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Brooklyn, N. I,

Didžiosios iškilmės Lietu
voje jau beveik pasibaigė. 
Užsienio lietuviai išvažinėj a 
ar jau baigia grįžti į savo 
nuolatines gyvenimo vietas. 
Sugrįžusieji patvirtina kiek 
anksčiau šioje vietoje pa
reikštą pasakymą, kad nuo
širdžiausiai sutikti ir priim
ti lietuviai vilniečiai. Kai 
jie atvyko į laikinosios sos
tines stotį, daugtūkstantinė- 
je minioje nebuvę nei vieno 
lietuvio, kurs nebūtų verkęs. 
Tai buvo ir liūdesio ir 
džiaugsmo ašaros.

Vilniečiai lietuviai išvyko 
tvirta viltimi ir nušvitusiais 
veidais. Jie parsivežė daug 
dovanų, bet visų brangiausia 
jiems — lietuvių tautinė vė
liava, kurią Pr. žižmarui iš
kilmingai katalikų visuome
nes surengtose iškilmėse į- 
teikė vyskupas Būčys, o ją 
dovanojo amerikiečiai kuni
gai Ambotas ir Balkūnas.

Brooklyn, N. F.

Vienybės dienraščio re
dakcijoje įvyko didelės per
mainos, kurių, tiesą pasa
kius, Brooklyne jau tikėtasi. 
Redaktoriai Tysliava ir Jur- 
gėla nustojo dirbę rugpiūčio 
20 d., o vyriausiu redakto
rium pakviestas St. Vitaitis, 
buvęs Tėvynės redaktorius.

Naujas redaktorius iki 
šiol buvo žinomas, kaip 
griežtas Lietuvos esamos 
politinės santvarkos kriti
kas, opozicininkas, tad dau
geliui neaišku, kaip jis pa
kviestas redaguoti tokį laik
raštį, kuris esąs pasinaudo
jęs apčiuopiamomis malonė
mis iš užjūrio ir kurs stip
riai mėgino ginti esamą Lie
tuvos vyriausybę. Bet ar re
tai pasitaiko gyvenime, kad 
atsižadama savo skelbtų 
principų, jei kasdieninės 
duonos klausimas to parei
kalauja?

Yra tikrų žinių, kad ne
trukus į New Yorką atvyks 
Lietuvos tautininkų partijos 
savaitraščio — Mūsų Kraš
to — buvęs redaktorius K. 
Obolevičius, kuriam paves
tas svarbus uždavinys — iš
tirti vadinamos tautininkiš- 
kos spaudos būklę ir pa
ruošti medžiagą tinkamam 
receptui, pagal kurį reika
lingi vaistai turės būti pa
gaminti ne kur kitur, kaip 
tik Kaune.

Neverta ginčyti, kad ofi
cialūs sluoksniai turi teisę 
rūpintis laikyti savo įtakoje 
viešąją nuomonę kuriančias 
įstaigas, bet ar tam skiria
mas valstybės iždas, kad jo 
nemaži trupiniai būtų bars
tomi ten, kur jie tarnautų 
tautos skaldymo darbui?

Antra, tenka pastebėti, 
kad atvykstančio žurnalisto 
Obolevičiaus redaguotas lai
kraštis rodė nepaprasto ne
palankumo Lietuvos katali
kams, ypač jų dvasios va
dams, kilniesiems ganyto
jams — vyskupams. Mums 
labai nesmagu, kad naujo 
svečio iš Lietuvos negalime 
pasitikti maloniu žodžiu, bet 
atvirai pasisakome, kad lie
tuviams amerikiečiams 
brangūs ir laukiami tie as
menys, kurie turi savo nuo
monę, tačiau gerbia ir kitii 
įsitikinimų žmones. Mes ger
biame atvykstantį svečią 
kaip žmogų ir lietuvį, bet

Girdėti, kad Lietuvos vy
riausybė žadanti skirti pen
siją chicagiečiui dr. Graičiū- 
nui, kurs neseniai įvykusia
me SLA seime reikalavo ne
duoti Ginklų Fondui nei cen
to. Šiaipjau jo didžiausia 
veikla — organizavimas lai
svamanių, rašinėjimas į ko
munistinę spaudą, puolimas 
tikybiniai įsitikinusios vi
suomenės.

Įdomu, kad atsimenamas 
dr. Graičiūnas, turįs savo 
profesiją ir, rodos, geras 
oragyvenimo sąlygas, o pa- 

__ o.£ _ _____  mirštami asmenys, kurie per nuostatą pakeis ta prasme, 
niekada nepritarsime jo va- kelias dešimtis metų nenu-. kad, esant reikalui, darbi- 
dovautoms priemonėms ko- ilstamai dirbo išeivijoje tau- j ninkams bus leidžiama dirb- kius, nors vengrai niekada 
vai prieš lietuvių kataliku tinį darbą. | ti viršlaikį.

Parama Kanadai
Praeitą savaitę preziden

tas Roosevelt lankėsi Kana
doje, kur jam vienas univer
sitetas suteikė garbės dakta
ro laipsnį. Savo kalboje pre
zidentas pareiškė, kad Ka
nada visada susilauktų ame
rikiečių paramos, jei ji būtų 
užpulta svetimos pajėgos. 
Užsienio laikraščiai paminė
jo tą prezidento pareiškimą, 
o vokiečių spauda gerokai 
pasityčiojo; vienas jų laik
raštis su pajuoka paklausė, 
ar tik ne šiaurės meškos ga
linčios užpulti Kanadą.

%

Įdomūs tyrinėjimai
Šiuo metu Washington 

Kongreso speciali omisija 
tyrinėja vadinamą prieš 
amerikietišką veiklą. Šau
kiami įvairūs liudininkai, 
kurie nušviečia komunistinę 
ir fašistinę kai kurių grupių 
veiklą. Prof. Matthews, buv. 
Sąjungos už Taiką ir Demo
kratiją pirmininkas, nurodė, 
kad ši sąjunga įsteigta Mas
kvos nurodymais ir kad tai 
esanti Maskvos diriguojamo 
„bendro fronto” dalis. Be to, 
jis nurodė, kad šiomis die
nomis įvykusiam Pasaulio 
jaunimo kongresui vadovau
jančios organizacijos esan
čios aiškioje komunistų kon-

■ trelėje.

Tautinė Olimpijada praėjo 
tinkamu pasisekimu, tačiau 
labai apgailėtina, kad šios 
šalies angliškoji spauda nie
ko apie ją nerašė, nors joje 
dalyvavo žymūs amerikie
čiai lietuviai sportininkai. 
Turime drąsos kaltinti Lie
tuvos propagandos ir infor
mavimo įstaigas, kurios ne
pasirūpino išnaudoti gerą 
progą Lietuvos vardui pa
garsinti.

Galima teisinti ta aplinky
be, kad Lietuvoje tik ką ne
seniai pradėjo veikti kultū
rinės propagandos ir infor- 
maejos įstaiga, tačiau jos 
vedėjai (prof. Tamošaitis, 
Kemežys, Razma) randa lai
ko tyčiotis" savo spaudoje iš 
triumfališkai praėjusio pa
vasarininkų kongreso, ran
da progos kibti prie ameri
kiečių katalikų įgaliotinių 
dėl jų įteikto vyriausybei 
pareiškimo, bet neranda pa
lankių sąlygų painformuoti 
didžiąją šios šalies spaudą 
apie Tautinę Olimpijadą. 
Mat, lengviau saviškius pul
ti, nei plataus masto tautinį 
darbą dirbti.

Jugoslavijoj verda
Jugoslavijos esanti dikta

tūrinė vyriausybė susilaukė 
stiprios opozicijos. Kroatų 
ūkininkų partijos vadas dr. 
Matchek padarė santaiką su 
serbų opozinėmis grupėmis 
ir nutarė bendrai kovoti už 
atsteigimą 
santvarkos.
goms kroatų minioms Mat
chek pareiškė: „šautuvai ir 
durklai valdo Belgrade. Mes 
sutinkame ginklus su savo 
teisėtais reikalavimais. Ser
bai prisijungia prie mūsų 
prieš ginkluotą netvarką. 
Mūsų bendradarbiavimas y- 
ra tiranijos galo pradžia”.
Romoje taika

Katalikų Akcijos pirmi
ninkas susitarė su fašistų 
partijos generaliniu sekreto
rium ta prasme, kad ita
lams, priklausantiems parti
jai ir esantiems Kat. Akci
jos nariams, nebus daroma 
jokių kliūčių iš vyriausybės 
pusės. Po šio susitarimo Po
piežius pareiškė, kad 
tutinis tautiškumas 
tautas į pražūtį.

Sužeisti kazokai
Vokietijoje praeitą 

tę įvyko didelė rusų kazokų 
choro autobuso nelaimė. Au
tobusui atsimušus į medį, 
sužeista 23 kazokai daini
ninkai, kurių 13 sunkiai.

Atšaukė vokiečius
Vokietijos teisininkų gru

pė menkai pasirodė tarptau
tiniuose žaidimuose, įvyku
siuose Massachusets valsty
bėje. Vokiečiai žaidėjai ga
vo skubią telegramą, kurio
je buvo įsakymas grįžti į 
Vokietiją. Visi kiti žaidėjai 
labai nustebo dėl tokio grie
žto vokiečių vyriausybės el
gesio.

Franco atmetė siūlymus
Ispanijos sukilėlių vyriau

sybės vadas gen Franco 
pranešė Anglijos vyriausy
bei nepriimąs Tarptautinio 
Nesikišimo komiteto pasiū
lymo, kuriame buvo pareik
štas pageidavimas, kad abi 
kovojančios pusės atleistų 
svetimšalius kariautojus. 
Gen. Franco atsisakymas 
suardė anglų planus paša
linti iš Ispanijos civilinio 
karo tarptautiškumo atspal
vį. Šis atsisakymas neleis 
įsigalioti anglų italų sutar
čiai, kuri galėjo įgyti galios 
tik tada, kai iš Ispanijos bū
tų buvę atšaukti, svetimša
liai savanoriai. Dabar tarp
tautinė padėtis pasunkėjo, 
nes Prancūzija gali atidary
ti savo pasienį, per kurį 
plauktų parama Madrido gy
nėjams, o tai labai nepatiktų 
Italijai ir Vokietijai.
Ilgins darbo savaitę

Prancūzijos darbininkai 
neilgai džiaugėsi 40 valandų 
darbo savaite. Premjeras 
Daladier viešai pripažino, 
kad, dabartinei tarptautinei 
padėčiai esant, Prancūzijos 
kai kurios gamyklos turi 
dirbti mažiausiai 48 valan
das į savaitę. Iki šiol buvo 
draudžiama dirbti viršlaikį, 
bet vyriausybė tą varžantį
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KINIJOJE UŽDRAUSTA 
KOMUNISTAMS BURTIS

Hankow. — Kinijos vy
riausio vado maršalo Čiang- 
kaišeko įsakymu, uždarytos 
darbininkų ir studentų są
jungos, kurios buvo su
organizuotos komunistų įta
koje ir jų kontrolėje. Ka
riuomenės vadovybė paaiški
no savo nusistatymą, kad 
visos politinės ir patriotinės 
organizacijos turi priklausy
ti vienai vadovybei. Panai
kintosios 
sakiusios 
klausyti.

Kinijos 
labai kritikuoja minėtą vy
riausybės žygį, bet nemano
ma, kad komunistai imsis 
griežtų pasipriešinimo prie
monių. Jie dabar taip pat 
gerai kovoja kinų kariuome
nės eilėse prieš japonus.

Praha. — Europos Mažo
sios Sąjungos vadovybė pa
reiškė savo visišką palanku
mą Vengrijos vyriausybės 
siekiams. Mažąją Sąjungą 
sudaro Čekoslovakija, Jugo
slavija ir Rumunija. Šios 
valstybės dabar pripažino 
Vengrijai teisę apsiginkluo
ti, ko ji negalėjo daryti pa
gal pokarinius pasižadėji
mus.

Lenkai rūpinasi Dancigu
Vokiečių naaai paskutiniu 

laiku dažnai užpuola lenkus 
Dancige ir įvyksta kruvinų 
susirėmimų. Dėl tokių įvy
kių labai susijaudino Gdy
nės lenkai, kurie šios savai
tės pradžioje surengė dide
les protesto eitynes, reika
laudami, kad Lenkijos vy
riausybė pasiųstų į Dancigą 
kariuomenės „tvarkai at
statyti”. Gdynės lenkai- net 
rengė žygiavimą į Dancigą, 
bet nuo to atsisakyta.
Darbo ginčai

Praeitą savaitę Tarptauti
nio Darbo įstaiga Ženevoje 
pranešė, kad pernai 19-koje 
valstybių buvo 10,267 darbo 
ginčai, kurie palietė 4,223,- 
994 darbininkus. Daugiau
sia darbo ginčų buvo Jungt. 
Amerikos Valstybėse — 4,- 
740, kurių metu netekta 28 
milijonų darbo dienų. Antra 
vieta atiteko Lenkijai, kur 
darbo ginčų buvo 2,103.
Nauji teismai

Vokietijoje nacių įsaky
mu, Austrijoje įsteigti spe
cialūs teismai buvusiems 
nepriklausomos Austrijos 
pareigūnams teisti. Manoma, 
kad tiems teismams bus pa
vestas ir buvusio kanclerio 
šušnigo likimas.
Vengrai pas vokiečius

Šios savaitės pradžioje 
Vokietijoje lankėsi Vengri
jos valdytojas — regentas 
admirolas Horthy, kurį vo
kiečiai sutiko ypatingu iš
kilmingumu. Horthy buvo 
sustojęs ir Vienoje, buvusios 
Austrijos Vengrijos imperi
jos buvusioje sostinėje. Vo
kiečiams užėmus Austriją, 
Vokietija tapo Vengrijos 
kaimyne, todėl vengrams y- 
ra gyvas reikalas palaikyti 
su vokiečiais gerus santy-

MIRĖ KUN. VAITUKAITIS

Chicago. — Rugpiūčio 22 
d. šv. Kazimiero kapinėse 
palaidotas a. a. kun. Pran- 
cįškus Vaitukaitis, buvęs 
šv. Juozapo parapijos klebo
nas. Jis mirė rugp. 18 d. 
staigiai, nuo širdies smūgio. 
Buvo sulaukęs tik 50 metų. 
Kunigu įšventintas 1919 me
tais. Buvo žinomas kaip ga
bus pamokslininkas, uolus 
katalikiškos spaudos ben
dradarbis. Laidojimo pamal
dose dalyvavo ir vyskupas 
O’Brien.

East Aurora, N. Y. — Pa
sižymėjęs lakūnas Frank 
Hawks drauge su savo drau
gu užmušti skaudžioje orlai
vio nelaimėje. Žuvęs lakū
nas buvo žinomas, kaip ne
paprastai geras orlaivių 
lenktynių dalyvis. Jis dažnai 
laimėdavo pirmas vietas, bet 
nuo pernai buvo pasitraukęs 
iš orlaivių lenktynių ir per
ėjęs į skraidymą sauges
niais orlaiviais, kurių vienas 
ir buvo priežastimi jo tragi
škos mirties.

Šanchajus. — Japonijos 
kariuomenės vadovybė pra-'riose dirbtuvėse buvo 40,000 
nešė, kad žymi japonų kari- darbininkų daugiau, nei bir- 
nių jėgų dalis perkelta iš 
Šanchajaus į Nankingą, apie 
175 mylios nuo Jangtcės 
upės. Manoma, kad šis ka
riuomenės perkėlimas: su
stiprins japonų valdymą 
Nankingo apylinkėje ir pa
lengvins jų veržimąsi į Han
kow'.

Kinai prie Hankow esą su
organizavę milijoną kariuo
menės ir apie 200,000 civili
nių gyventojų, kurie pasiry
žę iki paskutiniųjų gintis 
prieš japonus.

Berlynas. — Nacių 
riausybė savo naujais dekre
tais dar labiau pasunkino 
žydų gyvenimo sąlygas. Vo
kiečiai, kurie yra vedę žy
des, negalės prieiti prie sa
vo taupmenų dėžučių ban
kuose be policijos palydėji
mo. Laikraščiams uždrausta 
skelbti apie žydų mirtis, 
vedybas, gimimus. Žydų’au
tomobiliams skiriami višai 
atskiri numeriai. Be to, žy
dams įsakyta vadintis tiktai 
žydiškais vardais ir pa
skelbtas žydiškų vardų są
rašas, iš kurio žydai turi 
pasirinkti.

Philadelphia, Pa. — šios
savaitės pradžioje vietinia- dus. Tik tie žydai mokytojai 
me kalėjime keli šimtai kali- galės pasilikti mokyklose, 

kurie gaus ypatingą švieti
mo ministerio leidimą.

Ateityje visi asmenys, no
rintieji tapti mokytojais, tu
rės pristatyti liudijimus,

nių buvo paskelbę bado 
streiką, protestuodami prieš 
prastą valgį. Malšindami 
kalinius, kalėjimo tarnauto
jai daugelį jų uždarė į vie
nutes, į kurias paleido karš- kad jie nežydai, 
tų garų. Tokios priemonės 
pavartotos kaip bausmė. (kią propagandą prieš žydus, 
Vėliau vienutėse atrasti ke- j vienos karo mokyklos virši- 
turi kaliniai negyvi, daugelis (ninkas admirolas įteikė atsi- 
visiškai nusilpusių. Dabar (statydinimo raštą; tas ad- 
atitinkamos įstaigos veda ty- ■ mirolas žydų kilmės, bet jo 
rinėjimą. Žiaurūs tarnauto- pasitraukimo pareiškimo ka- 
jai turės susilaukti bausmės. ,ro vadovybė nepriėmė.

Vilniuje Nauji Tardymai
Šanchajus. — Įvairios čia 

gyvenančių amerikiečių gru
pės, nebegalėdamos pakęsti 
japonų siautimo, kreipėsi į 
japonų vyriausybės atsakin
gus asmenis, įteikdamos 
jiems savo paruoštus reika
lavimus, kurių skaičiuje pa
minėtini šie:

1. prašalinti kišimąsi į 
laisvą amerikiečių naudoji
mąsi savo nuosavybe; 2. lei
sti laisvai naudotis ir susi
siekti su prekyvietėmis' ir 
misijų centrais Jangtcės 
upės slėnio apylinkėje; 3. 
tęsti sustabdytus uosto gili
nimo darbus, nes netrukus 
amerikiečių laivai nebegalės 
įplaukti į uostą dėl jo aplei
dimo; 4. prašalinti neteisėtą 
japonų cenzūrą ir kišimąsi į 
laiškų ir telegramų tikrini
mą; 5. atstatyti tarptautinio 
skyriaus administracijos ga
lią ir teises.

želio mėnesį. Savaitinės al
gos buvusios puse milijono 
dolerių didesnės.

Darbo * sekretorės žinio
mis, liepos mėnesį geležinke
liai turėjo 14,000 dirbančių 
asmenų daugiau. Šiaipjau 
bedarbių skaičius šiemet, 
vienu ketvirtadaliu didesnis 
nei pernai šiuo metu.

AUSTRIJOJE UŽDARYTA
KATALIKŲ SĄJUNGA

Viena. — Nacių įsakymu, 
uždaryta Austrijos katalikų 
kultūrinė sąjunga. Šiuo me
tu neuždaryta tik Katalikų 
Akcijos organizacija, o ki
tos katalikų organizacijos 
jau visos uždarytos.
AUTOMOBILIŲ GAMINTO-

JAI DIDINA IŠLAIDAS

Detroit. — Automobilių 
gamybos vadovai ruošiasi 
kitų metų gamybai ir suda
ro planus išleisti šimtus mi
lijonų dolerių. Jau duodami 
užsakymai įvairiai medžia
gai. Kelių valstybių įvairios 
dirbtuvės jau šaukia savo 
darbininkus į darbą automo
bilių dalims gaminti.
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Vilnius.— Tautinėje Olim- 
pijadoje dalyvavusių vilnie
čių lietuvių sportininkų va
das Pranas žižmaras, sugrį
žęs į Vilnių, susilaukė ir 
lenkų įstaigų „pasveikini
mų”. Lenkų atitinkamos į- 
staigos pasišaukė žižmarą 
ir jį ištardė. Tardymo davi
niai nežinomi.

Lenkams labai nepatiko, 
kad Laisvoje Lietuvoje vil
niečiai lietuviai labai iškil
mingai ir nuoširdžiai sutik
ti ir priimti, todėl netektų 
labai nustebti, jei žižmaras 
ir kiti vilniečiai sportininkai 
susilauktų lenkų naujų per
sekiojimo priemonių.

Kaunas. — šiomis dieno
mis pradėtas javų supirkinė
jimas vyriausybės naujai 
nustatytomis tvirtomis kai
nomis. Iš valstybės iždo šie
met ūkininkų paramai bus 
išleista apie 9 milijonai litų.

Kaunas. — šiomis dieno
mis Ministerių Taryba, rū
pindamasi vis daugiau plėsti 
darbininkų socialinės globos 
planą, nutarė įvesti privers
tiną kaimo darbininkų drau
dimą nelaimingų atsitikimų 
metu. .Kaimo darbininkai 
bus apdraudžiami valstybės 
iždo pinigais.

Hyde Park, N. Y. — Laik
raščių korespondentams pre
zidentas Roosevelt pasisakė 
dėl dabar daug kur vykstan
čių pirminių balsavimų, ku
riuose partijos išrenka savo 
kandidatus įvairioms vie
toms. Prezidentas nurodė, 
kad yra asmenų, kurie lai
kinai įsirašo sau priešingos 
partijos balsuotojų sąrašan 
ir balsuoja už tokius kandi
datus, kurie esą visai netin
kami gauti kandidatūras vi
suomenės tarnybos vietoms. 
Jis dėmesyj turėjo respubli
konus, kurie kai kuriose 
valstybėse įsirašą demokra
tų parti j on ir balsuoją už 
tokius asmenis, kurie visai 
nepriimtini vyriausybei.

Tokio. — Japonų sostinės 
apylinkėje rugpiūčio 24 d. 
įvyko didžiulė orlaivio nelai
mė, kurioje užmušta 14 ir 
sužeista apie 150 asmenų. 
Keleivinis orlaivis susidūrė 
su kariniu orlaiviu virš ge
ležies dirbtuvės. Įvykus spro 
gimui, dirbtuvėje kilo gais
ras, kurio liepsnose žuvo 10 
darbininkų.

Maskva. — Sovietų Rusi
jos vyriausybė pranešė, kad 
šių metų valstybės biudžetas 
sieks per 26 bilijonus dole
rių. Pramatoma, kad valsty
bė turės pajamų daugiau, 
nei išlaidų.
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Lietuvos Realioji Politika
Lenkijos ultimatumas ne 

tik skaudžiai užgavo visą 
mūsų tautą, bet privertė 
keisti per 18 metų nusisto
vėjusią mūsų užsienio poli
tikos kryptį. Toks staigus 
ir dargi priverstinas politi
kos pasukimas nugąsdino 
kai kuriuos mūsų politikus 
ir jie, kaip paprastai atsi
tinka, paskubėjo rasti visų 
blogybių šaknį ne dabartinė
se apystovose, bet praeities 
politikų darbuotėje. Dėlto 
lengva širdimi jie vertina

ridiniai, istoriniai, ar tautos 
ambicijos argumentai, bet 
reali politika ir reali visos 
tautos kova už tą, kas mums 
priklauso. Mūsų šūkis: Mes 
be Vilniaus nenurimsime — 
nėra tat vaikams pasaka, 
nėra tat kurstymas tuščia
vidurio patriotizmo, bet yra 
tat reali kova dėl ateities, 
labai panaši į mūsų tautos 
kovas dėl spaudos laisvės ir 
dėl nepriklausomybės.

Laikas bėgo. Keitėsi apy- 
stovos. Turėjo keistis ir ko-

New York = Budapest - Kaunas IŠ TĖVU ŽEMĖS
(Tęsinys)

BRANGIAJAME VILNIUJE

Kažkokio jausmo prasimu- 
šimo laukiau, kai įvažiavome 
į Vilnių. Juk tai mano pirma 
kelionė į Lietuvos sostinę, 
tautos Jeruzalę, prie Aušros 
Vartų. Žiūrėjau pro trauki
nio langus laukdamas ko 
nuostabaus. Bet tik Vilniaus 
išdraikytus žiburius ma
čiau... Važiavęs su mumis 
lenkas inžinierius Zeitts, gi
męs Kaune, pasakojo, kaip 
Vilnius atsinaujinęs. Jis su
pranta lietuviškai, tik negali 
kalbėti, simpatizuojąs at
naujintiems santykiams. Va
žiavo į pademarkliniją, į sa
vo palivarką. Inžinierius gy
rė papuoštą Kauną, lietuviš
ką inteligentiją ir žemės re
formą.

Sustojo traukinys ir dau
gumas keliautojų išlipo. 
Stotis didelė, bet labai ap
leista, pajuodusi. Daro įspū
džio, lyg gera provincijos 
stotis. Stoty daug kariuome
nės. Tuo metu buvo suvažia-

mūsų jausmus, kad ir dides
nio įspūdžio negavome iš 
lankytų vietų ar bažnyčių. 
Kun. Čibiras mus apvežė per 
svarbiąsias įstaigas, kaip 
Vytauto gimnaziją, lietuvių 
prieglaudą, siuvimo mokyk
lą, Aido redakciją, Mokslo 
draugijos namus ir k. Gim
nazijoj aplankėm p. direkto
rių šikšnį, jų knygyną, 
rankdarbių parodą, chemi
jos laboratoriją ir k. Netikė
tai susitikom su žižmaru, 
maloniai pasisveikinom ir 
palinkę jom jam lietuvių var
dą visada garbingai ginti. 
Prieglaudoj parodė miega
mąsias, valgomąjį kambarį, 
klases. Vedėja nusiskundė, 
kad ir šią įstaigą lenkai 
konfiskuos, nes nepakenčia 
„lietuviško lizdo”. Kai Kau
nas remia pinigiškai lenkiš
kas įstaigas, tai Vilniuje 
taip lietuviškas uždaro. Kur 
čia teisybė?

Tomis dienomis buvo gau
ta žinia, kad Mokslo Drau
giją uždaro ir atima visą 
turtą. Tie namai toki gra-

mūsų praeities politiką, va
dindami ją romantine, sen
timentine ir senų juridinių 
argumentų politika (žiūrėk 
Židinys š. m. Nr. 4 ps. 559 
— 61). Liepiama numoti į 
visa tat ranka ir pradėti 
naują realią politiką. O toji 
realioji politika taip formu
luojama : „Reali politika 
dažnai yra aplinkybių ver
čiama numoti ranka į visas 
romantikas... Visą mūsų vi
daus ir užsienio politikos 
tikslą šiuo metu ir artimiau
siai ateičiai galima apimti 
šia formule: visos mūsų vi
daus ir užsienio pastangos 
privalo būti nukreiptos į 
vieną vienintelį tikslą: iš
laikyti, apsaugoti nuo gali
mų pavojų ir reikale apgin
ti tą nepriklausomą valsty
bę ir toje teritorijoje, kokią 
dabar turime, atidėjus toli
mesnei ateičiai visas kitas 
aspiracijas ir siekimus”.

Reikalavimas išlaikyti ir 
apginti tiktai turimą terito
riją nėra tat kažkokia reali 
politika ir dargi nauja jos 
kryptis. Yra tat visų valsty
bių konstitucinis paragra
fas, už kurio laužymą pilie
čiai darosi valstybės išdavi
kais. Taigi, reali mūsų tau
tos politika dabarty j, arti
miausioj ir gal tolimiausioj 
ateityj yra ir bus: tvirta 
koja stovėti turimoj teritori
joj ir nė viena akimirka ne
nuleisti akių nuo tos terito
rijos, kuri yra dar okupuota 
ir kurioje gyvena kompakti
nė lietuvių masė.

Mes nesvajojame grąžinti 
Unkštos kraštą, ar Įsručio, 
Stalupėnų, Gumbinės sričių 
bent dalį, nes gera valia su
darėme sienas su Latvija ir 
Vokietija. Mes nesvajojame 
apie Gardino, ar Lydos, ar 
kitas sritis, kuriose oazėmis 
gyvena lietuviai. Bet mes 
neatsižadame Vilniaus, ar 
pademarklinijos kompakti
nių lietuviškų sričių iki sava 
valia nesureguliuosime mū
sų sienų su Lenkija, nepai
sant, ar neromantiški politi
kai numos ranka į visas ro
mantikas ir į visus juridi
nius, ar istorinius argumen
tus. O iš tų juridinių, ar is
torinių argumentų nereikė
tų tyčiotis. Juk mūsų reika
lavimas atstatyti sulaužytą 
Suvalkų sutartį, nepriėmi
mas Hymanso projekto ir 
neužmezgimas su Lenkija 
diplomatinių santykių su vi
sais to akto padariniais —

vos priemonės. Reali Lietu
vos politika negalėjo pralei
sti progos, kai Lenkija svy
ravo dėl jos sutarties ,su Vo
kietija. Toji pati reali politi
ka reikalavo daug anksčiau 
sudaryti Pabaltijo valstybių 
Sąjungą, paliekant Vilniaus 
klausimą nuošaliai (prisi
minkime mitingus, kuriuose 
kai kurių organizacijų karš
tuoliai kalbėtojai dėl šios 
sąjungos titulavo kr. demo
kratus valstybės išdavi
kais). Kada apystovos dar 
pakitėjo, pribrendo reikalas 
užmegsti su Lenkija diplo
matinius santykius, irgi pa
liekant Vilnių nuošaliai. Jei
gu mes to nepadarėme, esa
me patys kalti. Bet mums 
nėra reikalo džiūgauti, kad 
lenkai pareikalavo tiktai di
plomatinių santykių užmez
gimo (tarsi jie daugiau bū
tų nereikalavę, jeigu būtų 
galėję). Čia jau ne reali po
litika, bet nubausto šunelio 
lemenimasis.

Taip pat jau laikas nesi- 
bauginti ir nekartoti lenkų 
argumentų dėl jų kultūros 
aukštumo. Tuščia baimė. 
Lenkų kaimas toli nuo mūsų 
kaimo buvo ir tebėra atsili
kęs. Kada mūsų kaimas jau 
pusė šimtmečio duoda inte
ligentų kadrus, lenkų kaime 
tik dabar pradeda kaltis pir
mieji inteligentai. O kaimas, 
žemdirbių valstybei, mums 
ir jiems sudaro ateities pa
grindą. Aristokratų įtaka 
net pačių lenkų tarpe yra 
stipriai pakirsta. Dėlto 
mums jau seniai yra praėju
si baimė dėl kažkokių aukš
tesnių kultūrų. Aukštesnės 
kultūros bijosi tik dvasios 
vergai. Laisvieji — drąsiai 
rungtyniuoja ir tose rungty
nėse papildo savo kultūri
nius trūkumus. Jeigu mums 
tenka ko nors bijotis, tai tik 
jau ne aukštesnės lenkų kul
tūros, bet jų agresyvumo, 
sujungto su žodžio nesilai
kymu. Šiems trūkumams ir 
jų pasėkoms išsilyginus, len
kai gali mums pasidaryti ne 
tik geri kaimynai, bet ir na
tūralūs sąjungininkai. Mūsų 
reali politika ir tokių gali
mybių — tinkamu laiku ir 
tinkama forma — gali ne
vengti.

A. Šmulkštys.

— Rugpiūčio 21 d. Kara
liaučiuje atidaryta Rytų 
Mugė (paroda), kurioje kas
met dalyvauja daug valsty-

vę keli tūkstančiai karių į 
savo metinį suvažiavimą. 
Tokius suvažiavimus lenkai 
mėgsta daryti Vilniuje mie
stui populiarizuoti. Todėl 
taksį vos gavome. Važiavom 
Vilniaus gatvėmis, kurios 10 
vai. naktį jau tuščios. Tik 
kai kur matai žmogų. Prava
žiavom Aušros Vartus ir 
Wilenska gatvę į Mickevi
čiaus, kuri yra didžiausioji.

Sustojome St. George 
viešbutyje. Kadangi niekas 
neatsakė mums lietuviškai, 
tai susitarėm kalbėti su sve
timais tik angliškai. Angliš
kai ir Vilniuj lengvai galė
jom susikalbėti. Pirmą nak
tį Vilniuje • praleidome sal
džiu miegu.

Atsikėlę šeštadienio rytą 
(prieš Sekmines) skubėjom 
į šv. Mikalojaus bažnyčią 
mišių laikyti. Vežikas apsi
rikęs nuvežė į šv. Mykolo 
bažnyčią, kuri yra arti šv. 
Onos ir Bernardinų bažny
čios. Bažnyčios senos ir vi
siškai apleistos. Žiūri į tuos 
gražius, stilingus altorius; 
įspūdį gadina apipelėjusios 
sienos, nušepusieji dažai, 
pilnos plyšių grindys ir ne
švarūs altorių užtiesalai. 
Tas pats ir šv. Mikalojaus 
bažnyčioje.

Vežikas klaidą atitaisė, 
nuveždamas į tikrąją vietą 
— vienintelę lietuvišką pa
rapiją Vilniuje. Radome čia 
kun. Krištaponį ir kun. Čibi
rą, kurie labai nudžiugo su
laukę mūsų iš taip tolimos 
kelionės. Atlaikę mišias ir 
susėdę prie arbatos, rodos, 
nebuvo galo mūsų kalbai. 
Bet nuo čia prasidėjo mūsų 
slegiantis ūpas.

Bėdos, vargai, nusiskundi
mai, vienas po kito girdėjosi 
iš bet kurio lietuvio Vilniuje. 
Lietuviai Vilniuje kentė ne 
tik prieš ultimatumą, bet ir 
po ultimatumo ne tik ken
čia, bet dar labiau persekio
jami. Klausai ir negali tikė
ti, kai pasakoja apie lenkų 
beprotiškus bei barbariškus 
veiksmus prieš Vilnijos lie
tuvius. Po ilgų kalbų taip 
susinervuoji, kad galvą 
skauda. Kiekvieną buvimo 
dieną Vilniuje einant gulti 
nusiskųsdavau kun. Ambo- 
tui, kad galvą skauda. Keis
ta, kad ir jis skaudėjimu 
nusiskųsdavo. Taip į mus 
veikė nuolatinės vargų kal
bos. Vaikščiojom Vilniaus 
gatvėmis su verdančiu skau
smu širdyje ir neapykanta.

žūs, didingi. Lenkams vis
kas lietuviška nepatinka. 
Mažiausios lietuvybės žy
mės nepakenčia. Būtų man 
perdaug čia rašyti apie vil
niečių vargus. Tad nutrauk
siu rašęs su pažadu, kad su
grįžęs Amerikon plačiausiai 
aprašysiu, kad išeivija žino
tų lenkų barbariškus žings
nius prie lietuvius.

Prie Aušros Vartų
Sekminių pirmą ir antrą 

dieną laikiau šv. mišias prie 
Aušros Vartų. Prašiau ten 
Lietuvos Globėjos stiprinti 
ir laiminti vilniečius lietu
vius jų kančiose. Kartu mel
džiau Jos palaimos visai 
tautai, Lietuvos valstybei ir 
jos išeivijai. Ypatingai glo
bos meldžiau savajai parapi
jai ir mano geriems parapi
jiečiams.

Lankydamas Vilniaus baž
nyčias karštai ir ilgai pasi
meldžiau ir prie šv. Kazimie
ro grabo katedroje. Kokių 
jausmų mano širdis neišlie
jo! Ir čia pavedžiau Jam sa
vo parapijiečius ir mūsų sa
vaitraštį Ameriką (taipgi 
Aušros Vartams). Toliau 
lankėme šv. Kazimiero, au- 
gustijonų, pranciškonų, šv. 
Katarinos, šv. Jono, šv. Jur
gio, šv. Rapolo bažnyčias. 
Ilgai negalėjau atsigėrėti 
šv. Petro ir Povilo baroko 
stiliaus bažnyčiomis. Kiek 
čia dailės bei meno! Be to, 
nuvykom pažiūrėti naujos 
Rotušės, universiteto, lietu
vių klinikos ir k. pastatų. 
Lenkai švarina Vilnių, nes 
tikisi daug turistų iš Lietu
vos. Bet savo grožiu ir mo
derniškais butais Vilnius da
bar negali lygintis su Kau
nu.

Antrą Sekminių dieną ry
te ėmėm traukinį į Rygą. 
Mus palydėjo Aido redakci
jos narys p. Urbonavičius. 
Ilgiau nebeiškentėm būti 
Vilniuje, užteko matyti kan
čias. Nors ir buvo latvių 
šventė, bet prievarta išgavo- 
me vizą ir iškeliavom į Lat
viją.

Vilniaus kraštas skurdžiai 
atrodė. Per 3 valandas bu
vome prie latvių sienos 
Turmont stotyje. Lenkai čia 
kibo į mano laiškus ir pini
gus. Gerokai iškratė, bet 
nieko nepešė. Pervažiavome 
sieną į latvių stotį Zemgalę. 
Latviai mus maloniai pa
sveikino ir jau galėjome lie
tuviškai susikalbėti.

visa tat buvo tuo metu ir bių. Šiais metais plačiai da-
keletą metų vėliau ne tik ju- lyvauja Lietuva.

Lietuvių įstaigose Kun. Jonas Balkūnas.
Tas, matomai, paveikė (Bus daugiau)

— Rugpiūčio 17 d. Kaune 
susirinko Lietuvos Lenkijos 
komisija susisiekimo tari
fams nustatyti.

— Rugpiūčio 18 d. Kau
nan atvyko Varšuvos miesto 
burmistras Staržynski; jis 
yra išleidęs knygą apie Lie
tuvos ūkį.

— Ūkininkų reikalams ap
saugoti, Ministrų Taryba 
nustatė tvirtas javams kai
nas.

— Minint Lietuvos nepri
klausomybės 20 metų su
kaktį, Lietuvos kariuome
nės savanoriai kūrėjai nuta
rė Tautos šventės proga rug
sėjo 7 ir 8 d., suruošti kon
gresą Kaune. Į kongresą, 
manoma, atsilankys apie 6,- 
000 savanorių kūrėjų. Kon
greso tikslas pagerbti žuvu
sių nepriklausomybės kovų 
dalyvius.

— Panevėžy vykdomi ka
nalizacijos darbai. Kasinė
jant gilumoje rasta labai 
daug žmonių kaulų. Pasako
ja, kad ten būta senovėje 
bausmių vietos.

— Šiemet iš Lietuvos iš
vežta 48,000,583 sv. mėsos 
produktų, šių metų išveži
mas mėsos gaminių gerokai 
prašoka praėjusių metų to 
laiko išvežimą.

— Įvykusiose Rygoje Pa
baltijo teniso varžyvose Lie
tuvos tenisininkai užėmė an
trąją vietą.

— Kaune Jugoslavijos žy
mi futbolo komanda pralai
mėjo prieš Kauno šaulių ko
mandą.

— Klaipėdos stotyje, vie
nas 26 mt. amžiaus darbi
ninkas puolė po traukiniu, 
norėdamas nusižudyti. Stai
ga traukinį sustabdžius, dar
bininkas iš po traukinio iš
imtas lengvai sužeistas su 
apdraskytais drabužiais. Žu
dėsi iš skurdo.

— Marijampolėje yra ne
mažas skaičius meškerioto
jų. Yra net tokių mėgėjų, 
kurie net valgyti pamiršta... 
Neseniai vieną meškerioto
ją užklupo lietus ir taip iš
maudė, kad susirgo plaučių 
uždegimu, kitą gi rado ap
alpusį. Seka išvada: kas per 
daug, tas nesveika.

— Po birželio mėn. 28 d. 
riaušių daug vokietininkų 
išbėgiojo ir išsislapstė. Ka
dangi Vokietijos valdžios 
organai jų už šį darbelį ne
paglostė, o net atgal ištrė
mė, tat jiems nieko kito ne
liko, kaip pasiduoti policijai, 
nes slapstytis buvo neįmano
ma.

— Plečiantis Lietuvoje 
elektrifikacijai, atsiranda 
reikalas steigti mokyklą, nes 
tos rūšies specialistų maža. 
Švietimo ministerija nuo šių 
mokslo metų pradžios Kau
ne dėl tos priežasties steigia 
metalo apdirbimo ir elektro
monterių keturių metų mo
kyklą.

— Krikščionių darbininkų 
sąjunga šį rudenį rengia sa
vo skyrių atstovų suvažiavi
mą.

— Siautusi pajūryje aud
ra padarė ypač stambių nuo
stolių kaimų gyventojams; 
keliose vietose žaibai padegė 
ūkininkų trobas, užmušė gy
vulių ir šiaip padaryta įvai
rių nuostolių.

— Jurbarke, prasidėjus 
didesniems žemės ūkio dar
bams, į mėsos krautuves at
eina nemaža ūkininkų pirkti 
mėsos. Žiemą kiaules daugu
mas ūkininkų, skolos spiria
mi, parduoda. Pieną išveža 
į pienines ir taip daugelis 
sausai pasninkauja.

— Pažaislio viršaitis nu
baudė Kauno miesto burmis
trą Merkį 50 lt. pinigine 
bauda. Mat, Pažaislio savi
valdybė įsakė visiems gy
ventojams švarinti trobe
sius, o Kauno miesto savi
valdybė Petrašiūnuose turi 
vieną trobesį. Kadangi tas 
trobesys netvarkytas pagal 
Pažaislio valsčiaus savival
dybės reikalavimus, tai teko 
nubausti.

— Vieno ūkininko vaikai, 
Papiškių km., Vilniaus kraš
te, tėvams išvažiavus į baž
nyčią, tvarte ėmė žaisti deg
tukais ir sukėlė gaisrą. Nuo 
didelės kaitros ugnis bema
tant išsiplėtė į gretimus na
mus ir per porą valandų su
degė visas kaimas. Grįžę iš 
bažnyčios žmonės rado jau 
tik pelenus.

— Šiais metais visur men
kas sodų derlius. Ūkininkai 
tuo labai skundžiasi. Sulygi
nus su pereitais metais, šie
metinis derlius blogiausias. 
Truputį geresnis vyšnių der
lius.

— Kaune, prie pilies, nu
sižudė vienas senyvas žmo
gus. Jis jau kelissyk mėgi
nęs nusižudyti, bet vis nepa
sisekdavo, tačiau dabar savo 
tikslą pasiekė.

— Pirmoji Rokiškyje bol
ševikų auka buvo Oknystos 
kunigas Jonas Budrys. Jis, 
kaip naujosios kartos inteli
gentas, uoliai dirbo nepri
klausomybės darbą. Bolševi
kai palaikė jį baltagvardie
čiu ir nuteisė mirti. Dėkingi 
rokiškėnai pirmajai aukai 
dabar pastatė paminklą.

— Raseinių gyventojas 
Jonas Adomaitis išrado ir 
užpatentavo taikyklį, kuris 
gali būti pritaikintas įvai
rios rūšies ginklams. Kai 
kurie didieji fabrikai šiuo 
raseiniškio išradimu susi
domėjo.

— Pernai cukraus buvo 
parduota 245,000 maišų, o 
šiais metais jau parduota 
271,000 maišų, tad žymiai 
padidėjo cukraus pardavi
mas.

— Rietavo valse, savival
dybė išvedė keletą naujų ke
lių. Šie nauji vieškeliai labai 
palengvins valsčiaus gyven
tojų susisiekimą.

— Lietuvos ūkininkai me
chanizuoja ūkius, t. y. įsi- 
gija įvairių mašinų, tuo pa
gerindami sunkią laukų dar
bininkų būklę.

— Ekonominėms lietuvių 
lenkų deryboms nutrūkus, 
Vilniaus prekybininkų kelio
nė į Neprikl. Lietuvą atidė
ta. Lietuvos prekybininkai 
į Lenkiją važiuos taip pat 
tik po sutarties pasirašymo.

— Bitėnuose pasveikinti 
Maž. Lietuvos patriarchą M. 
Jankų jo 80 metų amžiaus 
ir 60 metų visuomeninio 
darbo sukaktuvių proga nu
vyko iš Kauno į Klaipėdos 
kr. eilė organizacijų atstovų 
ir Klaipėdos kr. gubernato
rius; visi jie pasveikino di
dįjį darbuotoją.

— Šiaulių valsčiaus savi
valdybės raštininkas K. Gu
tauskas, 34 m. amž., šiomis 
dienomis buvo atleistas iš 
tarnybos už girtavimą. Jis 
nuvyko pas savo brolį ir 
daržinėje pasikorė,

— Rugpiūčio 12 d. Ameri
kos lietuvis lakūnas Šalte
nis, sutvarkęs savo lėktuvą 
Klaipėdoje, atskrido į Kau
ną, kur lėktuvas buvo iškil
mingai įteiktas Šaulių Są
jungai.

Kaunas. — Nors dideli 
karščiai ir atostogų dienos 
daugelį kauniškių išviliojo 
į vasarvietes, miškus ir lau
kus, bet vis dėlto į valstybi
nį sporto aikštyną liepos 31 
d. susirinko keli tūkstančiai 
sporto entuziastų ir gerbėjų 
paskutinių tautinės olimpi- 
jados varžybų ir iškilmių. 
Liepos 31 d. dar įvyko pas
kutinės futbolo rungtynės 
aukso, sidabro ir bronzos 
medaliams laimėti. Rungty
nėms baigiantis į garbės 
tribūną atvyko ministras 
pirmininkas kun. VI. Miro
nas, užsienių reikalų minis
tras St. Lozoraitis, aukštieji 
karininkai, keletas užsienių 
diplomatų, olimpijados va
dovybė.

Pasibaigus rungtynėms į 
aikštyną su vėliavomis išžy
giavo ir rikiavosi aktyvieji 
olimpijados dalyviai — spor
tininkai. Olimpijadoje įvai
riose varžybose laimėjusieji 
pirmąsias, antrąsias ir tre
čiąsias vietas buvo iškvie
čiami prie garbės tribūnos, 
kur ministras pirmininkas 
kun. VI. Mironas kiekvienam 
ar grupių vadovams asme
niškai įteikė aukso, sidabro 
ir bronzos medalius, asme
niškas ir užsienių lietuvių 
dovanas, kiekvienam laimė
tojui paspausdamas ranką. 
Kadangi buvo daug olimpi
jados laimėtojų, dovanų įtei
kimas užtruko daugiau kaip 
valandą. Gavusiems dovanas 
olimpijados svečiai kėlė ova
cijas, o gusarų orkestras 
grojo maršus.

Baigiant olimpijadą, užda
romąjį žodį — kalbą pasakė 
ministras pirmininkas kun. 
VI. Mironas. Po kalbos nu
vykta prie olimpinės ugnies, 
prie aukuro, apsupto vėlia
vų miško. Visiems sugiedo
jus tautos himną, nuleista 
olimpinė vėliava ir užgesin
ta olimpinė ugnis, kuri vėl 
bus sukurta tik po penkerių 
metų, atidarant antrąją Lie
tuvos tautinę olimpijadą.

Vakare ministras pirmi
ninkas ir olimpijados komi
teto garbės pirmininkas kun. 
VI. Mironas karininkų ra
movėje sportininkams ir 
svečiams suruošė vaišes.

— Nuo rugpiūčio 8 d. į 
Vokietiją pradėta vėl eks
portuoti lašininės kiaulės.

— Jonavos vienkiemio gy
ventojo P. Balčiūno arklys 
sunkiai sužalojo jo paties 
mažametį piemenuką. Spir
damas arklys vaikui pataikė 
tiesiai į veidą ir išmušė 8 
priešakinius dantis.

— Dideli rūmai pradžios 
mokyklai Biržuose seniai 
reikalingi. Šią vasarą pradė
ta tokie rūmai statyti. Nau
jojoje mokykloje tilps 20 
pradžios mokyklos komplek
tų.

— Vienas Prienų darbi
ninkas, berankiodamas prie 
Kernavės iš Nemuno iš
trauktus ' akmenis, atrado 
mamuto dantį, kurs sveria 9 
svarus; spėjama, kad dantis 
turi apie 4000 metų senumo.

— Tarptautiniame moterų 
suvažiavime Anglijoje Lie
tuvos Moterų Tarybai atsto
vavo Lozoraitienė ir Pikči- 
lingienė.

— Lietūkis Panevėžyje 
nupirko malūną Javas, už 
kurį sumokėta 300 tūkst. li
tų. Anksčiau tas malūnas 
priklausė vienam žydui, kurs 
labai įsiskolino ir malūnas 
pateko Ūkio bankui, kuris 
dabar malūną pardavė Liet
ūkio bendrovei.

TAUTINĖS OLIMPIJADOS 
UŽDARYMAS
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Ačiū Europai
Nors tas Hitleris skriau- visas mokslo paslaptis at-

džia amerikiečius (jis atsi
sakė mokėti Vokietijos karo 
skola s Amerikai, jis dabar, 
prisijungęs Austriją, nepri
pažįsta nė jos padarytų po
litinių ir ekonominių skolų), 
vistiek amerikiečiai jam y-
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ra dėkingi.
Už ką gi? Juk jis milijo

nais dolerių padarė nuosto
lių Amerikai. Ar už tai? Ne. 
Jam amerikiečiai dėkoja ne 
už medžiaginį turtą, bet už 
dvasinį, nemedžiaginį! Ne 
pats Hitleris tą turtą Ame
rikon atnešė, bet jo išvyti iš 
tėvynės žymūs Vokietijos 
mokslininkai, pav. dr. Albert 
Einštein, žymus relatyvizmo 
teorijos kūrėjas, dabar gy
venąs ir dirbąs Princetone, 
(Institute for Advanced 
Study).

Ačiū, Hitleri, už Einštei
ną. Taip pat ačiū už Thomas 
Mann — žymų rašytoją, už 
Ernst Toller — dramos vei
kalų rašytoją, už Georg 
Grosz, gabų artistą, už Vicki 
Baum — populiarų novelis- 
tą ir dramaturgą, už Elisa
beth Bergner — žymią šių 
dienų artistę.

Be minėtų įžymybių dar 
yra daug įvairių specijalis- 
tų, rimt darbo žmonių įvai
riose mokslo srityse, štai 
jie: dr. Otto Klemprer — 
simfoninio orkestro vedė
jas, Julius Ehrlich — kom
pozitorius, Bruno Eisner — 
pijanistas.

Dar gyvena Amerikoje šie 
žymūs mokslininkai vokie
čiai: dr. Richard Gold
schmidt — bijologas, gene- 
tiotistas, dr. Carl Lange — 
bakterijologas, dr. Siegfried 
Loewe — farmakologas. čia 
paminėta tik keletas iš įvai
rių sričių, jų galėtume pri- 
skaityti per 50.

Jie yra arba ištremti iš 
Vokietijos kaip nesutinką 
su Hitlerio skelbiamomis ra
sizmo ir nacijonalizmo tezė
mis, arba patys nepakęsda- 
mi nekultūringo, žiauraus 
valdymo, atvyko į laisvės ir 
pažangos šalį, kur nežiūri
ma į asmens įsitikinimus, 
kur klesti spaudos ir žodžio 
laisvė.

Čia dabar jie visą laiką 
gyvena ir savo prityrimą,

skleidžia amerikiečiams, čia 
atiduoda savo sunkaus mok
slinio darbo vaisius.

Iš viso kyla klausimas, ar 
Amerika būtų pasiekusi šių 
dienų kultūros ir technikos 
aukštumo, jei nebūtų atvykę
europiečiai emigrantai ?

Juk ir prieš Kolumbo at
vykimą Amerikoje gyveno 
čiabuviai, bet ko jie buvo 
pasiekę įvairiose srityse, 
mažai žinoma. Tik išsivys
čius pilnai imigracijai, Ame
rikos technika pradėjo kles
tėti. Pavartykime Amerikos 
kultūros istorijos lapus ir 
pamatysime tos pažangos 
pradžią.

Kodėl išvyko iš Europos 
tiek daug gabių ir garsių 
žmonių ? Priežasčių buvo 
daug. Svarbiausios šios: 1. 
politinės, 2. ūkiškos ir 3. 
asmeninės. Europa buvo 
valdoma griežtų monarchų 
— Rusiją ir Pabaltijos kraš
tus vargino caras, Vokietiją 
ir kitas valstybėles kaizeris 
arba koks kitas „autorite
tas”. Tokie „autoritetai” ne
pakęsdavo už save gabesnių, 
laisvos iniciatyvos žmonių, 
nes žinojo, kad jie turi įta
kos visuomenėje ir kad gali 
„didenybėms” pakenkti. To
dėl gabesnieji, norį laisvai 
pareikšti savo iniciatyvą, iš
vykdavo į užsienį.

Antra, dažnai savo suma
nymams arba išradimas 
vykdyti trūkdavo lėšų. Sa
koma „savame krašte pra
našu nebūsi” — tai tiesa, 
dažnai savieji kiekvieną di
desnį užsimojimą pajuokia, 
kiek gali iškritikuoja ir net 
dar trukdo vykdyti, čia vei
kia didelis pavydo jausmas, 
Amerikoje gi — konkurenci
ja. Ypatingai senesniųjų pa
vydo ir baimės jausmas, kad 
juos iš esamų pozicijų neiš
stumtų, privertė jaunuosius 
išvykti iš savo krašto ir ieš
koti kitur laimės, tinkames
nių darbo sąlygų. Atvykę 
Amerikon iš visų Europos 
valstybių gabiausieji, ener- 
gingiausieji, turį daugiau
sia iniciatyvos žmonės, su
kūrė šiandieninę jos kultū
rą ir civilizaciją.

Tikrai turi tarti ne tik 
Hitleriui, bet ir visiems bu-

Vienas prancūzų inžinie
rius prieš keletą metų apsi
gyveno bute, kurio langai 
ėjo į šiaurės pusę. Kadangi 
saulė pro juos niekuomet 
neįeidavo, kambariai atrodė 
labai niūrūs. Kai jis vieną 
dieną lėktuvu pakilo viršum 
Paryžiaus, pamatė tūkstan
čius stogų, žibančių saulės 
spinduliuose. Namų jūroj 
brūkšniai; tai buvo Pary
žiaus gatvės. Besigėrėdamas 
vaizdu ir begalvodamas apie 
savo niūrų ir be saulės butą, 
inžinierius žiūrėjo saulės nu
šviestus stogus ir galvojo, 
kodėl ši šviesos jūra lieka 
neišnaudota; ar negalima 
būtų tuos saulės spindulius 
veidrodžių pagalba perkelti 
į butus, kurie saulės šviesos 
nemato.

Pats susidomėjęs tokia 
idėja, inžinierius Pierre Ar- 
thuys pradėjo daryti įvai
riausius bandymus. Jo dar
bas neliko be vaisių: po kiek 
laiko jis jau turėjo aparatą, 
kuriuo saulės spindulius at
vesdavo į kambarį, kaip 
elektrą elektros laidais. 
Įvairiai sudėstydamas veid
rodžius, saulės šviesą inži
nierius galėjo atvesti visur, 
net į tamsiausius namo rū
sius. Svarbu, kad saulė lau
ke šviestų.

Saulės spindulius inžinie
riui pasisekė paskirstyti 
pluoštais, kurių stiprumas 
galėjo būti labai įvairus. 
Spindulius galima buvo nu
vesti į pastoges, bet galima 
vesti ir žemyn, į rūsius.

Spindulius galima ir taip 
sukoncentruoti, kad jie kri
stų į vieną vietą, pvz., kur 
nors ant rašomojo stalo. Bet

vusiems ir esamiems Euro
pos valdovams, nuoširdų 
ačiū. Ačiū už tai, kad jie 
nemokėjo savo genijų įver
tinti, branginti, juos ignora
vo, juos ironizavo, juos kali
no ir, pagaliau, juos išvijo iš 
savo gimtojo krašto, iš my
limos tėviškės.

— Ačiū, Hitleri ir visa 
neramioji Europa, ačiū už 
visą mūsų kultūros ir tech
nikos įnašą — dabar sako 
ne vienas amerikietis.

(Iš Readers Digest)
A. Skirius.

norint apšviesti kambarį, jie 
gali sklisti iš lubų. Tokiais 
spinduliais galima didžiau
sias sales paskandinti sau
lės spindulių jūroje. Jų stip
rumą galima reguliuoti taip, 
kaip reguliuojama kiekviena 
dirbtinė šviesa.

Šis aparatas yra labai pa
prastas. Jį sudaro du veid
rodžiai (vienas judomas, o 
kitas nejudomas) ir du ma
ži motorai. Visa aparatūra 
yra pastatyta ant stogo. Di
dysis judomasis veidrodis 
taip pastatytas, kad jis su
kasi sykiu su saule, sekda
mas jos eigą nuo ryto iki 
vakaro.

Antrasis motoras, kuris 
taip pat yra surištas su ju- 
domuoju veidrodžiu, veikia 
pats — nereikia jokių myg
tukų spausti. Visi aparatai, 
neišskiriant nė vienos jų da
lies, yra varomi saulės 
dviem labai jautriais termo
statais.

Kai saulė pateka, veidro
dis yra nukreiptai į vaka
rus, nes taip jis sustojo sau
lei nusileidus. Saulei patekė
jus, tuojau pradeda veikti 
pirmasis termostatas, kuris, 
įšilęs, priverčia veikti kitas 
aparatūros dalis ir veidrodį 
atsuka į rytus. Saulės spin
dulių stiprumas čia reikš
mės neturi.

Kai veidrodis atsisuka į 
saulę, pradeda veikti ir ant
rasis motoras, kuris suka 
veidrodį saulės keliu. Už
ėjus debesėliui, termostatas 
tuojau reaguoja ir sustoja 
veikęs; sustodamas jis įjun
gia elektrą, kuri pradeda 
šviesti vietoj saulės. Kai de
besėlis praeina ir saulė vėl 
šviečia, pradeda veikti pir
masis motoras, kuris pasuka 
veidrodį į saulę, kuri per tą 
laiką jau kiek pasistūmėjo į 
priekį.

Viršum judomojo veidro
džio yra dar vienas nejudo
mas veidrodis. Į jį atsimuša 
pirmojo veidrodžio spindu
liai; jis leidžia juos perduo
ti į nustatytą vietą, iš ku
rios jie patenka į tam tikrą 
centrą; iš jo spinduliai skir
stomi į visus namo kamba
rius.

Centrinis saulės spindulių 
pluoštas yra 32,000 žvakių 
stiprumo. Nuo atstumo švie
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Liudas Dovydėnas

Knygnešių Lazda
Iš rinkinio „Jaujos pasakos”

(Tęsinys)
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bankui, kuris 
pardavė Liet-

Gal būt, žmonės buvo ne
blogi, bet Baltrus prie jų 
nepritapo. Jauni vyrai kelia
vo kažin kur į miškus, me
džių kirsti, prie upių sielių 
plukdyti, o seniai medžiojo 
po girias, žuvavo ežeruose, 
upėse.

Baltrui valgyti atnešdavo 
sena, vienakė moterėlė, kuri 
išmoko tarti keletą Baltraus 
žodžių, o Baltrus suprato 
jos šneką.

Vieną dieną senutė, atne
šusi mitalo, kažin ką nešėsi 
priedangtėje. Baltrus pa- 
paklausė, ką ji ten turinti, o 
moteris tik ranka numojo. 
Bet Baltraus prašoma, ji at
rišo priedangstę ir parodė 
du varniukus. Rankų mos
tais ji parodė buvusi miške 
ir iš gūžtos išėmusi varniu
kus. Tai būsią pusryčiai jos 
anūkams.

Baltrui pagailo mažų var
niukų, jis prašė atiduoti 
jam. Išauginsiąs, o tada di
desnius galėsianti pasipiau- 
ti. Senutė nubloškė į lovą,

sakydama, kad jai dar kar
tą teksią eiti į girią, ieškoti 
varniukų.

Taip ir paliko du rėksniai. 
Baltrus dalijosi su jais mai
stu, o kai jis pynė pintines, 
jie tupinėjo ant pintinių 
lankų, ant vytelių ir krankė 
storais balsais. Baltrus visą 
laiką su jais kalbėjosi, o va
karui atėjus, Baltrus išeida
vo po sena liepa ir sekdavo 
varniukams pasakas. Jie jau 
buvo suaugę, bet iš Baltraus 
pastogės niekur neskrido.

Per porą metų Baltrus iš
mokė varnus kalbėti, net 
svetimoj šalyje tik su var
nais gyveno, ir pasakojo kas 
jam širdį slėgė, ko jis rymo
davo pirkios palangėje, ant 
liepos šakos, atvežtos iš 
gimtojo krašto. Varnai, iš
mokę skraidyti, vis toliau 
nulėkdavo, o sugrįžę papa
sakodavo, ką matę, ką gir
dėję.

Vieną pavasarį Baltrus iš
ėjo į kalnus, dunksančius ar
ti kaimo. Jis kopė pasirams
čiuodamas liepos šaka, į pa
čią kalno viršūnę. Užkopęs

ant kalno, pamatė būrį ger
vių, grįžtančių iš pietų. Jos 
skrido pavargę, tyliai giedo- 
damos, bet pavasario saulė 
ir gaivus vėjas kėlė sparnus 
ir viliojo akis.

Baltrus ėmė sukti kepurę 
viršum galvos, kaip jis dary
davo tėviškėje, pamatęs 
skrendančius paukščius. Ir 
gervės kiek sumišo. Jos pra
dėjo suktis ratu, leistis že
myn, bet pamatę pliką uolą, 
vėl kilo.

Baltrus paliepė varnams 
kilti pas gerves ir paklausti, 
iš kur jos lekia. Gal skridu- 
sios pro Baltijos jūros kran
tus, gal mačiusios rūkstantį 
Paliepio kaimą?

Varnai pakilo. Jie greit 
prisivijo gervių virtinę ir 
užklausė. O jei jos esą iš 
ten, kvietė nusileisti kalno 
viršūnėje. Gervės paklausė 
varnų ir iš lėto, viena po ki
tos leidosi ratu aplink Balt
rų, sveikindamos galvos lin
ktelėjimais.

Kada pulko vadovė, sena 
gervė, pasakė mačiusi Bal
tijos jūros vilnis, vis taip 
pat mušančias į krantą, Bal
traus akyse pasirodė aša
ros.

— Jos vis taip plakasi ir 
plakasi, — ir klausė ir teigė,

Baltrus, šluostydamas akis 
milinės rankove.

— Ir Nemunas skuba į jū
rą, — kalbėjo gervė. — Mes 
buvom nusileidę pelkėje, 
prie pat Nemuno, bet rūks
tančių kaminų nematėm.

— Argi jau būtų užgesę 
židiniai, — kalbėjo Baltrus. 
— Ar negirdėjot vartelių 
girgždėjimo, juk mūsų kie
mo varteliai labai girgždė
davo.

Taip, gal būt ir girgžda, 
kalbėjo gervės, bet jos visą 
laiką giedojusios, skrisda
mos viršum pavasarėjančios 
šalies, taigi ir negirdėjusios.

— Ar jūs nematėt pakelės 
liepos su nulaužta šaka? — 
vėl klausė Baltrus.

—Aš mačiau, mačiau — 
sušuko jauna gervė, priartė
dama prie Baltraus.

— Matei, vargšele. Tu ma
tei liepą su nulaužta šaka?

— Bet aš daug tokių lie
pų mačiau, pakelėse — jau 
gyrėsi jaunylė.

— Ak daug... — patylo
mis kalbėjo Baltrus, varty
damas sunokusią liepos 
šaką. — Sakai, daug tokių 
liepų pakelėse. Aš taip ir 
jnaniau. Paskui mane ėjo 
daug ten, tai ir čia daug at
varo.

Skaityk ir platink savo 
laikraštį AMERIKĄ.

636 Fifth Ave., Rockefeller Center, New York, N. Y

UŽSISAKYKIME 
VILNIAUS „AIDĄ”

Žmogus niekuomet negali 
būti perdaug atsargus pasi
rinkime savo priešų.

— Wilde.

Niekas moters taip ne
aukština, kaip jos pačios 
kantrybė; ir niekas jos taip 
nemažina, kaip jos vyro 
kantrybė. — Joubertas.

kartus savaitėje

„AIDAS”

SWEDISH AMERICAN LINE

sa visiškai nesilpnėja. Su 
tiek šviesos galima apšvies
ti 500 m2. Jos užtenka ap
šviesti ištisai eilei butų ir 
įstaigų, salių, požeminių 
traukinių arba didelių pre
kybos namu rūsius.

Taip apšviestų namų gali
ma jau matyti, pvz., Briuse
ly. Vidury vienos didelės ka
vinės stovi maždaug penkių 
metrų aukštumo gintaro 
spalvos stiklas, kurio šonais 
krenta imituojamos alaus 
putos. Staiga tos putos pra
deda šviesti, tarytum jos bū
tų deimantais nusėtos. Visa 
kavinė paksęsta auksinės 
saulės spinduliuos, kurie 
krenta iš lubų. Kavinėms 
tai yra puikiausia reklama, 
labai gerai veikianti jų kli- 
jentų nuotaiką.

Jau ketvertas metų, kai 
tokie aparatai vartojami 
Prancūzijoj, Belgijoj, Olan
dijoj ir šiaurės Amerikoj. 
„Intrasigeant” darbininkai 
Paryžiuje jau taip pat dirba 
prie tokios saulės šviesos. 
Tokia pat šviesa naudojasi 
Havaso agentūros skyrius 

i Marselyje. Haagoje yra pre 
i kybos namų, kurių visi auk
štai yra apšviečiami tokiu 
aparatu. Amsterdame taip 
apšviečiama yra pašto įstai- 

įga; laiškų skirstytojai nau
dojasi ypatingais saulės 
spinduliais, kuriuos pagal 
reikalą galima perstatyti.

Tačiau heliostatu perduo
dami saulės spinduliai nebe
šildo. šiltuose kraštuose, kur 
saulė per daug kepina, gali
ma apšviesti butus, nepake- 
liant užuolaidų, kurios su
laiko saulės spindulius. Be 
to, heliostatas sutaupo ne
maža elektros.

Kadangi saulės spindu
lius galima taip lengvai nu
vesti ten, kur norima, labai 
lengva jais papuošti kam
barius. Sumaniai paskirsty- 
|ti, saulės spinduliai daro la
ibai gražų įspūdį. Prancūzi
joj, kur kambariai yra taip 
apšviečiami, dažnai atski
rais spindulių pluoštais nu
šviečiami baldai arba šiaip 
kambario papuošalai.

Sugalvojama dar įdomes
nių dalykų. Namų pogrindy
je įrengiamos maudyklės, po 
kuriomis pravesti saulės 
spinduliai; jie šviečia iš 
maudyklės dugno ir, perėję 
per vandenį, atsispindi lu-

NUOLATINIS, GREITAS SUSIESIK1MAS
TARP NEW YORKO IR KLAIPĖDOS PER GOTHENBURGĄ

Kelionė prasideda Ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais. 
Nuo Švedijos, vyksta Iš Stockholmo ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. „Marieholm”
Nerelk švedų vizos keleiviams į Lietuvą per Švediją

Laivų Išplaukimai Iš New Yorko:

DROTTNINGHOLM — — Rugsėjo 1, Rugsėjo 24
GRIPSHOLM------------------------- Rugsėjo 7, Spalio 1
KUNGSHOLM---------------------Rugsėjo 14, Spalio 28

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės l 
vietini laivakorčių agentą, arba

bose. Vanduo žiba ir mirgu
liuoja, o kambarys skęsta 
švelnioj auksinėj šviesoj.

Čia aprašytas aparatas 
sveria beveik šešias tonas; 
tai yra normalus jo dydis. 
Jo užtenka apšviesti daugy
bei butų ir įstaigų. Yra pora 
mažesnių heliostato tipų, ku
rie skiriami privatiems bu
tams ir mažesnioms krautu
vėms apšviesti.

Normalus aparatas yra 
aprūpintas įvairiais ir įdo
miais prietaisais. Pirmiau
sia jis turi šepetėlį, kuris 
automatišKai veikia ir nuva
lo nuo į viršų pakilusio veid
rodžio dulkes. Tai įvyksta 
tada, kai veidrodis sukamas 
iš vakarų į rytus, kad pasi
tiktų patekančią saulę. Be 
to, yra dar aparatas — pilo
tas, kuris kontroliuoja veid
rodį sukantį aparatą, kad 
šis suktų jį kartu su saule. 
O saulė sukasi taip pamažu, 
kad joks aparatas negalėtų 
tokiu tempu veikti. Dėl to 
aparatas pilotas veikia kas 
dvi minutės. Jis yra padary
tas iš trijų nepaprastai jaut
rių termometrų. Kol saulė 
šviečia stačiai į judamojo 
veidrodžio centrą, tol atsi
mušę spinduliai krenta į an
trojo veidrodžio vidurį, bet 
vos tik ji pasisuka, spindu
liai pradeda kristi į kraštą, 
kuriame yra įtaisytas labai 
jautrus termometras. Vos 
gyvsidabris sušyla nuo sau
lės spindulių, tuojau įjungia
ma elektra, ir motoras pra
deda veikti; didysis veidro
dis vėl pasisuka į savo vietą. 
Kai nukrenta termometras, 
automatiškai išsijungia elek
tra.

Daugelyje Amerikos lie
tuvių laikraščių rašoma, į- 
vairiuose susirinkimuose 
kalbama apie Vilniaus kraš
to lietuvius. Bet tikrų žinių 
apie mūsų gyvenimą beveik 
niekas neturi. Ir žinia kodėl.

Mat, retas kas skaito Vil
niuje einančius lietuviškus 
laikraščius, kurių tarpe yra
dažniau leidžiamas — du

nepartinis laikraštis, ginąs 
visų Vilniaus krašto lietu
vių reikalus ir plačiai infor
muojąs skaitytojus apie šio 
krašto lietuvių būklę.

Kas mūsų tautiečių, gyve
nančių tolimame Amerikos 
krašte, domisi Vilniaus lie
tuviais, tegul užsisako „AI
DĄ”, kuris kas savaitę duo
da nemokamus priedus vai
kams ir ūkininkams.

Ypač karštai kviečiame 
savo brolius iš Vilniaus kra 
što, kad jie paskubėtų užsi- 
sakyti „AIDĄ”.

„AIDAS” metams kaštuo 
ja tik 2 doleriai. Gavus pre 
numeratą,. laikraštis tuojau 
bus pradėtas siuntinėti.

Prenumeratą prašome šių 
sti šiuo adresu: Poland, Wil
no, Dąbrowskiego 5 - 1, 
„Aidas”.

Ilgai kalbėjosi Baltrus su 
gervėmis. Kada jis paklausė, 
ar jos nematę Sibiro tyruo
se keleivių, keliaujančių iš 
vakarų į rytus, senoji gervė 
mostelėjo sparnu ir atsakė:

— Ne vieną matėm. Ėjo 
seni ir jauni, ėjo vyrai ir 
moterys. Daug ėjo.

Gervės dar norėjo kažin 
ką sakyti, bet Baltrus rymo
jo ant lazdos ir žiūrėjo į va
karus. Gal būt, jo senos 
akys taip rodė, bet jis matė 
vakaruose tekančią saulę. 
Tai negirdėta, nematyta, bet 
nuo kalno jis aiškiai regėjo 
didelę auksinę saulę.

Ji pakilo viršum juosvo 
šilo, praplėšus! juodą debe
sį, apšvietė didelius plotus. 
Viršum sodybų ir laukų ji 
kilo tolydžio aukštyn ir 
aukštyn. Baltrus matė ir šu
linio svirtę, lyg pirštą iški
lusį viršum kaimo, ir rodan
tį į saulę.

Taip, tai tekėjo saulė.
Baltrus parodė ir gervėms 

vakaruose užtekėjusią saulę, 
bet gervės tik mirksėjo savo 
mažomis melsvomis akimis 
ir negalėjo įžvelgti.

— Taip, ten šviesu, — te
pasakė gervė.

Padėkojęs už žinias, Bal
trus atsisveikino su gervė

mis. Jos nuskrido į šiaurę 
gailiai giedodamos, o Balt
rus ilgai stovėjo viršukalnė
je. Tik eidamas pakalnėn, 
Baltrus pamojavo liepos ša
ka į saulę, užtekėjusiai va
karuose ir kai jis leidosi 
šlaitais, jo veidą apšvietė 
auksinė šviesa, o balti gal
vos plaukai žydėjo obelies 
žiedo baltumu.

Ėjo dienos, metai.
Baltrus vis rečiau beįsten

gė įkopti kalno viršūnėn, vis 
rečiau pamatydamas apy
linkės platybes.

Pavasariais skrisdavo 
paukščiai, bet jie nematė 
Baltijos jūros, negirdėjo 
šuns lojimo. ,

Vieną gegužės dieną Bal
trus sėdėjo po alksnių krū
mu, kalno pašlaitėje. Jis žiū
rėjo į varnus, kurie suko 
viršum kalno, laukdami ka
da užkops ir jų globėjas. 
Bet jo kojos jau nebeįstengė 
pasiekti kalno viršūnę.

Pamatęs mažą pilką pauk
ščiuką, Baltrus atsiminė 
gimtinės upelį, kur pavasa- 
sariui išaušus girdėdavo 
lakštingalų suokimą. Argi 
tai būtų lakštingala? Tokioj 
niūrioj ir tolimoj šalyje, Si
bire, gyvena lakštingala?

Jis ėmė sekti pilką paukš 
čiuką.

Ir pragydo, sūpuodama 
ant plonos šakelės. Giedojo 
taip pat, kaip Paliepio krū
muose, tik griaudžiau ir ty
liau. Čia, ir lakštingalai, tur 
būt, ilgu, galvojo Baltrus.

Bet paukštis suokė, čiur
leno.

Kai nutilo, Baltrus užkal
bino. Ar ji čia gimusi, ar iš 
kur kitur atlėkusi.

— Aš paklydau, — ūmai 
atsakė lakštingala. — Pava
sarį, kai grįžau, aš patekau 
svetiman būrin, kuris skri
do į šitą šalį. Aš nuo Balti
jos jūrų.

— Ir aš iš ten — atsakė 
nudžiugęs Baltrus.

Apsidžiaugė ir lakštinga
la radusi saviškį; ji nusilei
do ant peties ir čiureno į 
ausį. Ir kalbėjo,, kur ji užau
gusi, iš kur išlėkusi.

(Bus daugiau)

Jei nori suprasti savo 
ydas visame jų biaurume, 
primink sau, kaip išrodo tau 
tokios Įjat ydos tavo pažįsta
mųjų ir kokį įspūdį į tave tai 
daro. Tuomet greičiau pano
rėsi pašalinti savo ydas.

— Harveys.



4

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI

AMERIKA Rugpiūčio 26 d., 1938 m.

SO. BOSTON, MASS. Visi susirinkite stotin 10 
vai. ryto, nesivėlindami, nes 
traukinys nelauks, ši eks
kursija yra dar pirma tokia, 
kurioj dalyvauja kelios pa
rapijos: Newarko, Elizabe
th©, Bayonne, Jersey City ir 
New Yorko. Bus per 3 tūks
tančiai žmonių. Laive graži 
salė jaunimui šokti. Kelionė 

gi bus ištaisytas kambarys į bus nepaprastai maloni ir 
klubui. Pasilinksminimo ko
misija pranešė, kad laivu iš
važiavimas įvyks rugsėjo 18 
d. Žuvų mėgėjai galės žu
vauti, o tikiu, kad komisija 
suteiks dovanas atsižymėju
siems. Komisija yra nutaru
si pakviesti ir kitų kuopų

z vyčius.
Apie vyčių metinį seimą 

pranešė M. Matūzaitė ir A. 
Gaputis. Mūsų atstovai, ma
tyt, sąžiningai atstovavę 
kuopai. Iš pranešimo maty
ti, kad seime priimta per 
penkioliką naudingų nutari
mų organizacijos gerovei. 
Reikia palinkėti naujai cen-| 
tro valdybai geriausių sėk-1 
mių visus nutarimus įvyk-1 
dyti. Pr.

--------------- i

Dr. Jakimavičius užims ko- 
misijonieriaus vietą

Teko patirti, kad rugsėjo 
1 d. dr. Povilas Jakimavi
čius (Jakmauh) užims Mas
sachusetts valstybės viešo
sios sveikatos komisijonie- 
riaus vietą. Dr. Jakimavičių 
tai vietai (6 metų terminui) 
paskyrė gubernatorius Hur
ley. Nors gubernatoriaus ta
ryba šį paskyrimą anksčiau 
atmetė, bet yra laisva vie
ta, kadangi dabartinis komi- 
sijonierius dr. Chadwick, lig 
šiol nesulaukęs gubernato
riaus paskyrimo, rezignavo. 
Jo rezignacija įsigaliojo rug
piūčio 31 d. Be to, jis pa
kviestas ir kvietimą priėmė 
būti Middlesex County Tu
berculosis Sanatorium, 
Waltham, Mass, vedėju, nes 
jis yra tos srities (džiovos: 
ligų) specialistas. Taigi, ki
tos išeities respublikoniškai 
gubernatoriaus tarybai neli
ko, kaip užtvirtinti cfr. Ja
kimavičių. Jei ir to nepada
rytų, tai minėtai dienai 
(rugsėjo 1) atėjus dr. Jaki
mavičius vietą užims kito 
paskyrimo nesant, nes be 
komisijonieriaus valstybė 
nebus. *

Už Hurley ir Foley
Rugpiūčio 18 d. Lietuvių 

Piliečių draugija, kuri turi 
per 500 narių užsiregistra
vusių balsuotojų, savo susi
rinkime vienbalsiai nutarė 
indorsuoti gubernatoriaus 
Charles F. Hurley ir Dis
trict Attorney . (Suffolk 
County) William J. Foley 
kandidatūras į tas pačias 
vietas sekančiam terminui. 
Piliečių draugija tinkamai 
pasielgė, nes šie abu valdi
ninkai paskyrė lietuvius į 
valdiškas vietas. Pirmasis 
dr. Jakimavičių, o antrasis 
advokatą Juozą Cunį. Be 
abejonės, visi lietuviai už 
juos balsuos. A.

Vyčių susirinkimas
Mūsų kuopos mėnesinis 

gausingas susirinkimas įvy
ko rugpiūčio 18 d. vyčių 
kambary.

„Bowlling alleys” komisi
ja pranešė, kad daromos pa
stangos pataisyti salę, taip-

smagi. Seni, jauni ir maži, 
visi rinkimės į šią ekskursi
ją, kad mes sudarytumėm 
1,000 žmonių. Ot tai būtų 
gražu mums, o parapijai pa- 
darytumėm pelno. Bilietai 
geležinkeliu ir laivu tik 1 
dol 25 c., o vaikams 75 c. Bi
lietus įsigykite iš anksto, 
bet galėsite gauti ir stoty.

Kartu važiuos ir klebono 
pareigas einantis kun. dr. J. 
Starkus, artistė Jonė Žu
kauskaitė, artistė Jankienė 
iš Brooklyn© ir kiti inteli
gentai, daug biznierių ir t.t. 
Tad visi, o visi, traukime į 
Bear Mountains. A.

Kazys Dryža
Daug žmonių, smagu būti; 
būsiu savaitę, mat, atosto
gas turiu. Jau nugara peršti, 
bet dar kaitinsiu saulės 
spinduliuose”.

Pranešėjas.

BALTIMORE, MD.

NEWARK, N. J.

Šį šeštadienį, rugpiūčio 27 
d., įvyksta mūsų parapijos 
ekskursija laivu Clermont į 
Bear Mountains. Visi išva
žiuosime iš Newarko trauki
niu 10 vai. ryto iš New Jer
sey Central stoties, Broad 
St., 834 — 836 ir važiuosime 
į Jersey City, N. J., o iš ten 
dideliu gražiu laivu plauksi
me toliau.

ELIZABETH, N. J.

Penkių parapijų ekskursija 
| Savo rūšies yra pirmutinė 
tokia eksursija, kurioje da
lyvauja penkios parapijos: 
Elizabeth©, Newarko, Jersey 
City, Bayonne ir New Yor- 
ko. šį šeštadienį didžiulis 
3,000 talpos laivas Clermont 
plaukia į Bear Mountains.

! Visą tvarką laive ves eli- 
zabethiečiai. Nors ne visus, 
bet svarbiuosius komiteto 
narius čia išvardinsime, ku
rie savo daugmetine prakti
ka atlieka pavyzdingą dar
bą.

Įžengiant laivan, bilietus 
priiminės: J. Matulevičius, 
K. Bernotas, K. Gečas. Prie 
laivo bilietus pardavinės: P. 
Kirvilevičius, J. Žilevičius, 
T. Kaleinikas. Prie dviejų 
barų dirbs: Ip. Zagreckas, 
D. Aniulionis, J. Matiečius, 

j A. Litvinienė, M. Pavalkie- 
nė, J. Gausys, L. Gabrys. 
Prižiūrėtojas ledo ir kito ju
damojo maisto: St. Navikas. 
Valgius gamins: Norbutienė 
su dukterim Viola. Draugi
jų pirmininkės: Kaleinikie- 
nė, Džiovelienė, Karvojienė, 
Miliukienė, Koniutienė, Luk
šienė ir šiaip narės: Pauliu- 
kienė, Degutienė, Kirvilevi- 
čienė. Patarnautojos: Vaitu- 
lionienė, Litvinienė, Kran- 
tauskienė, Klišienė, Savic
kienė, Zagreckienė, ir kt. 
Bilietėlius laive pardavinės 
sodalietės ir choristės: Z. 
Cibitaitė rir T. Pečiukaitė. 
Lengvųjų gėrimų prižiūrėto
jai ir pardavėjai: V. Senkus 
ir Balandienė. Taip pat bus 
ir kitų darbininkų eilės, bet 
čia svarbesnieji sužymėti.

Reporteris.

PHILADELPHIA, PA.

' Darbininkų kovos vaisius
Cukraus dirbtuvėse nese

niai buvo įvykęs streikas, 
kurs užsibaigė darbininkų ir 
darbdavių susitarimu. Abi 
pusės nusileido ir vėl viskas 

'liko gerai.
Streikas suteikė darbinin

kams daugiau teisių. Jie da
bar, kaip man sakyta, gali 
gauti atostogų. Tai, tur būt, 
teisybė, nes mūsų veiklus 
visuomenininkas Kazys Dry
ža, kurs turi darbą cukraus 
dirbtuvėse, lankėsi Atlantic 
City, N. J., kur jis praleido 
savo atostogas ir iš ten vie
nam savo draugui taip rašė: 
„Geras ir šiltas oras, tik 
vanduo truputį per šaltas.

— Seserys kazimierietės 
jau grįžo. Mokykla prasidės 
rugsėjo 12 d. Lietuviams 
reikėtų pasirūpinti siųsti 
savo vaikelius į lietuvių šv. 
Alfonso mokyklą. Nėra jo
kių mokesčių. Tėvai, kurie 
savo vaikelius nusiųs į sve
timas mokyklas, sunkiai nu
sikals prieš savo tėvų kalbą 
ir prieš savo parapiją.

— Rugpiūčio 15 d. Švč. 
Panelės Marijos Ėmimo į 
dangų šventė gal buvo šil
čiausia diena. Visą dieną 
mišiose ir novenose bažnyčia 
buvo kupinai prikimšta žmo
nėmis. Visi prakaitavo, o 
jau vargonininkui aukštai 
tikra maudynė buvo visą 
dieną. Rugp. 16 d. ir tokia 
pat šiluma, bet novenose — 
žmonių pilna.

— Iš kun. J. Lietuvininko 
laiško, spausdinto Darbinin
ke, suprantame, kad visur 
po Europą kelionė sekėsi ir 
gražiausius malonumus turi 
Lietuvoje; tik jo palydėto- 
jas, moksleivis Edv. Žakas, 
neatrašo tėvams. Motina la
bai susirūpino, bet gali būti 
rami — kur klebonas, ten ir 
jis.

—* Mirė D. šeškauskas, 
nevedęs, apie 56 metų am
žiaus; jo sesuo p. Jučienė 
rūpinosi jo palaidojimu. Pa
tarnavo graborius Kašins- 
kaa.

— Mūsų senieji veikėjai 
greit nyksta; Sofija Abečiū- 
nienė buvo labai veikli; S.L. 
R.K.A. 13-toje kuopoje pir
mininkavo, Federacijos sky
riuje veikė, visokiuose pa
rengimuose dažnai vadova
vo ir t.t. ir t.t.; spaudoje jos 
vardas dažnai matytas; ne
buvo parapijos pramogų, 
kur Abečiūnienės ranka ne
būtų gelbėjus. Dabar niekur 
tos veikėjos nesimato, liga 
pakirto sveikatą, nustojo 
girdėjimo, sumenko; atrodo 
labai senatvės pakirsta, bet 
dar greit vaikščioja prie na
mų darbo. Gaila taip žymios 
veikėjos!

Įspūdžiai iš Lietuvos
Teko susitikti su Magd. 

Budeliene, Amerikos skaity
toja, ką tik grįžusia iš Lie
tuvos. čia parašysiu jos pa
pasakotus įspūdžius.

Nuvažiavus prie Klaipė
dos, jų laivas sustojo ir ka- • 
pitonas visus lietuvius už
kvietė į gražiausias laivo ' 
kajutes. Tuoj mažesniu lai- ■ 
vu atplaukė Lietuvos pasiti
kimo komisijos nariai, kurie 
įteikė gėlių ir pasveikino; po 
visų pasveikinimų, nulydėti 
į Lietuvos laivą ir prieplau- : 
koje išėjo į Lietuvos žemę, i 
kur tuojau nulydėti į gra
žiausią parengtą puotą Vik
torijos viešbutyje, iš ten .

Jaunystėje iki 30 metų iri dar turi gabumą, ramią są.
---- žinę ir puikų stilių vieninU 

nis už Italijos padangę, lie- žmogus yra nuoširdžiausias liai rašytojai, kurie verti, 
tuviškų miškų šlamėjimas ir teisingiausias. Tik po tų ( kad juos skaitytų — kurie 

'buvęs daug malonesnis už metų visos iliuzijos pasikei- nesistengia pakreipti skai.

kęs, kad jam lietuviškas 
dangus buvęs daug gražes-

palydėti traukinio stotin ir 
važiavo Lietuvos traukiniais 
visai nupigintais bilietais. 
Radvilišky visai netikėtai 
pamatė buvusį baltimorietį, 
katalikiškos spaudos platin
toją Antaną Ramošką; jis 
sveikas, pražilęs, bet pilno' kreipdavęsis šiais žodžiais: 
veido, gražiai atrodo.

Pravažiuodama tėviškės esi kaip sveikata 
link, matė Marijampolės i 
miestą, kur stebėjo įdomų

pietų giesmes. Jis nuolat il
gėj ęsis Lietuvos, į kurią jis

Lietuva, tėvyne mano! Tu 
»

trisdešimt metų laikotarpyje žinę ir puikų stilių. Vieninte.

cukraus fabriką. Būdviečio
parapijoje su namiškiais
sveikinosi su 
ašaromis.

džiaugsmo

Lietuva visur pažangos
pasiekusi. Kur seniau pus-

linu, turi vilnų, 
pasigamint, kaip

maldingi, bažny-

plikiai laukai, dabar derlin
gi javai, trobos apdengtos 
jau ue šiaudais, įvairūs ūkio 
dalykėliai puikiai suderinti; 
runkelių yra didelių, kad 
sunku vienas nešti, o tokių! 
nematėm prieš didįjį karą J 
Tai vis vaisiai agronomų 
gerų patarimų, kurių ūki
ninkai klauso. Kas sako, kad 
Lietuva ubagų šalis, tai ne
tiesą sako, o mes drąsiai ga
lime dainuoti: „Ant tėvelio 
dvaro rūtelių darželyj”, nes 
daug ūkių kaip dvareliai.

Drabužius vis perka mies
tiškai, bet tai ūkininkams 
brangiai kaštuoja, tai netur
tingesni gauna ir pašalti, o 
namų darbo geras apvalka
las, bet nemadoje. Čia patys 
kalti. Turi 
tik reikia 
seniau.

Žmonės
čiose meldžiasi ir rožančių 
gieda, kaip seniau; jauni
mui yra atitinkamos vietos 
pasilinksminti, pašokti, ne
reikia vakaruškų ieškoti, bet 
yra ir pairusios dvasios jau
nuolių.

Kalvarijos miestas gražiai 
atstatytas, dvi bažnyčios, 
viena iš cerkvės pataisyta; 
palei miestą Šešupės pakraš
čiais žolių prižėlę. Kalvari
joj susitiko du baltimorie- 
čius, veikėją Juozą Čeplins- 
ką ir T. Bernotaitį.

Dalyvavo ji ir pavasari
ninkų kongrese Kaune ir ža
vėjosi, kaip tie jaunuoliai 
įspūdingai veikia; matė jų 
rankdarbių parodą, didžią
sias eitynes, tūkstantines 
minias. Nei Amerikos Elks 
negali tokių iškilmių su
rengti. Choristų tūkstančiai 
traukė nepaprastas lietuviš
kas meliodijas! Pavasarinin
kų jaunimas tikra Lietuvos 
pažiba. J. K.

GREAT NECK, L. I.

— Praeitą antradienį 
asmenų iš Great Necko atsi
lankė Maspethe į kun. J. 
Balkūno sugrįžimo vakarie
nę. Autobusas nuvežė 30 
žmonių, o 20 atvyko auto
mobiliais. Taigi, Great Ne
cko lietuviai gražiai pasiro
dė ir pagerbė brangų kuni
gą veikėją.

— Vyčiai praeitą sekma
dienį 
Beach.
ir labai 
leido.

— Great Necko parapijos 
bazaras pasibaigė ir dauge
lis lietuvių laimėjo įvairias 
dovanas. Mūsų vyčiai ir šie
met, kaip kasmet, prisidėjo 
prie šio svarbaus darbo. 
Aukščiausias laimėjimas, 
1000 dol., atiteko kitatau
čiui. Vietinis.

50

išvažiavo į Jones 
Visi vyčiai atvylko 
smagiai laiką pra-

LIETUVOS ĮTAKA 
LENKAMS

Warszawski Dziennik Na- 
rodowy liepos 3 d. atspaude 
straipsnį „Lietuviški moty
vai lenkų literatūroje”, ku
riame rašoma, jog rašytojas 
Adomas Mickevičius pasisa

Girdi, Mickevičius pažinęs 
gerai ne tik Lietuvos gam
tą, bet taip pat ir lietuvius, 
jų dainas, papročius.

Tik geras Lietuvos žino
vas galėjęs sukurti „Poną 
Tadą”, „Vėlines” ir lietuvių 
dainas, kaip pav. „Eik, tėtu
šėli”.

Ne tik Mickevičius domė
jęsis lietuviškais motyvais. 
Daugelis kitų žinomų lenkų 
rašytojų ėmęsi siužetus iš 
lietuvių gyvenimo, sėmęsi 
įkvėpimo iš lietuvių legendų, 
papročių ir iš praeities.

Labai charakteringas esąs 
Vinco Pol’io eilėraštis apie 
lietuvius. Jau vien iš turinio 
galima esą spręsti, kokių di
delių simpatijų jautę lenkų 
romantikai lietuviams.

Toks esąs trumpas Vinco 
Pol’io eilėraščio turinys:

„Pažvelgus į lietuvį, pra
deda širdį sopėti. Norėtum 
paklausti jo, kas jam yra? 
Bet lietuvis neišsiplepės! Jo 
siela yra užgrūdinta. Lietu
viai ramūs, užsidarę, jaut
rūs; kaip sakoma, vėjo vėty
ti ir mėtyti.

„Būsi su juo nuoširdus, 
tirps kaip vaškas! Bet jei už
gausi jį, tai ir grabe nedova
nos ir vistiek savo atsieks! 
Nors lietuvių šalis neturtin
ga, bet jie, būdami taupūs, 
tinkamai gyvena. Be reikalo 
lietuvis neišmes pinigo rū
bams, nes protingas ir ap
dairus. Namus tinkamai pri
žiūri ir „rytojaus diena” 
nuolat .rūpinasi”.

Taip pat ir Senkevičius, — 
rašo toliau straipsnio auto
rius, — savo garsioje „Tri
logijoje” labai gražiai at
vaizdavęs lietuvių tipus. Lie
tuviškų motyvų galima esą 
rasti ne tik Kraševskio, Mic
kevičiaus, Senkevičiaus ir 
Radzevičiūtės kūryboje, — 
gausu jų esą ir šių laikų ži
nomosios lenkų lyrikės Illa- 
kovičiūtės poezijoje. Girdi, 
ji žavėjusis ne tik tolimo
sios praeities didvyriais, bet 
taip pat ir naujesnių laikų 
žymiais lietuviais, kaip pav. 
Voldemaru, Dariu ir Girėnu.

Lietuva, — baigdamas ra
šo straipsnio autorius, — 
turėjusi didelę įtaką lenkų 
rašytojams. Pašalinus lietu
viškus motyvus, lenkų lite
ratūros vainikas netektų la
bai didelių vertingų niuansų.

G. K.

čia. Iki to laiko žmogus yra 
panašus į šunį, kuris apgina 
pono maistą nuo kitų šunų; 
po to laikotarpio jis tą mai
stą pasidalija su kitais.

— Chamfortas.

Bešališkumas yra geriau
sia ypatybė rašytojo, kuris

tytojo nuomonės.
— Napoleonas.

Daug lengviau būti mei/į. 
žiu negu vyru dėl tos ty 
priežasties, kad yra kurį I 
sunkiau būti linksmu 
kiekvieną dieną, kaip karts 
nuo karto. — Balzacas.

Rašykites i L R. K. Susivienijimą Amerikoj!
VAJAUS UŽBAIGA GRUODŽIO 15 D., 1938 M.

SUSIVIENYMO NARYSTĖS CERTIFIKATAI

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Spręsdamas klausimą, ar 
taip daryti ar kitaip, klaus- 
ki savęs, kaip pasielgtum, 
žinodamas, kad šį vakarą 
mirsi, ir niekas daugiau ne
žinotų apie tavo pasielgimą.

— M. Ž.

Didžiųjų žmonių gyveni
mo pažinimas lygus gaivi
nantiems saulės spindu
liams. Kaip saulės spindu
liai išugdo silpnus žolynė
lius galingais plačiašakiais 
medžiais, lygiai taip tas pa
žinimas mums, žemės dul
kėms, kaip tiems gležniems 
žolynėliams, duoda kilnų, 
skatinantį paveikslą augti 
bei plėtotis ir galingą aksti
ną siekti savo ir visos žmo
nijos tikslų.

— TIaeckelis.

KLASĖ A — ENDOWMENT AT AGE 85 yra mokama iki 85 
metų. Narys, sulaukęs to amžiaus, savo pomirtinę pats atsiima 
arba bus išmokėta nario pašalpgaviams.

KLASĖ B — 20 YEAR PAYMENT LIFE. Šis certifikatas yra 
išmokamas per 20 metų. Vadinasi, narys, mokėjęs per 20 metų 
nustoja mokėjas ir jam mirus jo pašalpgaviams Susivienymas iš
mokės tokią sumą, kiek narys bus apsidraudęs.

KLASĖ C — 20 YEAR ENDOWMENT. Nariui mokėjus per 
20 metų, jei būna gyvas, išmokama jam pačiam, o jei mirtų anks
čiau, tai jo pašalpgaviams.

KLASĖ D — ENDOWMENT AT AGE 60. Nariui sulaukus 60 
metų, išmokama jam pačiam arba pašalpgaviams. Šioje klasėje į 
nariai gali įsirašyti nesenesni kaip 40 mėtų.

Dabartiniai Susivienymo narystės certifikatai yra su rezervais. 
Po trijų metų mokėjimo turi vertę ir apsaugoja nario sumokėtus 
pinigus. Pavyzdžiui, narys, būdamas 20 metų amžiaus, įsirašo Su- 
sivienyman 20 metų Endowment, t. y. certifikatas išmokamas pa
čiam nariui 20 meti} mokėjus. Daleiskime, narys per tris metus 
moka kas mėnuo reguliariai savo duokles, bet štai kas tokio atsi- į 
tiko, kad daugiau mokėti neišgali. Tuomet vistiek jo sumokėti 
pinigai nežūna, nes yra leista pasirinkti du būdu: a) išmokėtas 
certifikatas ir b) prailgintas terminas, t. y. mėnesinių mokesčių 
narys nemoka, bet esti geram stovyje ir skaitomas prie apdrau
dos pilnateisių narių. Tad jeigu Klasės C — 20 Metų Endowment 
— už $1,000.00 certifikatą narys, mokėjęs per 5 metus, sustoja 
mokėjęs ir pasirenka Išmokėtą Certifikatą — Paid Up Insurance, 
tad jo certifikatas yra vertas $256.00. Reiškia, jis daugiau nemo- ' 
ka ir po 20 metų, jeigu bus gyvas, jam pačiam bus išmokėta $256.- 
00; jeigu mirtų, tai jo pašalpgaviui. Prailgintas Terminas — 
Extended Insurance — jis bus pilnai apdraustas per penldoliką 
metų be jokio mokėjimo mėnesinių duoklių. Jeigu tame perijode 
narys mirtų, tai bus išmokėta tokia suma, kokia bus pažymėta 
certifikate. Jeigu jis 'bus gyvas, tai pasibaigus 15 metų, t. y. tuo 
laiku, kuomet pasibaigia certifikato terminas, nariui bus išmokėta 
cash $122.00, ir tuomi tarp nario ir Susivienymo sutartis bus pa
baigta.

Kas parašyta apie Klasės C certifikatą, tas tinka ir kitų klasių 
certifikatams. Kiekvienas iš jų po trijų metų mokėjimo turi savo 
vertę ir apsaugoja narį nuo spendavirao ir praradimo įmokėtų 
pinigų.

Įsirašęs naujas narys bile kurion Apdraudos skyriaus klasėn, 
lieka pilnateisiu nariu praėjus 30 dienų nuo jo aplikacijos užre- 
kordavimo Centre. Pašalpos skyriuje — po šešių mėnesių.

JAUNAMEČIŲ SKYRIUS 
KLASĖ A

Susivienyman nariai gali būt įrašomi Jaunamečių skyriuje, Kla- 
je A, nuo 1 metų iki 15 metų. Metinė moketstis $2.20. Sulaukę 16 
metų turi persikelti augusių skyriun. Persikelianti augusių sky
riun gauna 25 procentus iš sumokėtų pinigų apdraudos skyriun. 
Pomirtinė nuo $48.00 iki $250.00.

Klasėje B mokestys sulig metų. Mokama kas mėnuo. Pomirtinės 
$250.00, $500.00 ir $1,000.00. Po 20 metų certifikatas išmokėtas.

PAŠALPOS SKYRIUS
Nariai gali kartu įstoti ir pašalpos skyriun. Už $3.00 savaitinę 

pašalpą mokama 25c į mėnesį; už $6.00 — 50c; už $9.00 — 75c; 
už $12.00 — $1.00.

Įsirašą nariai kartu ir pašalpon, Lėšų Fondan moka per mėne
sį penkis centus ekstra.

SUSIVIENYMO REIKŠME IR NAUDINGUMAS
Kasmet Susivienymas sušelpia apie šešis tūkstančius narių. Vie

ni iš jų suserga natūralėm ligom, kitus ištinka įviarios sužeidimų 
nelaimės. Susivienymas, nešdamas materialę pagelbą ligų ir su
žeidimų užkluptiems nariams, mažina vargą, rūpestį ir susikrimti
mą ne tik jų pačių, bet ir jų šeimynų. Per metus Susivienymas 
išmoka apie 250 pomirtinių nuo 150 iki 2,000 dolerių. Tiek, mat, 
mūsų brolių ir seselių kasmet mirtis išskiria iš gyvųjų tarpo. Su
sivienymas mažina apnašlėjusių šeimynų material} skurdą, sura
mina našles ir našlaičius, netekusius vyro arba tėvo duondavio.

Apskritai, kiekvieną mėnesį Susivienymas išmoka per $20,000 
savo nariams šelpti ligose ir sužeidimuose, taip pat mirusių narių 
pašalpgaviams, išmokant jiems paskirtas pomirtines.

Per savo 51 metų gyvavimo laikotarpį, Susivienymas išmokėjo 
daugiau dviejų milijonų dolerių savo narių ir pašalpgaviij naudai.

KUR KREIPTIS?
Visi, norintys įsirašyt į Susivienymą, kreipiasi prie savo parapi

joj arba kolonijoj gyvuojančios kuopos valdybos, arba prie vietos 
organizatoriaus, kurie dar plačiau supažindins su visa tvarka, 
aprūpins*reikalingom blankom ir informacijom.

Kur nėra kuopos, iš tos kolonijos žmonės gali priklausyt prie 
centralinės (atskirų — pavienių narių) kuopos. Tuo reikalu reik 
kreiptis į Centrą.

ĮSIRAŠANT VAJAUS LAIKU NEREIK 
MOKĖT ĮSTOJIMO

Plačiau su organizacijos tikslais, tvarka ir veikimu susipažinsit 
iš Susivienymo Konstitucjjos ir iš organo „GARSO”, kurį kiek
vienas narys gauna.

Kuo anksčiau įsirašysit, tuo geriau. Mokėsit mažesnes įstojimo 
mokestis ir mėnesines duokles, tuo pačiu metu būsit apsirūpirię li
gų ir mirties nelaimėse.

LIETUVIŲ R. K. SUSIVIENYMAS AMERIKOJE
(LITHUANIAN R. C. ALLIANCE OF AMERICA)

73 E. South Street (P. O. Box 32) Wilkes-Barre, Pa.
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domėjimu ir 
ta plojimais, 
nušvietė Lieti 
ir daromą pa: 
sityse, drau; 
aus ir esančii 
ktiau reikšd 
®į ir įsitikiu 

i ^]e laukiau 
. ckta šviesėsi 

į vakarienę 
Mgai: švag 
Mass.), J
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Evidence, R. 
®®as (Brockl 
'žirnis (Basto; 
^rkus (Mariai 
M dr. Jagmi 
apolio kol); 
Etiniai: Stonii 
te, Paulor

Barkauskas 
& į Masiulis.

Iš proiesiįona] 
daktarai Vend

Stalkus, Ps 
^tai Jureviči

Briedis; 
Garhl’tt Valant

*’P«ėjo PJm 

praėjo, tači 
^81 tai 

. .^rienės proi 
110 vai. V 

u Mins jos
0 ir pasilin
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' Sutaną, ūmią »J 
;uihi iffli). Vieninte. 
Rytojai, kurie vert 
« skaitytų _ 
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luomonės.

~ Napoleon

lengviau 
u vyni da^Jį 
ies, kad yra

liuksu 
kaip kart, 

to. - Balzacaa,

VIETOS ŽINIOS
KUN. J. BALKŪNO SUTIK

TUVIŲ VAKARIENĖ
LANKĖSI SVEČIAI IŠ 

PROVIDENCE

hr
15 D, 1938 JI

ertifikatai

85 yra mokama iki 85 
pomirtinę pats atsiimi

E. Šis certifikatas yn 
> mokėjęs per 20 
viams Susivienymas į 
ndęs.
. Nariui mokėjas per 
šiam, o jei mirty ant

oO. Narini sulaukus 
gaviams, Šioje klasėje 
4
ikatai yra su rezervais. 
augoja nario sumokėta 
ety amžiaus, jsirašo Su- 
tifikatas išmokamas pa- 
e, narys per tris metus 
bet štai kas tokio atsi- 

net vistiek jo sumokėti 
du būdu: a) išmokėtas 
y. mėnesinių mokėsim 
skaitomas prie apdm- 
— 20 Metų Endowment 
ęs per 5 meta, sustoja 
į - Paid Up tamce, 
siškia, jis daugiau nemo 
eiam bus išmokėta^- 
Prailgintas Termas - 
draustas per penMkį 
ių. Jeigu taeperijoie 
la, kokia bus pažymėta 
įaigus 15 metų, t. y. tuo 
aas, nariui ta išmokėta 
ienymo sutartis bus pa

tas tinka ir totų klasių 
netę mokėjimo turi savo 
ir praradimo įmokėti]

audos skyriaus klasėn, 
uo jo aplikacijos užre- 
šešių mėnesių.

MUS

mamečių skyriuje, B- 
etstis $2.20. Sulaukę 16 
•sikelianti augusių sky- 
igų apdraudos skyrium

kas mėnuo. Pomirtinės 
ertifikatas išmokėtas.

ros
iun. Už $3.00 savaitinę 
- 5Oc; už $9.00 - fr;

'ondan moka per mėne-

NAUDINGUMAS
i tūkstančius narių. Vk 
įtinka įviarios sužeidimą 
ialę pagelto? ligų ir su- 
gą, rūpestį ir sosikrimti- 
Per metus Susivienymas 
',,000 dolerių. Tiek, mat, 
ria iš gyvųjų tarpo. Su- 
material! skurdų, sum- 

i arba tėvo duondavio, 
mas išmoka per $20,000 
>, taip pat mirusių n&rty 
pomirtines.

,, Susivienymas išmokėj 
ių ir pašalpgavių natai

8?
reipiasi prie savo pW 
aldybos, arba prie vi$ 
žindins su visa 1^ 
acijom.
mes gali priklausyt F* 
uopos. Tuo reikalai

KU NEKEIK

a ir veikimu®^ 
io „GARSO”, tol

tekėsit mai*^ 

metu būsit

TW
J OF AMERICA) 

Wilkes-Barre, *

Maspetho parapijos drau
gijos su kun. P. Lekešiu 
priešakyje gali pamatuotai 
džiaugtis rugpiūčio 23 d. 
įvykusia vakariene, skirta 
sugrįžusio kun. Jono Balkū- 
no sutiktuvėms ir naujo vi
karo kun. Jono Kartavičiaus 
priimtuvėms. Klasčiaus erd
vioji salė buvo pilna nuošir
džių kun. Balkūno gerbėjų iš 
visų šios apylinkės parapi
jų: Maspetho, Apreiškimo, 
Angelų Karalienės, šv. Jur
gio ir New Yorko Aušros 
Vartų. Taigi, ir dalyvių skai
čiaus atžvilgiu vakarienė 
praėjo gražiausiu pasiseki
mu.

Vakarienės dalyviai atvy
kusį kun. Balkūną su gražiu 
būriu svečių kunigų pasvei
kino nuoširdžiausiais ploji
mais. Įžangos žodį pasakė 
kun. P. Lekešis, pasidžiaug
damas gausingai atsilankiu
siais svečiais ir pakviesda
mas AMERIKOS redaktorių 
programos vedėju. Maldą su
kalbėjo kun. Balkūnas, o pa
rapijos choras, muz. Vismi
no vedamas, sudainavo Il
giausių metų ir dar porą 
dainų.

Vieninteliu sveikintoju — 
kalbėtoju buvo Kunigų Vie
nybės provincijos pirminin
kas kun. J. Aleksiūnas. Pa
dėkos žodį tarė kun. Karta- 
vičius. Telegramomis svei
kino kun. Simonaitis, Žilevi- 
čiai, Vyčiai. Raštu sveikino 
įvairios Maspetho draugijos, 
kurios įteikė daug dovanų. 
K. Hofmanas ir M. Žemaity
tė padainavo solo.

Kun. Balkūnas savo dau
giau kaip valandos kalboje 
įdomiai atpasakojo kelionės 
įspūdžius, veik visą laiką 
paskirdamas žinioms * apie 
Lietuvą. Kadangi Ameriko
je spausdinami kun. Balkū
no įspūdžiai iš visos kelio
nės, tad čia jo pasakytos 
kalbos neatpasakosime, tik 
pažymėsime, kad jo kalba 
išklausyta didžiausiu susi
domėjimu ir dažnai palydė
ta plojimais. Jis vaizdžiai 
nušvietė Lietuvos padarytą 
ir daromą pažangą įvairiose 
srityse, drauge pastebėda
mas ir esančius trūkumus, 
tačiau reikšdamas drąsią 
viltį ir įsitikinimą, kad Lie
tuvoje laukiama ir bus su
laukta šviesesnės ateities.

Į vakarienę atsilankė šie 
kunigai: švagždys (Brock
ton, Mass.), Juras (Law
rence, Mass.), Vaitekūnas 
(Providence, R. L), Baltru- 
šiūnas (Brockton, Mass.), 
Garmus (Easton, Pa.), dr. 
Starkus (Marianapolio kole
gija), dr. Jagminas (Maria
napolio kol.); apylinkės ir 
vietiniai: Stonis, Pakalnis, 
Kemežis, Paulonis, Aleksiū
nas, Barkauskas, Kidykas, 
S. J., Masiulis.

Iš profesijonalų pastebėti: 
daktarai Vencius, Žukaus
kas, Stalkus, Paulonis; ad
vokatai Jurevičius, Endziu- 
laitis, Briedis; graboriai 
Garšva ir Valantiejus. Apie 
maspethiečių pasidarbavimą 
teks kitą sykį parašyti. Ten
ka tik pasakyti, kad vaka
rienė praėjo pilnu pasiseki
mu. Tiesa, valgių gausumu 
nepasižymėjo, tačiau vasa
ros metui gal tai ir tinka
miausia.

Vakarienės programa už
baigta 10 vai. 45 min. vak., 
tad jauniems jos dalyviams 
teko dar ir pasilinksminti.

Rugp. 24 d. mūsų laikraš
čio įstaigoje lankėsi kun. J. 
Vaitekūnas, Providence lie
tuvių parapijos klebonas, L. 
Vyčių dvasios vadas. Jo va
dovaujamoje parapijoje nuo 
šių metų rudens atidaroma 
pradžios mokykla, kurioje 
mokys seserys kazimierie- 
tės. Drauge su kun. Vaite
kūnu lankėsi jo geras para
pijietis A. Vaitkūnas, kurs 
užsisakė Ameriką.

IŠVYKSTA 
REDAKTORIUS

Šį penktadienį Amerikos 
redaktorius drauge su savo 
broliu išvyksta į Naująją 
Angliją. Juos pasikvietė 
kun. Jonas Vaitekūnas. Iš
vykusį redaktorių pavaduos 
kun. J. Balkūnas.

TRAUKINIŲ NELAIMĖ

Rugpiūčio 22 d. 9 vai. ryte 
I.R.T. linijos Lexington Ave. 
traukinys susidūrė su kitu 
požeminiu traukiniu prie 
116 gatvės. Nelaimės vieto
je du asmenys užmušti, o 51 
sužeistas. Nelaimės kaltinin
ku pripažintas traukinio val
dytojas, kurs žuvo nelaimės 
vietoje.

SLAPTAI NUVAŽIAVO
Į EUROPĄ

Rūpinkimės Vaikelių Globa
Jėzus yra pasakęs: „Leis

kite mažutėlius ir nedraus
kite jiems eiti pas mane, 
nes tokių dangaus karalys
tė” (Mat. 19. 14).

Tais žodžiais Kristus davė 
didelę pamoką pirmiausia 
patiems vaikučiams, kad ei
tų prie Jo, toliau tėvams, 
kad vestų prie Jo, o kuni
gams, kad ragintų, o ne
draustų. Už tat šv. Tėvas 
Pijus X, vykdydamas tą 
Kristaus širdies troškimą, 
išleido 1910 metais Encikli
ką, arba raštą, raginantį, 
kad visi vaikeliai, kurie tik 
sulaukia šiokio tokio supra
timo, ir jau gali atskirti pa
prastą duoną nuo Komuni
jos (pav. sulaukę 7 metų), 
būtų leidžiami prie pirmo
sios Komunijos.

Tas šv. Tėvo raštas susi
laukė pas vienus nusistebė- 
jio ir net pasipriešinimo, bet 
pas daugelį karšto pritari
mo ir šiandien po 28 metų 
mes matome per visą platųjį 
pasaulį tūkstančiais mažutė
lių, besiartinančių prie Die
vo Stalo, o Budapešte Pa
saulinio Eucharistinio Kon
greso metu šiais metais bu
vo matoma apie 100,000 ma
žų vaikelių, pasipuošusių, 
lyg angelai, baltais rūbais ir 
viena diena priimančių Šven
čiausiąjį į savo skaisčias 
širdeles.

Bet ir mūsų dabartinis šv. 
Tėvas Pijus XI nemažiau ra

gina, kad ko anksčiausiai 
būtų prileidžiami maži vai
keliai prie pirmosios Komu
nijos.

Mažutėlis, kol jaunas, yra 
nepaprastai brangus Dieviš
kai Jėzaus Širdžiai, kadangi 
jo siela tikrai dar neturi nė 
mažiausios nuodėmės dulke
lės. Už tad Išganytojas trok
šta pirmas ateiti į to vaike
lio širdį ir ten apsigyventi, 
o nelaukti, kad nuodėmė nir- 
ma įsibrautų ir suteptų tą 
šv. Dievo namą. Kristui mi
rus, Jo švenčiausias Kūnas 
buvo palaidotas „kape, ku
riame dar nieko nebuvo pa
guldyta” (Luk. 23, 53), t. y. 
visai naujutėlis, neapleistas, 
jokiais lavonais nesuterštas. 
Ir vaikelio širdis po krikšto 
yra lyg naujutėlis taberna- 
kulas, ir kol nuodėmė jos 
nepalietė, ji yra lyg tas gra
žus darželis, pilnas lelijų, 
ir kvepiančių rožių, nes jo
kia šalna to gėlyno dar nėra 
užgavusi.

Man tekdavo Amerikoj 
lietuvių katalikų bažnyčiose 
misijų metu laiminti suneš
tus ir suvestus mažutėlius. 
Koks nepaprastas reginys! 
Pilna bažnyčia mažų giesmi
ninkų, kurie savotiškai reiš
kia savo įspūdžius. Motinos 
vienus laiko ant kelių, o ku
rie paeina, vedasi už rankų. 
Sakomas motinoms ir tė
vams pamokslas. Įrodoma, 
kokia vaikelio vertė ir bran-

Krušinskų šeima.

PETRUI BARZILIAUSKUI
ir jo šeimai, didžio liūdesio dienoje, mylimai 

žmonai ir motinai mirus, reiškiame gilios užuo
jautos žodžius.

Inz. Petrui Barziliauskui,
Romuvos Klubo Pirmininkui, liūdinčiam dėl Mo

tinos mirties, nuoširdžiai užjaučia

Romuviečiai, A. L. K. Stud, ir Profesionalų 

S-gos C. Valdyba ir Amerikos Redakcija.

SUKILĖLIAI PAKEITĖ
PUOLIMO KRYPTĮ

gumas Dievo akyse. Motinė
lės! šaukia misijonierius,

moj jaunystėj pasėtus blogų 
pavyzdžių perus.
Obuolys netoli krinta nuo 

obelies. Dėl to reikia labai 
būti atsargiems su įvairiais 
žodžiais ir darbais, kad vai
keliai, matydami ir girdėda
mi, nuo mažystės nesuga
dintų savo širdies. Tai žino
damas šv. Tėvas Pijus X sa
vo dekrete apie ankstyvą 
vaikelių Komuniją rašo: 
„Beaugdamas vaikelis mažė
ja savo širdies nekaltybėje 
(suprask: per atidėliojimą 
pirmosios Komunijos), ka
dangi jis sulaikomas nuo su
sivienijimo su gyvenimo šal
tiniu Kristumi. Dar labiau! 
Jaunimas net pražudo šir
dies nekaltybę, nes yra ap-

kužda jam paslaptingu bal
su: „Aš padarysiu tave lai
mingu. Ar nori? Jei taip, tai 
sek manim”.

Dažnai mamytės padūsau
ja: „Ak kaip aš norėčiau sa
vo vaikelį matyti prie Dievo 
altoriaus, o savo dukrelę 
vienuolės rūbuose!” Gerai, 
kad nori savo vaikelius to
kius matyti, bet ar pagalvo
jai, kad reikia juos kuo ank
sčiausiai privesti prie pir
mosios Komunijos ir toliau 
neapleisti, bet dažnai pasi
imti su savim į bažnyčią 
šventomis ar net šiokiomis 
dienomis?! „Prašykite, o 
gausite”, pasakė Išganyto
jas. Neužmiršiu to pavyz
džio, kai mačiau Valkenbur-

Havre. — Į šį prancūzų 
uostą atvyko Normandie lai
vas su 14 keleivių, kurie 
slaptai įlipo New Yorke ir 
jų buvimas laive sužinotas 
tik už dviejų dienų. Visi su
imti ir perduoti prancūzų 
teismui. Septyni amerikie
čiai pareiškė, kad jie kelia
vo, norėdami įstoti į Ispani
jos kariautojų eiles; visi jie 
dar jaunuoliai.

DARBO FEDERACIJA OR 
GANIZUOS JŪRININKUS

Hendaye. — Sukilėlių ka
riuomenė, po kelių nepasise
kusių puolimų, pakeitė savo 
puolimo kryptį pietiniuose ir 
rytiniuose frontuose. Kelio
likos dienų bandymai pasi
stūmėti Ebro upės fronte ir
gi nedavė sukilėliams dides
nių laimėjimų, tik šios sa
vaitės pradžioje, sukilėlių 
pranešimu, jiems pavykę 
truputėlį pasistūmėti į prie
kį.

ŪKININKŲ PAJAMOS
Atlantic City. — Darbo 

Federacijos pirmininkas 
Green pareiškė, kad jo va- 
vaujama organizacija steigs 
naują jūrininkų, laivų tar
nautojų, krovikų ir kitų jū
rų darbininkų sąjungą, ku
riai priklausysią apie pusė 
milijono darbininkų. Nauja 
sąjunga būsianti griežtai 
priešinga jau veikiančioms 
panašioms sąjungoms, bet 
priklausančioms prie CIO.

Washington, D. C. — Že
mės Ūkio departamentas ap
skaičiuoja, kad šiemet šios 
šalies ūkininkai už savo lau-
kų derlių turės apie pusaš- 
tunto bilijono dol. pajamų, 
įskaitant ir valdžios duosi
mą paramą. Pernai ūkinin
kai gavo vienu bilijonu do
lerių daugiau. Pajamų su
mažėjimas daugiausia pri
klauso nuo pigesnių kainų

MŪŠIAI PALESTINOJE

Jeruzalė. — Anglų karei
viai prie Kanos miesto susi
rėmimuose su arabų partiza
nais nušovė šešis arabus. 
Mūšiai — susirėmimai nesi
liauja ir jų kasdien pilna 
įvairiose Palestinos dalyse. 
Šios savaitės pradžioje vie
nas anglų kapitonas užmuš
tas savo automobilyje, kai 
šis užvažiavo ant padėtos 
bombos.

Paryžius. — Laivyno mi- 
nisterio įsakymu pradėtas 
naujo karo laivo statybos 
darbas. Naujasis laivas bus 
35,000 tonų ir pavadintas 
Didžiojo karo metu buvusio 
premjero Clemenceau vardu. 
Šiuo metu baigiami statyti 
du nauji tokio pat dydžio 
karo laivai. Naujaisiais karo 
laivais prancūzai nori susi
lyginti su Italijos ir Vokie
tijos tokio pat dydžio įsigy
tais laivais.

jūs turite tikrus šventuosius 
ant rankų. Jie yra daug 
šventesni, negu jūsų namuo
se paveikslai ant sienų, nes 
tie paveikslai tik primena 
kurį šventąjį, o čia yra gy
vi. Jeigu toks vaikelis mirš
ta, bažnyčia puošiasi baltais 
rūbais, gieda Angelų Mišias, 

' skaito džiaugsmo pilnas 
psalmes ir maldas, nes to 
vaikelio siela jau danguje. 
Kai jūs vaikelį bučiuojate, 
jauskitės lyg relikvijas be
bučiuoją, bet už tat ir sau- 

! gokite savo vaikelius nuo 
i įvairių kūno, bet ypač dva
sios pavojų. Nepapiktinkite 
savo blogu pavyzdžiu, gir
tuokliavimu, nešvariomis 
kalbomis, dainomis, ar elge
siu.

Dėl to reikia vesti juos 
ko greičiausiai prie Išgany
tojo, kol dar papiktinimas 
neužgavo vaikelio širdies, 
nes paskui bus per vėlu. Ką 
jaunystėje vaikelio širdyje 
pasėsi, tą senatvėje piausi. 
Dažnai tėvai nusiskundžia

už javus; be to, šiemet labai vaikais, kad neklauso, kad 
geras, gausus derlius; į pi- liepia išeiti iš namų, kad be 
gias kainas turi įtakos ir už- reikalo duoną jų valgo ir t.t. 
sienio valstybėse buvęs ge- Bet patyrinėk priežastį ir 
ras derlius. ’dažniausiai rasi pačioj pir-

AMERIKOS DARBO PARTIJOS

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių 14 Distriktas

Rugsėjo ■ September 3,1938
DEXTER PARKE

r

Parkas atidaromas 2 vai. po pietų.
Gros gera muzika, vadovaujant 

G. KAZAKEVIČIUS, JR.

Bilieto kaina 35 centai asmeniui.
Kviečia RENGIMO KOMITETAS.

suptas iš visų pusių pavo
jais, o nėra pagelbos atsi
spirti. Čia pat labai lengvai 
pasiduoda baisiems nuodė
mingiems įpročiams. O koks 
baisumas! Nes tie sugedimai 
įvyksta dar prieš tai, negu 
vaikelis spėjo paragauti pa
slaptingo Švenčiausio Kris
taus Kūno ir Kraujo”. Dėl 
to šv. Tėvas liepia ir ragina 
kuo greičiausiai vaikeliui 
duoti susivienyti su Jėzumi, 
kad Komunija būtų lyg sky
das, atmušantis jaunystės 
pagundas.

Kartą iš Londono nuvyko 
viena ponia į Romą ir gavo 
privačią audienciją pas Pijų 
X. Ponia turėjo prie savęs 
mažą savo 4 metų sūnelį, 
Jonuką.

— Ar tu žinai, kas yra 
baltoj Ostijoj, kurią kuni
gas žmonėms dalina? — be
glostydamas papurusią vai
kelio galvytę paklausė šv. 
Tėvas.

— Žinau, — atsakė mažy
tis.

— Na, o kas?
— Dievulis, — paslaptin

gai pakuždėjo vaikelis į pa
lenktą Kristaus Vietininko 
ausį.

— Mama, atvesk tu man 
rytoj savo Jonuką į mano 
koplyčią, aš jam duosiu pir
mąją Komuniją.

Galima įsivaizduoti su ko
kiu karščiu pabučiavo moti
na ir vaikelis popiežiaus 
ranką už tokį nepaprastą 
leidimą, ir su kokiu susi
jaudinimu rengė savo Jonu
ką prie ryt dienos Komuni
jos!

Iš kur pašaukimai?
Ankstyvoji vaikų Komu

nija ne tik apsaugoja vaike
lius nuo pikta, bet suteikia 
jiem gražių pašaukimų. Tose 
šalyse, kur labiau yra įves
tas ankstyvos pirmos Komu
nijos paprotys, ten atsiran
da daugybė gražiausių pa
šaukimų. Kur neatsiras, nes 
jau pranašo pasakyta „Iš
rinktųjų maistas (duona) ir 
vynas, gimdąs panas” (Zach. 
9, 17). Išganytojas, būda
mas vaikelio širdyj patyla

go parapijos bažnyčioj (O- 
landijoj) motiną, beklūpan- 
čią prie Dievo stalo su savo 
7 mažais vaikeliais pirmą 
Jėzaus Širdies penktadienį. 
Olandija yra pavyzdys vi
soms šalims pirmųjų anks
tyvų komunijų skaičiumi. 
Bet ir pašaukimų nė viena 
šalis tiek neturi, kiek Olan-

dija. Prieš 10 metų vienas 
Olandijos kunigas viešoj sa
vo kalboj išsireiškė: „Nuo 
to laiko, kai dažnoji Komu
nija įsigyveno mūsų šalyj ir 
ankstyvoji vaikelių Komuni
ja pagilino katalikišką auk
lėjimą, mes turime nuolatinį 
augimą, lyg besiveržiantį 
šaltinį, vis naujų ir vis gra
žesnių pašaukimų kunigų ir 
vienuolių luomams”. Olandi
ja šiandien visame pasauly
je statoma pavyzdingiausia 
šalimi. O priežastis, — daž
nos Komunijos. Aš gyvenau 
ten 3 metus ir žinau. Kas 
netiki, tegul nuvažiuoja pa
sižiūrėti.

Prancūzijoj po Didžiojo 
karo kai kurios parapijos 
neturėjo kunigų ir nebuvo 
vilties iš kur jų gauti. Pra
dėta įvesti ankstyvos ir daž
nos vaikelių Komunijos, 
šiandien jau turi po 3 — 4 
klierikus tos parapijos, ku
rios nežinojo iš kur gauti.

Bet juk ne visi į vienuoly
nus ar seminarijas suva
žiuos. O ir Dievas ne visus 
šaukia. Reikia ir pasaulyj 
gerų ateities tėvų ir motinų. 
Ypač šiais ištvirkimo ir su
gedimo laikais, kas galės at
laikyti bolševizmo, bedievy
bės ir kitų žmonijos žiaure
nybių bangas? Kaip tik tos 
būsimos kartos, kurios gaus 
švelnesnę širdį, gilesnę Die
vo ir artimo meilę... O Ko
munija ir yra tas meilės ry
šys, kuris primena visiems, 
kad esame tarp savęs broliai 
Kristuje.

J. Bružikas S. J.

’’AMERIKA”
423 Grand St. Brooklyn, NY.

STagg 2-5043 Notary Public
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M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Šiltam ore
šaltas lietuviškas Maisto

kumpis su agurku

REotor 2-2786 Llet.-Amer.

157 Chambers St., New York. Imp. & Eksp. B-vė

|Tel. EVergrcen 7-4335 ;

1 STEPHEN AROMISKIS |
1 (ARMAKAUSKAS) I

^Graborius - Balzamuoto jas >
MODERNIŠKA KOPLYČIA >

| 423 Metropolitan Ave., ;
J Brooklyn, N. Y. ?

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) i

Duodu automobilius vestuvėms, ; 

krikštynoms Ir visokiems 

; pasivažinėjimams.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

 / !■—n -I - ■» .

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.
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SESERYS PRANCIŠKO
NĖS IŠVYKO BRAZILIJON

je Pasaulinėje parodoje New 
Yorke 1939 metais. Apgavi
kai gaudomi.

Rugpiūčio 13 d. 12 vai. 
laivu „Pan American” iš 
Brooklyno, Furman St. uos
to, išvyko Brazilijon, Pietų 
Amerikon, penkios lietuvai
tės seserys pranciškonės: 
seserys Julija, Karolina, 
Marcelina, Evangelista ir 
Norbertą. Jos vyksta į Sao 
Paulo, Braziliją, kur yra ne
maža lietuvių kolonija; ten 

, jos mokys ir vadovaus vie
tos lietuvių vaikams bei jau
nuomenei. Tai yra tikrai mi- 
sijonieriškas žygis, ypač at
sižvelgiant į gyvenimo sąly
gas Brazilijoje; tai nepaly
ginamai sunkiau, negu Šiau
rės Amerikos kolonijose. Vi
sų pirma, klimatas Pietų 
Amerikoje kur kas vargi- 
nantesnis, ten beveik išti
sus metus šiluma tokia, kad 
nevisi gali pakęsti. Be to, 
vietos lietuvių padėtis sun
kesnė: stoka parapijų, inte
ligentų. Tai lietuviai turi 
tik vieną parapiją ir tai pri
siglaudžiusią prie kitataučių 
bažnyčios. Iš to motyti, ko» 
kis herojiškas darbas laukia 
tų drąsių, pasišventusių se
serų ir kokią viltį Dieyo 
malonėje jos padeda.

Kadangi viena iš tų sese
rų, sesuo Marcelina, šiuos 
metus buvo mokytoja — 
muzikos vedėja tarp vaiku
čių šv. Jurgio parapijoje, 
Brooklyne, tad iš tos para
pijos didis būrys mergaičių 
ir berniukų, buvusių geros 
sesutės mokinių, atvyko prie 
laivo išlydėti savo mylimą
ją mokytoją. Tas, be abejo
nės, kaip pati sesutė išsirei
škė, pridavė jai ir kitoms 
sesutėms malonumo. Taip 
pat buvo prie uosto tos pa
rapijos kunigai Paulonis ir 
Petrauskas, Seserų Vyrės 
nioji iš Motiniškų Namų, 
Pittsburgh©, keletas kitų 
seserų iš Pittsburgh©, Kear
ney, N. J., Hartford, Conn, 
ir kitur, keletas pasaulionių, 
tarp kurių buvo sesers Mar
celinos motutė iš Grand 
Rapids, Mich., jos broliukai 
ir kiti giminės.

Kad seserys važiuoja į 
sunkią misiją pilnos pasiti
kėjimo, parodė visų jų link
smos šypsenos; vadinasi, jos 
didžiausia viltimi ir širdies 
gražiausiais jausmais žengia 
į platesnę dirvą Dievo dides
nei garbei, Brazilijos lietu
vių, ypač vaikų ir jaunuo
menės dvasinei bei tautinei 
gerovei. Pasaulis negali su
prasti, kaip tos jaunos, pil
nos energijos sesutės gali 
sutikti net džiaugsmingai 
taip pasiaukoti, bet tikintie
ji supranta, kad, anot šv. 
Povilo, Kristaus meilė jas 
kreipia prie to didvyriško 
pasiaukojimo.

Lai Dievas laimina tas ge
ras sesutes, suteikia joms 
gausių sėkmių, gi Brazilijos 
lietuvius katalikus, jų susi
laukusius, sveikiname. Teiš- 
sipildo visi jų gražūs troški
mai.

sujungi- 
ir pože-

Cypress

Brooklyn© savivaldybinin
kas H. L. Carpenter kviečia 
visus balsuotojus ateinantį 
rudenį balsuoti už 
mą visų viršutinių 
minių geležinkelių.

Praeitą savaitę
Hill viršutinių geležinkelių 
stotyje du vaikinai pradėjo 
groti su banjo ir linksminti 
keleivius. Jie buvo suimti ir 
atiduoti teismui. Teisėjas 
Brill paliepė jiems groti ir, 
paklausęs jų gražios muzi
kos, juos paleido nuo atsa
komybės ir liepė eiti pas 
Benny Goodman prašyti 
darbo.

Miestas žada pirkti 
Brighton Beach z 18 
balų ir prijungti tą 
prie Marine parko. Komisi-
jonierius Moses žada pada
ryti ten miesto vedamas 
švarias maudykles.

netoli 
akrų 
plotą

Netoli Great Necko yra 
Saddle Rock miestelis, ku
riame nėra policijos; turi 
tik tris mokesčių rinkėjus ir 
mayorą — moterį.

Prezidentas Roosevelt da
vė įsakymą, kad tūkstančiai 
laukinių paukščių būtų sau
gomi nuo visokių jų priešų. 
Fort Tyler giriose jų yra la- 
oai daug ir ju »s ten, esant 
reikalui, valdžia maitins ir 
prižiūrės.

Visur skelbta, kad Ameri
kos indėnai mažinasi šioje 
šalyje smarkiu tempu. Bet 
pasirodo, yra priešingai. 
Amerikoje 1888 metais indė
nų buvo vos 246,544; šiandie 
gi jų yra 337,366.

Jau ir čigonai pradėjo po 
teismus tąsytis. Praeitą sa
vaitę Brooklyne, Boerum 
St., susivaidijo čigonai už 
14 mėn. vaiką ir prasidėjo 
peštynės. Policija turėjo 
skirti ir iš jų grupės pašau
kė 5 į teismą.

NEW YORK, N. Y.

Lietuviškos pamaldos
Aušros Vartų lietuvių pa

rapijoje lietuvių sielos rei
kalais šiuo metu rūpinasi 
kun. J. Kidykas, jėzuitas. 
Sekmadieniais ir penktadie
nių vakarais (8 vai.) jis sa
ko pamokslus, klauso išpa
žinčių ir t.t.

Turimomis žiniomis, kun. 
Kidykas čia bus iki spalių 
15 d. su 10 dienų pertrauka.

PILIEČIU KLUBO 
NARIAMS

Piliečių klubo biznio sky
riaus susirinkimas įvyks šį 
penktadienį, rugp. 26 d. Bū
kite šiame mitinge, kuriems 
rūpi klubo reikalai. Pradžia 
8 vai. vakare.

Pr. Vaitukaitis.

Jas gerbiąs. DARBO PARTIJOS 
PRAMOGA

MIRĖ INŽ. BARZILAUSKO 
MOTINA

Rugpiūčio 18 d. 12:25 vai. 
popiet Plymouthe mirė inž. 
Petro Barzilausko motina, 
Amerikos skaitytoja.

Į laidotuves buvo išvykęs 
nuliūdęs sūnus Petras drau
ge su savo žmona.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

New Yorko policija per- 
sergsti bedarbius, kad jie 
saugotųsi apgavikų agentų, 
kurie siūlo darbus būsimo-

Darbo Partijos Brooklyno 
lietuvių 14 distriktas rugsė
jo 3 d. Dexter parke rengia 
pikniką.

Š. m. lapkričio mėnesį bus 
kongresiniai rinkimai, ku
riems darbo partija stropiai 
rengiasi. Mūsų lietuvių dis
triktas irgi neatsilieka, kai
po dalis tos partijos. Reikia 
rinkiminei kampanijai pini
gų, o mūsų partija jų neturi. 
Tad manoma su visų para
ma uždirbti kelis dolerius 
piknike ir sunaudoti juos 
rinkimų reikalams.

Lietuviu Kalbos
miestas gavo vardą iš vokie
čių žodžio „brocklein” — at
laužta iš šmotelio.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

GRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

Parašė
Kun. Dr. Jonas Starkus, 

Marianapolio Kolegijos Profesorius.

Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau at
spausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir, kas svarbiausia, gražia tvarka. Viskas vadovė
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės ženklai, kad kirčiavimu ir balsių ilgumu bū
tų pažymėtas ištarimas, žodžiu, tai tinkamiausias 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą, 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).

UŽSISAKANT DIDESNĮ KIEKĮ, DUODAMA 
NUOLAIDA

Kreipkitės: 
AMERIKOS ADMINISTRACIJA

423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Atsilankymas į darbiečių paskirta Lietuvos skyriaus 
pikniką reikš paramą ir sim-! vedėja, o inž. Šalkauskis pa- 
patiją Amerikos Darbo Par- ruošė J” * 
tijai. Atsilankę ne tik links- planą, 
mai laiką galėsite praleisti ------------- -
prie G. Kazakevičiaus jr.i GRĮŽTA SPORTININKAI 
muzikos, bet galėsite pasi-i 
matyti, pasikalbėti su parti-1 
jos kandidatais.

Mūsų pikniką remia beveik 
visos Brooklyno lietuvių di
džiosios organizacijos. Jūsų 
atsilankymas į pikniką dar 
daugiau patvirtins, kad Dar
bo Partija turi visą eilę 
draugų. Bilieto kaina tik 35 
centai.

ADP. 14 Distr. Komitetas.

Lietuvos paviljono

I Šį penktadienį, rugpiūčio 
26 d., švedų laivu Grips- 
holm, grįžta lietuviai ame
rikiečiai sportininkai, kurie 
dalyvavo Tautinėje Olimpi- 
jadoje ir pasiekė labai gra
žių vaisių. Keli sportininkai 
grįžo jau kiek anksčiau.

KAIP BROOKLYNAS 
ATSIRADO?

MIRĖ

Barbora Kazlauskienė, 
metų amžiaus, gyv. 98 Ches
ter Ave., Brooklyne, mirė 
rugp. 17 d. savo namuose. 
Palaidota rugp. 20 d. šv. 
Trejybės kapinėse.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

ATVYKO PARODOS 
REIKALU

55

Šios savaitės pradžioje į 
New Yorką atvyko M. Avie- 
tėnaitė ir inž. A. Šalkauskas, 
kurie rūpinsis Lietuvos sky
riaus Pasaulinėje parodoje 
reikalais. M. Avietėnaitė yra

*--- .---- ----
1 Tel. STagg 2-7177

Brooklynietis Louis Feipel 
kelis metus praleido, kol su
rinko žinias, kaip Brooklyno 
miestas gavo dabartinį var
dą. Štai jo istorija.

Pirmutiniai Brooklyno 
miesto gyventojai buvo prie 
East upės, ties dabartine 
Fulton St., o kiek vėliau pra
dėjo apsigyventi ties Bridge 
St. Bet iš kur Brooklyno 
vardas atsirado, tai labai 
sunku susekti, bet Feipel sa
ko, kad vienas olandas pa
vadino savo naują namą 
vardu Breucklen, sekdamas 
savo šalies, Olandijos, vieno 
miesto vardą. Be to, yra ki
ta teorija, kad Brooklyno

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

1 219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y.
į (Williamsburgh Bridge Plaza)

geriausios rūšies
ANGLYS

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

TRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, Brooklyn, N. Y<
Telefonas: EVergreen 7-1661

Toliau seka dalis Brookly- 
no — Red Hook. „Rede” — 
vandens kelias. Ši miesto 
dalis ir šiandien matoma sa
vo siauromis Red Hook Lane 
ir Pearl St. gatvėmis.

Bay Ridge gavo vardą nuo 
turtuolių, kurie ten apsigy
veno ir savo rezidencijomis 
visą tą kraštą apkaišė.

Olympia — gražiausias 
visų vardų — airių duotas 
vardas. Jie čia norėjo sa
vuosius apgyvendinti. Tai 
yra City Park dalis. Airiai 
ir vokiečiai susipešė ir City 
Park pasiliko.

Kiek vėliau Brooklyno gy
ventojai augo ir dėlto reikė
jo jau skirstyti į apskritis 
ir duoti jiems vardus. Ir 
taip South Brooklynas buvo 
pirmutinis. Antras iš eilės 
buvo East Brooklynas, po to 
susiorganizavo North Brook
lynas — Cypress Hill kapi
nių daly ir, galop, atsirado 
West Brooklynas — New 
Utrecht. Jeigu kas turėtų 
daugiau žinių apie Brookly- 
ną, tai parašykite į Ameri
ką. J. T.

KAZYS ALEKSYNAS
LIETUVIS DAILYDĖ

(Cabinet Maker)

I

g ■
Stato naujus arba taiso j 

j senus namus iš lauko ir iš j 
| vidaus.

Kainos prieinamos.
I Visasdarbas 
garantuojamas.

Reikale kreipkitės:

R

j 544 Grand St., Brooklyn, N. Y. ! 
j Tel. EVergreen 7-5906 į 
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LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS

WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
b RL 8091 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 219 Havemeyer Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

DEEN’S BAR & GRILL, INC.
I 219 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

i NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10778 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1808A Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HANS U. GOLCHERT
1808A Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 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 
168 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HAROLD WINGES
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 

i to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

i 263 Riverdale Avenue, Borough of Brooklyn, 
1 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 1109 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

• - - 'of Brooklyn,
be consumed on the

MALLEN
Brooklyn, N. Y.

626—92nd Street, 
County of Kings, 
premises.

JOHN 
626—92nd Street,

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.

Borough 
to

A.

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

VALANDOS: 
81—10 ryte 
1-2 P. P. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitartu 
Tel.: EVergreen 8-0220

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1)14 FOSTER AVENUE

VALANDOS: 
1—2 P. P. 
6—8 vak. 
Ir pagal sutartj 

Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS: 
e—12 ryte 
1— 8 V&k 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: KVergreen 7-8108

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Ine,

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus 

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

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

Tel. EVergreen 4-7142
SALDAINIU PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

^495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.|

Tel. NEwtown 94464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER 

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.

Tel. Virginia 74499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKA8) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos
84-0? Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

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

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.

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 
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.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3256 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
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 
premises.

HERMAN EPSTEIN, SAM STEIN 
SOL SCHNEIDER 

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

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 nt retail under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4410 Ft. Hamilton Parkway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

ETATS CAFETERIAS, Inc.

4410 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N.
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NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4973 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
620—92nd 
County of 
premises.

620—92nd Street,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4701 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6 Newkirk Plaza, Borough of Brookljni, 
County of 
premises.

6 Newkirk

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10696 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section -76 
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 th» 
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 
1372 Rockaway P’kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GREENBERG
1372 Rockaway Parkway, 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 76 
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 9439 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
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 7) 
of the Alcoholic Beverage Control Lw 
180 Hull Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

180 Hull

NOTICE

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

HARRY SUROWITZ
Brooklyn, N. Y.

Kings, to be consumed off th«

DAVID KESSLER
Plaza, Brooklyn, N. Y.

LOUIS WALTMAN 
Street, Brooklyn, N. Y.

------- is hereby Riven that License N®- 
GB 7414 has- been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 15 
of the Alcoholic BeveraRe Control Lw •* 
4121 Avenue J. Borough of Broddyni 
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 42R6 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Bevė'rage Control Law at 
89 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA ZABOLOTNY
89 Evergreen Avenue, Brooklyn, N. Y.
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