
mimo. Kviečiam 
us važiuoti sykiu; 
i laiką prakišim. 
18 vai ryte.

Vietinis.

ŠTAI KAIP
Svarbūs seimai.
Grąžins teises.
Lenkų opozicija.
Didelis žygis.
Be lietuvių kalbos?

” A. MET. KATALIKŲ VISUO
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRASTIS

ETNA KAS PENKIADIENĮ.

METAI VI

IEŠKOMI

ieva ir Stamslo-
BAUSKAI, Lau- 
Raulo Jakubaus- 

)S Semitaitės vai- 
priklauso dalis ją 
jdės Jono Jaku- 
likimo. Ieškomi
ba apie juos žiną 
liliepti j Lietuvos 

Konsulatą, 16 |
:eet, New York,

Kitą savaitę New Yorke 
įvyks Kunigų Vienybės sei
mas, kurio reikšmingi nuta
rimai turės nepaprastos įta
kos visame lietuvių visuo
meniniame gyvenime. Svei
kindami šį seimą, iš širdies 
linkime jam geriausio pasi
sekimo. Tikime, kad šis sei
mas jo dalyviams bus labai 
įdomus, nes ką tik sugrį
žęs centro pirmininkas, kun. 
Balkūnas, aišku, turės labai 
svarbių dalykų papasakoti.

Tokiu pat nuoširdumu 
sveikiname mokslus einan
čiam jaunimui paremti Mo
tinėlės draugijos seimą, į- 
vykstantį tuo pat laiku, kaip 
ir Kunigų Vienybės. Motinė
lė praeityje atliko milžiniš
kus darbus, pagelbėdama 
jaunuoliams pasiekti aukš
tųjų mokslų viršūnių; jos 
daugelis paremtųjų šiandie 
užima svarbias visuomenėje 
vietas. Motinėlė per praei
tus metus stipriau parėmė 
seselių vienuolių pastangas 
studijuoti lietuvių kalbą Lie
tuvoje ir tuomi pasiruošti 
savo darbui tarp lietuvių iš
eivių vaikų.

Entered as Second - Class matter March 16, 1934 at the Post 
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Brooklyn, N. Y.

Ministeris pirmininkas 
kun. Mironas XX Amžiaus 
dienraščiui dėl teologijos fi
losofijos fakulteto pareiškė, 
kad vyriausybės pasiūlyme 
Vatikanui „teologijos sky
rius paliekamas be pakeiti
mų, o filosofijos skyriaus 
faktina padėtis praplečiama 
— grįžtama prie to, ką turė
jo prieš reformą, diplomai 
įteisinami”.

Šis pareiškimas duoda vil
čių, kad katalikai gali tikė
tis susilaukti tų teisių, ku
rias jie turėjo per daugelį 
metų. Tas pareiškimas taip 
pat pateisina lietuvių kata
likų amerikiečių organizuo
tos visuomenės pernykštį 
bendrą pareiškimą. Tada 
tautininkiškoji spauda buvo 
paleidusi visą savo „galybę”, 
tačiau, kur jie dabar žiūrės, 
ne mums sprąsti.
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Brooklyn, N.

Lenkų opoziciniai nusitei
kusi spauda nemažai rašo 
apie Lenkijos dabartinės 
vyriausybės politiką, per
sunktą dideliu žiaurumu 
tautinėms mažumoms. Esą 
neabejotinų žinių, kad pulk. 
Prystoras ir gen. Želigov
skis, kaip rašo Lietuvos Ži
nios, lankėsi pas premjerą 
Slavoj-Skladkovskį ir griež
tai reikalavo atšaukti Lietu
vių mokslo draugijos užda
rymą. Tačiau savo politikoje 
labai užsispyrusiai laikosi 
užsienio reikalų ministeris 
pulk. Beckas. Beveik nėra: 
savaitės, kurioje Vilniaus | 
lietuviai nesulauktų naujų 
skriaudų.

Prezidento agitacija
Prezidentas Roosevelt, su

grįžęs iš savo kelionės po 
Ramųjį vandenyną, grįžo 
visai neramus. Jis veikliai 
dalyvauja ir demokratų par
tijos pirminių balsavimų 
agitacijoje, ragindamas de
mokratus už tuos asmenis, 
kurie buvo ištikimi visiems 
prezidento siūlymams. Jis 
labai griežtai pasisakė prieš 
Georgia valst. senatorių 
George, kurs senate išbuvo 
jau 16 metų ir rėmė Kon
grese beveik visus Roose- 
velto siūlymus, išskyrus rei
kalavimą padidinti Vyriau
sio Teismo teisėjų skaičių ir 
dar du siūlymus. Šios savai
tės pradžioje Roosevelt iš
ėjo prieš Maryland senato
rių Tydings ir New Yorko 
16-to • distr. atstovą O’Con
nor.
Vokiečių pirmenybė

Praeitą savaitę keturi vo
kiečių lakūnai dideliu ketu
rių motorų orlaiviu atlėkė iš 
Vokietijos į New Yorką be 
sustojimo beveik per 26 va
landas, o atgal tuo pačiu or
laiviu grįžo per 19 vai. 55 
min. Orlaivis būsiąs skiria
mas pašto susisiekimui tarp 
Europos ir Amerikos palai
kyti. Minėtai kelionei vokie
čių lakūnai pasiruošę tyliai, 
be jokių ypatingų pasigarsi- 
nimų. Jie, matyti, pasekė 
amerikiečio Hughes pavyz
džiu.
Taikos derybos

Rusijos ir Japonijos vy
riausybės turėjo pasitari
mus dėl įvykusių kovų Sibi
ro pakraščiuose. Pasitarimų 
metu įvyko naujų, tik ma
žesnių, susirėmimų, tačiau 
jie nenutraukė paskelbtos 
laikinos taikos.

Japonų kovos prieš kinus 
praeitą savaitę nedavė nau
jų laimėjimų. Japonai labai 
susirūpinę savo smunkančia 
prekyba; jie mažai ką užsie
niui parduoda, o pirkti turi 
labai daug.

Trejų metų sukaktis
Rugpjūčio 15 d. sukako 

lygiai 3 metai, kai pradėjo 
veikti Socialinio Saugumo 
įstatymas, kuriuo naudojasi 
apie 40 milijonų darbininkų.

Šią savaitę iš Lietuvos su
grįžo Chicagos Pirmyn cho
ras, kurs dideliu pasisekimu 
lankėsi Tėvynėje ir visur 
ten maloniai lauktas ir pri-
imtas, šiaip ar'taip, Pirmyn 
choras padarė didelį kultū
rinį žygį, kurs turės susi
laukti gražių pakartojimų. 
Ko dažniau ir daugiau mūši] 
jaunimas organizuotai lan
kysis Lietuvoje, tuo bus 
lengviau palaikyti jame lie
tuvybę.

Ir vėl spaudoje pasisakyta 
dėl lietuvių kalbos, tos stam
biausios priemonės ir sąly

gos lietuvybei palaikyti. No
rima įrodinėti, kad ir be lie
tuvių kalbos galima išlikti ir 
būti lietuviu. Pavyzdžiu nu
rodomi žydai ir airiai. Bet 
tie pavyzdžiai visai lietu
viams netinkami.

Amerikiečių lietuvių nie
kas nepersekioja. Airiai ke
lis šimtmečius kentė anglų 
priespaudą. Žydai ir dabar 
beveik visur nekenčiami. 
Tad žydus ir airius tautinėje 
ištikimybėje išlaikė jų nuo
latinės kovos dėl tautinio 
būvio.- Lietuvius amerikie-
čius kaip tik jungia bendros 
pastangos palaikyti lietuviš
kumą, o kaip gi suprasi lie
tuviškumą be lietuvių kal
bos. Kol dar nevėlu, kol dar 
vyresnieji tebestovi sargy
bos bokštuose, visai ne lai
kas kalbėti, kad įmanoma 
užlaikyti lietuvybę be lietu
vių kalbos. Bent šiuo metu 
neverta daryti jokių kom
promisų. Eikime į jaunimą 
su lietuvių kalba, su lietu
viška daina!

Vokiečių manevrai
Praeitą savaitę Europoje 

daug baimės sudarė turėję 
įvykti vokiečių kariuomenės 
metiniai rudeniniai manev
rai. Buvo gandų, kad ma
nevruos dalyvaus per mili
jonas karių atsarginių, ėjo 
gandai, kad rekvizuoti pri
vatūs automobiliai, sunkve
žimiai ir pan. Prancūzai su 
anglais rimtai sekė Vokieti
jos būklę, nes manyta, kad 
vokiečiai gali užpulti Čeko
slovakiją manevrų priedan
goje, bet tie visi gandai 
taip ir liko gandais. Čeko
slovakijos vyriausybė laikė
si labai nuosaikiai. Prahoje 
dar lankosi anglų lordas, 
kurs stebi vidaus padėtį, 
matosi su sudėtų vokiečių 
atsakingais asmenimis, ta
riasi su vyriausybe ir apie 
savo patirtas žinias tuojau 
praneša Anglijos vyriausy
bei.
Orlaivių nelaimė

Čekoslovakų didelis orlai
vis, vežęs 16 asmenų, už
kliudė Vokietijoje kalną per 
miglas ir sudužo. Visi kelei
viai ir tarnautojai užmušti. 
Nelaimingųjų skaičiuje buvo 
du jauni amerikiečiai, pra
leidę Europoje medaus mė
nesį.

Šios savaitės pradžioje or
laivių nelaimėje Kaliforni
jos pakraščiuose užsimušė 
7 karo lakūnai.
Padėtis pietuose

Prezidento sudaryta ko
misija pietinių valstybių 
ekonominei padėčiai ištirti 
praeitą savaitę užbaigė savo 
tyrinėjimų darbą ir viešai 
paskelbė savo sudarytus 
duomenis. Tyrinėjimai paro
dė, kad šioje šalyje liūd
niausia ekonominė padėtis 
yra pietuose. Kiekvienam 
gyventojui ten, vidutiniškai, 
metinių pajamų tenka 314 
dol., kai tuo tarpu kitose da
lyse tos apytikrios metinės 
žmogaus pajamos siekia 604 
dol. Pietinėse valstybėse gy
ventojų butai tiesiog apver
ktinoje padėtyje; pakenčia
mų gyvenimo sąlygų reika
lui ten esą būtinai reikalin
ga naujų namų keturiems 
milijonams šeimų,
Mirė kun. Hlinka

Rugpiūčio 16 d. mirė Če
koslovakijos autonominės 
slovakų partijos vadas kun. 
Andrius Hlinka, 73 metų 
amžiaus. Per 40 metų jis 
vadovavo savo sukurtai par
tijai, kuri kovojo prieš Aus
trijos Vengrijos priespaudą, 
o atgavus nepriklausomybę 
jis vėl griežtai reikalavo 
slovakams autonominių tei
sių. Mirties patale jis susi
laukė premjero Hodzos, irgi 
slovako, telegramos. Hodza 
buvo Hlinkos politinis prie
šas, tačiau vertino Hlinką, 
kaip nuoširdų patrijotą ir 
švarios sąžinės žmogų.

VOKIETIJOS VYSKUPAI 
POSĖDŽIAUJA

Fulda. — Čia susirinko 
Vokietijos katalikų vysku
pai. Posėdžiams vadovauja 
kardinolas Bertram. Pasita
rimuose nedalyvauja Austri
jos vyskupai, kurie turės sa
vo susirinkimą visai atski
rai.

VATIKANO LAIKRAŠTIS 
APIE PAVASARININKŲ 

KONGRESĄ

Vatikano dienraštis L’Os- 
servatore Romano apie pa
vasarininkų jubiliejinį kon
gresą rašė net dviejuose nu
meriuose. Nr. 155 specialus 
minėto laikraščio korespon
dentas pastebėjęs, kad ener
gingų pavasarininkų veikėjų 
Federacijos pirmininko dr. 
J. Leimono ir Federacijos 
garbės pirmininko prof. J. 
Ereto pritaikyti nauji veiki
mo metodai ir didelė inicia
tyva pasiekė puikiausių re
zultatų, gražiai aprašo spor
tininkų pasirodymą ir gra
žias tūkstančių vėliavų eity
nes prie Nežinomojo Karei
vio kapo, prie kurio jauni
mas prisiekė meilę ir ištiki
mybę savo Tėvynei. Kores
pondento dėmesį taip pat at
kreipė 20,000 jaunuolių cho
ras, recitavęs iškilmingųjų 
pamaldų giesmes ir maldas.

158 Nr. Kongreso aprašy
mui skirtas beveik visas, 
gausiai kongreso vaizdais 
iliustruotas L’Osservatore 
Romano puslapis. Pradžioje 
pastebėjęs, kad šiuo kongre
su Lietuva, tas ramusis ir 
pasakingasis, darbštusis ir 
derlingasis kraštas, parodė 
ko vertas yra jo jaunimas, 
reiškia džiaugsmą, kad kon
gresui neliko nejautri ir Lie
tuvos vyriausybė: jame da
lyvavo ir kalbas pasakė tei
singumo ministeris p. Ma
siulis, krašto apsaugos mi
nisteris ir karjpomenės va
das generolas Raštikis. Ko
respondentui ypač gilų įspū
dį padarė kaimo jaunuolio 
pasakyta kalba prie Nežino
mo Kareivio kapo, esančio 
tarp labai būdingų Lietuvos 
kryžių. „Jis mažai pasakė 
žodžių, bet jais visus sujau
dino”, — rašo koresponden
tas. — „Ne tik pats suva
žiavęs jaunimas, bet ir mies
to gyventojai jo žodžių klau
sėsi giliai susikaupę”.

KOMUNISTAI SUDARĖ
SAVO SĄRAŠĄ

New York. — Komunistų 
partijos komitetas sudarė 
savo kandidatų sąrašą būsi
miems rudens rinkimams 
New Yorko valstybėje. Iš 
viso kandidatų paskelbta 
110 ir jie paskirti visoms 
vietoms. Jų kandidatas gu
bernatoriaus vietai yra par- 

! tijos komiteto pirm. Izrael 
Amter.

Kadangi komunistų par
tija neturi teisėtos padėties 
šioje valstybėje, tad visų jos 
kahdidatų reikalu turės būti 
surinktas atitinkamas skai
čius prašymams parašų.

MEKSIKOS PREZIDEN
TAS ANTRAM TERMINUI

Meksikos Miestas. — Mek
sikoje tarp prezidento Car
denas šalininkų vyksta ju
dėjimas, kad prezidentas 
Cardenas sutiktų būti kan
didatu antram terminui, tai 
yra, sekantiems šešeriems 
metams. Meksikoje jau buvo 
susidaręs paprotys rinkti 
prezidentą tik vienam ter
minui, tačiau meksikiečiai 
dideliu susidomėjimu seka 
amerikiečių demokratų pa
stangas už prezidento Roo- 
sevelto rinkimą trečiam ter
minui.

DARBININKŲ ŠVENTĖ

Kaunas. — Rugpiūčio 14 i 
— 15 dienomis čia įvyko di
džiulė darbininkų ir tarnau
tojų šventė, turėjusi sporto 
olimpijadą ir dainų progra
mą. Šventėje dalyvavo iki 
20,000 asmenų, atvykusių iš 
įvairių Lietuvos dalių. Dar
bininkų delegacija uždėjo 
vainiką ant Nežinomojo Ka
reivio kapo.

Tvarkinga eisena darbi
ninkai nuvyko pas Valstybės 
Prezidentą pasveikinti. Pre
zidentas savo kalboje pažy
mėjo darbo vertę ir jo mora
linę reikšmę, nurodė darbi
ninkų reikšmę Lietuvos lai
svei ir nepriklausomybei at
gauti ir jų pastangas tai ne
priklausomybei išlaikyti; 
visiems darbininkams linkė
jo geriausios kloties.

SPORTININKAI IŠVYKO

Kaunas. — Rugp. 14 d. lie
tuviai amer. sportininkai, iš- 
d. lietuviai amerikiečiai, iš
skyrus kelis, per Klaipėdą 
išvyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Jie labai nuošir
džiai išlydėti, reiškiant viltį 
vėl greitai Lietuvoje juos 
pamatyti.

AUTOBUSO NELAIMĖ

Kaunas. — Rugpiūčio 13 
d. vakare greitasis trauki
nys ties Vidukle užvažiavo 
keleivinį autobusą. Nelaimė
je du asmenys užmušti.

PRANCŪZAI LAUKIA SA
VO PINIGŲ KRIZĖS

Paryžius. — Paryžiaus 
birža turėjo žymių, kad 
prancūzų frankas gali susi
laukti naujos krizės. Rug
piūčio 16 d. franko verte 
buvo truputį mažesnė, nei 
dabartinės vyriausybės ne
seniai buvo pažadėtas ver
tės aukštis. Besiartinanti 
audra gali būti atidėta po
rai ar trims mėnesiams, bet 
vis dėlto ji atrodanti neiš
vengiama.

Į Prancūzijos franko ver
tę labai neigiamai paveikė 
gandai apie vokiečių padidė
jusį ginklavimąsi, apie jų 
grasinančius manevrus. Ne
kaip veikia ir neramumai 
Tolimuose Rytuose. Be to, 
Paryžiuje yra įvairiausių 
gandų ir ryšium su neseniai 
viešėjusio Amerikos iždo se
kretoriaus Morgenthau lan
kymus! esą žinių, kad Ame
rika, Anglija ir Prancūzija 
bendru susitarimu numažin
siančios savo pinigų vertę.

NUTEISTAS RABINAS

New York. — Rabinas 
Schmellner, 60 metų, nutei
stas ’^ejiems metama kalėji
mo už apgaudinėjimą savo 
tikybininkų, kuriems pada
ryta nuostolių už apie 635 
tūkst. dolerių. Jo sekretorė 
nuteista nuo 1 iki 2 metų 
kalėjimo.

LINDBERGH VIEŠI 
MASKVOJE

Maskva. — Pulk. Lind
bergh drauge su savo žmo
na atlėkė orlaiviu dalyvauti 
didelėje aviacijos šventėje. 
Pakeliui jie buvo sustoję 
Varšuvoje.

Sekretoriaus Hull Siūloma 
Taikos Programa

IŠ L. VYČIŲ SEIMO

Chicago. — L. Vyčių 26 
metinis seimas užsibaigė 
praeitą savaitę. Paskutinę 
posėdžių dieną išrinkta nau
ja centro valdyba tokio są
stato: pirm. adv. Kazys 
Paulauskas (Kearney, N. 
J.), vicepirm. Pr. Gudelis 
(Dayton, Ohio) ir Vikt. Ba- 
bilas (Norwood, Mass.), pro
tokolų sekr. Bronė Rimkiūtė 
(Cicero, III., finansų sekret. 
Irena Pakeltytė (Chicago), 
iždininkė Motika Petraitienė 
(Chicago), iždo globėjais 
Kazys Basanavičius (Jersey 
City, N. J.) ir An. Varnytė 
(Chicago).

Seimas susilaukė daug 
sveikinimų ir brangių sve
čių. Nutarta sugyvinti spor
to sąjūdį ir seimų metu tu
rėti sporto šventes. Kitas 
seimas nutarta šaukti Kear
ney, N. J.

JAPONAI GRASINA 
HANKOW

Šanchajus. — Japonų ka
riuomenės vadovybė pasiun
tė sustiprintas kariuomenės 
dalis, kurios skiriamos žy
giui prieš laikiną Kinijos 
sostinę Hankow. Prie Han
kow kinai esį subūrę apie 
milijoną kareivių, Ėurie pa
siryžę ginti iki paskutinių
jų-

Washington. — Valstybės 
sekretorius Hull per tarp
tautinę radijo programą 
pasakytoje kalboje pasiūlė 
septynių punktų pasaulinės 
teisės ir tarptautinės tvar
kos projektą. Jo svarbieji 
punktai yra šie:

1. Ekonominis atstaty
mas, užtikrinąs valstybinę 
ir tarpvalstybinę gerovę ir 
pastovumą tarp valstybių;

2. Laikytis tarptautinės 
teisės principų, kaip vado
vaujančių taisyklių tarptau
tiniams santykiams;

3. Pagarba ir laikymasis 
sutarčių, kurios keičiamos 
tik abipusiu susitarimu, lai
kantis geros valios;

4. Tarptautiniams gin
čams spręsti prisilaikoma 
tik taikos priemonių ir susi
laikant nuo jėgos;

5. Visos tautos apriboja 
ginklavimąsi ir palaipsniui 
jį mažina;

6: Artimas bendradarbia
vimas tarp valstybių atsto
vų, laisvas pasikeitimas pro
tų galima lengviau pažinti 
viena kitos valstybės reika
lus;

7. Tarptautinis bendra
darbiavimas tokiomis prie
monėmis ir būdais, kurie 
gali būti praktiški šiai pro
gramai vykdyti.

Sekretoriaus kalba išver
sta į daugelį kalbų ir per
duota per daugelio valstybių 
radijus.

Kinai labai gerai pavarto
ję savo orlaivius, kurių puo
limui atremti japonai turėjo 
pavartoti savo priešlėktuvi
nes apsaugos kanuoles.

KONFISKUOJA AMERI
KIEČIŲ ŽEMES

Meksikos Miestas. — šio
mis dienomis Meksikos vy
riausybė konfiskavo 5,055 
akrus žemės, priklausančios 
amerikiečiams.

Amerikos pasiuntinybė ir 
konsulatas tyrinėja susida
riusią padėtį, bet nieko ne
gali padaryti.

STUDENTAS. UŽ GĖLĖS 
NUMYNIMĄ SUMOKĖJO 

15 LITŲ

Kaunas. — Karo Muzieju
je sėdėjo ant suolelio stu
dentas ir studentė, kurie 
kalbėjosi apie gražiąsias 
jaunystės dienas. Staiga už
ėjo didelis vėjas ir, pačiu
pęs studentės kepuraitę, nu
metė ją į gėles, kurios ten 
auga. Studentas, būdamas 
mandagus, tuoj puolė prie 
kepuraitės, bet beskubėda
mas smarkiai numindė gė
les. Už gėlių mindžiojimą 
juos teismas nubaudė po 15 
litų.

ŽUVO JAUNAS 
TURTUOLIS ANGLIJA ATLEIDŽIA

GENEROLUS
Kanadoje prie savo vasar

namio sunkiai susižeidė jau
nas turtuolis Daniel Dodge, 
21 metų, kurs ten praleido 
savo medaus mėnesį. Jo ran
kose sprogo dinamitas ir 
nutraukė vieną ranką. Jo 
žmona tuojau paėmė greitą
jį motorinį laivą ir gabeno 
sužeistąjį į artimiausią mie
stelį, bet Dodge iššoko iš 
laivo ir žuvo bangose. Žuvęs 
Dodge buvo mirusio automo
bilių gamintojo turtuolio 
Dodge turtų paveldėtojas.

Londonas. — Anglijos ka
ro sekretorius Belisha pra
dėjo smarkų kariuomenės 
vyresniųjų „apvalymą” Šią 
savaitę iš kariuomenės at
leista 13 generolų, kurie yra 
kiek vyresnio amžiaus.

Į atsargą dabar galima 
atleisti generolus, sulauku
sius 60 metų, pulkininkus — 
55 metų, majorus — 47 me
tų.

MADRIDE PAKEISTA 
VYRIAUSYBĖ

— Karių pensijų fondo ir 
iš valstybės iždo gaunančių 
pensiją žmonių šių metų 
pradžioje buvo: rusų armi
jos invalidų 819, Lietuvos 
karo invalidų 755, karių 
332, pasižymėjusių veikėjų 
260, buvusių Vokietijos tar
nautojų 154 ir 26 ordino ka
valieriai. Pernai visiems 
šiems pensininkams išmokė
ta 1,836,322 litai.

Barcelona. — Premjero 
Negrino „bendro fronto” vy
riausybė pakeista dviem as
menimis. Pasitraukė iš vy
riausybės du ministerial 
nesutarę su premjeru dėl 
gynimosi būdų.

— Kaune esanti liejykla 
Vilijampolė Belgijos parodo
je apdovanota aukso meda
liu,
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Socialistų Agitatorius ir 
Mainco Liūtas

Fred. Lassalle
Ferdinandas Lassalle so

cialistų istorijoje skaitomas 
kaip didysis agitatorius. Jis 
gyveno tik 40 metų, kurių 
vos trejus aukojo socializ
mui platinti, bet daug nuvei
kė savo uolumu ir sukūrė 
Vokiečių Socialistų partiją. 
Kur tik jis ėjo, darbininkų 
masės statė garbės vartus ir 
darbininkės merginos bėrė 
gėles ties jo kojomis. Ne
nuostabu, kad Karlas Mark
sas, kurs tuo metu kaip 
tremtinis vargingai gyveno 
Londone ir kurs visą savo 
gyvenimą buvo aukojęs so
cializmui, nepaprastu pavy
du žėrėjo prieš populiaraus 
demagogo gaunamus vaini
kus ir pelnomas garbes.

Čia skaitytojams svarbu 
žinoti, kad Markso įtaka so
cializmui su laiku turėjo 

< būti. galingesnė ir nuopel- 
ningesnė už paties Lassallo 
laimėjimus, bet, kai Lassalis 
buvo įsigalėjęs savo karje
roje, nebuvo svajonė, kai jis 
pats tikėjo, jog galįs įgy
vendinti savo ambicijų tik
rovę ir tapti pįrjnuoju pre
zidentu respublikoniškoje 
Vokietijoje, nežiūrint, kad ir 
smarkaus kalibro ministras 
tuomet valdė Prūsijos mo
narchiją. Lassallio laimei, 
jis turėjo geriausią išlavini
mą ir buvo apdovanotas di
deliais intelektualiniais ga
bumais. Neveltui jis gyrėsi, 
kad savo raštuose apie so
cializmą buvo apsišarvavęs 
galingu to šimtmečio moks
lu. Jo patraukianti asmeny
bė daugiausia prisidėjo prie 
sėkmingų laimėjimų minio
se. Kaip jaunuolis, jis suža
vėjo net tokį vyrą kaip 
Heine, kurs buvo žinomas 
nepaprastu egoizmu, o Hum- 
boldtas vadino Lassallį 
„nuostabiuoju vaiku”.

Sekdamas pasaulio šaunu
mą, taip pat atsiduodamas 
linksmybėms ir jausdamasis 
esąs kultūrinis žmogus, Las
sallis įsivėlė į skandalą, 
santykiaudamas su groviene 
Haltzfeldtiene, kurios ir sa
vo reikalus gynė - teisme 
prieš jos vyrą, nuo kurio ji 
buvo atsiskyrusi. Tuo jis iš 
grovienės nusipelnė . pensi
jos, kuri jam davė progos 
gyventi palaidą ir ištvirkusį 
gyvenimą, kokis jam patiko, 
bet brangiai atsiėjo. Painia
vos, susidariusios iš nepri- 
derancių meilikavimų, pri
vertė jį stoti į dvikovę. Jis, 
tokis nepaprastas vyras, pil
nas veiklumo ir gyvenimo, 
dvikovėje žuvo ir tapo pur
enantis lavonas. Karlo Mar
kso žodžiai, rašyti Engelsui, 
buvo nemalonus, bet reikš
mingi: „Sunku įtikėti, kad 
tokis triukšmingas, tokis 
kurstantis, tokis karštuolis 
taptų žlugęs, kaip durų vi
nis”. Gi Sombartas gaili ir 
reiškia darbininkų pagarbą 
žuvusiam vadui:
„Dievo žemė Breslave glau

džia jo karstą;

Jis ten miega, herojus, da
vęs mums kardą”.

Perkeliant jo palaikus 
nuo Šveicarijos sienos- į 
Breslavą, jo gimtinę, pake
lyje vokiečių miestuose jis 
pagerbtas, kaip herojus. Vė
liau legendos susikūrė apie 
jo asmenį, kaip apie karalių 
Artūrą arba lordą Kitchene- 
rį ir žmonių minios atsisakė 
tikėti, kad jis miręs, bet ti
kėjo, kad sugrįš garbingai 
vadovauti didžioje revoliuci
joje ir iškilmingai įkurs so
cializmą.

Lassallis apie gamintojų 
kooperatyvų sąjungas

Lassallio svarbiausias pa
siūlymas buvo steigti ga
mintojų kooperatyvų sąjun
gas su kapitalu, kurį turi 
duoti valstybė. Jis Prūsijai 
reikalavo skirti 100 milijonų 
taliarų (Jungt. Amerikos 
Valstybių pinigais apie 60 
milijonų dol.). Ten jau veikė 
kooperatyvės draugijos, ku
rias įsteigė privatiniai biz
niai ir kurias plėtė ir globo
jo Schulze-Delitzch. Ten vei
kė ir vartotojų draugijos 
Rochdalio pavyzdžiu, net 
kredito draugijos ir kitos, 
kad padėtų smulkiems ga
mintojams pirkti žalios me
džiagos arba neišdirbtų reik
menių. Tačiau Lassallis jų 
nepaisė ir jas skaitė nieku. 
Jis laikėsi algų „geležinio 
įstatymo” doktrinos, kad 
kapitalizmo santvarkoje 
darbininkų algos arba atly
ginimas už darbą turi būti 
sugretinama su pragyveni
mo lyguma; todėl, jei ga
mintojų kooperacija suma
žintų pragyvenimo kainas, 
taip pat turėtų sumažėti ir 
darbininkų algos arba atly
ginimas už darbą. Kai dėl 
smulkių gamintojų koopera
cijos, tai smulkaus masto 
produkcija turi išnykti prieš 
didžiojo masto industrijos 
eiseną. Taigi, kooperacija 
turi imtis labai didelių užsi
mojimų, kad galėtų išsilai
kyti ir efektingiau atsilai
kyti prieš kapitalizmą.

1864 metais sausio mėne
sį Lassąllis gavo nežinomo 
asmens anonimišką laišką. 
To laiško rašytojas savo ži
nioje turėjo penkiasdešimt 
tūkstančių florinų, kuriuos 
buvo pasirengęs aukoti ko
operatyvų sąjungoms įsteig
ti mažoje vokiečių valstybė
je, kur jis gyveno. Jis norė
jo matyti, kad būtų įsteigtos 
penkios kooperatyvų sąjun
gos, būtent, viena cigarų iš- 
dirbėjams, kita moterims 
darbininkėms, trečia keliau
ninkams ir dvi fabrikų dar
bininkams. Ar Lassallis ma
lonėtų sutikti duoti patari
mo apie geriausius veiklos 
metodus? Rašytojas atsipra
šinėjo už nepasirašymą tik
ru vardu, aiškindamasis, 
kad jo padėtis buvus tokia, 
jog beveik esą negalima jam 
po laišku pasirašyti. Atsa
kymui adresas paduotas 
Frankfurto paštas.

(Tęsinys)
Prahoje apsigyvenom At

lantic viešbutyje, arti cent
ro. Žinoma, nusistatę būti 
tik vieną pilną dieną, tuoj 
ėjome miesto apžiūrėtų, 
toli buvo senojo miesto 
lies Vartai, kurie skyrė 
nąjį nuo naujojo miesto,
na j ame mieste gatvės siau
ros ir kreivos. Jame mokyk
los, universitetai, Rotušė, di
džiosios bažnyčios, žydų se
noji ir naujoji sinagoga su 
mogylomis ir k. Naujoje da
lyje randame taipgi mokyk
las, didžiulius vyriausybės 
rūmus, plačiąsias gatves, 
bulvarus, biznio sekcijas ir 
k.

Mainco liūtas
Lassalle buvo atsargus, 

i Jis pasisakė turįs žinoti lai
ško rašytoją pirm turėsiant 
reikalą su juo. Ir laiško ra
šytojas čia pat sustojo ir 
nebeatsiliepė. Gi anonimiš
kas rašytojas buvo Guliel- 
mas von Ketteleris, Mainco 
vyskupas, kartais vadina
mas Mainco liūtu, žymėti- 
niausias asmuo tarp katali
kų Vokietijoje, kur tuo me
tu gyveno gana garsių vy
rų, užėmusių svarbias ir 
aukštas vietas.

Pradžioje pats Ketteleris 
ryžosi atsiduoti pasaulinei 
Karjerai. Užbaigęs universi
tetą, jis, einąs 23 metus am
žiaus, užėmė svarbią ir auk
štą vietą Prūsų biurokrati
joje; jam švietė puiki ateitis 
pačioje Prūsijoje. Tačiau 
Ketteleris turėjo prakilnią 
širdį, kuri mylėjo teisingu
mą ir neapkentė neteisybės. 
Jis negalėjo pakęsti esąs 
įrankiu valstybės politikai, 
kuri tuo metu buvo tironiš
ka Bažnyčiai. Po keturių 
metų jis atsisakė nuo užima
mos aukštos vietos ir po vi
dujinės kovos atsidavė teo
logijos studijoms, kad taptų 
kunigu. Vienas jo garsių 
mokytojų, kurs Kettelerį 
labiausiai sužavėjo, buvo 
Goerres, leidęs laikraštį 
Rheinische Merkur, kurio 
skiltyse spausdinti patrijo- 
tingi straipsniai, kurstantie
ji vokiečius pasipriešinti 
Napoleonui, kurs tą laikraš
tį pavadino viena iš penkių 
galybių, pakilusių prieš jį. 
Kitas mokytojas, vėliau ta
pęs apostatu, buvo Dollinge- 
ris, pagarsėjęs scholastikas.

Sulaukęs 33 metų amž., 
Ketteleris 1848 m. tapo kle
bonu nuošalioje parapijoje. 
Jis ketverius metus pralei
do nesigarsindamas, nuolan
kiai pasiaukodamas ir uo
liai darbuodamasis savo pa
rapijoje. Jis lankė ligonius 
epidemijos metu ir savo ran
komis laidojo mirusius. Ta
čiau buvo tiesiog negalima, 
kad tokia garbinga asmeny
bė pasiliktų be platesnės sri
ties savo darbams. Milžinas 
ūgiu ir galingas dinamas 
veikime, jis turėjo intelek
tualias dovanas, buvo gabus 
iškalboje ir sėkmingas or-

Didžiausia Prahos gatve 
yra Vaclavske namesti. Ji 
naktį gražiai amerikoniškai 
iliuminuota. Čia rasi didelių 
krautuvių, puošnių viešbu
čių, modernių restoranų, di
delių bankų ir k.

Senas laikrodis
Pamatyti miestą rytojaus 

dieną paėmėm autobusą, ku
ris mus apvežiojo ir parodė 
Rotušę, su jos ypatingu se
nu laikrodžiu (mušant va
landas laikrodyje pasirodo 
pavieniai visi 12 apaštalų, o 
šalia laikrodžio yra mirties 
stovyla — skeletas, rodąs 
kaip laikas greit bėga), čia 
visi nusitraukėm paveikslą. 
Rotušės vidus labai gražus 
ir puošnus. Viduje parodė] 
koplyčią su nežinomo ka
reivio kapu, kur pastebėjom 
neseniai uždėtą vainiką su 
lietuvišku parašu (rodos, 
V. D. universiteto studentų 
vardu). Vėliau nuvykom pa
matyti Prahos pilį už upės 
ant aukšto kalno. Pilyje pa
matėm karališkus kamba
rius, koplyčią ir katedrą. 
Katedroje yra šv. Vaclovo ir 
šv. Jono Nepomuceno gra
bai, kur pasimeldžiau už sa
ve ir parapiją. Toliau parodė 
mums Kūdikėlio Jėzaus ste
buklingąją stovylą, šv. Vito, 
šv. Nikolojaus bažnyčias. I 
Per upę važiavom šv. Karo-I 
liaus ir Hradčany tiltu. Ant 
tilto yra apie 10 šventųjų 
stovylų. Viena stovyla nuro
do vietą, kur šv. Jonas Ne- 
pomucenas buvo numestas 
upėn nuo tilto už neišdavi
mą išpažinties paslapties. 
Pravažiavom gražiausias 
gatves, parlamento rūmus ir 
k., iš viso gauni įspūdžio, 
kad čia kultūringos ir pa- Į 
žangios tautos sostinė.

Demokratybės vaza
Čekoslovakija yra demo

kratybės vaza autoritarinė
je Europoje. Ji galinga ir 
mokanti savo teises ginti. 
Dėl sudėtų turi ginčus su 
Vokietija. Atrodo, kad vo
kiečiams bus sunkiau apsi
dirbti, negu su austrais. Če
koslovakija gali gegužės 20 
d. „triuką” bet kada pakar
toti. Naciai sudėtuose dabar 
ne toki drąsūs. Lietuvių sim
patijos visada su Čekoslova
kija.

Turėdami laiko, dar ap
lankėme Lietuvos atstovybę, 
kur radome tik sekretorių 
p. Sidzikauską. Ministeris p. 
Turauskas buvo tarnybos

Vakare jau ruošėmės ap
leisti Prahą ir vykti toliau. 
Adv. Kazys Balkonas vyko 
vidurnakčio traukiniu per 
Berlyną į Kauną, o mudu su 
kun. Ambotu naktiniu trau
kiniu į Varšuvą. Advokatas 
negalėjo su mumis vykti, 
nes dar nebuvo konsuliari- 
niai santykiai su Lenkija 
sutvarkyti. Atsisveikinom 
Prahą su lūkesiu, kaip mus 
lenkai priims.

PRIE LENKŲ SIENOS

Birž. 1 d. anksti rytą iš
budino mus iš miego lenkų 
muitinė. Sustojome Zobczy- 
dowiany stoty. Paprašė pa
sų ir atidaryti bagažą. Len
kai buvo pirmieji, kurie rei
kalavo atidaryti bagažus. 
Kitur užteko pasakyti, kac 
nieko kontrabandai neturi
me. Lenkas, žiūrėdamas į 
mano pasą ir pavardę tarda
mas, pasakė: to litewsko 
nazwisko, o aš atsakiau — 
taip, taip. Maniau, kad su
laikys ir grąžins, nes girdė
jome, kad lietuvių nenori į- 
sileisti. Toliau užklausė, 
kiek pinigų turime. Turėda
mas grynais pinigais dides
nį kiekį, turėjau visus prie 
akių perskaityti. Bet to už
teko ir lenkai, mandagiai 
palinkėję laimingos kelionės 
po Lenkiją, paliko mudu 
(kun. Ambotą ir mane) dar 
pamiegoti. Miegas jau ne
ėmė, tad kėlėmės, kad galė
tume įsižiūrėti į Lenkijos 
apylinkes nuo Čekoslovakų 
sienos.

Lenkų skurdas
Prie Čokeslovakijos sienų 

yra Lenkijos industrijos 
kraštas, prieš karą, rodos, 
buvęs Austro-Vengrijos. Ma
tėme didesnius miestus su 
fabrikų kaminais, 
lenkiškas anglies 
pamatyti. Miestai 
lenkiškos pažangos

kad ką lenkas 
svetimų, tą turi.
nėra. Kur ne 
modernesnį pa-

teko ir 
kasyklas 
apleisti, 
nematy-

leris buvo išrinktas pasaky
ti pamokslą nužudytųjų lai
dotuvėse. Tai buvo labai 
opus pareiginis darbas, nes 
jis galėjo dėmesį nukreipti 
į priešdemokratišką reakci
ją arba galėjo pateisinti 
riaušes prieš įstatymą ir 
tvarką. Nors Kettelerio raš
tai yra pilni pasmerkimų 
prieš „liberalizmą”, vis dėlto 
jį galima skaityti politiniu 
liberalu. Ko jis neapkentė, 
tai buvo absoliutizmas, ne
žiūrint ar jo reikalavo mo- 
narchistai, ar negausinga 

ganizavime. Per trumpą lai-[mažuma ir į ką jis tikėjo, 
ką jis tapo žinomas vadas ir 
nenuostabu, kad, kai Vokie
tija pradėjo linkti į moder
nias valdžios formas, kaip 
protestantai, taip ir katali
kai Kettelerį 1848 metais 
vienbalsiai išrinko savo at
stovu į Frankfurto parla
mentą. Jame susirinko 600 
atstovų, tarp kurių būta ir 
keleto garsenybių, bet Ket
teleris irgi atsižymėjo. Rug
sėjo mėn. įvyko riaušės mie
ste, kuriose nužudyta kuni
gaikštis ir generolas, Kette-

tai buvo — konstitucijona- 
lizmas, kuriuo reiškiama, 
kad valdovas, arba monar
chas, ar tautos didžiuma tu
ri būti apriboti įstatymu, o 
valstybės centralizacija turi 
su pagarba atsižvelgti loka
linėms autonomijoms. Libe
ralus, demokratiškas 1848 
metų sąjūdis buvo vienas, 
kuriuo Ketteleris pilnumoje 
laimėjo visų pasitikėjimą ir 
paramą.
reikalais išvykęs Jugoslavi
jon.

ti. Atrodo, 
gavo nuo 
pagerinimų 
kur pastebi
statą. Važiuojant laukais, 

(nesimato smulkių ūkių, dau
gumoje dvarai. Tad ir sako, 
kad skurdas lenkuose dide
lis. Vis tai brangi kaina — 
per dvarus užlaikyti lenkiš
ką kultūrą.

Giria Lietuvos žemės 
reformą

Kai kalbėjomės su len
kais, jie su pasigėrėjimu nu
rodė Lietuvos žemės refor
mos gražias išdavas, todėl 
ir sako jie, kad lenkams lie
tuviai tuo duoda pavyzdį. 
Pasirodo, kad lenkai anks
čiau ar vėliau paseks Lietu
vos žemės reformos įvykdy
mą.

Lenkijos traukiniais daug 
žmonių važiuoja, bet vis tai 
nuskurę lenkiukai trečiąja 
klase. Mes buvome pirmoj 
klasėj, tai beveik vieni va
žiavome. Stotys vis prieška
rinės, apsenę. Traukiniai ir
gi seni. Visur daug kariuo
menės matyti. Autobusų ne
daug pastebėjome. Keliai la
bai blogi. Tik vienoj vietoj 
taisė kelius.

Varšuvoje
Varšuvon atvykom 

Katovicus ir Čenstakavą (iš 
tolo matėm stebuklingojo 
paveikslo bažnyčią) apie 5 
vai. vakare. Apsistojom Eu
rope jski viešbuty, čia suti
kome kunigus amerikiečius: 
Vasį, Albavičių ir Gasiūną, 
kurie automobilium važinė
jo po Europą. Jie mūsų įspū
džius ir patvirtino.

Europe j ski viešbuty pra
džioje gyveno Lietuvos pa-

(Tęsinys 6 psl.)

per

iš TĖVU ŽEMĖS
v ___

—Nuo 1942 metųj Lietu
voje bus panaikintos notarų 
įstaigos; notarinius aktus 
nuo to laiko sudarys ipotekų 
įstaigos.

— Du marijampoliečiai, 
gerai įsigėrę, nepasidavė po
licijai ir smarkiai pasiprie
šino jos pareigūnams. Apy
gardos teismas buvo nubau
dęs juos vieneriems metams 
kalėjimo, bet Apeliaciniai 
Rūmai pasigailėjo ir nutarė 
bausmės nevykdyti, jei nu-1 
teistieji per metus nenusi
kals ir nevartos svaigalų.

— Polekėlėje, Šiaulių aps., 
ūkininkas Laurutis, 78 me
tų, rado prie svirno rankinę 
granatą, kuri sprogo jo ran
kose ir ūkininką užmušė.

— Vilniaus krašte nese
niai buvusi labai didelė ledų 
kruša; kritę ledai užmušė 
dvi moteris; vietomis ledai 
svėrę daugiau svaro.

— Vabalninke susituokė 
inž. Jagminas su stud. Ka- 
roblyte; vestuvių pokylis 
buvo be jokių svaigalų, to-Į 
dėl visiems svečiams tokios 
iškilmės buvusios maloni 
staigmena.

— Šiais metais Lietuvoje 
veiks 8 valdinės amatų mo
kyklos: Kaune, Klaipėdoje, 
Panevėžyje, Šiauliuose, Uk
mergėje, Marijampolėje, Tel
šiuose ir Alytuje.

— Šį mėnesį Lietuvoje 
lankysis italas dr. Leo Mag- 
nino, kurs nori 
su Čiurlionies 
lietuvių liaudies

— Zarasuose
si pastatyti paminklą prieš
kariniais laikais daug veiku
siam gydytojui D. Bukantui, 
kurs mirė 1919 m. Pamink
lui projektą gamina skulpt. 
Grybas.

— Kaune planuojama 
steigti blaivinimo teatrą, 
kurio tikslas būtų skleisti 
blaivybės propagandą visa
me krašte.

— Pernai vidaus pašto 
įstaigose išsiųsti 15,172,196 
•laiškai, o gauta 19,146,868 
laiškų. Telefonais pasikalbė
jimų pernai visame krašte 
buvo beveik 22 milijonai. 
Į užsienį pernai iš Lietuvos 
išsiųsta 2,347,412 laiškų, o 
iš užsienio gauta 5,250,180 
laiškų.

— Pernai Lietuva su Afri
ka telefonu kalbėjo penkis 
kartus ir visus šiuos penkis 
kartus buvo skambinta iš 
Afrikos. Iš Lietuvos į Ame
riką pernai skambinta 2 
kartus, o iš Amerikos į Lie
tuvą 5 kartus.

— Į Daugų ežerą šiomis 
dienomis suleista trys tūks
tančiai vėžių, kuriems tame 
ežere esančios labai geros 
sąlygos veistis. Po Didžiojo 
karo Daugų ežere siautė vė
žių maras, kurs išnaikino vi
sus ten buvusius vėžius.

— Šiemet Lietuvos miš
kuose buvo jau 124 didesni 
gaisrai, kurie padarė apie 6 
tūkst. litų. Daugiausia išde
gė spygliuočių miško.

— Nuo rugsėjo 1 d. Ku
piškio progimnazija praple
čiama į pilną gimnaziją; ku
piškėnai labai džiaugiasi su
laukę savo centre gimnazi
jos, kurios jie jau seniai sie
kė.

— Liepos mėnesio gale 
Kaune lankėsi Prancūzijos 
karių invalidų atstovai ir 
lankė Lietuvos invalidų 
įstaigas.

— Nuo rugpiūčio 1 d. pro 
Kauną lekios suomių lėktu
vai, kurie palaikys tiesiogi
nį susisiekimą linija Helsin
kis — Kaunas — Berlynas.

susipažinti 
kūriniais ir
menu.

rengiama-

— Simno katalikų bažny
čia yra statyta dar kara
liaus Zigmanto Augusto lai
kais, 1520 metais. Nors ji 
dar labai tvirta, bet jau rei
kalinga įvairių pataisymų, 
todėl šiais metais numatoma 
ją atnaujinti.

— Rašytojas A. Venclova 
ir literatė A. Žagrakalienė, 
viešėdami Suomijoje, apsi
lankė pas suomių rašytoją 
Mailą Talvio ir jos vyrą 
prof. Mikkolą, kurie seniau 
yra gyvenę Lietuvoje ir bu
vę artimi dr. Kudirkos sve
čiai. Abu suomiai moka lie
tuviškai.

— Zapyškietis B. Vilemas 
Į išrado vandens pašliūžas, 
f kurios labai tinkamos van
dens sportui.

— Butrimonyse turėjo į- 
vykti dviejų jaunuolių jung
tuvės, bet eidami į šliūbą 
jaunieji susiginčijo ir jauni
kis pabėgo; pajauniams pa
vyko jaunikį surasti, bet jis 
ir vėl pabėgo ir taip pasislė
pė, kad jau jo nebesurado; 
jaunoji paliko be šliūbo.

— Chicagos choro Pirmyn 
dvi dainininkės pasiliko il
gesniam laikui Lietuvoje; 
Aleksiūnaitė gavo stipendi- 

Į ją studijuoti universitete, o 
Novickaitė priimta radiofo
no orkestran smuikininke ir 
lankys muzikos konservato
riją.

— Paežerėlių valsčiaus 
ūkininkas Bačėnas kirviu 
mirtinai sukapojo savo uoš
vę ir ją užsistojusią savo 
dukterį ir po to pasidavė po
licijai; nusikaltėlis tiriamas.

— Rugpiūčio 1 d. perkū
nas smarkiai trenkė į vals
tybės teatrą, nakties metu. 
Laimei, nuo nuostolių ap
saugojo pernai įtaisytas per
kūnsargis.

— Žemės Ūkio Ministerija 
nusistatė steigti žemės ūkio 
mokyklas kiekvienoje ap
skrityje. Kitiems metams 
tam reikalui skiriama pusė 
milijono litų.

— Krikščioniij Darbinin
kų sąjunga savo vyriausiu 
globėju pakvietė J. E. vys
kupą Teofilių Matulionį. 
Vyskupas pakvietimą pri
ėmęs; jis labai mylimas Lie
tuvos darbininkų.

— Alytaus valsčiuje gyve
nąs totorius Bagdanavičius 
vijosi savo žmoną, važiavu
sią drauge su savo tėvu pas 
gydytoją ir paleido šūvius iš 
pistoleto, tačiau mirtinas 
šūvis pataikė ne žmonai, bet 
uošviui, kurs vietoje mirė.

— Nuo audrų daugiausia 
nukentėjo Raseinių, Mažei
kių, Šiaulių ir Marijampolės 
apskričių ūkininkai. Labiau
sia nukentėjusiems ūkinin
kams duodamos iki tūkstan
čio litų pašalpos.

— Pernai įvairiems miškų 
želdymo darbams išleista 
358,630 
skirtų 
Kretingos urėdija.

— Rugpiūčio 14 d. sklan
dymo mokykla Nidoje minė
jo penkmetį nuo įsikūrimo. 
Per šį trumpą laiką mokyk
la yra labai daug nudirbusi. 
Ji paruošė daug sklandymo 
sporto mėgėjų, išgarsino 
Lietuvos vardą Vakarų Eu
ropoje, kur ši mokykla yra 
pasidariusi populiari. Į ją 
kasmet atvyksta sklandymo 
sporto mokytis įvairių šalių 
tos rūšies sporto mėgėjai.

— Rugpiūčio 10 d. prasi
dėjo kariuomenės sporto 
šventė, kuri turėjo labai di
delį pasisekimą. Šventė bai
gėsi rugpiūčio 14 d.
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koje atsakiau kažin kokiam ■ 
Vienybės „Dabar” skaityto
jui p. Kuncaičiui, kuris 28 
dieną Vienybėje puolė Mais
to bendrovę ir gyrė „Lietu
vos išeivių’’ Prodex-Lit ben
drovę, kuri buvusi labai ge
ra, ir lietuviai ja buvę pa
tenkinti. Baigdamas klau
siau, kame buvo tas uolusis 
„lietuvių gynėjas” p. Kun
caitis, kada, parduodant 
Amlitą „Lietuvos išeivių” 
kompanijai, buvo užgauti 
lietuvių ambicija ir lietuvy
bės jausmai. Į šį klausimą 
nei Vienybė, nei p. Kuncai
tis taip ir neatsakė. Reikia 
manyti, kad tada jam la
biau rūpėjo „Lietuvos išei
vių” kompanijos reikalai, 
negu lietuvybė, nes kitaip 
negi p. Kuncaitis tylėtų?...

Stebėdamasis, kaip toks, 
lietuvių biznį niekinantis 
straipsnis galėjo patekti į 
Vienybę, pažymėjau: „Jei p. 
Kuncaičio laiškas į Vienybę 
pateko per redaktorių neap
sižiūrėjimą, tai pusė bėdos, 
bet jei tai yra redaktorių ir 
apie tą dienraštį susibūrusių 
tautininkų nuomonė, tai ta
da tik kyla klausimas, kam 
Vienybė tarnauja — lietu
vybei ar...?” Nieko į tą klau
simą neatsakydamas, Vieny
bės redaktorius cituoja ma
no straipsnio ištrauką ir ra
šo nesuprantąs „Ką tas 
„Lietuvis Išeivis” nori pa
sakyti?” Po to klausia, „ko
dėl Maistas tiems Amlito 
„viengenčiams” nesiuntė 
prekių? Pagaliau, kas būtų 
galėję Amlito bendrovę iš
pirkti, jeigu ji to nebūtų no
rėjusi?” Labai tikslus klau
simas. čia ir yra šuo pakas
tas: Kodėl Maistas tiems 
Amlito „viengenčiams” ne
siuntė prekių ? Kadangi 
į šį klausimą ir aš negaliu 
atsakyti, tai patarčiau re
daktoriui kreiptis į tų reika
lų žinovą p. Kuncaitį, kuris 
tikrai Tamstai galės reikia
mai atsakyti. Be to, redak
torius gali kreiptis ir į vieną 
savo ginamųjų „Lietuvos iš
eivių”, kuris patylom tada 
nudūmė į Lietuvą ir padarė,

kas reikia. Jo kelionės vai
siai buvo tokie, kad Amlit 
turėjo būti parduota ne to
dėl, kad ją tikrai kas būtų 
parduoti norėjęs, bet todėl, 
kad kitos išeities nebuvo.

Toliau, Vienybės redakto
rius ciniškai užbaigia: „Kam 
rašyti niekus? Lyg, rodos, 
Amlit būtų buvusi kokia 
nors nekalta mergaitė, kurią 
Prodex-Lit ėmė ir „iškone
veikė”. Į tą galiu pasakyti, 
kad ne aš, Bet Tamsta nie
kus rašai, ir dar taip ciniš
kai. Jei jau galima kalbėti 
apie iškoneveikimą, tai galiu 
pasakyti, kad kažin keno 
lietuvybės pajautimas yra 
iškoneveiktas gal už kokį 
supelėjusį dolerį, jeigu jau 
mokama lietuviškas įstaigas 
Maistą ir Amlitą pulti, o 
„Lietuvos išeivius” ginti. 
Žinai, redaktoriau, kad mes 
galime turėti visokias pažiū
ras į valstybės socialinę ar 
kitokią santvarką, galime 
gerbti įvairias idėjas ir dėl 
jų diskutuoti, bet jei eina 
kalba apie lietuvybę, tai ne
gali būti klausimo „už” ar 
„prieš”, o gali būti tik vie
nas klausimas ir vienas at
sakymas — „už lietuvybę”. 
Deja, su apgailestavimu ten
ka pripažinti, kad Vienybės 
p. Tysliava nuvažiavo prieš 
lietuvybę.

Žinome, 
Vienybė 
atgimime 
karną vaidmenį, bet, deja, 
buvo kiti redaktoriai... šian
dien nuo Vienybės daugel 
tautininkų atstumtų, kurie 
neabejotinai graudenasi, 
matydami, kad Vienybė nu
ėjo iki to, kad ėmė tarnauti 
kažin kokiems „Lietuvos iš
eiviams”. Girdėjau jau daug 
kartų Vienybės redaktorių 
Tysliavą ugnimis ir žaibais 
už lietuvybę besiskeryČio- 
jant, bet kas iš tų žodžių, 
jei širdyje tos lietuvybės 
meilės nė kibirkštėlės nebe
liko. x

Pagaliau, ką mes žinome, 
gal ir toks p. Kuncaitis, pro
gai pasitaikius, drožia lietu
vių susirinkimuose ilgiau
sias ugningas kalbas apie 
lietuvybę, apie Lietuvos 
meilę. Kai kam šiais laikais 
viskas galima. Galima užsi

dėti kaukę ir vaidinti ange
lą, nors po ta kauke yra 
juodžiausias demonas.

Tur būt, Vienybės redak
torius nė nepagalvojo, kad 
Maistas, Lietūkis, Pienocen
tras yra tvirčiausi Lietuvos 
ramsčiai, kurie sugebėjo žy- 
miiai pakelti Lietuvos ūki
ninkų gerovę. Juk tai yra 
mūsų, visų lietuvių, savos 
įstaigos, juk tai visų lietu
vių, kame tik jie begyventų, 
džiaugsmas ir pasididžiavi
mas, juk tai aiškus įrody
mas, kad lietuvis nėra koks 
pastumdėlis, molio Motiejus, 
o, tinkamoms sąlygoms 
esant, moka pavyzdingai 
biznį vesti. Bet Vienybės re
daktorius to nesupranta, ar 
sąmoningai nenori suprasti.

Lietuvis Išeivis.

AIKŠČIAISI MOKESČIAI

kad savo laiku 
tautiniam lietuvių 

suvaidino atitin-

Praeitais metais Jungti
nės Amerikos Valstybės tu
rėjo truputį daugiau kaip 
5 bilijonus 658 milijonus do
lerių pajamų; tai mokesčiai, 
kuriuos vyriausybė surinko 
iš gyventojų. Tiksliai ap
skaičiavus, tie skaičiai rodo, 
kad kiekvienam gyventojui 
tenka 43 doleriai mokesčių.

Visų įprasta manyti, kad 
turtingsiausia šalis yra A- 
merika, bet taip nėra. Tu
rint dėmesy tikslų apskai
čiavimą, turtingiausia vals
tybe tenka pripažinti Švei
cariją, kurios kiekvienam 
gyventojui 1935 metais me
tinių pajamų vidutiniškai 
buvo 598 doleriai, o tai yra 
14 procentų daugiau, negu 
kiekvienam amerikiečiui te
ko tais pačiais metais meti
nių pajamų. Kiekvienam 
amerikiečiui metinių pajamų 
tenka 432 doleriai. Arti
miausios tuo atžvilgiu ame
rikiečių yra šios valstybės, 
kurių kiekvienam gyvento
jui tenka toks metinių paja
mų dydis: Anglijoje 401 
dol., Kanadoje 374, Vokieti
joje 374, Švedijoje 321, Aus
tralijoje 300.

1935 metais kiekvienas 
amerikietis vidutiniškai mo
kėjo valstybei mokesčių 77 
dol. Tais metais aukščiau
sius mokesčius mokėjo ang
lai, kurių kiekvienam teko 
92 dol. Kitose valstybėse 
mokesčiai taip mokėti: Ka
nadoje 61 dol., Australijoje

Liudas Dovydėnas

Knygnešių Lazda

AMERIKA

la-

ne
yra

atostogų, įsigykite gerų 
knygų ir laikraščių pasiskai
tyti. Jų gausite Amerikos 
įstaigoje.

PASAULINĖS PARODOS 
LANKYTOJŲ NAKVYNĖS

ĮVAIRIOS PASTABOS
Neseniai, šaukiamas į 

Flushing pašto raštinę, apsi
lankiau ir pačiame mieste, 
kur rengiama 1939 metų 
Pasaulinė paroda. Vaikščio
damas pastebėjau, kad ne 
tik „būsimos parodos vietoje, 
bet net ir pačiame Flushinge 
įvairi statyba eina labai di
deliu įtemptu skubumu.

Brooklyne ir apylinkėje 
seni vieškeliai skubiai taiso
mi ir nauji parodos link ve
dami. Brooklyne visa Grand 
Street net iki Maspetho per
taisoma ir platinama.

Šiemet Coney Island visas 
pajūris ištaisytas ir išlygin
tas, o dabar miesto darbi
ninkai visą tvarką ir švarą 
palaiko. Dėl to šią vasarą ir 
žmonių daugiau, negu kitais 
metais kasdien čia atsilan
ko. Kadangi privažiavimas 
pigus ir patogus, tai žmonių 
visada, ar šventadienis ar 
šiokiadienis, pilna.

Pasaulyje yra labai daug 
veidmainių. Netrūksta jų ir 
mūsų lietuvių tarpe. Jie vie
na ranka duoda Dievui, o ki
ta Jo priešui, kad šis sėk
mingiau prieš Dievą galėtų 
kovoti.

Daug žmonių dažnai eina 
bažnyčion Dievą pagarbinti, 
o išėję iš bažnyčios suside
da su šėtono tarnais ir eina 
jam tarnauti: lankos į viso
kius bedievių parengimus, 
šokius ir skaito jų laikraš
čius, žodžiu, remia katalikų 
priešus, už ką paskui susi
laukia Dievo bausmės: 
tenka supratimo, kas 
gera ir kas bloga.

Iki šiol dar niekur pasau
lyje nerasta be tikėjimo 
žmonių, kurie į kokią nors 
aukštesnę viršgamtinę esybę 
netikėtų. Visi tiki. Net ir 
patys bedieviai komunistai 
tiki ir savo diktatorių Stali
ną jau laiko už save aukš
tesne asmenybe, jį garbina 
ir pildo jo įsakymus. Nebus 
stebėtina, jei Stalinui žuvus 
bedieviai komunistai laikys 
jį savo „šventuoju” ir melsis 
į ii-

1 Valdžiai uždarius WMBQ 
radijo stotį, Brooklyn© lietu
viai kurį laiką negirdėjo lie
tuviškų radijo programų.

Dabar jau vėl per radiją 
lietuviška programa skamba 
net iš 3 stočių. Geriausia 
Brooklyn© programos girdė
ti iš WWRL ir WCNW sto
čių.

Nors šiandien radijas 
bai svarbus žmonijos gyve
nime minčių perdavimo įran
kis, bet jis spaudai toli gra
žu negali prilygti. Jis yra 
lygus tik kalbėtojui su skir
tumu, kad radijas pasiekia 
didesnes klausytojų minias.

Gera spauda kaip buvo, 
taip ir pasiliks svarbiausiu 
žmonijos gyvenime minčių 
perdavimo kartų kartoms 
įrankiu.

Kas supranta geros spau
dos reikšmę ir jos svarbu
mą, tas ją vertina, ja visuo
met naudojasi ir laimi.

Gera spauda viską nugali, 
o bloga spauda, kiek yra pa
tirta, nors ir daug pastangų 
kuriam tikslui atsiekti pa
deda, bet dažniausiai pralai
mi ir neatsiekia dėl to, kad 
ji savo pagrindu laiko melą 
ir šmeižtus, kas anksčiau ar 
vėliau aikštėn iškyla ir visą 
jos siekį sugriauja.

Kasdien klausydamas lie
tuvių radijo programų, daž
nai išgirstu keistus gėrimų 
įstaigų pagarsinimus: „jei 
nori gerus laikus turėti, tai 
užeik į N. N. saliūną arba 
„taverną” ir išsigerk”... At
rodo, kad be girtuokliavimo 
žmogus jau gerų laikų ir ne
gali turėti. Kaip tik priešin
gai. Jei tų įstaigų savinin
kai suprastų, kokią žalą 
žmonijai girtybė duoda, jie 
patys gėdytus taip skelbti ir 
surastų kitokius būdus pasi
garsinti. Girtuokliui, gal 
būt, ir labai malonus daly
kas išsigerti, bet, jei jis su
prastų, kokią žalą jo kūno 
organizmui alkoholis daro, 
jis mestų jį vartojęs.

Nors ir graži biznierių 
organizacijos programa iš 
WWRL stoties, bet grožį su
gadina komunistiški skelbi
mai — garsinimai, kas dau
gybei lietuvių duoda progos 
pamanyti, kad ir patys biz
nieriai ar tik nesą komunis
tų įtakojo.

Susipratęs ir apsišvietęs 
asmuo visuomet naudojasi 
vien tik gera spauda, o blo
gos vengia kaip ugnies. Net 
ir verslininkai, kurie supran
ta geros spaudos reikšmę, 
skelbiasi vien tik geroje 
spaudoje, iš ko visuomet di
desnes pasekmes turi.

67, Vokietijoje 71, Prancūzi
joje 74, Šveicarijoje 75, Šve
dijoje 48.

Vasaros metu daugybė 
žmonių tui# atostogas ir jas 
kur nors kalnuose ar pajū
riuose praleidžia. Kad ato
stogų metu nebūtų laikas 
nuobodus, išmintingi žmonės 
apsirūpina gera spauda ir 
laisvu laiku ja naudojasi.

Lietuviai, kurie vykstate

Neseniai J. A. V. įsistei
gusi prieškomunistinė orga
nizacija labai sparčiai auga 
ir apima vis platesnes žmo
nių minias. Jos tikslas sau
goti J. A. V. nepriklausomy
bę ir kovoti prieš visokio 
plauko komunistus, fašistus 
ir nacius ir, aplamai, prieš 
visokius priešvalstybinius 
gaivalus, kurie kėsinasi 
prieš šios šalies gerovę ir 
tvarką ir nori čia diktatūrą 
įvesti ir gyventojus vergais 
padaryti.

Kai kurie tos organizaci
jos skyriai reikalauja vy
riausybės imtis griežtų prie
monių prieš visus tuos, ku
rie tik kėsintųsi šios šalies 
demokratinę tvarką suardy
ti ir bausti juos tomis pat 
priemonėmis, kokias komu
nistai Rusijoje ar naciai Vo
kietijoje savo priešams var
toja.

< / K;------------- —

Šiais laikais beveik kiek
vienas žmogus turi laikrodį 
ir juo naudojasi, bet retas 
kuris žino, kaip jo laikrodis 
sutaisytas. Laikrodis susi
deda iš spyruoklės ir dau
gelio krumpliuotų ratelių. 
Svarbiausias laikrodžio ra
telis per vieną parą (24 va
landas laiko) apsisuka tik 
keturis kartus, o per metus 
laiko 1,400 kartų. Antras 
arba vidurinis ratukas apsi
suka vieną kartą per valan
dą arba 8,760 kartų per me
tus. Trečias ratukas į parą

Pasaulinei parodai arti
nantis, New Yorke stipriai 
rūpinamasi parodos lankyto
jų butais. Manoma, kad ki
tais metais tarp balandžio 
30 d. ir lapkričio 1 d. parodą 
aplankys apie 50 milijonų 
žmonių. Kasdien parodos 
lankytojų skaičius sieksiąs 
270 tūkstančių, kurių apie 
70 tūkst. bus iš artimų apy
linkių, todėl jiems butų — 
nakvynių nereikės. Tačiau 
apie 200,000 kasdieninių lan
kytojų bus reikalingi pato
gių vietų pernakvoti.

New Yorke esą viešbučiai 
jau dabar rimtai susirūpinę, 
kaip reiks aptarnauti gau
singus parodos lankytojus. 
Daugelis jau dabar yra iš
nuomavę savo kambarius 
rūpestingiems keleiviams, 
kurie iš anksto apsirūpino 
butais. New Yorke yra 820 
viešbučių, kurie turi 160 
tūkstančių kambarių, kurių 
48 tūkst. galės naudoti pa
rodos lankytojai, o kiti yra 
nuolat išnuomuoti. Be to, 
keleiviai galės gauti kamba
rių įvairiuose klubuose. Yra 
dar ir nakvynių namų su 
120 tūkst. kambarių.

Parodos proga mano gerai 
pasinaudoti ir New Jersey 
viešbučiai, ypač Newarko 
miesto. Newarke yra biznie
rių, kurie galvoja įsteigti 
miegamų vagonų ištisą vie
tovę. Geležinkelių bendrovės 
pasižadėjo nesteigti savo 
užimamose vietose jokių 
miegamų traukinių. Laivų 
bendrovės taip pat negalės 
užleisti savo laivų nakvynių 
reikalams.

apsisuka 192 kartus, o per 
metus jis apsisuka net 69,- 
080 kattų. Ketvirtas ratelis, 
prie kurio yra pritvirtinta 
minučių rodyklė, per parą 
apsisuka 1,440 kartų o per 
vienus metus apsisuka net 
525,693 kartus. Penktas ra
tukas per parą apsisuka 12,- 
951 kartą arba 4,728,401 
kartą per metus laiko. Laik
rodis per vienus metus su
tiksi arba suvirpa net 388,- 
800,14,812,000 kartų. Jei ne
tikite, patikrinkite.

S. Lukas

”AMERIKA”
423 Grand St. Brooklyn, NY.

nes žingsniai artėja prie pat’ 
galvos. Žandaras šnabžda 
šventųjų vardus; norėtų per- 
sižengnoti, bet ranka prie 
šautuvo prikepusi, žinojo 
žandarai Baltraus stebuklin
gą lazdą, nes vieną žandarą 
lazda palytėdamas Baltrus 
pilte pripylė ugnies. Dešimtį 
dienų žandaras ugnimi 
spjaudė, o akyse vijosi ugni
niai kamuoliai.

Girdi žandaras jau praei
nant Baltrų, koją beveik 
prie nosies pajunta, bet ne
gali nei griebti, nei rėkti. Ir 
liežuvis prikepęs prie gomu
rio. Tik po gero pusvalan
džio, kai Baltraus žingsniai 
aptilo, žandaras įstengė pra
verti gerklę, pajudinti šau
tuvą. Jis jau norėjo rėkti, 
bet susilaikė, nes nežinai, ką 
už tai padarytų stebuklinga 
Baltraus lazda.

Ko tik nedarė pasienio 
sargai, bet Baltraus nesuga- 
gavo.

Bet vieną dieną Baltrus 
ėmė ir užmiršo lazdą. Taip 
netikėtai keistai. Jis ėjo į 
Prūsus, lazda pasiramščio- 
damas. Buvo pats vasaros 
vidurdienis. Nors Baltrus 

Taip, tai ėjo girios medžių pavėsyje, 
tikrai Baltrus. Vienas žan- bet sušilo, išprakaitavo, 
daras vos kvapą beatgauna, kaip kumpis prieš lietų.

(Iš rinkinio „Jaujos pasakos”
Paliepio kaime gyveno dė

dė Baltrus. Jis buvo knygne
šys. Iš pat mažens mokėjo 
pralysti pro žandarus, nepa
stebimas ir paukščiuko, kny
gomis nešinas slinkti per 
mišką.

Užaugęs dar labiau prisi
rišo prie knygų, dar dažniau 
keliavo į Tilžę. Ir vaikų su
laukė ir žilo plauko, bet vis 
nesiliovė nešiojęs knygas.

Kada paseno, kiek palin
ko, Baltrus įsigijo ąžuolinę 
lazdą. Tvirtą, patogią pasi
remti, tikrą kojų užvadą. 
Kada kaimynai klausdavo, 
kaip jis nepatenkąs į žanda
rų rankas, Baltrus parody
davo lazdą ir sakydavo:

— Ji mane saugo. Tai ne 
paprasta lazda...

Pasklido gandai visoj apy
linkėj apie nepaprastą Bal
traus lazdą. Vieni pasakojo, 
kaip tą lazdą Baltrus pasi
tiesiąs per upelį ir pereinąs 
kaip lieptu, o kiti matė Bal
trų su lazda trimituojantį 
vidury girios. Į tą trimita
vimą atsiliepę paukščiai ir 
paukščiukai; jie susimetę

Baltrui ant pečių ir pritarę 
trimitui. O kiškiai, stirnos, 
lapės šokę aplink Baltrų. Ir 
sena, nerangi meška išsi
rioglinusi iš laužo, pasika
siusi paausį ir pakvietusi 
vilką šokti.

Kada baigdavosi paukščių 
ir žvėrių šutvė, Baltrus mes
telėdavo į orą trimitą... ir 
vėl pasidarydavusi lazda.

Dažnai sekdavo žandarai 
Baltrų, bet nė kaip neįsten
gė pagauti. Kartą prie pa
sienio miške daugybė žanda
rų laukė Baltraus, grįžtan
čio iš Tilžės. Buvo jau vėlus 
metas, žvaigždės buvo pasi
slėpusios, sakytum, ir jos 
vengė žandarų. Tamsi nak
tis, nors pirštu į akis durk. 
O žandarai kantriai laukia 
Baltraus, durtuvus išsiga
landę, į vamzdžius šovinius 
įleidę.

Girdi žandarai, kažin ką 
per krūmus šlamant. Prigulę 
prie žemės, ausis priglaudę 
prie rasotos žolės: girdi žan
darai žingsnius.

Atsisėdo Baltrus ant kel
mo, po kerotu lazdyno krū
mu, šalimais pasidėjo lazdą. 
Sėdi ir dairosi. O miške to
kia alpi tyla, net kvapą už
ima. Nejuda ir apušės lapas. 
Ir paukščiai nutilo, tarsi bi
jodami suardyti miško tylą.

Baltrus užsirūkė pypkę, ir 
žiūri į lengvus dūmus, ky
lančius aukštyn. Kyla, sklai
dosi dūmai tarp lazcįmo ?a- 
pų ir nyksta mėlynoj dan
gaus platybėj. Taip besek- 
damas dūmus, žiūri Baltrus 
į gryną mėlyną dangų. Toks 
grynas, grynas ir aukštai iš
kilęs. Jam bežiūrint į dangų, 
staiga lazdyno krūman nu
tūpė mėlyna musė, dūzgėda
ma plieno sparnais. Ir regė
josi Baltrui dangų perskilus. 
Jis dar kartą įsižiūrėjo pro 
lazdyno šakas į mėlyną pla
tybę. Ir pamatė prie vieno 
lazdyno lapo žvaigždę. Vidu
ry giedrios dienos žibėjo 
žvaigždė!

Netikėjo Baltrus savo 
akimis, todėl ilgai trynė, o 
išėjęs į aikštelę gerai įsižiū
rėjo: taip, tai buvo žvaigž
dė. Ir šiaip žiūrėk, ir taip 
žiūrėk — žvaigždė.

Baltrus nuvožė kepurę, 
persižegnojo ir atsiklaupė 
miško aikštelėje, žiūrėdamas

į žvaigždę, ėmė melstis, nes 
jis matė stebuklą. Ir jam be
simeldžiant apėmė tokia 
nuotaika, sakytum tik du 
daiktai visam pasaulye: jis 
žemėje, o danguje žvaigždė. 
Baltrų net klaikumas ap
ėmė. Jis ištiesė rankas į 
žvaigždę ir norėjo šaukti:

— Žvaigždė, kur tu mane 
vesi?

Taip pagalvojus, žvaigždė 
ėmė iš lėto slinkti. Nežinojo 
Baltrus ar ji vedė į rytus, ar 
į vakarus, bet jis pasiryžo 
sekti. Ėjo pro medžius, ša
kos veidą čaižė, o jis, akis 
įsmeigęs, sekė paskui žvaigž
dę.

Taip ėjo ilgą valandą; 
pats Baltrus nebūtų pasa
kęs, kiek laiko ėjus žvaigždė 
dingo. Pakilo, regis, dar 
aukščiau ir nunėrė į tamsiai 
mėlyną 
nakties 
kalvės.

Tada 
trus iš
dury lauko, plačiam rugių 
plote, o aplink jį galvas pa
lenkę, taip tyliai tyliai dūz
gė rugiai. Ne rugiai, o vaba
liukai ir peteliškės skraidė 
nuo rugio ant rugiagėlės ir 
savo sparneliais pleveno ore.

Nustebo Baltrus atsidūręs

dangaus gilumą, it 
kibirkštis viršum

tik atsipeikėjo Bal- 
sapno. Jis buvo vi-

vidury rugių, ūmai apsidai
rė ieškodamas ežios, kelio...

Nesuvokė Baltrus, kurioj 
vietoj buvo atsidūręs, nors 
visą apylinkę žinojo, kaip 
savo penkis pirštus. Tik iš 
saulės, artėjančios į vaka
rus, suvokė vakarų pusę, o 
jam reikėjo eiti ten, todėl 
keliavo į žalsvą girią, už ku
rios turėjo būti Prūsų žemė.

Tik nuėjęs prie pat sie
nos, atsiminė Baltrus nebe- 
turįs lazdos. Norėjo grįžti, 
bet nutarė nors kartą nueiti 
į Tilžę vienas. Nuėjo į Tilžę 
laimingai, o grįžtant, tik 
perėjus sieną, suriko žanda
ras:

— Stok!
Baltrus graibstėsi lazdos, 

bet jis nesugriebė, nes buvo 
užmiršęs po lazdynu. Ir su
griebė žandarai, virvėmis 
surišo.

— Mes tavęs seniai lau
kiam, — tarė žandarų vy
resnysis, atimdamas pundą 
knygų „Aušros”, „Varpo”.

Keliolika mėnesių kalinę 
Baltrų nuteisė iki gyvos gal
vos Sibiran ištremti. Per
skaitęs teismo nutarimą, ži
las, barzdotas teisėjas, pa
klausė ko trokštąs paskuti
nį kartą palikdamas gimtąjį 
kraštą.

Baltrus paprašė leisti nu- 
sipiauti lazdą, kur nors iš 
pakelės. Teisėjai leido.

Važiuojant pro Paliepio 
kaimą, Baltrus iš tolo pakė
lė kepurę rūkstančiam ka
minui, o išlipęs iš ratų, pra
šė nuimti nuo rankų grandi
nes. Kada nuėmė grandines, 
Baltrus nusilaužė pakelėj 
augusios liepos šaką ir vėl 
įsėdo į vežimą.

Tik iš tėviškės apylinkių 
vežimu vežė, o visą kelią, 
pačion Sibiro gilumon, kelia
vo pėsčias.

Keliavo vasarą ir žiemą, 
kol pasiekė kaimą tarp miš
kų, kur Baltrų uždarė medi
niuose, tamsiuose namuose. 
Bet neilgai laikė uždarytą, 
nes susenęs, išvargęs Bal
trus nebegalėjo pabėgti.

Gyveno tame kaime barz
doti žmonės, žemose, dūmi
nėse pirkelėse sulindę. Jų 
kalbos Baltrus nesuprato, o 
jie — Baltraus, tai taip ir 
gyveno, tik pirštais susiro- 
dydami.

AMERIKA yra Tamstos 
laikraštis, todėl drąsiai 
reikšk savo nuomonę dėl tu
rinio ir kitų dalykų.
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Vedę vyrai ilgiau gyvena, 
kaip nevedusieji. Ar bent jie 
tuo labiau skundžiasi.

— Heroldas.

apaugę akį viliojan- 
krūmeliais, bet lauki- 
tipo. Vargu tuose kal- 
indėnų kojos vaikšti- 
ten kultūringiems

susirinkimą
„bosu” pasi-

sokeriopą pagalbą 
vo jėgas ir vietos 
kun. Ragažinsko 
mus.

Pasitikime, kad
palaima seselės atliks kilnų 
darbą ir Dievo ir mūsų Tė
vynės gerovei.

Reporteris. ADV. J. 1
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI

Seserys pranciškonės išvyko 
į Pietų Ameriką

Rugp. 13 d. penkios sese
rys pranciškonės Pan Ame
rica linija iš Brooklyn© iš
plaukė į Santos, Braziliją, o 
iš ten traukiniu vyks į lietu
vių koloniją Sao Paulo. Se
selės, kurios išvažiavo šiam 
misijos darbui: M. Julija, 
vyresnioji, iš. Pittsburgho; 
M. Karolina, iš Pittsburgho; 
M. Marcelina, iš Grand Ra
pids, Mich.; M. Evangelista, 
iš Detroit, Mich., ir M. Nor
bertą, iš Mahanoy City, Pa.

Sao Paulo kolonijoje dir
va labai plati, nes ten yra 
apie 20,000 lietuvių gyven
tojų, tik viena parapija ir 
apie penkios lietuviškos mo
kyklos. Seselės vyksta ten 
pagelbėti kunigams gaivinti 
krikščionišką tikėjimą ir 
naikinti komunizmo dvasią, 
kuri gana stipriai ten įsiga
lėjusi. Gal neužilgo seselėms 
pasisėks įsteigti ten savąją 
mokyklą ir aprūpinti vaike
lius tikybiniu ir pasauliniu 
mokslu, neapleidžiant savo 
priedermes ir lietuvybės at
žvilgiu. Seselės dabar nuva
žiavusios stengsis artimai 
susipažinti su lietuvių gyve
nimu ir jų padėtim, lankys 
jų namus ir teiks jiems vi- 

pagal sa- 
klebono 
nurody-

stočių stiebai ir pats Anapo- 
lis, Marylando sostinė, tolu
moj sunkiai įžiūrimas. Ten 
iš Lietuvos atvežtas ąžuolas 
auga. Nors bangos veikė, 
mūsų Dixe tik žėrė į šonus, 
nieko nejausdamas. Išnyko 
ir Anapolis, jau ir marių šo
no parko prieplauka, dar li
ko plaukti apie 300 mylių iki 

Į plačiojo vandenyno. Niekas 
nesimaudė plačiajame van
denyje, parko cementuotame 
prūde keli pasimaudė, kiti 
ramiai prabuvo laive. Laivas 
pasiekė Baltimorę 7:30 vai. 
vakare, o kita grupė žmonių 
laukė laivo naktinei ekskur
sijai į tą pačią vietą.

— Rugp. 7 d. buvo šv. 
Petro airių parapijos pikni
kas Arion parke; pusę pub
likos sudarė lietuviai. Taigi, 
lietuviai remia airius. Pa
žiūrėsim, ar daug airių ateis 
į šv. Alfonso lietuvių 
pijos pikniką, kuris 
rugsėjo pradžioje.

Tam pačiame parke
vių pašalpinė Mindaugo dr- 
ja rugpiūcio 14 d. turėjo sa
vo pikniką.

— Siuvėjų kai kurios 
dirbtuvės pradeda dirbti. J. 
Česnos dirbtuvė, daugiau 
kaip pusė metų uždaryta, 
rengiasi pradėti dirbti; dar
bininkai turėjo 
sykiu su savo 
tarti.

— Varg. G. 
kviečia visus
choro. Pamokos bus kas 
ketvirtadienis; per vasarą 
jaunimas labai pakriko.

J. K.

jau yra sugrįžęs ir šį sekma
dienį, rugp. 21 d., 5:30 vai. 
popiet mokyklos salėje įvy
ko jam sugrįžtuvių vakarie
nė. Bilietai atspausdinti ir 
visiems bus prieinami. Tai
gi, raginame visus Hartfor
do ir apylinkės lietuvius įsi
gyti bilietus ko greičiausiai. 
Kas ateis, nesigailės, nes iš-1 
girs ką tik parvežtas iš Tė
vynės naujienas, kurias kle
bonas turi ypatingus gabu
mus papasakoti. Taipgi ga
lėsite’ pavalgyti ir pašokti, 
nes Prano Pakėno lietuvių 
orkestras grieš. Pasirodyki- 
me kaip vienas, sutikdami 
savo kleboną, kun. Ambotą!

Karnavalas
Metinis parapijos karna

valas prasidės šio mėnesio 
24, 25, 26 ir 27 dienomis, 
trečiadienį,
penktadienį ir šeštadienį 
vakarais, mokyklos kieme, 
kampas Capitol Ave. ir 
Broad St. Bus laimėjimų ir 
visokių įvarumų. Leidžiame 
šiemet brangių laimėjimų.

Karnavalo komisija nuo
širdžiai kviečia Hartfordo ir 
apylinkės lietuvius ir lietu
vaites į karnavalą. Turėsite 
linksmą laiką ir naudingai jį 
praleisite.

įvyks iškilmingas banketas. 
Šioms iškilmėms jau labai 
ruošiamasi ir tikimasi gra
žių sėkmių.

Mūsų bendrafrontininkai 
norėjo užvaldyti pinigus, ko
vo 27 d. surinktus Lietuvos 
gelbėjimui. Tačiau tas, ačiū 
Dievui, neįvyko tik dėl Zig
mo Jankausko ir Antano 
Tvaranavičiaus veiklos, nes 
jie pirmi iš visų šoko į kul
tūrinę kovą — plunksna ir 
gyvuoju žodžiu bendrafron- 
tininkus užatakavo ir štai 
kultūrinės jų kovos vaisius: 
Kovo 27 d. susirinkime Lie
tuvai aukų surinkta 327 dol. 
25 c.; išlaidų buvo 23 
Tad liko 304 dol. 25 c., 
pridėjus prie to 30 dol., 
rinktų per vasario 16 d.
nėjimą, pasidarė 334 dol. 25 
c., kurie ir išsiųsti į Lietu
vą, Šaulių Sąjungai, per Lie
tuvos Generalinį Konsulatą 
New Yorke.

Valio Zigmui Jankauskui 
ir Antanui Tvaranavičiui už 
jų tą kultūrinę kovą mūsų 
brangios 
gerovei.

ir išvažiavo į Wildwood, N. 
J. Antrame traukiny buvo 9 
vagonai.

Jaunimo buvo daug ir 
smagaus; traukė ne tik ang
liškas, bet ir lietuviškas dai
neles; linksmino visus.

Kadangi pasisekė pirmas 
išvažiavimas, tikimasi, kad 
antra ekskursija bus dar 
smagesnė; įvyks rugpiūcio 
21 d. iš tos pat vietos, nuo 
Market Street ferry ir va
žiuosime dainuodami į pajū-j 
rį, Wildwood, N. J., kur va-j 
saros karščio prakaitą pa-(protys, kad raupsais sergąs

NAUJA LIGONINE 
RAUPSAMS GYDYTI

Pranešimas iš Washing
ton© sako, kad penki milijo
nai dolerių paskirti naujai 
ligoninei Carville, Louisiana, 
statyti atkreipė dėmesį į li
gą, kuri yra iš senų senovės 
žinoma, net minėta Šventa
me Rašte. Toje vietoje yra 
kolonija, kur valdžia izoliuo
ja visus, kurie serga raup
sais.

Senovės laikais buvo pa-

liksime vandeny.
Ekskursiją sudaro Phila- 

delphios klubai, draugijos, iš 
viso apie 15 organizacijų!

Važiuosime visi, tai bus 
smagiausia diena lietuviams.

K. Dryža.

— Iš Lietuvos rugp. 11 d. 
sugrįžo Balčiūnas drauge su 
žmona, Budeliene ir Kalaus- 
kiene. Tik klebonas dar ne
pranešė, kada grįšiąs.

— Rugp. 1 4d. 8 vai. ryte 
šv. Vardo draugijos vyrai 
nutarė prisidėti ruošime pa
gerbimo vakarienės, minint 
kun. dr. Mendelio darbuotės 
šioj parapijoj 10 metų su
kaktį. Rūpintis pavesta vei
kiančiam komitetui. Kun. 

.Mendelio prieš 10 metų pir
mas darbas buvo suorgani
zuoti šv. Vardo vyrų draugi
ją, kuri per 10 metų vis au
go nariais ir dabar gausin
gai kas mėnuo eina in cor- 
pore prie šv. Komunijos.

— Rugpiūcio 13 d., gra
žiam orui esant, nutariau 
vandenyno oru pakvėpuoti. 
Laivas švarus, bilietas į abi 
puses 75 c.; veža 3^ vai. 
80 mylių iki Seaside parko. 
Žmonių nedaug, per du šim
tus; lietuvių tik aš vienas. 
Mūsų Dixe mažus laivelius 
pralenkė ir kitus pavijo. 
Laivui kelias paženklintas 
stulpais, kyšančiais iš van
dens, kai kur kubilai, kitur 
bokšteliai su pakabintu var
pu suskamba arba lempa 
viršūnėje žybtelėja. Bežiū
rint šių įvairenybių, Balti- 
morės miestas išnyko; gam
tos prieglaudoje vanduo iš- 
platėjo, gryna akim kraštas 
sunku įžiūrėti; ant vandens 
vėjas nusausino prakaitą. 
Visur pakraščiais susėdę 
žmonės šiomis įvairybėmis 
stebisi. Man prisiminė Jur
gio Washington© laikai, kai 
šiuo keliu plaukė Anglijos 
laivai užimti Baltimorės 
miesto, kurie ties Mchenry 
uostu gavo paskutinį smū
gį. Pasirodė aukšti 9 radijo

Pranciškaus Seserų 
dėkos laiškas šv. Kazimiero 

kapinių direktoriams 
Be galo nudžiugome gavę 

didelę auką $2000.00 iš šv. 
Kazimiero kapinių iždo, 
skirtą Pietų Amerikos misi
jos reikalams. Nėra abejo
nės, kad ši finansinė para
ma žymiai prisidės prie pa
lengvinimo sunkaus darbo 
mūsų seselėms šių suvargu
sių lietuvių gyvenime.

Tariame nuoširdų ačiū vi
siems direktoriams už susi
rūpinimą ir prisidėjimą prie 
šio kilnaus tikslo. Mes iš sa
vo pusės stengsimės bent 
dalinai jums atsilygint savo 
nuolatine malda; taip pat 
nepamiršime ir tų sielų, ku
rių kūnai palaidoti šv. Kazi
miero kapinėse.

Lai Dievulis gausiai atly
gina visokeriopomis malonė
mis mūsų geradarius, kurių 
dėka apturėjome finansinį 
palengvinimą šiai vargingai 
misijai.

Jums dėkingos,
Šv. Pranciškaus Seserys.

Seimo nutarimu, Muzikos 
Žinios tampa ir chorų orga
nu. Chorų, priklausančių są
jungai, nariai gauna Muzi
kos Žinias metams už vieną 
dolerį.

Prenumeratą turi prisiųs
ti choro raštininkas arba ve
dėjas.

Konstancija Skelly, 
Chorų s-gos sekretorė.

Klebonui sugrįžtuvės
Švč. Trejybės parapija 

rengiasi šauniai priimti sa
vo gerbiamą ir mylimą kle
boną kun. J. Ambotą. Jis

Praeitą sekmadienį, rugp. 
14 d., parapijos choras turė
jo savo smagų išvažiavimą į 
Budd ežerą. Rytą išvyko pil
nas autobusas linksmai nu
siteikusių choristų, o vėliau 
kiti atvyko automobiliais. 
Po paskutinių pamaldų at
vyko klebono pareigas ei
nantis kun. dr. J. Starkus, 
kurį atvežė varg. A. Stan- 
šauskas. Drauge su jais at
vyko ir Amerikos redakto
rius.

Choristai smagiai links
minosi ežere ir jo gražiose 
apylinkėse ir vaišinosi prie 
savo specialaus stalo.

Laivu išvažiavimas
Kitą šeštadienį, rugp. 27 

d., įvyks parapijos laivu iš
važiavimas. Mūsiškiai para
pijiečiai prisidės prie Eliza
beth© parapijos smagios 
ekskursijos. Visa kelionė į 
abi puses kaštuos tik 1 dol. 
25 c. Iš Newarko išvyksime 
apie 10 vai. ryte. Daugiau 
žinių galima sužinoti klebo
nijoje, 207 Adams St.

T. B.

Ekskursija laivu
Ateinantį šeštadienį, rug

pjūčio 27 d., įvyksta mūsų 
parapijos jubiliejinė ekskur
sija laivu Clermont į Bear 
Mt. Kaip žinome, šiais me
tais minime savo parapijos 
sidabrinį jubiliejų, tad ir ši 
ekskursija skiriama jubilie
jui minėti. Važiuosime drau
ge su Elizabeth©, Newark© 
ir kitų parapijų ekskursam' 
tais, tad kelionė bus nepa
prastai maloni ir smagi. 
Mūsų parapijiečiai ir jų 
draugai rinksis 10:30 vai. 
prie Pier B. Bilietų galima 
bus gauti ir prie laivo. Visi 
maloniai kviečiami ir lau
kiami.

Taisoma salė
Ryšium su besiartinančio

mis parapijos jubiliejinėmis 
iškilmėmis, nutarta atnau
jinti ir papuošti par. salę. 
Darbai jau vykdomi.

Iškilmės
Lapkričio 20 d. mūsų pa

rapija turės dideles iškil
mes, skiriamas parapijos 
sidabriniam jubiliejui pami
nėti. Tikimasi, kad į bažny
tines iškilmes atsilankys 
vyskupas. Tą dieną vakare

Tėvynės Lietuvos 
Pranešėjas.

Serga
Mūsų žymios veikėjos, pa

nelės Juzepos šefeltaitės, 
pusbrolis Antanas Šefeltas 
jau 11 savaičių kamuojas su 
viena koja — penkias savai
tes išgulėjo ligoninėje, še
šios jau praėjo, kai gydosi 
namie, o kada tikrai pa
sveiks, tai tik Dievas vienas 
težino. Kas iš pažįstamų ar 
bičiulių geistų jų atlankyti, 
jo adresas: 3240 E. Thomp
son St., o’ aš jam, kaip ir jo 
gerbtinai žmonai pareiškiu 
viešą širdingą užuojautą.

Kazys Vidikauskas.
Iš šv. Jurgio parapijos

Sekmadienį, rugpiūcio 7 
d., Mykolaičio ūkyje įvyko 
piknikas šv. Jurgio parapi
jos naudai. Nors tą dieną ir 
daug lijo, tačiau žmonės 
gausiai atsilankė ir šis pik
nikas buvo sėkmingas. Kleb. 
kun. Ig. Zimblys, vikaras 
kun. Jurgis Degutis visiems 
ruošėjams - darbuotojams ir 
atsilankiusiems yra labai dė
kingas.- K. V.
E. Mickūnaitės pasirodymas

Mūsų artistė dainininkė 
Emilija Mickūnaitė turėjo 
gero pasisekimo pas kita
taučius. Rugpiūcio 5 d. buvo 
užkviesta į Atlantic City 
dainuoti operos ,,Lucia de 
Lammermoor” (anglų kal
ba) Lucijos rolę. Ji dainavo 
puikiausioje vietoje Atlantic 
City, kur tūkstantinės mi
nios lankosi — prie Stell 
Pier Opera Co.

Angliški laikraščiai spau
sdino plačius aprašymus ir 
artistės paveikslą vaidinimo 
rūbuose. Ji daro įspūdingą, 
žavėjantį, artistišką vaizdą.

Dainininkė E. Mickūnaitė 
susilaukė publikos didelio ir 
trenksmingo rankų plojimo; 
todėl ji turėjo laimės du va
karus dainuoti Steel Pier 
Opera Co.

Nemalonu, bet turiu pasa
kyti, kad mes, lietuviai, ne
pakankamai įvertinam savo 
tautietę. Kitataučiai kur kas 
duoda jai didesnę pagarbą.

Ekskursija į pajūrį
Lietuviai vis eina prie vie

nybės! Liepos 31 d. turėjo 
gerą pasisekimą ekskursijos 
į pajūrį. Lietuviai pripildė 
net du traukinius, kurių pir
mutinis turėjo keturioliką 
vagonų. Pirmas traukinys 
išėjo 9, kitas 9:50 vai. ryte

Kelionė į New Yorką
Jau 28 metai, kai per New 

Yorko miestą pirmutiniais 
iš Lietuvos atvažiavimo me
tais, nei žodžio anglų kalbos 
nemokėdamas, baimingai 
gatvių traukiniais pervažia
vau į Pa. stotį, nepastebėda
mas nei jo išvaizdus, nei ju
desio, nei apylinkių platumo. 
Dabar staiga visas New 
Yorkas, Brooklynas ir kitų 
priemiesčių apylinkės vaiz
dai atsirado mano vaizduo
tėje ir, gal būt, jau neišdil
domai.

Liepos 16 d. 12 vai. naktį 
girgždančiu fordužėliu penki 
asmenys leidomės iš Roche- 
sterio, N. Y., į Brooklyną 
per Binghamton, N. Y. Nuo 
Rochesterio iki Binghamto- 
no gražūs ūkiai, žalumynais 
puošiami, gi nuo Binghamto- 
no bemaž iki New Yorko 
laukai gražūs žalumynais, 
keistai įdomūs kalnų gausu
mu, visokiais groviais, ak
menimis, skalomis. Kalnai 
ištisai 
čiais 
niško 
nuošė 
nėjo;
žmonėms tikrai neįmanoma 
užsirioglinti, tai šnypščian
čių gyvačių buveinės.

Tik apie 50 mylių 
New Yorko kalnai iš 
nyko, atsirado lygesni
kai. Atvažiavome nuo East 
Orange, N. J. per George 
Washington tiltą į New Yor
ką. Čia miesto dalis graži. 
Vėliaus važiavom į Brookly
ną, kuris vietomis vidutiniš
kai atrodė, vietomis apy- 
skurdžiai, o vietomis, pasi
žiūrėjus į darbininkų gyve
namus namus, jų apylinkę, 
į šaligatvius, namų supuvu
sias tvoras, kur praeiviui 
kvapą užima, nenoromis su
sikaupi ir mintyje šauki: 
O, pasaulio Kūrėjau, Tu Iz
raelio tautą Mozės įkvėpimu 
išvedei iš Egipto faraonų 
nelaisvės, o kada išvesi tur
tingosios Amerikos darbi
ninkiją iš po godaus kapita
lo faraonų kankinimų ir, 
gyvų žmonių, ypač lietuvių, 
pūdymo!

1908 m. Petrapilyje Voz- 
nisenski Nevski prospektais 
bevaikštinėjant, kaip caro 
leibgvardijos kareiviui, ne 
kartą man teko panašiai 
jaudintis, matant iš vienos 
pusės aukse skendinčius ge
nerolus, valdininkus, gi iš 
kitos pusės — basus, išbadė
jusius darbininkus, nedrą
siai marmuriniais šaligat
viais slankiojančius. Ne kar
tą, apsidairęs, ar nesimato 
karininko ar kitų valdinin
kų, įspaudi varguoliui 10 kp. 
ar kiek galėdamas ir sprun
ki, kad kas nepamatytų, 
manydamas: O, Viešpatie, 
ar nesusimylėsi ant Rusijos1

turėjo atsiskirti nuo žmonių 
ir gyventi laukuose maždaug 
kaip gyvulys. Jei matydavo, 
kad koksai žmogus artinasi, 
turėjo balsu šaukti arba 
varpeliu skambinti, kad ne
prisiartintų. Praeitą šimt
metį atsirado susipratusių 
žmonių, kurie sumanė suras
ti tiems ligoniams pastogę 
ir atitinkamą priežiūrą. Su 
tokia priežiūra drąsesni ma
nė, kad gal ateity juos ir 
bus galima išgydyti.

Šiame krašte pirma tokia 
vieta buvo paskirta ispanų 
gubernatoriaus Ulboa da
bartinėj Louisianos valsty
bėj 1766 m. Jis įsteigė ka
rantino koloniją Belizo kai
me apie 80 mylių pietuose' 
nuo New Orleans.

Dabartinė kolonija Car
ville, La., buvo įkurta 1894 
m. pastangomis dr. Isido- 
riaus Dyero ir kun. Karo- 
liaus Bogiolo, kuris priklau
sė lozoriečių ordinui. Dar
bas buvo sunkus. Gyvento
jam tos apylinkės nepatiko
ccaaiamnKaBmKHKBBaaaBBaanisnKMa

darbininkų! Nedaug laiko 
praėjo, kai kietaširdžių ga
lybė sutrupėjo, nors Rusijo
je dar nuožmesnė žydiškai 
gruziniška letena kaimiečius 
ir darbo žmones slegia, bet 
ir caro laikų biurokratai ge
rai pasimokė.

Žiūrint į Brooklyyno ir ki
tų didmiesčių darbininkų ir 
kapitalo carų gyvenimus, 
darosi panaši išvada, kaip 
anuomet Petrapilyje.

Teko būti Grand St., Ame
rikos ir Vienybės redakcijo
se. Amerikos redakcijoje 
matosi gilus nuoširdumas, 
ryžtingumas tarp redakci
jos, administracijos ir kitų 
tos įstaigos narių. Vienybės 
redakcijoje matosi kai kurių 
daug pasišventimo, bet jų 
našta dar vis persunki, čion 
kalta ir jų ideologijos visuo
menė, ypač pasiturį tauti
ninkai.

Buvo proga matytis su p. 
p. J. Ambraziejum, adv. K. 
Jurgėla ir kitais. Pasisekė 
juose pastebėti gilų patrio
tiškumą, kilnų žmoniškumą. 
Labai malonūs žmonės ir 
Blakai, gyveną 59 Hudson 
Ave.

Brooklyne išbuvom 3 die
nas. Visą laiką buvo debe- 
siuota, saulės nematyti.

Liepos 21 d. 7 vai. iš ryto 
išvažiavom nuo Hudson Ave. 
į Albany, N. Y. kelią. Pa
siekus Albany kelią> kairėje 
pusėje įvairių šalių prie
plaukos ir garlaiviai domi
no. Iš kitos — gražūs New 
Yorko miesto pastatai, sodai 
taisė sugedusį ūpą. Apie 30 
mylių Albany keliu beva
žiuojant, iš po tamsiai tirš
tų debesų išsinėrė šviesioji 
saulutė ir savo šiltais spin
duliais palydėjo mus. Ne
trukus išnyko miestas ir 
abiejose kelio pusėse žalioji 
giružė mus savo maloniu 
šlamesiu gaubė. Ši giružė 
jau kultūringo žmogaus ran
kos patvarkyta. Ir visa Al
bany keliu kelionė į Roches- 
terį buvo linksma.

Ant. Žiemys.

šie nauji kaimynai; jie kėši, 
nosi ir trobas sudeginti. Li. 
gonius reikėjo gabenti lai.

• vais slapta, nakties tamsu- 
moj.

Kun. Bogiolo bedirbda
mas su ligoniais pats susir
go raupsais, mirė ir buvo 
slapta palaidotas.

1896 metais dr. Dyeris 
kreipėsi pagalbos į Labda
rybės Seseris ir balandžio 
mėnesį keturios seserys mė
lynuose abituose atvyko pri
žiūrėti dvidešimt ligonių.

Po to dalykai sekėsi kiek 
geriau, bet vis buvc stoka 
piniginės paramos ir, nors 
ligoniams buvo vieta galvą 
padėti ir ko valgyti, nebuvo 
tinkamos mediciniškos prie
žiūros ir vaistų.

Kai veikla gerokai susilp
nėjo, kolonija buvo pasiūly
ta Jungt. Valstybių valdžiai. 
Ši paėmė priežiūrą šių ligo
nių ir paskyrė gydytojus ir 
slaugytojas. Ligoninė taipgi 
buvo pagerinta ir nuo to lai
ko pradėjo ten siųsti raup
sais sergančius iš visų vals
tybių. Vieni mirė, kiti pa
sveiko ir buvo sugrąžinti na
mo, bet vis nebuvo rastas 
ypatingas gydymas.

Taigi, sulaukus naujos li
goninės ir padidintų jėgų 
yra viltis, kad gydymas pa
siseks ir kad specialistai, ' 
betyrinėdami, gal atras bū- 1 
dą išgydyti raupsuotuosius. ,

J. D.

Varšuva. — Belaukdama 
Lenkijos nepriklausomybės 
20-ties metų (1938 m. lap
kričio 11 d.) jubiliejaus len-. 
kų nepriklausomoji spauda 
pradėjo rašyti, kad ta proga 
būtų paskelbta valstybėje 
plati politinė amnestija.

Plačios politinės amnesti
jos reikalas jau pribrendęs 
ir jos nebuvimas trukdo val
stybės vidaus santykių deri
nimą. Ta spaudos akcija jau 
pasiekė ir visuomenės orga
nizacijas, net tokias, kurio
mis remiasi režimas.

Pilsudskininkių moterų 
kongresas visais balsais pa
sisakė už plačią visuotinę 
amnestiją ir politiniams ir 
šiaipjau nusikaltėliams, pa
žymėdamas, kad tuo būdu 
bus tiksliausias nepriklauso
mybės jubiliejaus paminėji
mas.

Lygiai taip pat tas pil
sudskininkių moterų kon
gresas, kuriame aktyviai da
lyvavo Pilsudskienė, pasisa
kė už demokratinį seimo rin
kimų įstatymą ir naujus de
mokratinius seimo rinki
mus, kuriais, kongreso ma
nymu, tegalima bus pašalin
ti iš vidaus gyvenimo ne
santaiką ir aštrius valdan
čiųjų grupių ir opozicijos 
santykius.

Gyrimasis ir didžiavima
sis tikromis ir pramanyto
mis savo asmens, savo ap
daro, namo ir kitais prana
šumais yra visados neišsila
vinimo ženklas ir žmogus 
vis iš naujo gauni stebėtis, 
kad tai taip dažnai atsitin
ka, net ir tokių žmonių tar
pe, kurie, rodos, turėtų tei
sės vadintis gerai užauklė
tais. — Šatrijos Ragana.
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VIETOS ŽINIOS

pačiame kumpis su agurku
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krikštynoms Ir visokiems

pasivažinėjimams.
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EVergreeii 8-9770Į Vilnių

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

yra

LICENSES 41 Lewis

is hereby given that License No.

ATOSTOGOSE

420 New’

169 Bond

SVARBI BYLA
1466—86th

N.
Y.

345 Myrtle

hereby given that License No.

338 Reid

be consumed on the

AUTOBUSAIS ISVAZIAVIMAS
lEiigpiiiėio - Aug. 21 <1., 1938

| Glenford Vasarvietę, Glenford, N. Y. 509 Coney

MAUDYMASIS, ŠOKIAI, PASIVAIKŠČIOJIMAS,
SPORTAS IR ŽAIDIMAI

Avė., be consumed on theBilietas į abi puses tik $1.75.

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

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

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

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Island Ave., Borough of Brookyn, 
Kings, to be consumed off the

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

beer at retail under Section 75

of Brooklyn, 
be consumed on the

345 
County of 
premises.

issued to the undersigned
retail under Section 75

JOSEPH GARLO 
Service Food Store
St., Brooklyn, N. Y.

MARTIN MARAGNI 
Martin's Food Market

Street, Brooklyn, N. Y.

issued to the undersigned 
retail under Section 76 

Beverage Control I,aw at 
Borough 

Kings, to

FRANK F. 
Avenue,

F. STEINBERG
Brooklyn, N. Y.

issued to the undersigned 
retail under Section 76 

Beverage Control Law at
Borough of Brooklyn,

SONDEJ
Brooklyn, N. Y.

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

PESCE
Brooklyn, N. Y.

DOSWALD
Brooklyn, N. Y.

DAVID KATZ
Prospect Food Centre

Island Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to

JOSEPH FITELSON
Ave., Brooklyn, N. Y.

SPORTIELLO
Brooklyn, N. Y.

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

JERRY 
Street,

is hereby given that License No.

P-

ion

mys.

n

W kaimynai; įteki 
i ir trobas sudeginti, 
^ius reikėjo gabenti 
s slapta, nakties

£un. Bogiolo 
.s su ligoniais pats 
raupsais, mirė į 

■pta palaidotas. 
1896 metais k 
eipėsi pagalbos^ 
bes Seseris ir 
ėnesį. keturios s 
nuošė abituose i 
urėti dvidešimt lw 
Po to dalykai šefei 

eriau, bet vis h 
iniginės paramos ir, 
geniams buvo vieta 
adėti ir kg valgyti, 
inkamos^  ̂
iūros ir
Kai veikla 

ėjo, kolonija 
a Jungt. Vaistu J 
i paėmė priedu

laugytojas. Ug$ J 
tuvo pagerintai^! 
:o pradėjo ten ų Į 
ais sergančius ii: J 
ybių. Vieni niiil 
veiko ir buvo sugx| 
no, bet vis netel 
'patingas gydymai!

Taigi, sulaukus e| 
joninės ir paditl 
Ta viltis, kad gyfrl 
iseks ir kad sm 
styrinėdami, gal J 
įą išgydyti raujai

,ENKŲ MOTES1 
LAUJA DEMOf

Rugpiūčio 19 d., 1938 m.
F—

IŠLYDINT KUN. J. BAL
KONĄ IŠ KAUNO

Rugpiūčio 5 d. 6:30 val. 
vak. Kauno stotis vis pilnė
jo žmonių. Jie atėjo atsi
sveikinti, t. y. išlydėti, nors 
trumpai svečiavusį Lietuvo- i 
je, kun. Balkūną. Tenka pa
minėti, kad dėl nuolatinio 
važinėjimo Lietuvoje jis bu
vo pramintas kun. Lakūnu.

Nors per trumpą laiką, 
bet malonus kun. Balkūnas 
įsigijo daugelio žmonių ne
paprasto palankumo, tad ir 
išlydėti susirinko gausus 
katalikiškos visuomenės vei
kėjų būrys ir jaunimo. Tar
pe atsisveikinti atvykusių 
buvo matyti šie paminėtini 
asmenys: J. E. arkivysku
pas metropolitas J. Skvirec
kas, prof. Kuraitis, prof.

[ Pakštas, dr. Leimonas (pa
žįstamas amerikiečiams), 
dr. Dielininkaitis, kun.

| Šmulkštys ir t.t. Tarpe išly- 
i dėjusių matėsi grupė ameri- 
[ kiečių, kurių skaičiuje buvo 
I Kaz. Vilniškis.

Ypatingai buvo jaudinan- 
į tis momentas, kada Arkivy- 
I skupas, atsisveikindamas, 
Į pilnomis akimis ašarų pabu- 
I čiavo visų mylimą kun. Bal- 
| kūną. Visi jam linkėjo lai- 
Imingiausios kelionės. ’

Drauge su kun. Balkūnu 
«tuo pačiu traukiniu išvyko 
į ir kun. Ambotas, kuriam at- 
isisveikinantieji parodė daug 
Jnuoširdumo.
J, Grupė artimųjų amerikie- 
Jčius kunigus palydėjo net 
[iki sienos.

JunijorasLčk.

Varšuva. - K 
tenkijos nepriili 
0-ties metų (IS 
ričio 11 d.) jubi! 
ų nepriklausom 
•radėjo rašyti, k 
ūtų paskelbta 
lati politinė aid

Plačios politiii 
jos reikalas jai 
ir jos nebuvimas! 
stybės vidaus ssr 
nimą. Ta spaudoslKaralienės par. bažnyčioje, 
pasiekė ir visuosf 
nizacijas, net ba 
mis remiasi re®

ADV. J. ENDZIULAITIS 
SUSITUOKS SU 
M. KAZLAITE

NEW YORK — BUDAPEST
— KAUNAS

Gyvendamas New Yorke 
dalyvauja ir lietuvių visuo
meniniame veikime. 1936 m. 
jis vadovavo skulptoriaus P. 
Rimšos dailės kūrinių paro
dos ruošimo komitetui, yra 
sakęs įvairių organizacijų 
surengtuose susirinkimuose 
prakalbas ir šiaipjau akty
viai 
vių 
kos 
niai 
knygynui padovanojo daug 
knygų.

Iš jo šeimos artimųjų, mo
tina gyvena Almond Lane, 
Wilkes-Barre, drauge su 
dukterim Petrone ir sūnum 
Justinu, o vienas advokato 
brolis, Vincas, gyvena New 
Yorke. Rochestery gyvena 
jo dėdė Jurgelaitis, kur jis 
plačiai žinomas kaip „polici
ninkų tėvas”, mat, jo keturi 
sūnūs yra policininkai.

Marija Ant. Kazlaitė gi
musi Pittstone, Pa. Jos tėve
lis jau miręs, o motina ište
kėjusi už Jono Jurkos ir gy
vena Pittstone. Ją krikštijo 
žinomas kun. Kasakaitis. 
Pradžios ir vidurinę moky
klas baigė Pittstone. Apsi
gyvenusi New Yorke lankė 
įvairius kursus aukštose mo
kyklose. Gyvendama Pitts
tone buvo veikli sodalietė. 
Yra dalyvavusi keliuose 
puliarumo kontestuose, 
riuose laimėjo pirmas 
tas. Visą laiką buvo ir 
susipratusi lietuvaitė.

Abiems būsimiems jauna
vedžiams linkime sėkmingai 
sukurti lietuvišką šviesuolių 
šeimą ir visada likti ištiki
miems lietuvybei, šviesiau
sios laimės ir gražios jiems 
ateities! J. D.

dalyvauja keliose lietu- 
draugijose. Yra Ameri- 
skaitytojas. Nelabai se- 

Marianapolio kolegijos

po- 
ku- 
vie-

(Tęsinys iš 2 psl.)

siuntinybė, bet jau buvo 
persikėlus į naują vietą (14 
Koszykowa).

Viešbutis stovi prie Pil
sudskio aikštės,
miesto centre. Jame apgy
vendina užsienio svečius, 
nes reikia pripažinti, kad 
moderniausiai įtaisytas. Val
gykla ir kavinė gali konku
ruoti su bet kuriuo viešbu
čiu Amerikoje. Valgis toks 
geras, kad kun. Ambotas 
pastebėjo, jog geresnio bei 
skanesnio sunku kur kitur 
gauti.

Varšuva, Lenkijos sostinė, 
turi daugiau kaip milijoną 
gyventojų. Lenkai mėgsta ją 
lyginti gražumu su Pa
ryžiumi. Vargiai ji bus to
kia graži, bet gražesnė už 
mano jau matytą Vieną ar 
Budapeštą. Ilgos ir tiesios 
gatvės, kaip Jerozolimska, 
Marszalkowska, N o w y 
Swiat, iš tiesų, turi gražių 
pastatų.

Visą laiką paskyrėm mie
stui lankyti. Atlankėm baž
nyčias, kaip Trijų kryžių, 
Karmelitų, Kapucinų, Ber
nardinų, Florijono, šv. Jo
no, šv. Aleksandro, Panos 
Švenč., ir k. Nuvykom ir į 
Seimo, Bibliotekos, Univer
siteto, Operos, grafo Paco, 
Belvedero ir k. rūmus pa
matyti. Varšuva turi gražių 
paminklų, kaip Pilsudskio, 
Mickevičiaus, Sobieskio, Šo
peno, kar. Zigmunto, Ponia
tovskio, Nežinomo Kareivio, 
Koperniko ir k. Lenkai tei
singai didžiuojasi savo sosti
ne. Dar dabar eina statyba 
įvairių rūmų. Centralinė ge
ležinkelio stotis dabar stato
ma. Per Vislos upę yra trys 
gražūs tiltai.

lietuvių kolonijai Vaikelio 
Jėzaus bažnyčioje. Jis mus 
apvažinėjo po Varšuvą ir 
Bielianką. Beliankos marijo
nų vienuolyne ir bažnyčioje 
teko lietuviškumo ženklų 
matyti, kaip vytį, kunigaikš
čių paveikslus, dokumentus 
ir k. Atlankėme čia ir mažą 
muziejų.

Lietuvių Varšuvoje esama 
tik apie 200 asmenų. Lietu
viškai pamaldos būna Vai
telio Jėzaus bažnyčioje sek
madieniais per patį vidur
dienį. Gyvuoja kelios drau
gijos, kurios turi susirinki
mus šios parapijos salėje. 
Čia yra ir mažas lietuviškas 
knygynėlis, šią bažnyčią 
kardinolas prižadėjo visai 
lietuviams pavesti.

Kitą sekmadienį, rugpiū- 
įčio 28 d. Brooklyne, Angelų

ATVYKO
REDAKTORIAUS BROLIS

LENKŲ RAŠYTOJAI 
KAUNE

Kaunas. — šiuo metu čia 
vieši lenkų rašytoja Ona 
Zagorska, kuri renka me
džiagą vienai knygai apie 
Lietuvą, kurioje nori lenkus 
supažindinti su Lietuvos gy
venimu.

Lenkų rašytoja Ona Za
gorska labai domisi Lietu
vos katalikų gyvenimu ir jų 
veiklumu. Labai plačiai 
klausinėjo apie pavasarinin
kų kongresą ir iš viso apie 
katalikų jaunimą. Iš rašyto
jos teko patirti, kad Lenki
joje komunistai gana smar
kiai reiškiasi, nors juos ir 
sodina į kalėjimą. Bažnyčios 
santykiai ir su valstybe 
šiaip yra gana geri, bet val
džios žmonių tarpe labai 
daug yra šiaudinių arba iš

Lenkai ir Varšuvoje seka 
lietuvišką veikimą. Pavyz
džiui, geg. 21 d. vietiniai 
Bieliankoj turėjo gegužinę, j paso katalikų. Katalikai ju

da, veikia, bet yra daug to
kių žmonių, kurie katalikiš
ką gyvenimą norėtų suvesti 
tik į rožančiaus kalbėjimą, 
škaplerių nešiojimą ir baž
nyčios lankymą.

kur lietuviškai padainavo, 
už ką veikėjai buvo tardo
mi. Lenkai bijosi varšuvie
čių revoliucijos... Dar kaip, 
lietuviai gali užimti Varšu
vą!...

Birž. 3 d. 5 vai. vak. grei
tuoju traukiniu per Gardiną 
pradėjome kelionę į Vilnių. 
Traukinys ėjo 5 valandas. 
Pasiekėm Gardiną jau tems
tant, tad lietuviško krašto 
lig Vilniaus negalėjom pa
matyti. Nebuvo malonu, kai 
girdėjom garsinant lietuviš
kus miestelius, širdis kažko
dėl nesidžiaugė šia kelione. 
Tiesa, ilgėjomės pamatyti 
Lietuvos sostinės, bet kelio
nė atrodė mums kelione Į 
laidotuves... Dešimtą valan
dą naktį jau buvome Vilnių- ; 
je.

NOTICE is nereby 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

4911 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 798 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
48 Gold Street, 
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 Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 Rochester Ave., 
County of Kings, to 
premises.

MRS. BERTHA 
128 Rochester Ave.,

Šiltam ore
šaltas lietuviškas Maisto

157 Chambers St., New York.

Tel. Evergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Ave..
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043 Notary Public

Llet.-Amer.

Imp. & Eksp. B-vS

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu
vuslo 107 Union Avenue.

Tel. STagg 2-7177

(Bus daugiau)
Kun. Jonas Balkonas.

kongresas visais i 
| sisakė už plain 

’[ amnestiją ir 
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Ne-| Vedę vyrais 

;as ir | kaip nevedusį 
žalioji Į tuo labiau 
aloniu 
giružė 
is ran-l Rūpestis bu 
sa Al-Į painioja, priimi 
.oches-įgaus ir nedr) 
jam nei

1 vai. popiet, susituoks adv. 
Jonas V. Endziulaitis su Ma
rija A. Kazlaite. Čia norime 
supažindinti su būsimais 
[jaunavedžiais.

Adv. J. V. Endziulaitis gi
lmė 1905 metais Wilkes-Bar
be, Pa. Jo tėvai — Juozas 
fcndziulaitis (miręs prieš 7 
Įmetus) ir Ona Jurgelaitytė. 
[Pradinį ir vidurinį mokslą 
[baigė Wilkes-Barre. Lanky
damas High School pasižy- 
[mėjo geru mokymusi ir ją 
[baigė atsižymėjusių' skai
čiaus pirmose eilėse. Kolegi
jos kursą baigė Columbijos 
[universitete 1928 metais, 
Įgaudamas A. B. laipsnį. Bū
damas kolegijoje turėjo sti
pendiją, kaip pasižymėjęs 

[studentas. Dalyvavo sporte, 
[ žaidė futbolą, buvo geras bė- 
[ gikas. Tuo metu Columbijo- 
• je gyvavo lietuvių studentų 
I klubas, kurio nariu Endziu- 
į laitis buvo drauge su K. ir 
I J. Jurgėlomis, Mikolainiu, 
[Tamošaičiu ir kitais.
t Fordham (jėzuitų veda- 
fmo) universiteto teisių mo

kyklą baigė 1932 metais, 
I gaudamas LL.B. laipsnį. 
[Teisių mokykloje buvo gar- 
įbės studentų sąraše. Daly- 
Ivavo Glee Club ir kitose stu- 
Identų draugijose. Advokatū- 
|rą praktikuoti pradėjo 1933 
[metais New Yorke, kur ir 
Bki šiai dienai turi savo raš
tinę: 15 Park Row, New 
[York, kur jis žinomas J. W. 
lAnsell vardu.
į Pažymėtina, kad kurį lai- 

|ką adv. Endziulaitis yra dir- 
Įbęs valstybiniame apdrau- 
Įdos fonde kaip investigato- 
Jius, taip pat kurį laiką dir- 
Įroo Department of Justice. ;

Praeitą antradienį drauge 
su kun. J. Balkūnu atvyko 
Amerikos redaktoriaus bro
lis, Balys Laučka. Apie pora 
savaičių paviešėjęs pas savo 
brolį, naujas lietuvis ameri
kietis išvyks į Marianapolio 
kolegiją, kur jis mokysis.

Šią savaitę adv. Jurevi
čius su žmona ir sūnum iš
vyko porai savaičių atosto
gų, kurias praleis pas savo 
motiną, gyvenančią Great 
Meadows, N. J.

Šią savaitę New Yorko 
vyriausiam teisme prasidėjo 
byla prieš Jimmy Hines, žy
mų vietos politiką, stambų 
demokratų partijos vadą. 
Jis kaltinamas veikęs drau
ge su slaptų loterijų ruošė
jais, juos palaikęs savo įta
ka pas teisėjus ir kitus įžy
mius asmenis. Hines kaltin
toju yra prokuroras Dewey.

Lietuvos Atstovybėje
Buvo įdomu susipažinti su 

lietuvių gyvenimu Varšuvo
je. Žinojom, kad čia gyvena 
Ksaveras Vanagėlis (mirė 
po mūsų išvažiavimo). Pir
ma aplankėm Lietuvos kon
sulatą ir pasiuntinybę. Po
nas Škirpa mus labai šiltai 
priėmė. Jis pirmas mus in
formavo apie vietinius lietu
vius ir apie užmegstus san
tykius su lenkais. Ministeris 
mus užtikrino, kad lenkai 
džiaugiasi ultimatumo pri
ėmimu ir kad įvairios dery
bos eina gana Sklandžiai. 
Kad lenkai darytų jau ban
dytu būdu kitų spaudimų, 
sunku tikėtis.

Kiek įsitikinome Varšuvo
je, lenkai prityrė iš kitų 
valstybių daug nesimpatijų. 
Vargiai tik jie susilauks to, 
ko pageidavo.

Varšuvos lietuviai
Palinkėję ponui Škirpai 

laimingai savo misiją vesti 
Lietuvos naudai, skubino- 
mės sueiti su kun. Venckum, 
marijonu, kuris gyvena Bie- 
liankoje (Varšuvos priemie
styje) ir kartu kapelionauja

ANTRAS METINIS

Angelų Karalienes Parapijos

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

HAVEMEVER 8-0259 s- 
. RALPH. KRUCH : 
FOTOGRAFAS
65 ?2 3/G R A N p.-A»y ĘNU E
• . • '.MASPETH.'N, Y-' ą \ '

NOTICE is hereby given that License No. 
: GB 10671 hns been issued to the undersigned 
I to sell beer at retail under Section 75 

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Hoyt Street, *" 
Cotinty of Kings, 
premises.

262 Hoyt

NOTICE .. _____ „ ____ _
GB 4604 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Bay ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8574 has been 
to sell beer at
of the Alcoholic Beverage Control . Law at 
41 Lewis Ave., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off tne 

[ premises.

M. P. BALLAS
(BIELLAUSKAS)

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

ADVOKATAS

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

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 be consumed 
on the premises.

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

NOTICE
EB 2908
to sell
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, to be consumed on the

FRANK DOLANSKY 
Ave., Brooklyn, N. Y.

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.

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 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 731 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
701—Blake 
County of 
premises.

701 Blake
PHILIP 

Avė.,
BLUME

Brooklyn, N. Y.

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. County of Kings, to be consumed off 
the premises.

SAMUEL PONELLI
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 unejer Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
420 New Jersey -Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 10719 
to sell 
oi the Alcoholic Beverage Control Law at 
1466—86th 
County of 
premises.

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 is hereby given that License No. 
GB9912 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2706 Farragut Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY AL WEIL
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, County 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 liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 295 Park Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN RAVELLI 
Park Avenue Restaurant

295 Park Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4896 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
(he 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 Avenue, 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 
premises.
HARRY ZABITZ and LEO ROGENSTEIN 

Washington Batter 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—5th 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 of 
the Alcoholic Beverage Control _Law at 
169 Norman Aventie, 
County of Kings, to 
premises.

GEORGE
169 Norman Avenue,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4160 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beterage 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 9747 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
154 Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK SWIERSKI 
Acirema Grocery Store

154 Norman Avenue Brooklyn, N.

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

JOHN DeHART
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 
265 Lee Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

PETER
265 Lee Avenue,

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.

NOTICE is hereby given that License No. 
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, 
County of Kings, 
premises.
CO-OPERATIVE 

806—43rd Street.
TRADING ASS’N, INC. 

Brooklyn, N. Y.

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 
Broadway Coffee Pot

25 Broadway, Brooklyn. N. Y.

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 Aveijae, 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 
County of 
premises.

NOTICE
GB 10254 ________________________________
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.

NOTICE 
GB 4874 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9519 Fourth Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

DAVID 
9519 Fourth Avenue,

BREDIN
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 
County of 
premises.

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.

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 
County of 
premises.

■ 459 Grand
BLODSI 

Street,
BALSIS

Brooklyn, N. Y.



Rugpiūčio 19 d., 1938 m.

V. J. ATSIMAINYMO PARAPIJOS

KARNAVALO PABAIGA
Rugpiūčio-Aug. 19-22 d. IMTINAI
kampas Grand, Flushing ir Willow Avės

MASPETH, L. L, N. Y.

Šokiai kiekvieną vakarą Įėjimas dykai
KARNAVALO UŽDARYMAS SEKMADIENĮ. PREKIŲ IŠPARDAVIMAS PIRMADIENĮ.

DIDYSIS BANKETAS
»

KUN. J. BALKŪNO sugrįžimo proga įvyks
: t :į 

Antrad., Rugpiūčio-Aug. 23 d.
KLASČIAUS SALĖJE, MASPETH, N. Y.

Kun. J. Balkūnas, ką tik sugrįžęs iš Lietuvos, turės pa
pasakoti įvairiausių įspūdžių iš savo kelionės. Šiame ban
kete dalyvauja lietuviai prof esi jonalai, biznieriai ir visos |.
apylinkės lietuviai. Dalyvaukite visi šiame šauniame ban- || 
kete. Bilietas suaugusiems $1.00, vaikams 50 c.

Neišm
Del jx

KUN. J. BALKONAS 
JAU SUGRĮŽO

Praeitą antradienį, rug- 
piūčio 16 d., Aquitania lai
vu sugrįžo kun. Jonas Bal- 
kūnas, išbuvęs kelionėje po 
Europą per tris mėnesius. 
Drauge su juo grįžo ir kun. 
Jonas Ambotas, Hartfordo 
klebonas. Abu atrodo labai 
gerai, šviežiai nusiteikę.

Kun. Balkūną pasitiko jo 
motina, sesutė Katryna, 
kun. P. Lekešis, Amerikos 
įstaigos nariai ir kiti. Lai
vas atvyko anksti, todėl 
apylinkės kunigams ir ki
tiems kun. Balkūno artimie
siems nebuvo įmanoma at
vykti pasitikti.

Kun. Balkūnui pagerbti, 
jo sutiktuvių proga, ateinan
tį antradienį, rugpiūčio 23 
d. Klasčiaus salėje ruošia
mas didžiulis banketas, ku
riam bilietų dar galima gau
ti. Bankete, kaip numatoma, 
kalbų bus visai mažai, o vi
si atsilankiusieji turės pro
gos iš kun. Balkūno lūpų iš
girsti naujausias žinias iš 
Lietuvos ir, apskritai, iš Eu
ropos.

Tikimasi, kad ruošiamas 
banketas praeis didžiausiu 
pasisekimu. Visi Amerikos 
skaitytojai, kurie tik gali, 
prašomi atsilankyti į tą ban
ketą. Visi skaitėme ir dar 
skaitysime kun. Balkūno ke
lionės įspūdžius, o ateinantį 
antradienį išgirsime jo gy
vą žodį.

Banketo pradžia 7 vai. va
kare.

MASPETHO ŽINUTĖS

— Maspetho lietuvių me
tinis karnavalas jau baigia
si. Stebėtinai didelis skai-, 
čius žmonių kas vakaras 
lanko karnavalą. Žmonės 
šiemet negali atsidžiaugti 
gražiais karnavalo krovi
niais ir dideliais išlaimėji- 
mais kiekvieną vakarą. Kar
navalas sėkmingai baigia
mas sekmadienio vakare, 
rugp. 21 d. Karnavalo liku
sieji daiktai bus viešai iš
parduoti pirmadienį, rugp. 
22 d. 8 vai. vakare už vieną 
trečdalį kainos.

— Klebonas, kunigas Jo
nas Balkūnas iš poilsio par
važiuoja šeštadienio, rugp. 
20 d. vakare. Rugp. 21 d.

* 
į KAZYS ALEKSYNAS | 

LIETUVIS DAILYDĖ I
(Cabinet Maker) I

• i
I Stato naujus arba taiso [ 
senus namus iš lauko ir iš! 
vidaus. Į

Kainos prieinamos. J 
J Visasdarbas j 
[ garantuojamas. Į 
! Reikale kreipkitės: į

9 vai. bažn. mišias laikys sa
vo intencija, užprašytas visų 
parapijos draugijų. Kun. 
Balkūną jau galėsime pa
matyti ir karnavalo laukuo
se.

— Kleb. kun. J. Balkūno 
sutiktuvių bankietas įvyks
ta rugp. 23 d. 7 vai. vak., 
Klasčiaus salėje, Maspethe. 
Tame bankiete bus apie 
1250 asmenų. Bus atskiri 
stalai, kaip tai garbės sta
las, profesijonalų stalas, 
Great Necko lietuvių stalas, 
įžymių biznierių stalas ir 
visų kitų draugijų pagal pa
reikalavimus stalai. Bus žai
dimams ir šokiams muzika. 
Garsiakalbiai visur naudoja
mi — ir salėj ir sode. Ban- 
kieto įžangos bilietas tik 
vienas doleris.

Kleboną kun. Joną Balkū
ną ir daugelį kunigų išlydės 
iš klebonijos rugp. 23 d. 7 
vai. vak. visa eilė rinktiniau- 
sių automobilių, kuriuos 
paaukoja Juozas Garšva, 
Maspetho parapijietis.

— Bankieto bilietai par
davimui uždaryti rugp. 22 d. 
9 vai. ryte. Bilietų pardavi
nėjimo įstaigos ir pavieniai 
asmenys privalo atiduoti at
skaitas kun. P. A. Lekešiui 
rugp. 22 d. 10 vai. ryte.

35 METŲ SUKAKTIS

Rugp. 10 d. Stasys ir Bar
bora Karaliai, gyv. 57-88 — 
57 Rd., Maspethe, sulaukė 
vedybinio gyvenimo 35 me
tų sukakties. Ta proga jų 
draugai su O. Laukaitiene 
priešaky surengė pagerbimo 
puotą. Sveikinimo kalbas pa
sakė kun. P. Lekešis, Pr. 
Ražickienė, J. Paulauskienė, 
O. Liziūnienė, O. Laukaitie
nė, M. Cibulskienė, M. Lau
kaitytė, P. Budrienė ir kiti. 
Įteikta daug dovanų. Puotai 
vadovavo V. Valantiejienė.

Dalyvių skaičiuje buvo 
Bielskiai, Jocienė, Kunickie- 
nė, Korsokienė, Kučinskienė, 
Navickienė, Nedzinskienė, 
Paškauskienė, Petrulienė, 
Pažereckienė, Valantiejai, 
Urbonienė, Zabelskienė.

P.p. Karaliams linkime 
Dievo palaimos, sveikatos ir 
sėkmingai sulaukti auksinio 
jubiliejaus.

V. Valantiejienė.

PUIKUS IŠVAŽIAVIMAS

rugp. 16 d. iš Angelų Kara
lienės par. bažnyčios į šv. 
Jono kapines.

Marcelė Kundrotaitė, 55 
metų, gyv. 217 Berry St., 
mirė rugp. 13 d. Palaidota 
rugp. 16 d. iš Apreiškimo 
par, bažnyčios į šv. Trejy
bės kapines.

Minėtose laidotuvėse pa
tarnavo grab. J. Garšva.

Marijona Rapleckienė, 30 
metų, gyv. 122 So. 1 St., 
Brooklyne, mirė rugp. 14 d. 
Palaidota rugp. 18 d. iš ita
lų bažnyčios į šv. Jono ka
pines.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. Šalinskas.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJOS

j 544 Grand St., Brooklyn, N. Y. į 
| Tel. EVergreen 7-5906 •

Maspetho lietuvių piliečių 
klubas sekmadienį, rugsėjo 
4 d., rengia išvažiavimą į 
Fort Solongą, Sunken Mea
dow Beach, L. I. Autobusai 
išvyks nuo klubo 8:30 vai. 
ryte, tad visi galės puikiai 
pasimaudyti ir pasilinks
minti.

Bilietus galima gauti klu
be ir pas narius. Narys.

MIRĖ

Natalija Kunigonienė, 35 
metų, gyv. Grand St., mirė 
rugpiūčio 16 d. Palaidota

Šv. Vardo draugijos susi
rinkimas įvyko rugp. 14 d. 
tuojau po 9 vai. mišių. Pra
nešta, kad gauta nuo iške
liavusio pirm. V. Dailydos 
laiškas, kuriame sveikina vi
sus draugijos narius.

Nutarta naujas dalykas. 
Mirus šv. Vardo dr-jos na
riui, visi nariai susirinks į 
šermenis paskutinį prieš 
laidotuvių vakarą ir visi 
kartu atkalbės rožančių ar 
kitas maldas; mirus nariui, 
bus išsiuntinėtos atvirutės, 
nurodant vietą ir laiką, kur 
susirinkti.

Visi pritarė ekskursijai į 
Glenfordą rugp. 21 d.

Narys.

VISI Į GLENFORDĄ!

Angelų Karalienės ir At
simainymo parapijų klebonų 
ir kun. J. Laurynaičio pa
stangomis Glenfordo vasar
vietė jau tiek sutvarkyta, 
kad šiemet kelios dešimtys 
jaunuolių smagiai praleido 
tyrame ore savo laisvą lai
ką.

Rugpiūčio 21 d., sekma
dienį, yra rengiama ekskur
sija į Glenfordą. Pasamdyti 
keli autobusai, kurie išva
žiuos nuo bažnyčios, So. 4th 
ir Roebling gatvių, Brookly
ne, lygiai 7 vai. ryte. Tiki
masi, kad autobusai pasieks 
Glenfordą laiku ir ten ke
liauninkams bus atlaikytos 
mišios. Kelionė į abi puses 
kaštuos tik $1.75.

Glenforde bus tokia pro
grama: naujo maudymuisi 
prūdo pašventinimas, šokiai, 
žaidimai, smagūs po girią 
pasivaikščiojimai.

Visi, norį turėti gražų lai
ką, malonės užsisakyti bilie
tus ne vėliau penktadienio, 
rugp. 19 d. Dalyvis.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

matęs tiek daug žuvų ties 
Sandy Hook.

Automobiliais važiuoto
jams leidimų pareiškimų la
pai jau dalinami. Leidimas 
3 metams kaštuoja $1.50, gi 
metams 50 centų.

Rugpiūčio ^4 d. Jones 
Beach bus vaikų diena. Vai
kai atliks visą programą.

Shore Road, Brooklyne 
(Fort Hamilton) žadama iš
taisyti ir padaryti žaidi
mams vietą. Būtų graži vie
ta prie pat kanalo, kuriuo iš 
viso pasaulio laivai įplaukia 
į New Yorką ir išplaukia.

Kings apskrities ligoninių 
viršininkai praneša, kad 
šiuo laiku ligoninėse yra 
mažiau ligonių, negu buvo 
jų pernai šiuo laiku. Taigi 
depresija paveikė ir ligoms...

Automobilistai skundžiasi, 
kad ypač Queens apskrities, 
gatvėse medžiai uždengia 
visas šviesas, kurių važiuo
tojai negali pastebėti. Parkų 
valdyba žada tuos medžius 
nugenėti.

Brooklyne ir Queens yra 
daug skundų, kad bedarbių 
pašalpos daugeliui mokamos 
neteisėtai. Teismuose tokius 
„geradėjus” gražiai „paglo
sto”.

Pirmutinė geležinkelio 
stotis Jungt. Amer. Valst. 
buvo pastatyta Schenectady, 
N. Y. 1830 m. 1921 m. ji nu
griauta ir pastatyta jos vie
toj paminklas.

Bedarbių pašalpai Jungt. 
Am. Valst. 1937 m. išleista 
$2,323,755,000. Ton sumon 
įeina ir WPA išlaidos ir vi
sokį miestų pagerinimai. 
Pradėjus nuo 1932 m., jau 
išleista reikalams apie 22 
bilijonai dolerių.

Nepaisant, kad J. A. V. 
nėra kare, bet Ispanijos na
cionalistai sako, kad jie tu
ri paėmę 17 J. A. V. tankų, 
33 kanuoles, 630 greit šauja- 
mus šautuvus ir 3,430 šau
tuvų.

TIK bendromis jėgomis 
nuveikiami dideli darbai, to
dėl ištiesk talkos ranką savo 
laikraščiui AMERIKAI.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1109 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
626—92nd . Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN A. MALLEN
626—92nd Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1002 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
85 Johnson Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM HEMPE
85 Johnson Street, Brooklyn, N. Y.

Praeitą savaitę žuvinin
kas Louis Richmond, 75 m., 
buvo išvykęs žuvauti. Neti
kėtai sugavo tiek žuvų, kad 
jo laivelis su žuvimis nu
skendo; jis pats vos išsigel
bėjo. Jis sako, kad nesąs

Domininkas Aleksiūnas, 
karo veteranas, buvo suareš
tuotas kaip žmogus be vie
tos. Teisėjas jį nubaudė 30 
dienų kalėjimo. Domininkas 
prašė, kad jam duotų 60 die
nų, nes jis po to žada pasi
duoti ligoninėn, o tuo tarpu 
ten vietos nėra. Teisėjas jo 
prašymą patenkino.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1013 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2212 Voorhies Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RUDOLF LOUIS
2212 Voorhies Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1066 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Hudson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SALVATORE JORDANO
318 Hudson Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 984 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
49-51 Neck Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL MAZZARELL 
d-b-a Neck Road Tavern

49-51 Neck Road, Brooklyn, N. Y.

LICENSESBEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given thnt License No. 
GB 9993 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2102 Avenue X, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ETHEL MEHRBERG
d-b-a L. M. CUT RATE FOOD CENTER 

2102 Avenue X, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9665 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
163 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HAROLD WINCES
168 Howard Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4185 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1154 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD GEVIRTZ, INC.
1154 Liberty Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 932 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
513 Leonard Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALEXANDER BULAY 
d-b-a New Starlight Cafeteria

513 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1239 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1019 Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
CONEY ISLAND CUT RATE GROCERY, Inc. 
1019 Avenue H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1029 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 Riverdale Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISRAEL STEINER
263 Riverdale Avenue, Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3256 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 i 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
243 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH MESKAUSKAS 
d-b-a Joe’s Bar and Grill

243 Bushwick Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10628 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1159 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the t 
premises.

HERMAN EPSTEIN, SAM STEIN 
SOL SCHNEIDER 

(King John Food Center)
1159 Liberty Avenue, Brooklyn ,N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4557 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
854 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP GOLUB, LUDWIG GOLUB and 
ABRAHAM SCHRIER

d-b-a New Era Self Service Food Centre 
854 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. EB747 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4410 Ft. Hamilton Parkway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

ETATS CAFETERIAS, Inc.

4410 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2954 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4021 Flatlands Avenue, Borough of Brooklyn, . 
County of Kings, to be consumed on the I 
premises.

JAMES L. HOLLAND
4021 Flatlands Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10743 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
483 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIMON LEVY 
Supreme Fruit Store

483 Central Avenue Brooklyn, N. Y.

Res. Tel. Elizabeth 2-8537Tel. Elizabeth 2-8661

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas
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Real Estate — Insurance— Notary Public
120 Broad St., Elizabeth, N. J,

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

NOTICE is hereby given thnt License No. 
GB 4973 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
620—92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY SUROWITZ
620—92nd Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4551 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5201—13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID PARSON
5201—13th Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4701 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6 Newkirk Plaza, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID KESSLER
6 Newkirk Plaza, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10696 has been issued to the undersigned 
to sell beer at Tetail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
470 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA BARON
470 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10670 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
251 Seeley Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RIVLIN and Co., INC.
251 Seeley Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7412 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of_ the Alcoholic Beverage Control Law at

I 1372 Rockaway P’kway, Borough of Brooklyn, 
I County of Kings, to be consumed off the 
: premises.
I MORRIS GREENBERG

1372 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y. 89

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9439 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6809—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SCHWARTZ 
6809—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4820 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
180 Hull Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WALTMAN
180 Hull Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7414 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4121 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT L. GREENBERG 
4121 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4286 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA ZABOLOTNY
Evergreen Avenue, Brooklyn, N. Y.
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