečiai.

Žmogų nužeminti gali tik 
jo paties darbai. Šmeižikas 
teršia pats savo vardą.

— M. Ž.

Istorijai parašyti reikia 
būti daugiau negu žmogumi, 
nes autorius, kuris laiko 
plunksną didžio teisėjo, turi 
būti laisvas nuo visų intri
gų, susidomėjimo vienpusiš
kumų ir tuštybės.

— Napoleonas.

nuilstamai dirba. Garbė 
joms.

Dzūkas Varenis.

nors skaudžiau įgnybti, vi
sos: Ona nespės subręsti. Ir 
išauk man tokia slaikia mer
ga! Kaip rožė pražydo. Ar
ba kita dar pavydėdama — 
žiūrėk, suklups kada — vi
som gražiosiom taip baigia
si. Kam jai klupti ar nedė
kingam glėbin veltis — mo
tina pakankamai mokydavo, 
vėl kunigas bažnyčioj, ir pa
ti žinojo savo kelią. Jurgai- 
čiokė ne iš tų, kurioms tvo
ras degutu bernai ištepdavo, 
ne! O kad Antaną pamilo — 
visi juk mylisi. Nieko dau
giau, ir pabučiuoti nesiduos 
jam — tvirtai pasakė sau ne 
bet kas, o Jurgaičių Onutė.

Antanas juokais apgedęs, 
spaudė merginoms rankas. 
Onutei dar žvilgsnį, tokį ilgą 
ir meilų, akyse įpjovė.

— Palydėkit — Jurgaičių 
kieme pašokimas.

Šios neatsisakys — vyras 
prašo. Apsupa ratu Antaną. 
Dar linksmiau keturiese. Jis 
prisiderinti moka ir kalboj 
peršnekės visas sąmojum. 
Onutei džiugu, o Gasparai- 
čiuko žvilgsnis nė nebepalei
džia jos, ir nurausta jis, pa
matęs nuleistą Onutės gal
vą.

(Tęsinys 4 psl.)
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
(taip, kad net reikėjo jau ir 
kunigą pakviesti, ne vien tik 
gydytoją) įžymi mūsų čia

ELIZABETH, N. J.

Pavaikau sukaktis
Mūsų kolonijoje šį sekma

dienį įvyksta žinomų biznie
rių, Kazio ir Monikos Pa
valkių, 25 metų vedybų su
kakties iškilmės. Bažnyčioje 
per sumą bus atitinkamos 
iškilmės, o vėliau, parapijos 
salėje, įvyks pokylis. Numa
toma, bus daug žmonių, nes 
jubiliatai veiklūs asmenys ir 
už tai plačiai žinomi ne tik 
Elizabethe, bet Kearny, 
Newarke ir kitur.

Kazys Pavalkis atvyko 
Amerikon 1912 m. iš Veliuo
nos parapijos, o Monika, po 
tėvais Jokubaitė, Pavalkienė 
1913 m. iš Skirsnemunės. 
Apsivedė 1913 m. ir pradėjo 
biznį. Turi sūnų Alfonsą ir 
dukterį Moniką, kurie lanko 
mokyklą.

Abu priklauso prie įvairių 
draugijų ir yra uolūs veikė
jai. Taip pat yra daug pa- 
gelbos teikę besimokančiams 
jaunuoliams į kunigus; dau
gelis už tai jiems yra labai 
dėkingi. Pavalkienė, kai bu
vo pradėtas pirmas Ameri
kos laikraščio vajus, laimėjo 
pirmą dovaną, surinkdama 
apie 200 naujų skaitytojų. 
Šiaip ji yra daugelį metų 
buvusi pirmininke įvairių 
moteriškų draugijų ir yra 
keletą suorganizavusi. Ji vi
sada draugijose veikia dide
liu atsidavimu ir už tai ten
ka jai sunkiai padirbėti. 
Taip pat yra labai mėgstanti 
kitiems asmenims prie įvai
rių progų rengti pagerbi
mus, už tai tenka tikėtis, 
kad šios jų iškilmės bus ne
paprastai didelės, nes dau
gelis jaučiasi už jų pasitar- 
navimus jiems daug, daug 
skolingi.

Kadangi duktė priklauso 
prie parapijos choro, o pati 
jubiliate taip pat daug pri- 
gelbsti vienaip ar kitaip 
chorui, choras yra pasiren
gęs ko iškilmingiau jubilia
tus pagerbti. Girdėti, kad ir 
kunigų svečių, artimų jubi
liatų prietelių, atvažiuos. 
Taip pat laukiamas artimas 
giminaitis kun. Paškauskas 
iš Chicago, Ill. šia proga ir

suma bus labai iškilmingai 
laikoma.

Šių žodžių rašytojas nuo 
savęs linki jubiliatams viso 
geriausio, sveikatos, ilgo 
amžiaus. Laimingai sulaukti 
auksinių vestuvių!

Kaimynas.
P. S. Amerikos redakcija 

ir administracija nuoširdžiai 
siunčia savo linkėjimų p. 
Pavalkiams, maloniems A- 
merikos bičiuliams.

PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių Biznierių ir Pro
fesionalų Sąryšio mėnesi
niame susirinkime nutarta 
įsteigti darbo biurą ir regis
traciją lietuvių bedarbių. 
Išrinkta komisija. Bus at
spaustos kortos stambiomis 
raidėmis, apie 10x12 colių 
didumo ir bus pakabintos 
lietuvių salėse, klubuose, su
sirinkimų kambariuose visų 
lietuvių žiniai. Kortose bus 
maždaug toks užrašas: „Jei 
esate be darbo, klauskite ap
likacijos šioje įstaigoje, ar
ba organizacijoje, kurioje 
priklausote ir, pilnai atsakę 
į visus paklausimus, prisiųs- 
kite Lietuvių Biznierių ir 
Profesionalų Sąryšio sekre
toriui: Fr. Pūkas, 609 N. 
12th St., Philadelphia, Pa. 
Kai pageidaujamas darbas 
rasis, tuojaus apie tai bus 
Tamstai pranešta. Už apli
kaciją, registraciją ir darbo 
gavimą jokio mokesčio nė
ra”.

Dabar Philadelphijoje 
daug kalbama apie keturis 
mūsų atletus, kurie netru
kus grįžta iš Lietuvos su 
laimėjimais ir aukso dova
nomis; jų kelionės lėšomis 
rūpinosi minėtas sąryšys. 
Grįžtantiems jaunuoliams 
rengiama sutiktuvių puota 
rugsėjo 28 d. Lietuvių Mu- 
zikalėje salėje. Prie garbin
gojo atletams aukojusių są
rašo šiomis dienomis dar 
prisidėjo $2 — Emilija ir 
Kristopas Žemaičiai, plaukų 
padabinimo įstaiga, Wallace 
gatvė. Fr. Pūkas.

Pasveiko
Paskiausiu laiku teko su

žinoti, kad. rimtai susirgusi

STUDENTO MOTINA

(Tęsinys iš 3 psl.)
Prisirinko. Kiemas sklidi

nas jaunimo, šoko. Antanas 
laukė progos — sugriebsiu 
ją ir gausiu galutiną žodį; 
tada teterkš liežuviai — 
Onutė mano! Neilgai sagas 
tampė iš nuobodžio — Onu
tė ėjo sodan. Antanas, pa- 
kulniui.

— Išgandinau, mergyt? 
Cha, cha, cha!

— Ne taip labai...
— Ar ne? Maniau — par

pulsi. Tvirtos širdies Onutė. 
Ir sakyk, — toks lepus tva- 
rinėlis atrodo.

— Vienaip atrodo — ki
taip esti, — spyrėsi ji.

— Nieko, nieko, — nors 
širdies nematyt, o sakau: 
minkštutėlė ji, lyg vaškas, 
žinau, todėl ją myliu... Ne tik 
ją, bet visa, kas gaubia Onu
tės aplinką. Net medį šį, jei 
kada buvai prisiglaudusi. 
Keistas aš, bet tiesą sakau. 
Jei rimtai — kada, Onut, 
duosi man žodį?

— Nežinau... — o raudo 
ji, ir tuojau duotų, tik nedrį-

— Galiu... Chi, chi, chi-i-i...
Sutarta — padaryta. Tė

vams buvo siurpryzas. 
Džiaugdamies palydėjo jie 
Antaną, kurs tolo vėl virk
dydamas armoniką ir užvo- 
žęs ant šono skrybėlę. Jo 
rankose dumtuvė dae smar
kiau šįvakar dirbo. Jis lai
mingas, armonika laimin
ga...

Vestuvėms ruošėsi. Greit 
jos ir buvo. Vos užsakai iš
ėjo — Antanas prie alto
riaus. Nuo šios dienos ne 
Antanas jis, o Gasparaitis. 
stambus ūkininkas ir — ve
dęs. Jis — šeimininkas, Onu
tė — šeimininkė.

Laikas slinko. Diena dieną 
vijosi ir šoko savaitė per sa
vaitę, metai pilnėjo mėne
siais. Jaunieji Gasparaičiai 
laimingi: meilė į darbus pa
lydėjo, meilė vagoje raitėsi, 
meilė prakaitą nubraukė, 
meilė sutiko vakarais grįž
tančius.

Atėjo diena — jaunutei 
Gasparaitienei išdygo dukre
lė. Sunkiai sirgo ji. Kaip 
laimė peržiebia, taip ir skau
smai, o meilei nebuvo ribų: 
Albutės verksmas ašaras

viengentė, karšta Lietuvos 
tėvynainė ir šv. Jurgio pa
rapijos gera parapijietė,

Adomo Rupšio žmona Mela
nija Racevičaitė Rupšienė 
jau jaučiasi geriau. Pavojus 
jau pasišalino, dabar jaučia
si beveik taip, kaip kad bū
tų visiškai pasveikus.

K. V.

Naujas profesionalas
Šv. Jurgio par. narių Juo

zo ir Kristinos Dalangaus- 
kaitės Ramanauskų sūnus 
Antanas šiemet iš Temple 
universiteto gavo dantų gy
dytojo diplomą.

Kiek teko girdėti, jaunas 
daktaras Ant. Ramanaus
kas, 24 metų, arba, kaip jis 
save trumpai vadina, Ra
monas, žada greit ir savo 
profesijos įstaigą atidaryti 
tirštai lietuviais apgyvento
je vietoje prie Allegheny 
Ave., arti Lietuvių Muzika- 
linės svetainės. Ir jam, be 
abejonės, puikiai seksis, nes 
jis labai rimtas ir labai 
mandagus vyras, pilnoje to’ 
žodžio prasmėje džentelme
nas. Pranešėjas.

BALTIMORE, MD.

— Rugpiūčio dienos tikrą 
savo šilumą rodo; darbinin
kai visur šlapi nuo prakai
to.

— Darbininkas Stasys Ga- 
brielavičius, geras parapi
jietis ir nuolatinis Darbinin
ko skaitytojas, antri metai 
serga, nors vaikščioja, bet 
kasdien vis eina menkyn; 
nori patekti į kalnų ligoninę,

kur džiovininkai gydomi.
— Kun. A. Dubinskui su

grįžus iš atostogų, kun. dr. 
L. J. Mendelis ir varg. G. 
Kaprešiūnas automobilium 
apvažiavo Wilkes-Barre, Pa. 
ir Dalias, Pa., kur aplankė 
Gailestingųjų Seserų vienuo
lyną, matė vieną naujokę 
lietuvaitę iš Baltimorės, Md. 
G. Kaprešiūnas labai paten
kintas savo kelione; nors 
visas šlapias nuo šilumos, 
vargonais groja no venose 
kas valandą pirmadieniais 
ir antradieniais ir džiaugia
si savo darbu.

— V. Frankienė, rašytam 
laiške savo vyrui, tikrai 
gražai vainikuoja Lietuvą. 
Rokiškio apskrityje ji džiau
giasi gražiausiomis gėlelė
mis ne tik darželiuos, bet ir 
laukuos. Kaune buvo, bus 
savaitę Palangoj. Rašo: „vi
sa Lietuva kaip Palanga; 
uogų visokių, net ir žemuo
gių daugiau, kaip Amerikoj, 
nes jau daug ūkininkų augi
na žemuoges; soduose obuo
lių gražu pažiūrėti, net ša
kos linksta; gražios girelės 
ir ežerėliai, tartum Ameri
kos parkai. Oi gražu, gražu 
Lietuvoj būti, nesmagu į 
Ameriką grįžti”.

— P. Bistrickas su kitais 
vyrukais vieškeliu automo
biliu važiuodami, pamatė 
žmogų kitoj pusėje kelio su
važinėtą; paėmė savo auto- 
mobiliun ir nuvežė ligoni
nėn; Bistrickas paimtas į 
kalėjimą, mat, įtarta, ar ne 
jis pats suvažinėjo. Kadangi 
daugiau žmonių nematė įvy
kio, dar nepaleidžia ir reika
lauja užstato 2000 dol. Su
žeistasis mirė. Bistricko tė
vas rūpinasi užstatu, o poli
cija klausinėja to vieškelio 
apylinkės gyventojus, bet 
kadangi jie nematė, tai nie
kas nenori duoti užstato. Ir į 
gerą darbą atlikdamas žmo-| 
gus papuola į nelaimę; drau
ge su Bistricku važiavusių 
liudytojų policija neklauso.

J. K.

parapijiečiai ir mūsų bičiu
liai kviečiami važiuoti šioje 
įdomioje ekskursijoje į Rye 
Beach. Visi maloniai laiką 
praleis.

SO. BOSTON, MASS.

HARRISON-KEARNY, N. J.

Išvažiavimas
Parapijos laivu išvažiavi

mas įvyksta kitą sekmadie
nį, rugpiūčio 21 d., 9 vai. ry
te Fairview laivu iš Centre 
St., Newark, N. J. Į namus 
laivas grįš 6 vai. vak. Visi

Išvyko į seimą
L. Vyčių 17 Algirdo kuo

pos šie nariai išvyko į vy
čių 26 metinį seimą, Chica
go, Ill., būtent: M. Matūzai- 
tė, N. Marksaitė, A. Gaputis 
ir J. Varnas. Be šių išvyko 
ir daugiau iš Naujos Angli
jos gabių vyčių.

Linkime visiems seimo at
stovams gero pasisekimo, o 
ypač So. Bostono atstovams 
garbingai atstovauti kuopai 
ir grįžti su titulais. Reikia 
tikėtis, kad kuopa neapsi
riks, pasiuntus šiuos ga
biausius kuopos narius, ku
riems rūpi organizacijos rei
kalai kiekviename žingsny.

Vytis laimėjo mayoro taurę
Žinomas gabus plaukikas 

Pranas Vaitkus (vytis), lai
krodininkas, kurs turi savo 
krautuvėlę E St., ar Broad
way, praeitą sekmadieni 
plaukimo lenktynėse laimė
jo Bostono mayoro Tobin 
taurę. Nors Pr. Vaitkus ne
laimėjo pirmos vietos (dėl 
per šalto vandens), nes bai
giant lenktynes, turėjo už- 
leist pirmenybę kitiems, ta
čiau ir taip gerai pasirodė. 
Vytis Vaitkus yra daug tau
rių laimėjęs už plaukimą 
praeity. Geresnio pasiseki
mo kitą kartą, Pranai!

Pr.

Išvyko Lietuvon
Rugpiūčio 10 d. Lietuvon 

išvyko kun. Pr. Aukštikal
nis (Hugal) S. J. tenykščių 
Tėvų Jėzuitų kviečiamas 
mokyti jų vedamoje gimna
zijoje. Kun. Aukštikalnis 
daug darbavosi lietuvių tar
pe, vesdamas misijas ir re
kolekcijas. Pastaruoju laiku 
daug darbavosi So. Bostone, 
pagelbėdamas mūsų klebo
nui kun. Pr. Virmauskiui 
jam nesveikuojant, parapi
jos darbuose. Bostoniečiai, 
vadovaujant Liet. Dukterų 
draugijai, rugp. 3 d. suruo
šė viešas išleistuves, kuriose 
dalyvavo arti 200 žmonių. 
Pasakyta gražių atsisveiki
nimo kalbų, įteikta dovanė-

so. Amžinai Antanui, Anta
nui!

— Onute, — šiandien?

spaudė, Albutės juokas ją 
pumpuru praskleidė. Nemi
go naktys, rodos, iš meilės

tik abiejų — tam puzreliui 
savajam, šilkinei lėlytei. Ir 
nesidžiauk jei nori, kai kūdi
kis tave mamyte vadina ir 
tokiu mokslininko pasitikė
jimu tiesia tavin rankytes. 
Motina žino — džiaugsmo ir 
meilės savo krauju nugirdy
tam kūdikiui neišplėš nieks. 
Ne, — net mirtis...

Gimė ir antras. Tam Ka
zimiero vardą davė. Vyras, 
mat, svietan atėjo. Dar di
desnis džiaugsmas tėvams: 
sūnus — artojas. Nors liki
mas nelėmė jam, gal būt, 
paskui žagrę pėdas minti ar 
drobines kelnes mėšlavežy 
movėti, bet vis tik sūnus. 
Gasparaitienė vos akių ne
užmerkė. šešias savaites po 
antrojo išsirgo, nusilpo, o 
Kaziuko iš akių nepaleido! 
Motina! Ir mylėjo gal jį la
biausiai. Vikrus todėl šis pu
pų pėdas darėsi bežiūrint. 
Toks riebuliukas — Onutę 
dažnai prajuokindavo savo 
drybsančiais žandeliais.

Gimė dar du pamečiui. Vi
so — keturi: du berniukai, 
dvi mergaitės. Niekas neap
rašys meilės motiniškos 
jiems, bet ir skausmo. Gas
paraitienė po kiekvieno vis 
ilgiau žiūrėdavo į aną pa
saulį. Pasveiks, būdavo, pa

vaikščios, o tų jėgų nė šnipš. 
Diegliai šonuose, baisūs 
skausmai, pilkuma akyse vėl 
guldydavo, ašarą išspausda
vo. Vaikai nė nematė — dvi- 
dešimtaštuonmetės motinos 
paausiais žilas plaukas buvo, 
ne retas.

Gyvenimas čiulpė syvus, 
lyg daigas iš žemės, laimin
goj ar nelaimingoj planetoj 
gimusiųjų. Jaunoji Gaspa
raitienė visai nusilpo, jėgos 
išsekė. O gyventi, gyventi 
tetroško ji dabar! Nelauktas 
svečias ta mirtis. Užklupo ir 
laimingąją Gasparaičių šei
mą. Onutė nuslinko amži- 
nastin toli dar prieš savojo 
gyvenimo vidurį. Smiltynas 
priglaudė ją, jauną, po ber-^ 
žais kalnelyje. Saldžiu mie
gu užliūliavo tą gerą moti-' 
ną, atidavusią gyvenimą už 
jaunąją kartą.

Gasparaičių Kaziukas tu
rėjo tada septynerius me
tus. Ir pamena jis mirštan
čios motinos žodžius — mel
skitės už ją...

Tėvas armonikos klavišų! 
niekada daugiau nebevirpi- 
no. Ji apdulkėjo lentynoj — 
laimės dienas teprimena tik. 
Sako dabar senis Gasparai
tis: Jaunystė — trupinėlis, 
negrąžinsi niekuomet.

Motinos kapas ir apžėlė ir 
vėl nuravėjo. O metai bėgo. 
Albunė ištekėjo. Du namuo
se liko. Kazys — studentas.

* # #
Paskutinysis geltonas la

pas nuo klevo nužengė. Vėl 
besišypsanti motina jo kon
tūruose. Prisimena studen
tui — ji amžinai linksma bu
vo ir meilius žodžius kalbė
jo jam ir kitiem trim, augu- 
siem Normainių kaimo lau
kuose.

Vakaras buvo. Tamsu. 
Studentas Gasparaitis žiūrė
jo į nuplikintą klevą ir daug 
klausimų jam liko nežinomų. 
Gamta priminė tą pačią 
liūdną gyvenimo kryžkelę, 
kaip žmogaus, bėgančio, 
vargstančio — už kitus nu
mirusio...

Niekas svetimųjų neat- 
spės, kodėl Gasparaičio pyp
kė kampe sutrinta gulėjo. 
Niekam nežinoma ir toji be
sišypsanti mergaitė prie lo
vos, kurion jis akis įbedęs 
laikydavo kas rytą, kas va
karą. Nesupras, kad ji — 
motina.

Niekas svetimųjų neat- 
spės, kodėl Gasparaitis sek
madieniais abiem keliais slė
gė bažnyčios grindini ir ro
žančiaus karoliukai jo ran-

lių. Programą vedė kleb. 
kun. Pr. Virmauskis.

Išvykus kun. Aukštikal
niui Lietuvon, jo vieton pa
skirtas kun. Mėšlis S. J., jo 
mokslo draugas ir bendra
darbis. Jie abu yra buvę Lie
tuvoje, todėl vartoja taisyk
lingą lietuvių kalbą.

Pasibaigė lietuviška 
mokykla

Liepos 29 d. pasibaigė vai
kučių vasarinė lietuvių kal
bos mokykla, kurioje mokė 
Jėzaus Nukryžiuoto seserys. 
Tą vakarą bažnytinėj salėj 
vaikučiai išpildė įdomią pro
gramą, kuri susidėjo iš vei
kalėlio Mėlynas Drugelis, 
dainelių, eilių, muzikos ir 
kalbų. Vakarą vedė kun. K. 
Jankus. Be vietinių kunigų 
kalbėjo ir svečias kun. Al
fonsas Maria. Žmonių buvo 
apie 200. Dabar vaikučiai 
turės mėnesį tikrų atostogų.

Vieši čikagietė
Pas Amerikos skaitytojus 

Glineckius vieši čikagietė 
Uršulė Gudienė — Gurkliū- 
tė, Glineckienės sesuo, kuri 
seniau buvo labai populiarių 
eilėraščių ir scenos veikalė
lių rašytoja. Vieši drauge su 
savo sūnum Gaudentu, 17 
metų. Ji seniau gyveno So. 
Bostone. Jos vyras Pranas 
Gudas buvo ilgametis Dar
bininko redaktorius, dabar 
retkarčiais dirbąs Draugo 
redakcijoje. Chicagoje p.p. 
Gudai turi prie šv. Jurgio 
bažnyčios krautuvę.

Darbininko piknikas
Liepos 31 d. Palangoje 

(Lawrence, Mass.) L. D. S. 
N. A. Apskritis buvo suruo- 
šęs pikniką. Kadangi pikni
kas buvo gerai reklamuotas 
ir jokios įžangos nebuvo, tai 
žmonių suplaukė apie 4000. 
Po rekordinio lietaus Palan
gos žemumos dar buvo pa- 
plūdusios — reikėjo kai kur 
tiesti lieptus. Ponios ir pa
nelės turėjo progos patirti, 
kad „stailiški” bateliai su 
kiaurais galais nevisuomet 
praktiški. Nors oras buvo 
karštas ir tvankus, bet I. J. 
Fox firma, vadovaujant p.p. 
Koraičiams, turėjo šiltų kai
linių parodą. Būrys vaiku
čių, tautiniais rūbais apsi
rengę, išpildė lietuviškų dai
nelių ir žaislų, — Aguonėlę, 
Noriu miego, klumpakojį ir 
k. programą. Buvo ir sporto 
programa, kuriai vadovavo 
studentas Mykolas Grende- 
lis. Žmonės programos dali* 
mis interesavosi.

Dr. Jakimavičiaus reikalas 
dar ore

Praeitą balandžio mėnesį 
gub. Ch. Hurley paskyrė lie
tuvį, Lietuvoje gimusį va- 
balninkietį Dr. Povilą Jaki
mavičių Mass, valst. viešo
sios sveikatos komisionie- 
rium. Visus gubernatoriaus 
paskyrimu turi patvirtinti 
Gubernatoriaus Taryba. 
Nors gubernatorius yra de
mokratas, bet tarybą didžiu
moje sudaro respublikonai, 
todėl gubernatorius, daryda
mas paskyrimus, turi daryti 
tam tikrus susitarimus su 
tos tarybos nariais. Dr. Ja
kimavičiaus paskyrimą ta
ryba atmetė 6 balsais prieš 
3. Kai kurie sluoksniai, ypa
tingai vadinami „jankiai”, 
pakėlė didelį „triukšmą” 
prieš lietuvio paskyrimą. Jie 
reikalavo, kad dabartinis 
komisionierius Dr. Chad
wick būtų iš naujo paskir
tas. Kadangi dabartinio ko- 
misionieriaus 6 metų termi-

nas yra jau seniai pasibai
gęs, o gubernatorius kito jo 
vieton nėra paskyręs, išski
riant Dr. Jakimavičių, tai 
visas reikalas ir tebekabo 
ore. Teko sužinoti, kad Dr. 
Jakimavičius vis dėlto bū
siąs patvirtintas. Guberna
torius pasiryžęs daryti vis
ką, kad tik susitartų su ta
ryba dėl jo patvirtinimo. Ir 
tas būsiąs atlikta iki sekan
čio mėnesio pradžios. Jei Dr. 
Jakimavičius būtų patvirtin
tas, lietuviams būtų kuo pa
sididžiuoti, nes dr. Jakima
vičius palaiko artimus san
tykius su lietuviais ir pri
klauso prie lietuviškų orga
nizacijų. Pamatysime. A.

Atostogavo New Yorke
Praeitą savaitę praleido 

atostogas New Yorke Aldo
na Matuliauskaitė iš Dor
chester, Mass. Aplankė daug 
įvairių vietų: Coney Island, 
Jones Beach, Radio City ir 
kitas. New Yorku buvo pa
tenkinta, nors dar tik pirmą 
kartą lankėsi. Apsistojusi 
buvo pas giminaičius Aver- 
kus, Brooklyne.

Taip pat atostogavo ir 
Aldona Masiulytė, L. Vyčių 
kuopos narė ir aktyvi jauni
mo veikėja.

Apie Tamulį
Specialiai baseball sporto 

reikalams skirtas laikraštis 
The Sporting News rugpiū
čio 4 d. laidos pirmame pus
lapy įdėjo lietuvio, bostonie- 
čio Vytauto Tamulio didelį 
atvaizdą su aprašymėliu. 
Ten aiškinama ir jo vardo 
Vytauto reikšmė. Tai esąs 
senovės Lietuvos karaliaus 
vardas. Kai Tamuliams 
Cambridge, Mass, gimęs įpė
dinis, tai jie, prisiminę gar
sųjį Vytautą, tuo vardu ir 
savo sūnų pakrikštinę. Bet 
Brooklyn© baseball žaidimo 
mėgėjai Vytautą praminę 
Vitamin V; pastaruoju lai
ku Tamulis labai pasekmin
gai žaidžia kaip metikas 
(pitcher) su Brooklyn Dodg
ers. Su ta komanda dabar 
dirba kaip „coach” ir gar
susis Babe Ruth. A.

WORCESTER, MASS.

Lietuviškų klubų piknikas
Olimpijos parke rugp. 7 d. 

įvyko Mass, valstybės suvie
nytų lietuviškų klubų pikni
kas. (Minėtų klubų valdybon 
įeina: adv. K. Tamulionis 
pirm., adv. K. Kalinauskas 
prot. rašt., S. Minkus f in. 
rašt., Petras Jankus ižd.). 
Žmonių buvo apie 8000. Be 
kitų žymesnių valdininkų, 
buvo atvykęs ir Mass, gu
bernatorius Charles F. Hur
ley, lydimas dr. Jakimavi
čiaus. Savo kalboje guber
natorius pareiškė, kad jis 
tol skirsiąs dr. Jakimavičių 
Mass, valst. sveikatos komi- 
sionierium, kol jis būsiąs 
jo tarybos patvirtintas. 
Toks aiškus gubernatoriaus 
pareiškimas dėl dr. Jakima
vičiaus paskyrimo nudžiugi
no lietuvius. Pasirodo, kai 
tik lietuviai pradėjo akty
viau ir organizuotai daly
vauti politikoje, jais tuoj 
aiškiai susiinteresavo žymie
ji valdininkai. A.
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vieno galo kitan. Niekas ne- 
atspės, už ką jis meldėsi.

(Iš ATEITIES)

PAIEŠKOJIMAS
Prieš D. karą mano brolis, 

Stasys Čibiras (Stanley Chibir) 
atvykęs į Ameriką gyveno Chi- 
cagoje, ir, rodos, Pennsylvanijo- 
je. Prieš penketą metų jo gyven
ta ir New Yorke.

Stasys Čibiras yra apie 50 me
tų amžiaus, paprastas * darbinin
kas, kilęs iš Kūjiškės kaimo, 
Daugėliškio parapijos, Švenčio
nių apskr.

Jei kas turite apie jį žinių, 
malonėkite jas suteikti „Ameri
kai”. Būsiu labai dėkingas.

Brolis Kazimieras.

Parulis, Ap- 
Mštus cįo- 

* Crusaders 
^krepšinio 
Įlomis iš- 
A kur

k) dieną 
^giminės 
Ai susi- 
LjM81 
V kur

Jau 
ra 
viei 
gėli 
bėj 
nę 
gia 
šai

Gin 
baž 
doji 
prit 
Po 
švei 
gos 
sąju

mai 
navt 
dirig 
chor 
gavii 
sveči 
Wore 
tį ir

mums 
vo ge 
giečia

Kai 
Daužt 
rai ir 
Šimut 
baigta 
himnu

Liep 
Antan 
laikytc 
ninkai 
garbinį 
užgiede 
šiurpas 
Garbė 
vadovui
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‘JM- hiutjiinĮ į

įeitą sanitĮ pu 
ūgaslMftjn 
atuliauskaitė iš 
er, Mass.
U vietų: Coney 
1 Beach, RadioGhj

New Yorku 
ata, nors dar tiU 

lankėsi 
pas giminaičių 

Brooklyne. 
T pat atostogų j 
ia Masiulytė, Llji 
)s narė ir aktyvi jį 
eikėja.

Apie Tarnui} 
jcialiai baseball 
lams skirtas lai 

Sporting News ragį 
d. laidos pirmame p 
įdėjo lietuvio, bostė 
rytauto Tamulio 
zdą su aprašymį 
aiškinama ir jo mį 
uto reikšmė, Taits? 
'ės Lietuvos karsta 
ls. Kai Tamuliam 
•ridge, Mass, gimęsjpė- 
tai jie, prismik gar- 

Bytautą, too ranto ir 
sūnų paMę Bet 
lyno bastei! aitai 
ai Vytautą 
tin V; pastara^ 
imulis labai pato 
žaidžia kaip n 
įer) su Brooklyn^ 

iu ta komanda a 
kaip „coach" ir Į 

Babė Ruth.

IRCESTER, MAS

VIETOS ŽINIOS
KUN. J. BALKŪNAS 

GRĮŽTA

Kun. Jonas Balkūnas, pra
leidęs ąpie 3 mėnesius Lie
tuvoje, Vengrijoje, Austrijo
je, Vokietijoje, Čekoslovaki
joje, Lenkijoje, Latvijoje ir 
Prancūzijoje, jau yra kelio
nėje atgal per Atlantą. Jis 
vyksta Aquitania laivu, kurs 
New Yorką pasieks ateinan
tį antradienį, rugpiūčio 16

LINKSMAS IŠVAŽIAVIMAS SMAGUS

Itugpiučio - Aug. 14 d., 1938
PUIKIAME FOREST PARKE

WOODHAVEN, L. L, N. Y.
Šį išvažiavimą rengia Angelų Karalienės par. Rožančiaus draugija savaitraščio Ame

rikos naudai. Darbščiosios veikėjos, su pirm. A. Pažereckiene priešaky, jau pasiruošę 
tinkamai aptarnauti svečius. Gražus medžių pavėsis kiekvienam teiks smagumo. Tad 
visi į šį linksmą išvažiavimą.
- 1 .. .........................- ------------ -----

ninkams, kad santaikoje su- nepaiso. Trečiadienį po mi
šių sudarė talką ir visi sa
vais automobiliais svečius 
išvežė į Towers ežerą, kur 
prie skaniausių užkandžių 
praleidome visą dieną. 6 vai. 
turėjome skanią vakarienę, 
specialiai užsakytą ir pri
ruoštą. Dalyvavo 50 žmonių.

Būnant Chicagoje teko 
lankytis pas konsulą Dauž- 
vardį, dr. Simonaitį, A. Va
nagaitį, buv. varg. Kvedarą, 
pusbrolį Silv. Rekštį, Cirke- 
vičių, Waukegano varg. Ži-

įvyko draugiškos išleistu
vės.

Išleistuvių vakarėlyje pa
sakyta kalbų, pareikšta lin
kėjimų. Scholes kepykla pa
gamino puikų pyragą.

A. Skarulis iki šiol lankė 
šv. Jono kolegiją, kurioje 
mokėsi aukščiausiais pažy
miais. Rugpiūčio 1 d. jis sto
jo į Annapolio akademijos 
sveikatos tikrinimo komisi
ją ir buvo labai nustebintas, 
kai vyresnysis gydytojas
kreipėsi į jį lietuviškai: „Išpvena- Po mišiU i Parapijos 
pavardės atrodo, ‘kad esi lie- sal? susirinko vargoninin- 
tuvis?” A. Skarulis drąsiai chorų atstovai, viešnios, 
prisipažino ir tada gydyto- svečiai, vietiniai kunigai ir 

[jas linksmai uždainavo lie- Pradėtas chorų s-gos seimas, 
tuvišką dainą „Mes vyrai I Buvo devynios galybės gra- 
kaip pipirai”. Stud. Skarulis kalbų, sveikinimų, tele- 
labai apsidžiaugė sutikęs lie- £rarml jr laiškų.. Ypatingai 
tuvį aukštoje įstaigoje. Jis tėmino, kai skaitė au- 
labai dėkingas visiems drau- ^as# Muzikos Žinioms palai- 
gams, giminėms ir dr-jos 
nariams už smagias išleistu- Pirmasis chorų sąjungos 

J seimas susidėjo iš 74 atsto- 
Jvųnuo 43 chorų. Pradžia 

graži!
Chicagiečiai vargoninin- 

„ _ kai atstovams ir dalyviams 
(Vargonininko Pr. A. Du ės> sve£įamg iškėlė gerus pie- 

kelionės įspūdžiai) tus, kuriuos skaniai pagami- 
" , Ino p. Mondeikiene, vietinio

Liepos 8 . 4 va. ry ą varg žmona, padedant K. 
grupė brooklymecių paliko- Srlublenet Juškieneij cirke. 
me Brooklyną ir tą dieną 1.^ ir kitQms 
nuvažiavome 590 mylių, le- LįepOS 12 d. įvyko vargo- 

linkės lietuviams bus neria I P°? 9 d-6 ry-t6 Pallkome nininkų sąjungos 27-tas sei- 
nnKes lietuviams_ dus nepa- nakVynes vietą ir turėjome1 
prastai malonu vėl pamatyti | ^ar 270 mylių. Chicagoje bu

vome lygiai 12 vai. Pietus 
turėjome pas Neutautus, So.
State St. Puikiai pasistipri-, šimutjS| dyasios vaaai, 
nę važiavome atlankyti L A. Pocius ir ypač 
brooklyniecio Viknko gimi- kun j Vai6iūnas.

Varg. Sąjungos 
valdybon išrinkti: 
Juozas Žemaitis, (Worcester, 
Mass.), vicėpirm. Pranas A. 
Dulkė (Brooklyn), sekr. Ni
kodemas Kulys (Chicago), 
ižd. Adolfas Mondeika (Ci
cero, III.), dvasios vadu bus 
kun. J. Vaičiūnas.

Meno Tarybon išrinkti 
kompozitoriai Ant. Pocius, 
Al. Aleksis, J. Žilevičius, J. 
Kudirka ir V. Greičius.

Negalima pamiršti, kad 
turėjome karališkus pietus 
seimo metu liepos 12 d., o 
tą vakarą parapijos salėje 
perstatyta kantata Broliai, 
Č. Sasnausko. Man teko pir
mą kartą girdėti, ji visus su
žavėjo. Tikrai verti pagar
bos visi Chicagos vargoni
ninkai, daktarai, advokatai 
ir kiti, kad pasiaukoja paro
dyti darbo žmonėms lietu
višką meną. Valio solistai 
Justas Kudirka, K. Sabonis, 
Ona Piežienė, V. Daukša ir 
visi kiti Sasnausko vyrų 
choro stulpai, kurie, vėjų ne
išverčiami, laikotės! Taipgi 
ponios ir panelės, kilnų dar
bą atliekate, prisidėdamos 
prie Sasnausko choro. Taip
gi jaunos mergaites, kurios 
sudaro stygų orkestrą. O di
džiausias garbės vainikas 
priklauso kompozitoriui A. 
S. Pociui, kuris nepailsta 
taip sunkiai dirbdamas.

Kita programos dalis bu
vo tokia: Pasauli, gražus — 
Bružo, Vilnius — J. Žilevi
čiaus, K. Sabonio solo, vyrų 
choras; Marijona Janušaus
kienė gražiai sudainavo Oi 
greičiau — Šimkaus, o muz. 
B. Nekrašas (iš Detroit, 
Mich.) sudainavo 3 dainas.

Kantata Broliai apvaini
kavo viską. Aš trokštu, kad 
galėtų tas garsus Sasnausko 
choras, vedamas A. S. Po
ciaus, atvykti kitais metais į 
New Yorko Pasaulinę paro-

Maspethiečiai su kun. Le- 
kešiu priešaky ruošia iškil
mingą sutiktuvių banketą, 
kurs įvyks rugpiūčio 23 d., 
7 vai. vak., Klasčiaus salėje. 
Bilietai platinami. Tikimasi, 
kad pas maspethiečius at
vyks ir plačiosios apylinkės 
lietuviai iš visų parapijų, 
nes minėtas banketas bus 
puikiausia proga išgirsti 
šviežią, naują žodį apie Lie
tuvą ir dabartinę padėtį Eu-1 ves. 
ropoję, šis banketas drauge 
bus ir priimtuvės kun. J. 
Kartavičiui, naujam Maspe- 
tho vikarui. •

Kun. Balkūnas Lietuvoje 
ir kitur susitiko su atsakin
gais asmenimis ir iš jų pa
tyrė įdomiausių žinių, kurio
mis, be abejonės, jis pasida
lins jam ruošiamame banke
te. Be to, visiems šios apy-

ir išgirsti įžymųjį visuonje- 
nininką, sugrįžusį iš Tėvy
nės, kur jis labai gražiai at
stovavo lietuviams amerikie
čiams.

SVEČIAS IŠ EGIPTO

Tel. EVer green 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

KELIONĖ Į CHICAGĄ

mas. Nutarimai rimti ir vie
ningai priimti. Ginčų nebu
vo. Daug gražių minčių pa
teikė Draugo redaktorius L.

vadai,

iškų klubų piko 

įpijos parke rugp.1 

Mass, valstybės si 
ietuviškų klubų h 
Minėtų klubų vaM 

adv. K. Tam® 
adv. K. Kai J 

rašt., S. Minto 1 

Petras Jankus M 
ių buvo apie M | 

žymesnių valBį 
atvykęs ir Ml 
btorius Charles F.H 
Lydimas dr. JaiH 
. Savo kalboje^ 
’ius pareiškė,^ 
kirsiąs dr. Jafl 

i. valst. sveikata* 

erium, kol jis * 
tarybos patrik 

i aiškus gu 
iškimas dėl
ius paskyrimo ni$ 
Lietuvius. Pasini1 
lietuviai pradėjo 
i ir organizuotai®

Šiomis dienomis pas Dr. 
ponią Vencius Jamaicoje 

viešėjo jų senas pažįstamas 
Mr. Walker su žmona. P. 
Walker yra Jungt. Amerikos 
Valstybių konsulas Egipte. 
Prieš keletą metų jis yra bu
vęs vicekonsulu Kaune. Kon
sulas Walker papasakojo p. 
Venciams apie gyvenimo są
lygas Egipte ir, apskritai, 
pasidalino įspūdžiais iš gy
venimo Europoje ir Afriko

je. Jis didžiausiu malonumu 
prisimena savo gyventą lai
ką Lietuvoje ir dr. Venciui 
pareiškęs, kad Lietuvos nie- 

. kada neužmiršiąs, nes ji ja
me palikusi neišdildomų

. siminimų.

ir

at-

KUR BŪSIME ŠĮ 
SEKMADIENĮ?

Visi šio laikraščio bičiu
liai prašomi žinoti, kad jie 
maloniai kviečiami šį sek
madienį, rugp. 14 d., atvykti 
į Forest parką, kur įvyksta 
Angelų Karalienės par. Ro
žančiaus dr-jos ruošiamas 
išvažiavimas.

Visi, kas tik gali, kviečia
mi atsilankyti. Forest par
kas labai jaukus, todėl vi
siems bus džiugu smagiai 
praleisti sekmadienio popie
tį. Jokio įžangos mokesčio 
nėra.

:iai susiinteresavo $ 

zaldininkai.

SKARULIS PRIIMTAS Į 
AKADEMIJĄ

Aleksandras Skarulis, Ap
PAIEŠKOJIMAS reiškimo par. darbštus cho- 

,.v» L. 1-T V ristas, veiklus Crusaders 
ys Čibiras (Stanley I draugijos narys ir krepšinio 
rkęs į žaidėjas šiomis dienomis iš-

lies D. karę mano

į Annapolis, Md. kur
r New Yorke.
tąsys Čibiras yra 
amžiaus, paprastas-ir

kilęs iš Kūjiškės 
[gėliškio parapijos, 
apskr.

įis priimtas į Jūrininkų 
ademiją studentu. Liepos 

0 d. jis išvyko. Tą dieną 
akare jo draugai, giminės 

artimesni pažįstami susi-
ej kas turite apie'tako į Skarulių namus, 981 
onėkite i88 I Roadway, Brooklyne, kur 
” Būsiu labai dėto^ 7 ’

Brolis

nių Ginelevičių ir Paukščių, 
kurie gražiai priėmė nepa
žįstamus svečius. Atlankė- 

Ime Linkonius ir galų gale 
nuvažiavome pas Cicero var- 

' gonininką Mondeiką. Ten ra
dome Worcester!© varg. že- 

’ maitį su choro atstovais. A.
Mondeika mūsų choro atsto
vei Onai Sleides parūpino 
nakvynę vietoje, o mane nu- 

' gabeno pas turtingiausią
Chicagos vargonininką B. F. 

' Janušauską, kurio namai y- 
ra aukščiausioje Chicagos 
vietoje. Ten medžiai žaliavo, 

' gėlės žydėjo, paukščiai čiul
bėjo. Turėjau puikią buvei
nę per visą savaitę, širdin
giausias ačiū ponams Janu
šauskams.

Liepos 10 d., sekmadienį 
Gimimo Panelės švenč. par. 
bažnyčioje per sumą sugie
dojau Avė Maria; vargonais 
pritarė varg. Janušauskas. 
Po pietų važiavome į dainų 
šventę, kurią suruošė Chica
gos Vargonininkų ir Chorų 
sąjunga Sunset parke. Nuo
taika buvo graži. Visi links
mai piknikavo, šoko ir dai
navo. Komp. A. S. Pocius 
dirigavo bendrą jungtinį 
chorą. Po kelių dainų diri
gavimo sugalvojo pakviesti 
svečius iš tolimų rytų — 
Worcester!© varg. K. Žemai
tį ir mane, Dulkelę, iš di
džiojo Brooklyn©. Pavyko ir 
mums diriguoti. Choras bu
vo gerai paruoštas. Chica
giečiai nemiega.

Kalbas pasakė konsulas 
Daužvardis, kunigai, dakta
rai ir Draugo redaktorius L. 
Šimutis. Dainų 
baigta liaudies 
himnu.

Liepos 11 d.
Antano par. bažnyčioje at
laikytos pamaldos. Vargoni
ninkai bei Sasnausko choro 
garbingi giesmininkai kad 
užgiedojo mišias, tai net 
šiurpas perėjo per kūną! dą ir sudainuoti tą kantatą. 
Garbė komp. A. S. Pociui, 
vadovui, ir visiems vargoni- kad ir didžiausio nuovargio!

šventė už- 
dainomis ir

Cicero šv.

centro 
pirm.

Chicagiečiai tiek linksmi,

Šeštadienio rytą 4:30 vai. 
teko palikti minkštą ponų 
Janušauskų lovą ir keliaut 
atgal. Ponai Janušauskai 
pagamino pusryčius ir išlei
do, linkėdami laimingos ke
lionės. Nuvykau pasiimt sa
vo choro delegato B. Krišta- 
ponio, O. Sleider ir P. Mor
kūno. Atvažiavome į Pitts- 
burghą 3:30 vai. popiet. Su
siradome šv. Kazimiero par. 
varg. Kazį Bazį, kurs mano 
bendrakeleiviams parūpino 
nakvynę pas TainkėvičiuS, 
K. Krušinsko pažįstamus, o 
mane priėmė pas save; 
mums visiems iškėlė puikią 
vakarienę p. Bazienė. Po mi
šių papusryčiavdm ir pali
kom Pittsburghą 16:36 vai.; 
o Brooklyną pasiekėme 11 
vai. naktį.

Chicagoj buvimas vienos 
savaitės atrodė kaip viena 
diena.
geros 
artimo 
gumą.

Labai ačiū visiems 
širdies žmonėms už 
priėmimą ir vaišin-

Pr. A. Dulke.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

g 423 Metropolitan Avė.. c 
$ Brooklyn, N. Y.Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 76 

Beverage Control Law at 
Borough

Kings, to

PHILIP
Ave.,

been

Ave., of Brooklyn, 
be consumed on the

BLUME
Brooklyn, N. Y. EVergreen 8-9770

Phone STagg 2-0783
Night HAveineyer 8-1158

i

Ar žmogus darbuojas to
bulindamas save, ar išplėtęs 
savo veikimą, įkvepia gyvy
bės ir judėjimo negyva jai 
medžiagai — abejais atve
jais jo darbas yra tas pats: 
jis stato žmonėms pavyz
džius. — Mykolas Angelas.

HAVEMEYĖR 8-0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
’ė an ė'n u e

Beer, Wine, Liquor
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E 96 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn, County of Kings. 

BENJAMIN B. STEINBERG
471 Sackman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8072 Las been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1224—8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

PARK TAVERN, INC.
1224—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2908 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1270 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSE ALBERT
1270 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 959 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, tc be consumed on the

FRANK DOLANSKY
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 76

315
County of 
premises.

345 Myrtle

NOTICE 
EB 3263 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1120 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

PHILIP LOPEDOTA
A. & P. PIZZERIA

1120 Nostrand Ave.,’ Brooklyn, N. Y.

is

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E 95 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn, County of Kings.

JAKE SUDLER
315 Christopher Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 735 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1620 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BEN GREENBERG. INC.
1620 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 899 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
189 Nassau Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ARTHUR KEENAN RESTAURANT 
189 Nassau

NOTICE is 
EB731 has
to sell beer at 
of the Alcoholic 
701—Blake 
County of 
premises.

701 Blake

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 1270 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4911 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK A. YOUNG & JOSEPH BLAZE 
Avenue D Bar & Grill

<1911 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 798 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage. Control Law at 
•18 Gold Street, Borough bf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VALERIE SIRUTIS
48 Gold St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9218 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 Rochester Ave., 
Cotinty of Kings, to 
premises.

MRS. BERTHA F. ŠTEINfiERG 
128 Rochester Ave., Brooklyn,

Section 75
i.. t

Borough of Brooklyne 
be consumed off the

Irboklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10671 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Hoyt Street, 
County of Kings, 
premises.

262 Hoyt Street,

NOTICE is hereby given that License. Jlo. 
GB 4604 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7!j 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Bayridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA C. TIETJEN
638 Bayridge Ave., Brooklyn, N. Y.

NQTICE . is hereby given that License No. 
GB 8574 has been issiled to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beyeraįęe Control ..Law ilt 
41 Lewis Ave.,' Borough of .Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed dtf the 
premises.

41 Lewis

NOTICE
GB 9613 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
172 Prospect Park, S. W., Borough of Brook
lyn, Cotinty of Kings, to be consumed off 
the premises.

. SAMUĘL PONEtLI
172 Prospect Park; S. W. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10251 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
420 New Jersey Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

420 New

NOTICE 
GB 10719 
to Sell ___ ... ------ ------ --------- ..
oi the Alcoholic Beverage Control Law at 
1466—86lh. Street, BofoUgh of Brooklyn, 
County of kings, to lie consumed off the 
premises.

JOSEPH gABeO 
. , Service Food Store ,

1466—86th Si:, Brooklyn, bj. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10042 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4023 Avenue J. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HERMAN KUNOFSKY 
& RUBIN KUNOFSKY 

4023 Avenue J, Brooklyn,

NOTICE i2 lieretiy giv^h that License No. 
GB9912 has been issued to the Undersigned 
to sell beer al retail (indei S.cctlon 75 
of the Alcoholic Beverage Control Laxy at 
2706 Farragut Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY ALWEIL
2706 Farragut Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8051 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1251-3 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, Cotinty of Kings, to be consumed 
on the premises,

JOHN P. McCARREN, INC. 
1251-3 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7765 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and llqtlor at retail under 
Section 1B2‘A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 205 Park AvenUe, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN RAVELLI 
Park Avenue Restaurant 
Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

75

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

jfeRRY ŠPURTIEI.LO
Street, BrooRlyri, N. Y.

JOSEPH FITELSON
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

TEME SHIFTMAN
Jersey Ave., Brooklyn, N. Y.

Is hereby given that License No. 
has been Issued to the undersigned 

beer at retail under Section 75 
t 

of Brooklyn,

N.

295 Park

NOTICE
GB 4896 ____________  __ __________
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
560 Morgan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY WILSHUSEN and 
JAKOB BURFEIND

560 Morgan Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4889 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
776-a Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VIETS and PAPE 
776-a Franklin Avenge, Prooklyn, N. Y.

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas
....

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10667 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
335 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
pferniseS;
HARRY ZABITZ and LEO ROGENSTEIN 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4537 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
376—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY PRETORIUS 
376—5(11 Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10519 has been issued to the Undersigned 
to Sell beer at retail under Section 75 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to ho consumed off the 
premises.

GEORGE SONDEJ
169 Norman Avenue, Brookiyil, N, Y.

NOTICE is hereby given lhat License No. 
' GB 4160 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Kingsland Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS LOMBARDI
29 Kingsland AvenUe, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9717 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 76- of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
151 Norman Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, lb be consumed off the 
premises.

FRANK SWIERSK! 
Acirema Grocery Store

154 Norman Avenue Brooklyn, N. Y<

NOTICE is hereby given that License No. 
Ell 762 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Severago Control Law at 
1102 A vende V, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN DellART
1102 Avenue V, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3145 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
205 Lee Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

PETER PESCE
265 Lee Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 2816 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
502 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PETER STURGIS
502 Broadway, Brooklyn, N. Y.

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 

vuslo 107 Union Avenue.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. - 
(Williamsburgh Bridge Plaza*

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1228 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
251 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY RUIZ and PEDRO LAJE SAYA 
251 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2263 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
974 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH HAMERMAN
974 Blake Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9238 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Bond Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN MARAGNI 
Martin’s Food Market

169 Bond Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10254 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
722 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MAKSIAN and 
CHARLES BANDZIAN

722 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that license No. 
GB 7919 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3705 Flatlands Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEON TAUBER
3705 Flatlands Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10597 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
338 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK F. DOSWALD
838 Reid Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4874 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9519 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID BREDIN
9519 Fourth Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10191 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
509 Coney Island Ave., Borough of Brookyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID KATZ 
Prospect Food Centre

509 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. I 
EB 835 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
806—43rd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
CO-OPERATIVE TRADING ASS’N, INC. I 

806—43rd Street, Brooklyn, N. Y. 1

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3187 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
25 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY COHEN

25

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10674 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2905 Fort Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

GEORGE H. KOCH
2905 Fort Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

Broadway Coffee Pot
Broadway, Brooklyn, N. Y. 459 Grand

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1149 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
459 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BLODSI BALSIS
Street, Brooklyn, K. Y.
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V. J. ATSIMAINYMO PARAPIJOS

KARNAVALAS
Rugpiučio-Aug. 13-22 d. IMTINAI 
kampas CJrand, Flushing ir Willow Avės. 

MASPETH, L. L, N. Y.

MASPETHO ŽINUTĖS

Maspetho lietuvių parapi
ja iškilmingai atidaro savo 
metinį lauko karnavalą vi
dury miesto, Maspethe, 
kampas Grand, Flushing ir 
Willow Avės., šeštadienį, 
rugpiūčio 13 d. 7 vai. vak. 
Karnavalas bus uždarytas 
kito sekmadienio vakare, 
rugp. 21 d. Šiemet Maspetho 
karnavalas pramatomas, 
kaip vienas iš prašmatniau
sių visų parengimų. Žmonės 
aukojo gražius daiktus kar
navalo lankytojams išlaimė- 
ti; be to, kiekvieną vakarą 
11 vai. bus leidžiami stam
būs laimėjimai; bilietukai 
bus geri kiekvienam vaka
rui.

O jau visokių kitų laimės 
bandymų tik mūsų karnava
le atsilankę galėsite 
tyti ir pasinaudoti, 
čiam visus.

Karnavalą surengė
me dirba sekančios draugi
jos: Šv. Vardo, šv. Rožan
čiaus, Moterų Sąjunga, Al
toriaus, Šv. Vincento Labd., 
Lietuvos Vyčių 110 kuopa, 
Parap. Sporto Atletų klubas, 
Tretininkai, Lietuvių Pilie
čių klubas, abudu parapijos 
chorai.

Karnavale kiekvieną va
karą bus žaidimai — šokiai 
prie geros muzikos. Garsia
kalbiai bus naudojami vi
siems pranešimams. Visi 
skubinkite į Maspetho lietu
vių karnavalą.

Noriu miego, 
Vrubliauskui 

armonika. Garbė 
šioms šokėjoms, 

šypsena veiduose

pama-
Kvie-

ir ja-

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Piknikas pavyko
Pereitą sekmadienį para

pijos piknikas gražiai pavy
ko. Publikos būtų buvę dau
giau, jeigu nebūtų sutrukdęs 
lietus. Brooklyno pakraš
čiais smarkiai lijo (Flat
bush, So. Brooklyn ir kitur) 
kaip tik tuo laiku, kai į pik
niką reikėjo važiuoti, bet 
Maspethe nė lašo lietaus ne
buvo ir piknikas ėjo gražio
je nuotaikoje.

Vakarop prasidėjo pro
grama, kurią sudarė: šokiai, 
sportas ir dainos. Reikia pa
stebėti, kad choristės, dvi 
sesutės Tamošaitytės ir Pu- 
žauskytės, apsirengę lietu
viškais rūbais, gražiai pašo-

ko tautiškus šokius: suktinį, 
klumpakojį, 
choristui 
grojant 
priklauso 
kurios su
gražiai atliko savo pareigą 
suteikdamos publikai pasi
gerėjimą. Daug juoko buvo 
iš mažųjų (4 berniukai ir 4 
mergaitės) „pajaus” kontes- 
to valgyme, neliečiant su 
rankutėmis. Storų moterų 
lenktynes irgi pirmą kartą 
teko matyti. Neatsiliko ir 
mažieji lenktynėse. Merginų 
lenktynių laimėtojoms auko
jo po $1.00 p. Aleksiejus ir 
kun. Petrauskas. Maišuos 
bėgimas irgi buvo savotiš
kas; bet svarbiausias buvo 
žemaičių ir kapsų virvės 
traukimas, iš abiejų pusių 
buvo po 12 vyrų. Laimėjo 
žemaičiai. Ne be reikalo ir 
šią parapiją vadina žemai
čių. Visiems laimėtojams 
duotos dovanos, kurias au
kojo B. Brundzienė, o už vir
vės traukimą ir moterų bė
gimą dovanas aukojo M. 
Vensevičienė.

Karaliene išrinkta M. Pau- 
lionytė, kuri gavo 2359 bal
sus; Ona Zajankauskaitė — 
1584, B. Brundzienė — 1225. 
Karaliaus vainikas teko pa
čiam klebonui, kuris gavo 
3025 balsus, kun. Petraus
kas — 2652, bet savo garbę 
buvo perleidę kitiems.

Ūpas pas visus buvo labai 
geras. Į vakarą buvo dau
giau jaunimo prisirinkę, ku
rie linksmai šoko.

Matėsi ir svečių kunigų: 
Lekešius, Kartavičius ir 
Masiulis. Pagirtina, kad 
žmonės taip uoliai remia sa
vo parapiją. Rep.

Choro išvažiavimas
Šį sekmadienį parapijos 

didysis choras turi savo iš
važiavimą į Long Branch, 
N. J., prie marių, p. Žukaus
kų vasarvietėj. Važiuoja lai
vu ir traukiniu. Kaštuoja 
$1.25. Išvažiuoja po 8 vai. 
mišių. Kas norėtų iš pašali
nių važiuoti kartu su choru, 
lai būna pas bažnyčią, 207 
York St., tuoj po 8 vai. mi- v • šių.

Užgavo žaibas
Pereitą sekmadienį apie 

2:30 vai. Riis Park, N. Y.

užėjo didelė audra, kur žai
bas užgavo keliolika besi
maudančių žmonių. 3 užmuš
ti, kiti sužeisti. Tarp sužeis
tųjų yra ir šv. Jurgio para
pijiečių p. Meilūnų duktė Bi
rutė, 20 m., kurios paveiks
las buvo angliškuose laikra
ščiuose. Pavojaus gyvybei 
nėra.

galima gauti Angelų Kara
lienės par. klebonijoje.

Kas nori važiuoti per gra
žias Hudsono upės apylin
kes, tegu pasiskubina įsigy
ti bilietą. Visi turės daug 
malonumo. Tą dieną Glen- 
forde bus
kilmėmis ir apeigomis ati
darytas

atitinkamomis iš-

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

Šį sekmadienį, rugp. 14 d., 
per 9 vai. mišias šv. Vardo 
draugija priims bendrai Ko
muniją. Tuoj po mišių para
pijos salėje įvyks mėnesinis 
susirinkimas. Visi nariai 
prašomi dalyvauti bendroj 
Komunijoj ir susirinkime.

Valdyba.

MIRĖ

Jonas Kuniskis, 57 m. am
žiaus, gyv. 75 Somers St., 
Brooklyne, mirė sekmadie
nį, rugp. 7 d. Palaidotas 
rugp. 10 d. iš Apreiškimo 
par. bažnyčios į šv. Jono ka
pus. Velionis buvo žinomas 
siuvėjas, gyvenęs Brooklyne 
per keliasdešimt metų. Liko 
nuliūdusi sesuo Dilgienė.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

SUSIRINKIMAS

Mot. S-gos 29 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, rugpiūčio 17 d. 8 
vai. vak Apreiškimo par. sa
lėje. Visos narės prašomos 
atsilankyti ir savo mėnesi
nius mokesčius užsimokėti.

Rast.

IŠVAŽIAVIMAS

Mot. S-gos 29 kp. antras 
išvažiavimas įvyks sekma
dienį, rugpiūčio 21 d., 1 vai. 
popiet, Forest parke. Visi 
kviečiami atsilankyti.

IŠVAŽIAVIMAS Į GLEN- 
FORDO VASARVIETĘ

naujai įrengtas 
maudymosi baseinas.

METINIS BALIUS

me-Šv. Jurgio dr-ja savo 
tinį balių turės lapkričio 26 
d. Grand Paradise salėje. 
Dr-ja prašo kitas draugijas 
tą dieną neturėti savo pra
mogų.

S. Zubavičius.

ŠV. VARDO VYRAMS

Apreiškimo par. šv. Var
do vyrai šį sekmadienį, rug
piūčio 14 d., per 8 vai. mi
šias turės bendrą Komuniją. 
Visi vyrai kviečiami.

LAKŪNO PRIIMTUVĖS

Praeitą ketvirtadienį iš 
Airijos grįžo lakūnas Doug
las Corrigan, kurs savo 9 
metų orlaiviu nulėkė į Airi
ją, pagal jo tvirtinimą, „per 
klaidą”. Lakūnas labai nuo
širdžiai sutiktas daugtūks- 
tantinės minios uoste, o ry
tojaus dieną suruoštas jo 
garbei paradas miesto gat
vėmis į miesto rotušę, kur 
New Yorko vardu jį pasvei
kino mayoras La Guardia. 
Po pietų lakūnui pagerbti 
suruoštas paradas Brookly
ne. Vakare lakūnas turėjo 
atsilankyti dar į dvejas iš
kilmes.
džioje 
priėmė

Šios savaitės pra- 
lakūną iškilmingai 
Bostone ir Newarke.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

lai-

Šokiai kiekvieną vakarą 
Įėjimas dykai

ĮVAIRŪS LAIMĖJIMAI KIEKVIENĄ DIENĄ 

VISOKIOS PRAŠMATNYBĖS — ĮVAIRENYBĖS

PELNAS PARAPIJOS SKOLOMS APMOKĖTI

Visi Maspetho ir apylinkės lietuviai esate kviečiami da
lyvauti šiame Karnavale, kurs bus atvirame ore. Vieta di
delė, graži, tai visiems bus malonu linksmai laiką praleisti.

Ateik pats ir atsivesk savo draugus.

Išmėginsi savo laimę įvairiausiais laimėjimais.

jiems tas taip patiko, kad 
niekas negali jų nuo van
dens atskirti.

Brooklyno politikai pra
mato, kad sujungus požemi
nius ir viršutinius miesto 
geležinkelius, visi viršutiniai 
geležinkeliai (elevators) bus 
nugriauti.

Williamsburgho naujuose 
namuose nėra automobi
liams garažų. Pora gyvento
jų paprašė, kad jiems pa
statytų garažus. Valdininkai 
atsakė, kad gyventojai gara
žų nenorėtų, nes jų negaus. 
Be to, kurie gali automobi
lių turėti, tai gali ir garažus 
pasistatyti nuošaliai ir 
kraustytis iš namų, nes nau
jieji namai pastatyti tik 
tiems, kurie negali aukštos 
nuomos mokėti.

Walter Wojcik, 21 metų, 
bedarbis, prasiskolino ir bu
vo priverstas išsikraustyti 
iš namų. Į jo teismą atvyko 
ir žmona, kuri nusivedė du 
savo mažus vaikučius ir juos 
ten paliko. Po kiek laiko su
gauta aiškinosi, kad netu
rinti nei pati ką valgyti, nei 
ką savo vaikams duoti, tad 
palikusi teisme vaikus. Tei
smas privertė vyrą rūpintis 
savo šeima ir jis pažadėjo 
duoti kas savaitę 14 dol. 
žmonai ir 2 vaikučiams už
laikyti. Wojcik yra lenkai. I

Praeitą sekmadienį Riis 
Park, Rockaway, maudymo
si metu perkūnas užmušė 3 
žmones ir 16 gerokai sužei
dė. Perkūnijos metu labai 
pavojinga būti vandenyje ar 
šlapioje vietoje.

GREAT NECK, L. I.

Federacijos mėnesiniame 
susirinkime nutarta pasam
dyti autobusą ir organizuo
tai nuvažiuot iš Great Necko 
į kun. J. Balkūno sutiktuvių 
vakarienę, kuri bus rugpiū
čio 23 d., Maspethe. Taigi, 
Federacijos nariai ir Great 
Necko katalikai, kurie nori
te važiuoti, prašom pamaty
ti komiteto narį ir jums bus 
vieta autobuse. Važiavimas 
bus dykai, bet vakarienės bi
lietas kainuos 1 dol. Vasi
liauskas ir Blužonis tvarko.

Vyčiai nutarė važiuoti šį 
sekmadienį į Jones Beach ir 
praleisti smagų laiką mau
dynėse ir piknikaujant. Visi 
jauni susitarkim važiuoti 
drauge kaip gražus būrelis

lietuvių jaunimo. Kviečiam 
ir savo tėvus važiuoti sykiu; 
visi gražiai laiką praleisim. 
Išvažiuosim 8 vai. ryte.

Vietinis.

PAIEŠKOMI

Morta, Jieva ir Stanislo
vas JAKUBAUSKAI, Lau
ryno arba Raulo Jakubaus
ko ir Mortos Senutaitės vai
kai. Jiems prikląuso dalis jų 
mirusio dėdės Jono Jaku
bausko palikimo. Ieškomi 
asmenys arba apie juos žiną 
prašomi atsiliepti į Lietuvos 
Generalinį Konsulatą, 16 
West 75 Steet, New York,

Daugiausia žinių iš Lietu
vos rasi AMERIKOJE.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

-------------- |
VALANDOS:

8—10 ryte ||
i-a p. p. ;
6—8 vak.

Šventadieniais susttarui
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

DJ4 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 P. P. ’•
fl—8 vak.
Ir pagal sutarti

Tel.: MAnefleld fl-878?

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO 4th STREET

VALANDOS:
0—12 ryte Į
1— 8 vak. j
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GARSAS BAKERY, Inc.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lletuvlėką duoną, kelksus 
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, Siunčia Ir J kitus miestus.

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

Angely Karalienes Parapijos
AUTOBUSAIS IŠVAŽIAVIMAS

Rngpiučio - Aug. 21 d., 1938
Į Glenford Vasarvietę, Glenford, N. Y.

MAUDYMASIS, ŠOKIAI, PASIVAIKŠČIOJIMAS,

. SPORTAS IR ŽAIDIMAI
Gražiame miške bus galima pagrybauti. Tai bus maloniau
sia šių metų pramoga. Autobusai išeis nuo So. 4th ir 
Roebling gatvių (Brooklyne) 7 valandą ryte.

Bilietas j abi puses tik $1.75.

Brooklyno ir apylinkės 
lietuviams jau gerai žino
ma, kad nuo pernai Glenfor- 
de, N. Y. veikia trijų kunigų 
įsteigta vasarvietė, skiriama 
lietuvių jaunuoliams poil
siui. Nepaprastai gražios 
apylinkės, kalnuota aplinku
ma, tyras oras, maudymosi 
baseinas ir kiti vasarvietės 
patogumai užtikrina jauni
mui smagų vasaros poilsį, 
kurio prieglobstyje užsigrū
dinama mokslo metams.

Su šia vieta susipažinti, 
ja pasigėrėti ir joje smagiai 
paviešėti geriausia proga 
bus kitą sekmadienį, rugpiū
čio 21 d., kai įvyks autobusu 
išvažiavimas. Autobusas iš
eis nuo Angelų Karalienės 
par. bažnyčios 7 vai. ryte ir 
grįš tą pačią dieną vakare. 
Kelionė kaštuos tik 1 dol. 75 
c. Visi kviečiamų Bilietus

New Yorko apylinkė 
mėjo 18 milijonų dol. fede
ralinės valdžios paramos pi
nigų, kuriuos išleis viso
kiems miesto pagerinimams. 
Ypatingo dėmesio bus kreip
ta į vaikų žaidimų vietas.

Planuojama išleisti 10 mil. 
dol. pastatyti naujiems pi
giems namams netoli laivy
no vietos Brooklyne.

Prieš 5 savaites kasama
me iš New Yorko į Queens, 
po East upe, tunely buvo 
sprogimas ir gaisras. Tą tu
nelį buvo užleidę vandeniu. 
Tikima, kad ugnis jau užge
sus ir dėl to darbas vėl pra
dėtas. Prie šio tunelio, kuris 
kaštuos apie 54 mil. dol., 
dirba apie 1500 darbininkų. 
Laukiama žinių iš Washing
ton© apie naują tunelį iš 
Battery parko, Manhattan į 
Brooklyną.

Vasaros karščiai visus pa
lietė. Štai, Prospect parko 
žvėrys pradėjo maudynes ir

Tą pačią dieną Coney Is
land maudynių dalyviams 
buvo kitas įvykis. Sugedęs 
orlaivis, skraidąs dausose 
su skelbimais, nusileido pa
jūrio aikštėje. Lakūnas leng
vai susižeidė, kai orlaivis, 
pasiekęs tvorą, per ją persi
vertė ir apsivertė.

New Yorke, Harlemo sek
cijoje, krautuvių savininkai 
buvo atsisakę priimti negrus 
darbininkus. Negrai protes
tavo pikietuodami. Galop, 
krautuvių savininkai pasi
davė ir davė negrams lygias 
teises su baltaisiais.

KAZYS ALEKSYNAS į

LIETUVIS DAILYDĖ
(Cabinet Maker)

j ■
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į senus namus iš lauko ir 
j vidaus.
1 Kainos prieinamos.
I Visasdarbas 
Į garantuojamas.

Reikale kreipkitės:
Į 544 Grand St., Brooklyn, N. Y. I 
i Tel. EVergreen 7-5906
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Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie 16 geriausios Smetonos. ALUS 16 geriausių 

bravorų Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

* J. GINKUS
495 Grand Street. Brooklyn, N. Y.

aWtfkVX

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER 

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
Maspeth, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS JALINSKAS) 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Graži, modemlėka 6arvojlmui koplycū.a ir poilsiui gražus kambariai duodama 

nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prielnąmoe

84-0? Jamaica Ave., , Brooklyn, N. Y.
(Prie FOREST PARKWAY)

Tel. Elizabeth 2-8661
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Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

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