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Baisi Nelaime su Laivu
Žuvo 29 nuoš. Visų Keleivių.

Asbury Park, N- J. rugs. 8,* 
naujas Ward linijos laivas 
’’Morro Castle” pakeliui iš 
Cubos, staiga užsidegė apie 8 
mylių, atstume nuo New Jer
sey pakraščių prie Asbury 
Park, pavyko išsigelbėti apie 
400 keleivių, o žuvo 156; iš jų 
dar tik apie 100 lavonų rasta. 
Laivą gaisras ištiko kelei
viams miegant ir greit išsiplė
tė pačiame centre, užkirsda- 
mas kelią išsigelbėjimui. Ke
leiviai, kurie negalėjo išlipti 
per langus ar kitaip pabėgti 
nuo liepsnojančio laivo, laukė 
savo mirties meldsdamies- Spė 
jama laive buvo Įvykęs sabo
tažas, nes prieš pat nelaimę 
laivo kapitonas miręs, o jo vie 
ton buvo paskirtas kitas. Spe
ciali komisija tiria nelaimės 
aplinkybes.

Laivo radio operatorius G- 
I. Alagna po apklausinėjimo 
areštuotas ir laikomas svarbiu 
nelaimės liudininku. Jis tvir
tina, kad einąs kapitono pa
reigas W- F. Warms pavėluo
tai davė Įsakymą išsiųst pa
galbos signalą (S.O.S-).

Vienas išsigelbėjęs keleivis 
— 16 metų jaunuolis, gaisro 
metu jis girdėjęs šūvi ir ma
tęs nušautą jūreivi, prie ku
rio su revolveriu stovėjo lai-1 
vo oficeris- Kiti keleiviai tą 
irgi patvirtina.
Tardyme pasirodė, kad laivo 

Įgula buvo be disciplinos ir 
visi rūpinosi tik savimi- Rei
kia stebėtis, kad žuvo 29% 
visų keleivių, o tik 18% laivo 
tarnautojų.

Ši žinia baisiai sujaudino 
visuomenę ir visi reikalauja, 
kad kaltininkai būtų kaip rei
kiant nubausti.

Kadangi degantis laivas vė
tros buvo užneštas prie pat 
kranto, tai žmonės lanko jį ir 
su pasibaisėjimu prisižiūri, 
kaip tragingai žuvo tiek daug 
nekaltų žmonių-

— Du jauni francūzų dak
tarai paskelbė Amerikos da
ktarų suvažiavime, kad jie 
pritaikino radio aparatą me
dicinos reikalams.

LIETUVOJ PAAŠTRĖ
JO CENZŪRA

Nežiūrint, kad prieš kiek 
laiko Liet. prez. A. Smetona 
vyriausybės vardu buvo paža 
dėjęs panaikinti laikraščių 
cenzūrą Lietuvoje, dabar ji 
dar paaštrėjo- Įsakyta, kad 
dėl kokių nors priežasčių cen 
zūros uždaryti laikraščiai, ne
begali būti leidžiami nei kitu 
vardu- Reiškia visi skaitytojai 
uždaromų laikraščių bus ap
vagiami. — Taipgi Įsakyta, 
kad vyriausybės narni kalbos 
turi būt spausdinamos visuo
se laikraščiuose. Čia paimtas 
pavyzdis iš Hitlerio. Argi tai 
malonu, kad dėlto turi skustis 
Lietuvos žmonės, kai jie mini 
paties prezidento 60 metų am
žiaus sukakti?

NRA PERTVARKOMA 
IŠ PAGRINDU z-

Prezidentas Rooseveltas, po 
ilgo pasitarimo su Gen- John- 
sonu, paskelbė, kad NRA bus 
pertvarkyta pagrindiniai- Vie 
toj daugybės ”codų”, bus Į- 
steigta 3 atskiri — vykdoma
sis, priruošiamasis ir teisinis 
— departamentai. Manoma, 
kad Gen. Johson pasiliks vyk
domojo departamento virši
ninku.

MILŽINIŠKAS 
DINOSAURAS

Amerikos muziejaus Sinc
lair dinosauro ekspedicijos va 
das dr. Barnum Brown prane
šė, kad Big Horn kalnuose. 
Wyominge, rasta priešistori
nio milžiniško tvarinio, kuris 
esąs apie 50 pėdų ilgio vadi
namo ’’dinosaurus”, kaulai-

ITALAI NEKENČIA 
VOKIEČIŲ

Vokečiai svajojo, kad ita
lai bus jų didžiausi draugai- 
Bet išėjo visai kitaip. Italai 
taip ėmė nekęsti vokiečių, 
kad varo laukan net ir iš vieš 
bučių; vadina juos barbarais

ir laukiniais žmonėmis. Ypač 
visoj Italijoj nekenčiamas Hi
tleris- Jei kur filmo j pasiro
do Hitleris, visi tuojau ima 
švilpti.

RUSIJA PRIIMTA 
TAUTŲ SĄJUNGON

Geneva, rugs. 12- — Čia 
prasidėjusio Tautų Sąjungos 
pilnaties susirinkimo didžiau
siu Įvykiu reikia laikyti So
vietų Įstojimą į T. Sąjungą. 
Buvo manyta, kad jiems Įsto
ti bus lengva, bet pasiprieši
nus Portugalijai, .Lenkijai ir 
Argentinai, buvo daug sunku
mų Rusijai tapti T- S- nariu. 
Tačiau užsispyrus Francijai, 
Anglijai ir Italijai, kliūtys 
buvo pašalintos. Lenkai pas
kutinę minutę pasisakė už pri
ėmimą. Taigi S. Rusija šiais 
metais laimėjo nepaprastai 
svarbias politines pozicijas už- 
sienyj- Ji oficialiai pripažinta 
kaipo valstybė ir vyriausybė 
teisėta-

NUŠOVĖ 
REDAKTORIŲ

Minneapolis, Minn- — Ho
ward Guilford, 40 m., buvęs 
redaktorius savaitraščio Sa
turday Post, kuris savo laiku 
kovojo prieš gembleriavimo 
ir tvirkavimo urvus, liko nu
šautas gatvėj važiuojant au
tomobiliu iš kito automobilio- 
Šovikai pabėgo-

Nušautasis Guilford vedė 
per radio kampaniją prieš 
gubernatorių Olsen.

VOLDEMARO BYLA 
ŠĮ RUDENĮ

A. Voldemaro byla dėl straij 
psnio ’’Likimo Keliais”, turė
jusi but sprendžiama ši rude
ni- Byla buvo atidėta papil
domam tardymui pravesti- 
Dabar visi reikalingi daviniai 
jau surinkti-

KARO PAVOJUS 
AFRIKOJ

Mussolini tvirtina, kad ne
išvengiamas karo pavojus A- 
frikoj- Todėl jis jau siunčia 
savo kariuomenę ir karo me
džiagą i savo ten esančias ko
lonijas Eritrea ir Samoli.

VĖL MATĖ JURŲ 
SLIBINĄ

' s

Prieš kiek laiko Atlante 
buvo pastebėta iki šiol neži
nomas jūrų 'gyvis — slibinas- 
Dabar pranešama, kad Voke- 
čių jūroj tokį kažkokį baisų 
slibiną matė latvių žvejų lai
vas. Kapitonas Į jį pataikęs 
harponų (patranka iššauna
mas didelis kablys ant virvės^, 
bet slibinas buvo toks galin
gas, kad smarkiai sukrėtė vi
są laivą ir išplėšė visą harpo- 
no Įrengimą- Visi 9 laivo tar
nautojai sako, kad slibinas 
turėjęs ilgą kaklą ir dideles 
plačias žiotis.

VOKETIJA KONTRO
LIUOS ŠALIES UŽ
SIENIO PREKYBĄ

Visą Voketijos užsienio pre 
kybą kontroliuoti paėmė val
džia, tam tikra leidimų siste
ma, panašia S- Rusijos val
džios monopolinei sistemai- 
Reiškia, Hitleris nori paimti 
ir šalies finansus, pramonę ir 
prekybą Į savo rankas. Kažin 
kaip i tai atsilieps užsienis?

VALDŽIA PAIMS 
TRANSPORTACIJĄ

Hyde Park, N. Y. rugs- 7- 
— Geležinkelių tvarkytojas 
Eastman po pasitarimo su pre 
zidentu Rooseveltu paskelbė, 
kad sekamam kongreso posė
džiui bus patiekta programa 
valdžios reguliavimui viso 
pervežimo. Kontrolė bus uždė
ta ne tik ant geležinkelių, bet 
ir ant visų kitų transportaci- 
jos Įmonių — oro linijų, tre
kų ir laivų.

AUSTRIJOJ MOBILI
ZUOJĄS! KATA

LIKAI

Austrijos provincijoj Ko 
rintia paskelbta mobilizacija 
privatinės katalikų karinome 
nes. kurią suorganizavo nužu
dytasis premjeras Dollfuss ir 
kuri siekia iki 100,000 vyrų. 
Atrodo, kad tarp fašistų heim 
vero ir katalikų yra nesusi
pratimų, kas gali baigtis kru
vinais susirėmimais. Su kata
likų kariuomene eina ir regu- 
liarė armija-

Iš Visur
— Kaikur Ramiajam van

denyne siautė baisios viešnios. 
Taip Long Beach, Cal- sug
riovė net prieplauką-

— Aliuminiaus darbininkai 
Amerikoj nutraukė streiką ir 
apie 10,000 grįžo į darbą, su
sitaikę su darbdaviais-

— Kaune, skrendant virš 
miesto bombanešiui lėktuvui, 
sugedo jo bombų lizdas ir ma
žo dydžio 3 bombos nukrito 
žemėn. Viena jų nesprogo, o 
kitos dvi sprogo ir užmušė 2 
veršiu, sužeidė karvę ir vie
nam žmogui ranką.

— Italijos viešoji spauda 
nuginčija apie galimas vedy
bas karalaitės Marijos su Au
strijos sosto pretendentu.

— Vokečių prof- W- Breh
mer sako suradęs baisiosios 
vėžio ligos bakterijas.

— Amerikos Kongreso na
riai ir kiti aukšti oficialai pa
gelbėjo privačioms ginklų 
dirbtuvėms parduoti karo rei
kmenis Voketijai ir kitoms 
šalims.
— Ir Japonijoj siaučia strei

kas. Apie 11,000 transporto 
darbininkų išėjo iš darbo, su
stabdydami visą judėjimą To 
kio mieste-

—Kaunan buvo atskridęs 
garsus Sovietų lėktuvas, gel
bėjęs Čeliuškino šiaurės eks
pediciją.

EKSTRA!
Šiuomi pranešame mūsų 

gerbiamųjų skaitytojų žiniai, 
kad norėdami tinkamiau ap
tarnauti visus Tamstų reika
lus ir prisidėti prie lietuviško 
žodžio skleidimo radio bango
mis, ’’Amerika” atidaro du
kart — savaitinę radio pro
gramą iš stoties WMBQ (1500 
kc.) Programos bus penkta
dienių rytais 10:15 ir trečia
dienių vakarais 7:00. Ryti
nes programas pradėsime su 
šiuo penktadieniu, Rugs- — 
Sept. 14, o vakarines — su 
Rugs-—Sept. 26, 1934. Visi 
prašomi tuo laiku atsisukti sa
vo radio priimtuvus-... Jei kas 
norite ko pagarsinti, pasvei- 
kinit ar prisidėti prie mūsų 
programos palaikymo ir geri
nimo, praneškite ’’Amerikai” 
asmeniškai, raštu ar telefonu.
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ATEITIES VIDUJINIS STIPRĖJIMAS

Katalikų Federacijos Kongresas praėjo Katalikiškam 
veikimui planai sudaryti, rezoliucijos pravestos ir įteiktos 
mūsų daugijoms dėl ateities darbuotės. Iš visų rezoliucijų 
bene svarbiausios bus dvi- Pirmoji — dėl mūsų organizaci
jų ir spaudos savaitės: ’’Didėjant mūsų visuomenės reika
lams ir darbams, yra būtinas reikalas didinti organizuotą
sias jėgas. Dėlto 24 Kongresas nutaria būsimais metais suor
ganizuoti Federacijos ir katalikiškosios spaudos vajų, kad 
įtraukti į Federaciją visas draugijas, suorganizuoti skyrius 
visose kolonijose, plačiai paskleisti tikybinės ir tautinės 
krypties laikraščius ir knygas. Šiam tikslui panaudoti vi
sokias priemones: spaudą, paskaitas, radio, filmas etc. Pra
šyti filmininko Antano Peldžiaus, kad jis, važinėdamas po 
lietuvių kolonijas, skleistų Federacijos idėją ir platintų mū
sų spaudą”. Organizacija gali daug nuveikti, jei ji vidujiniai 
stipri- Tad Federacijos vidujinis sustiprėjimas ir sujungi
mas visų draugijų, yra būtina pasekmingam katalikiškam 
veikimui. Jei kolonijos ar atskiri vadai neįmato tokios cent
ralizacijos reikalingumo ar naudos, jie neįmato katalikiško 
veikimo reikalo ir naudos. Siauraregiai neįžiūri priešo ar
tumo bei stiprybės; perdaug pasitiki savimi, stato pavojun 
save ir kitus; savimeiliai, nenorį veikti, kitiems kliudo; ga
lop, išmaną daugiau nė Šv. Tėvas Pijus XI, neturi ir neran
da laiko katalikiškai akcijai aukotis, — yra vidujiniai Fe
deracijos priešai, trukdą lietuvių kat- veikimą. Čia yra mū
sų ateinantiems metams svarbiausias užsibrėžimas — veikti 
vidujiniam sustiprėjimui.

Antroji rezoliucija: — ’’Turint omenyj, kad lietuvių 
parapijos yra stipriausi mūsų netik tikybiniai, bet ir tauti
niai centrai. Kongresas ragina visuomenę tuos centrus dar 
didesniu uolumu palaikyti. Pastaraisiais keleriais metais pa
sireiškus tendencijai kraustytis iš lietuvių kolonijų ir pri
klausyti prie kitataučių parapijų, Kongrese dalyviai mato, 
kad tai yra griovimas tų centrų, kuriais remiasi lietuvybės 
išlaikymas, kur koncentruojasi visas lietuvių tautinis ir eko
nominis judėjimas, parapijų ribose veikiančiose organizaci
jose ir įstaigose- Dėlto lietuviai raginami laikytis savųjų lie
tuvių parapijų ir lietuvių organizacijų ir neleisti žūti dide
liam lietuvių turtui ir pačiai tautybei”. Nėra abejonės, kad 
nuo šios tendencijos nėra liuosos nė mažiausios lietuvių ko
lonijos. Lietuvių sukoncentravimas yra pagrindinė sąlyga 
pasekmingam katalikiškam ir tautiniam veikimui. Federa
cija kelianti šią alarmuojančią situaciją pasiryžo ją taisy
ti. Kolonijų, parapijų ir draugijų vieninga linija, bus stip
rus avangardas panašiam iškrikimui- Vidujinė stiprybė tad 
pagelbės Federacijai plėsti katalikišką akciją. Jasys.

APŽVALGA
IŠ TEXTILES pramonės 

STREIKO
Didžiausias streikas Ameri

koj per Roosevelto preziden
tavimą tai yra dabar vyks
tąs textiles darbininkų, kuris 
prasidėjo visoj šalyj prieš Dar 
bo Dieną. Kaip U- T. W. A- 
paskelbė streiką, tuojau virš
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1 miliono darbininkų išėjo iš 
medvilnės, vilnų, šilko, mezgi, 
n i ų pramonės dirbtuvių. 
Tai pirmas tos rūšies streikas 
Amerikos istorijoj savo didu
mu. Jo didelę svarbą šalies 
gyvenimui pripažino ir vyriau 
sybė. Todėl pats prez- R-oose- 
veltas įsikišo į reikalą ir pa

’’AMERIKA”

skyrė specialią komisiją darb
davius taikinti su darbinin
kais, kurie reikalauja page
rinti darbo sąlygas. Tačiau ko 
misijai darbas nesiseka, nes 
darbdaviai perdaug šiaušiasi, 
manydami jėga nugalėti dar
bininkus ir sulaužyti streiką- 
Daugumoj vietų jie iššaukė 
national guard kareivius ir 
prisisamdė mušeikų piketuo
jantiems darbininkams sklai
dyti. Bet unijų lyderiai darbi
ninkams įsakė riaušių nekelti 
ir piketuoti ir vartoti savo 
protą kur reikia-

Nežiūrint į visas darbdavių 
pastangas streiką sulaužyti, 
atrodo, darbininkai turės lai
mėti. nes jų reikalavimai yra 
teisėti. Darbininkams turėtų 
ateit į pagalbą ir vyriausybė, 
kurios programa yra atstaty
ti šalies gerovę. O to bus ga
lima pasiekti tik tada, kai dar 
bininkai turės darbo ir nebus 
darbdavių išnaudojami.

Kik.

LIŪDNA VILNIEČIŲ 
PADĖTIS

Iš Vilniaus krašto ateinan
čios žinios yra liūdnos. Ten 
lietuvių vargai nemažėja, bet 
didėja- Juos jau palietė bado 
šmėkla- Skurdas neapsako
mas, bet iš lenkų valdžios 
paramos nieko nesusilaukia. 
-Netgi dar pašalpai gauti kliū
tys daromos.

ežiūrint visų šių sunkeny
bių, vilniečiams tenka kęsti 
ir dvasinis skurdas- Lenkai 
viską daro, kadtik užgniauž
ti lietuvių veikimą- Dėl to jie 
persekioja visus tuos, kurie 
dirba lietuvių tautinį darbą. 
Štai nesenai jie ir vėl uždarė 
keturias lietuvių mokyklas. 
Tuo savo žygiu lenkų valdžia 
uždavė labai didelį smūgį 
Vilniaus krašto lietuviams-

Tai jei kada, tai dabar rei
kalinga Vilniaus krašto lietu
viams pagalba- Amerikos lie
tuviai turėtų padėti savo bro
liams vilniečiams. Visų kolo_ 
nijų veikėjai turi pasirūpinti 
bent spalių 9 d. proga suren
gti masinius lietuvių susirin
kimus apsvarstyt Vilniaus 
reikalus, pagelbėti vilnie
čiams- Taigi išanksto ruoški
mės Vilniaus pagrobimo mi
nėjimui — spalių 9 d-

SOVIETAI JAU TAUTŲ 
SĄJUNGOJ

Paėmus visos buvusios im
perinės Rusijos valdžią komu 
nistams ir įsetigus ten raudo
nosios tarybos diktatūrą, di
džiųjų valstybių vyriausybės 
nepripažino jos teisėta. Bet 
gyvenime viskas keičiasi. 
Taip atsitiko ir su tų didžių
jų valstybių nusistatymu- Jos 

pirma neoficialiai pradėjo 
vesti visokias ekonomines de
rybas su sovietais, pradėjo pre 
kianti. O po to, kažkurios už
mezgė ir diplomatinius santy
kius- Sovietų politikai užsie
nyj pradėjo sektis; jie įsidrą
sino ir panoro įstoti į Tautų 
Sąjungą. Bet iš karto buvo 
daug stiprių priešų, kurie a- 
pie Sovietų priėmimą neno
rėjo nė Kalbėti. Bet, štai, kaip 
tik Japonija atšaukė savo at
stovą Mikado ir Voketija iš
stojo is Tautų Sąjungos, tuo
jau visa padėtis pakitėjo- Čia 
dar prisidėjo Rooseveltas, 
pripažindamas Rusiją ir už
megzdamas su jaais ekonomi
nės derybas- To išdavoj 
rugsėjo mėn. 10, 1934, Tautų 
Sąjungos posėdyj Sovietų Ru 
sija priimta pilnateise S-gos 
nare- Tas reiškia, ji pripažin
ta lyygiateise valstybe- Tiesa 
buvo kliūčių ir dabar: priėmi 
mui pasipriešino Portugalija, 
kuri reikalavo, kad Sovietai 
pasižadėtų nevaryti komunis
tinės propagandos Portugali
joj. Portugalijos pasipriešini
mas buvo svarbiausią, nes jos 
narys yra ir Tautų S—gos Ta 
ryboj- Gi lenkai pareikalavo 
duoti panašias teises sovietų 
mažumoms, kaip Lenkijoj. 
Čia tai tikrai idiotiškas lenkų 
reikalavimas, turint galvoj 
kokas teises turi Lenkijoj e- 
sančios mažumos! Bet prie
šingąsias valstijas tuojau už
čiaupė Francija, Anglija ir 
Italija, kurios būtinai norėjo 
maatyti Sovietų Rusiją Tautų 
Sąjungoj- Tai revanšas Hitle
riškai Voketijai. Nemaža no
sis ir Lenkijai, kuri priešinosi 
S- Rusjos įstojimui Sąjungon 
ir buvo priversta nusileisti.

Koki priežastis vertė Pran
cūzus, Italus ir Anglus kovo
ti už Rusijos priėmimą į Tau
tų S—gą. tai suprantama : ke 
blios politinės intrigos dėl 
Pakaitės Sąjungos ir ypač 
Rytų Locarno- Taigi bendrai 
suglaudus, nesenai įvykęs su
sitarimas tarp Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos dėl Pabaltės 
Sąjungos; dabar rusų laimė
jimas Genevoj, vištai didžių
jų valstybių poltiniai laimėji
mai, kurie labiau patikrina 
taiką Europoj ir ypač karčiai 
vaišina Hitlerį ir jo sąjungi
ninkus. kurių tarpe ir lenkus. 
Tad kitaip tariant, čia yra ne 
mažas ir Lietuvos užsienio 
politikos laimėjimas, kuris ga
li greitu laiku išrišti Vilniaus 
klausimą ir užtikrinti nelie
čiamybę jos vakarų sienos, 
per kurią kaklus tiesę voke- 
čių raitelių arkliai.

Bet kaip su Lenkija, ko
kios politikos ji dabar laiky
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sis? Juk ir su Hitleriu pasira
šyta nepaprastos sutartys. O 
čia, priimant S- Rusiją į T. 
Sąjungą, gauta staigus lenkų 
sutikimas. Atseit, buvo koki- 
nors pasitarimai ir gal, gauta 
iš rusų koki pažadai-., nes 
Lenkija už tai greičiausia ne
gavo didžiosios valstybės kė
dės prie ’’galingųjų stalo”- 
Taigi gal gavo kitką ; argi jie 
ir dabar pasielgtų lenkams į- 
prastu būdu: šokti kaip liū
tui ir nusileisti kaip musei.. 
Tas nepoilgo paaiškės. Reikia 
manyt, kad sovietai nepamirš 
draugiškų santykių su Lietu
va, su kuria vieningai siekė 
to, ko jau beveik atsiekė- 
Taipgi išeitų, kad Lietuva da
bar turės galingą draugą Tau 
tų Sąjungoj- & Vainius.

A. A- KUN- A. BALINSKAS.
’’Draugas” rašo:
Šeštadienio rytą staiga pa

simirė kun. Antanas Balins- 
kas, Milwaukee ir Racine, 
Wis-, lietuvių parapijų klebo
nas- Wisconsino lietuviams 
katalikams yra nemažas smū 
gis, nes velionis jų tarpe sėk
mingai darbavosi per ilgus 
metus. Jis savo laiku buvo kle 
bonu Kenoshoj ir Sheboygan. 
Visur gražiai pasidarbavo ir 
su žmonėmis gerai sugyveno- 
Tai buvo geriausiai Wisconsi
no lietuviams žinomas kuni
gas ir jų vadas-

A. a. kun- Antanas Balins- 
kas rūpestingai darbavosi 
savo vadovaujami^ parapijų 
gerovei- Visus reikalus ge
riausia buvo sutvarkęs- Dėl 
to parapijonai jį gerbė ir my
lėjo. Kiek galėdamas jis dėjo
si prie kitų mūsų, Amerikos 
lietuvių katalikų visuomenės 
darbų. Velionis rėmė lietuvių 
katalikų spaudą ir organiza
cijas- Jis pasižymėjo gražiu 
širdingumu ir savo maloniu 
būdu-

Taigi mirtis ištraukė iš 
mūsų tarpo dar vieną senes
nės laidos veikėją, kunigą, 
kurio gailisi ne tik jo buvu
sieji parapijonai — wisconsi- 
niečiai, bet visi Amerikos 
lietuviai katalikai. Amžiną a- 
tilsį suteik jam Viešpatie!

LANKĖSI REDAKCIJOJ
Trečiadienį rugsėjo 12 d-, 

’’Amerikos” Redakcijoj lan
kėsi Amsterdamo klebonas 
kun. J- Žydanavičius. Apžiū
rėjo spaustuvę ir su Daktaru 
J. Valuku ją biskutį ’’patai
sė”-

Kun- Žydanavičius yra pa
rašęs ir išleidęs daug įvairių 
veikalų, ypač scenos. Dabar 
turi paruošęs spaudai dar ke
letą jų, kuriuos ruošiasi ne
poilgo išleisti.
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TAI BENT ŠPOSAI.

Būdavo kada tik ateini i 
’’Amerikos” ofisą, tai vis gir
džiu nusiskundimą, kad pas 
juos paišelių nespėjama pirk
ti: vis dingsta kažkur. ’’Tur
būt juos kas valgo”, — sako 
menedžeris, ar kaip jis teisiu 
giau vadintūsi ’redagmistra- 
torius”. Žinau, kad jūs ger- 
mieji, man tikit; taigi šį kar
tą gal vierysit, kad aš tikrai 
susekiau kas tuos ’’Ameri-

 kos” paišelius doroja.
Gal girdėjote apie tam tikrą trustą — ’’Altasas”. Tas 

altasas tai yra toks teatras, kur du generolai — vienas barz
dotas, o kitas kozirnąs — sėdi su patriotiškais botagais ir 
savo artistams diriguoja visokias išmistas- O artistai, rausvi, 
balti ir mėlyni, taip ir šoka generolų patiekiamam progra. 
me- Kad jie šoka tai dar nieko- Bet kad tie generolai turi 
čiukės akis ir drįsta diriguoti visai lietuviškai visuomenei, 
tai čia tikrai reikia susirūpinti. Kaip tik pradėjo žadėti 
’’Lituanica 2” per mares lėkti, taip ir pasipylė visokių mo- 
nų pluoštai lietuvių spaudoj, taip ir prasidėjo visokį agen
tai pinigauti pas žmones, skridimo ženklelių atsirado sa- 
liūnuose, kendžių štoruose; kartais pas sąžiningus lietu
vius, o kartais ir pas kitokius-.. Kasgi išduos išto apyskai
tas?-. Taipgi pilna redakcijose spausdinamų ir nespausdin
tų altaso prašymų, atsiliepimų į visuomenę, o apyskaitų— 
nėra; arba jei ir yra, tai vis su pastabom, kad nepilnos. 
Reiškia, jei keno aukos nepažymėtos, — turite suprasti, kad 
jos nenuslėptos- Nors jau liepos mėnesyj atlasiečiai paš

nibždom kuždėjo, kad pinigų skridimui gana, bet ir šian
dien ateina verkšlenančio tono maldavimai visuomenės pini- 
gų.Ir dar nebetkoki, o su pabraukimais, kad suvėlavimas 
prisiųsti pinigu sutrukdys visą skridimą. Reiškia, kad skri
dimas neįvyks, tai ne Altaso generolai bus kalti, kurie su
rinko kelioliką tūkstančių dolerių, ir juos žinojo kaip su
tvarkyti..., bet tie kurie nenusiutė poros dolerių- Argi tai 
bereikia didesnio gudrumo laukti iš mūsų Čikagos atlasie- 
čių? Bet tai dar neviskas.- Aš nenoriu čia jums perdaug 
aiškint, nes gali tas perdaug greit pildytis- Tada manysit, 
kad to atlaso generolų sekretorius yra jūsų dėd. Taigi, ot 
•gerbiamieji, toki darbeliai taip ir ėda tą mūsų tautinį kūną 
griauna pasitikėjimui pamatus. Visuomenė kartais ir šalčiau 
į. tai žiūri, ji nepermato tos blėdies, bet laikraščiams tai ti
krai šilta; gal dar šilčiau kaip litvanikos motorui dirbtu
vėj and grindų. Juk laikraščiai, kokie jie bebūtų yra atsa- 
komingi prieš savo skaitytojus, prieš visą visuomenę už kie
kvieną savo judesį. Na, o kaipgi redaktorius turi pasielgti 
su tais atlaso kemšamais atsišaukimais į visuomenę, nuola
tiniais išmaldų prašymais ir tt. Juk skaitytojai tam tiki, ką 
mato laikraštyj- Tai ką daryti su tais atlaso gražiais ’’straip 
sniais” redaktorius, kuris į juos žiūri rimčiau ir supranta 
visą tą patriotini biznį?.. Juk redaktorius negali pasakyti 
skaitytojams, kad litvanika dabar skristi negali, nes peršil- 
ta ir motoras kaista-, taigi laukiama žiemos..- Tos tai aplin
kybės ir nervuoja mūsų redaktorius.., o, žinai, susinervavęs 
tai žmogus pirštą deda į ”mutę”, gi redaktorius vietoj pirš
to—paišelį graužia- Tai taip ir tirpsta paišeliai lietuviškose 
redakcijose, kaip žmonių pinigai motoruose ir instrumentuo
se... Ir ko ilgiau gerbiami atlaso generolai dėvės čiukės akis, 
tuo daugiau mūsų redaktorių bus plikų ir daugiau paišelių 
praras savo kūnus-

Na. argi tai ne šposai?! Jei Čikagos socialistai menkina 
Lietuvos ir Amerikos lietuvius ir vilioja jų pinigus; jei la
kūnas Janusas iškeltas į debesis iš ten nusikraustė į ’’že
mišką purvyną”, jei dabar litvanikos motoras begulėda
mas dirbtuvėj taip įkaito, kad nė į aviacijos dieną negalėjo 
atskristi: kad atlasiečiai litvaniką be lakūno rengiasi pa
leisti į jūrą, tai dėlto turi- plikti redaktoriai ir graužti pai
šelius vietoj čiungumo! Dėdė.

SPAUSDINAME KNYGAS, APLINKRAŠČIUS, APYSKAI
TAS, KONSTITUCIJAS IR ĮVAIRIAS KNYGUTES, TIKĖ
TUS IR PLAKATUS, PUIKIAI IR PIGIAI. KREIPKITĖS:

Lithuanian Universal Bureau, Inc.
423 Grand Street, Brooklyn, N. Y. I

Sočia listcii.
Kun. Dr. A. Civinskas,

— Matai, mama, — atsakė Vaišnora, — pakrikose yra 
tokių darbų, kur daug pajėgų nereikia; kur užtenka, kad tik 
būtų žmogus, ar vaikas, ar vyras, vistiek; patraukti truputį, 
pastumti, įdėti kokį daiktą į mašiną, išimti, gali tankiai ir 
vaikas; mašina dirba, o žmogui užtenka tik ranką pridėti. 
Daugelyje vietų, kur reikia miklių pirštų, vaikas ar mergina 
geriau dar padaro už suaugusį vyrą. Priėmimas gi į pakri
kas moterų ir vaikų ypatingai sumažino darbininko vertę, o 
drauge ir jo uždarbį.

— Bet vaikui gerai patekus iš mažens į pakriką; ten gali 
išmokti visokių darbų, — atsiliepė vienas ūkininkas.

— Taigi, mat, kad ne, — atsakė Vaišnora, — pakrikos — 
tai merginų ir vaikų nelaimė. Išmokti jie nieko neišmoksta, 
tik ištvirksta, būdami per dienų dienas be tėvų globos, be 
priežiūros; patenka į negeras draugijas ir dar maži būdami 
tankiai pavirsta niekais.

O išmokti kokio darbo, kaip išmoks darbininkai pakrikoj, 
kad jis ten pats nieko nenudirba: mašinos daro, o žmogus tik 
tarnauja mašinai. Ir nors kokį daiktą padaro patys darbi
ninkai, tai jie dirba taip darbą pasidalinę, kad išmokti vis
tiek beveik nieko neišmoksta.

— Kaip tai? — užklausė keli ūkininkai.
— Matote, nė vienas viso darbo nenudirba, tik kokią jo 

dalį. Imkime, kad ir papirosų dėžutes. Kad visą dėžutę da
rytų vienas darbininkas, tai jis jąs išmoktų daryti, bet taip 
nėra.

Prie vienos dėžutės dirba daug žmonių. Vienas tik piaus- 
to popierą, kitas tik ją lanksto, trečias tik klijuoja., ir nors 
darbininkas dirbs visą amžį prie dėžučių, neišmoks nė vienos 
padaryti, atlikdamas tik savo dalį reikalingo prie jos darbo. 
Ir taip būna su visais darbais.

Kepurių pabrikoj darbininkas neišmoks pasiūti kepurės, 
drabužių pabrikoj neišmoks pasiūti žipono, kėdžių pabrikoj 
neišmoks padaryti kėdės....

Pabrikoj niekas nedaro nė kėdės, nė kepurės, nė žipono; 
ten tik vieni karpo, kiti siuva, tašo, klijuoja... daromas daik
tas eina per rankas, ir antgalo pagalios, išeina kepurė, žipo- 
nas, kėdė.

— Teisybė, — atsiliepė buvusis Amerikoj vaikinas, — aš 
žinau vieną, ką dirbo prie kriaučių (rūbsiuvių) ir nieko dau
giau neveikė, kaip tik badė skyleles.

—- Taip, taip būva, — pritarė Vaišnora.
— Bet kas tai per darbas! — tarė viena moteriškė, — dir

ba, dirba, nežino patys ką, kaip bezdžionkos. Tai visai neiš
mintinga.

— Nevisai taip, — atsakė Vaišnora, — žinoma, darbinin
kas per tokį darbą pavirsta nieko nemanančia mašina; bet 
užtai darbas eina sparčiai.

— Kur čia tau neis sparčiai! — atsiliepė Kriščius. — 
Pirštai pripranta, nereikia mesti nuolat vienas darbas, imti 
kitas, tat suprantama.

— Ir žinote, kaip daug sparčiau? įmitime špilkų pabri- 
ką. Išskaityta*), jog 10 darbininkų pasidalinę darbą padaro 
per dieną 48 tūkstančius špilkų, tai yra, kiekvienam pareina 
4800. O jeigu tie 10 darbininkų dirbtų kas sau skyrium, kiek
vienas nepadarytų daugiau per 20 špilkų, tai yra 240 sykių 
mažiau, negu kaip dirbant visiems išvien pasidalinus darbą. 
Iš to pabrikai didelė nauda, o darbininko vertė susimažina 
ir, kad jis netenka darbo, išeina iš pabriko nieko neišmokęs, 
nors ir ilgai ten dirbęs...

Bet tegul jį, tą darbo padalinimą !... Grįžkime prie darbi
ninkų. Pabrikos, kaip matėme, panaikino daugelį savarankių 
amatninkų, paverzdami juos prastais darbininkais; pabrikose 
dirba daug kaimiečių, moterų, vaikų; pabrikom-gi nuolat be
siplatinant, augo vis ir auga skaitlius ieškančių jose uždarbio, 
taip kad dabar, imkime, vienoj Vokietijoj pabrikose dirba į 
10 milijonų žmonių; tarp jų per milijoną viršaus mergaičių 
ir vaikų*).

Tų darbininkų padėjimas, ypač išpradžių, kada maža 
kam rūpėjo ginti jie nuo darbdavių sauvališkumo, kada darbo 
būdavo daug, o užmokesnis mažas, kada kasdien slogino dar
bininką baime, kad ryt, poryt gali darbo visai netekti, buvo 
tikrai apgailėtinas. (Bus daugiau)

TIKRAI ”13”

Vienas Brooklyn© žmoniš
kas žmogus — žmoniškai ta
riant — Vytautas, turėjo ge
rą intenciją savo draugams 
patarnauti. Taigi ratelio gar
bei suruošė išvažiavimą. Bet 
ir nebetkoki ir viskas būtų 
buvę kuopuikiausia. Tik ne
malonu, kad į jo gerą inten
ciją įsimaišė pasakiškas 
”13”- Jis gavo užsakymą iš 
13-kos asmenų tikietus- Taigi 
nuėjo ir nupirko tikietus iš 
anksto, bet kad galėtų gauti 
nupiginimą turėjo pridėti sa
vo locnų dolerių- Atėjus lie
tingai išvažiavimo dienai —■ 
ant laivo pasirodė įvairių 
lyčių žmogysčių — viso labo 
13 asmenų. Reiškia ratelio 
malonumas Vytui nuneša ti
krų popierinių 13 dolerių. Tai 
buvo rugpiūčio 12 d- Taigi 
tam tikro ūpo pagautas, Vy
tautas ant rytojaus pasiėmė 
visą savaitę atostogų ir pir
mąją jos dieną nuvyko į kom
panijos ofisą su viltimi atgau
ti visus įkištus 13 dolerių. 
Klerkas atskaitė, tada, už 
kitus tikėtus jam po $1, nors 
ankščiaus tebuvo mokėta po 
.80- Reiškia už visą malonu
mą Vytautas gavo apie pusę 
sumokėtii pinigų. Tai buvo 13 
rugpiūčio, kurią jis pradėjo 
ir savo atostogas- Ta savaitė 
buvo toki ’’graži”, kad no
rintieji ir nenorintieji turėjo 
maudytis — lietus lino jo 
kaip dangui prakiurus- Ir šis 
vyrukas, tik savaitei praėjus, 
pabudo ir pačiupinėjo tikro
vę- O po to parašė — ’’good 
time”. Ir ištikrųjų būtų buvę 
’’good time”, jei nebūtų į vi
sus reikalus įsimaišius ”13” 
kombinacija. Dėdė-

— Amerikietis archiologas 
Dr. D. M. Robinson, kuris 
1928 m- surado užvirtusi po
žemiuos Macedonijos miestą 
’’Olynthus” ir 6 šimtmečio 
prieš Kristų, dabai' grįžo po 
ilgo tyrinėjimo ir sako, kad 
tas Graikų miestas buvęs mo
derniškiausias ir kad jo visi 
įrengimai, bei žmonių papro
čiai ar mados buvę tokios, 
kaip dabar pas mus; net mo
terys dažydavę lūpas-

Rasta ant akmens rašyta 
sutartis tarp Olynthus’o mie
sto gyventojų, kurių buvę a- 
pie 40.000 ir Philipo Makedo
niečio, kurioje Philipas garai! 
tavo laisvę olyntiečiams ant 
visuomet, bet po 9 metų sunai 
kino visą miestą, jo turtus ir 
pavergė visus gyventojus.

Spauda — didžiausia pa
saulio galybė, tad remk 
„Ameriką” lietuvi.
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REFERATAS LIET. VYČIŲ 22-ram SEIMUI

New York. N- Y. 1934 m. Kazys Vilniškis.
(Pabaiga)

TRUMPOS NAUJIENOS

Kiti vėL patekę i desperaciją, siūlo atlikti kažkokias o- 
peracijas ant mūsų tautos kūno, kurios kitų jau buvo išban
dytos ir parodė, kad jo sneša tautinę mirtį. Nes tautai, ne
tekusiai savo kalbos, pertai ir papročių., yra parašytas mir
ties dekretas- — Ir kasgi turi teisę siūlyti mirtį tai tautai, 
kuri anais laikais visą Europą išgelbėjo nuo mongolų ant
plūdžio, kuri sugebėjo sukurti .Lietuvos Valstybę nuo Biru
tės kalnelio ir srauniųjų Volgos krantų; nuo Juodųjų Marių 
iki Polocko vartų, ir kuri dar tik šiandien vėl prisikėlė nau
jam gyvenimui; pašaukta didingai ateičiai-

Mūsų tautoje buvo visais laikais kilnadvasių, kurie su
prato tautos reikalus ir stovėjo jų sargyboje; kurie pažadino 
mumi beužsnūstančius svetimųjų liūliuojamam lopšyj. Taip tu 
rėjome ir turime savo jaunimo., kuris nieko nebodamas ei
na tautiniu keliu- Ir reikia džiaugtis, nes juos pradeda pa
sekti kiti ir pradeda atbusti, pradeda pajusti savyje tekantį 
lietuvišką kraują ir kurie įsitikino, kad teisingai pasakyta 
Vytauto Didžiojo, jog ’’Dievas mus skyrė valdyti pasaulį”. 
To paskatinta Jaunoji Lietuva nieko nalaukusi savo du sū
nų Darių ir Girėną, paleido per Atlantą, kurie atliko pasau
linį žygį. Kaskart veikimas pradeda gyvėti; taip netikėtai 
net susiorganizavo kita kultūrinė organizacija: ’’Studentų 
ir profesionalų sąjunga”. Kaskart daugiau ir daugiau jau
nimas pradeda viešai išeiti į gyvenimą kaipo lietuviai, tuo 
keldami mūsų tautos vardą ir stiprindami jos dvasią- Tas 
viskas žada naują mūsų tautai rytojų, gražią ir garbingą 
ateitį. Ir reikia pasakyti, kad tai dėka tų, kurie moka savę 
pamiršti ir dirba tautai naudingą darbą- Reikalinga, tik kac. 
jų būtų daugiam kad visi mūsų vadai mažiau kalbėtų suva
žiavimuose ir mažiau reikštų jaunimu nepasitenkinimo, o 
daugiau rūpintųsi konsolidavimu viso veikimo, ypač jauni
mo veikimo centralizavimu- Nes pats gyvenimas parodė, kač 
geriausia veikia ir ilgiausia tveria centralinės organizacijos: 
tiek kultūrinės, tiek ekonominės ir politinės, nes jos turi vi
są veikimą palaikantį ir gavinantį centrą- Gi kiek kūrėsi ir 
vėl mirė įvairių kultūrinių ir savišalpinių localių organiza
cijų- Tuo tarpu centralinės laikosi ir progresuoja. Iš jaunimo 
organizacijų geriausiu pavyzdžiu gali būti Lietuvos Vyčiai, 
kurie buvo palikti net be vyresniųjų globos ir pagalbos, net 
pačiu sunkiausiu ekonominės depresijos metu, vienok jie iš
silaikė r nemirė kaip daugelis kitų. Dabar net sparčiai pra
dėjo stiprėti, augti narių skaičiumi ir susipratimu. Šiandien 
štai, ta organizacija laiko net 22-jį savo metinį seimą, ir jų 
veikimo atskaitos džiugina visus-

Taigi nuo šiol susipraskime, palaidokime desperaciją ir 
nepasitikėjimą saviškiais, o imkimės tautinio kūrybinio dar
bo. Ištraukime jaunimą iš šios pašalinės įtakos ir pažadinki
me juose naują patriotizmo ir relignio atgimimo dvasią- Pri
siminkime visi, kad esame garbingos lietuvių tautos sūnūs 
ir jais norime būti- Sveikinkime jaunuomenės vadus ir jų 
prietelius, kurie budėjo ir budi kilnioje sargyboje; sveikin
kime skaistų lietuvišką jaunimą, kuris panoro pažinti pats 
savę ir kuris rodo tiek daug susidomėjimo lietuvių tautos 
ateitimi •

Tik nenusigąsk kliūčių, tik nenustok savimi pasitikėji
mo ir ženk pirmyn, jaunime, ieškodamas tiesos savo kilniame 
šūkyj ’’Tautai ir Bažnyčiai”. To laukiame iš Jūs ir to linki
me šio 22-jo Seimo proga, brangus jaunime — Lietuvos Vy
čiai-

Mūsų kultūrinės įstaigos vos besilaiko, organizacijos 
silpsta: nesijaučia to tautinio entuziazmo, kuris buvo pir
miau. Jaunimas pergyvena kažkokį sustingimą, savimi, kai
po lietuvių, reiškia kažkokį nepasitikėjimą. Neretai bran
giausią ir gražiausią tautiškumo išraišką — lietuvių kalbą 
laiko bereikalingu dalyku- Kartais tai būna ir per tėvų kaltę, 
kurie patys panašiai prieš jaunuosius išsireiškiau nors nei su
sikalbėti nelietuviškai negali- Tačiau tik kartais; bet dau
giausia tai į mūsų jaunimą paveikia tos nelemtos dirbtinos 
aplinkybės, kurios jam įkalė ir įtikrino, kad pamiršdami lie
tuvių kalbą, jos papročius, taps tikrais amerikonais ir tada 
jau pasipils laimė po jų kojų- Ir jaunimas, kaip jaunimas — 
nepagalvoja kritiškai ir neatskiria tuščios teorijos nuo rea
lios tikrovės. Taip galvojantieji kuria teoriją, kad lapė pa
tekusi į vilko olą, turi atvesti vilkiuką, o ne lapiuką; arba 
kielė iš gegužės kiaušinio savo lizde turi išperėti kieliuką. 
Bet tai gyvenime negali būti. Todėl, per pamiršimą lietuvių 
kalbos norintieji tapti amerikonais, galvoja nelogiškai, jų 
nusistatymas yra negarbingas-

— Mrs. Berger buvo už
mušta elektros bebandant 
nuimti X spinduliais jos gal
vos fotografiją.

— Viena amerikietė seny
va moteris mirė nuo papras
tos bitės įgėlimo-

— Chicagoj 15 metų mer
gaitė nušovė savo motiną, 
šaudama savo girtą tėvą, ku
ris buvo užpuolęs motiną.

—- Chicagos ’’Margučio” 
surengtas lietuvių simf- mu
zikos koncertas, kurį išpildė 
didysis Chicagos simfoninis 
orkestras, ved- Eric* De La- 
marte, susilaukė gražaus įver 
tinimo amerikonų spaudoj.

— Italijos Mussolini sku
biai sušaukė visos armijos ge
nerolų pasitarimą Romoj. Tas 
turi svarbios militarinės rei
kšmės.

— Į New Yorką atvyko 19 
Franci jos skautų, kuriuos su
tiko Majoras La Guardia ir 
buvęs majoras Al- Smith-

— Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green pabrė
žia. kad šioj šalyj turės būt 
įvesta 30 vai. darbo savaitė.

— Nacių kongrese Hitleris 
pabrėžė, kad rudmarškinių 
smogikų organizacija pasiliks 
ir toliau.

— Ispanijos radikalai sukė
lė dideles riaušes Madride, 
kuriose žuvo 7 žmonės-

—■ Penktasis Balkanų kon
gresas, kuris turėjo įvykti 
spalių 1, 1934, atidėtas-

—■ Dėl nežinomų priežas
čių sudegęs laivas S. S. Mor- 
ro Castle, buvo apdraustas 5 
milionus dolerių.

— Jungt- Valstijų vyriau
sybė garantuoja 95% žmonių 
indėlių viešuose bankuose-

— Viešėjęs Lietuvoj Čeko- 
slovakų prof. dr. J. Straina 
pabrėžia čekoslovakų spau
doj. kad tik atitaisius Lietu
vai padarytą skriaudą išplė

VOKIEČIŲ DARBAI KLAIPĖDOS KRAŠTE
Vokietija Klaipėdos kraštui 

vokietininti nesigaili jokių le 
šų. Ištikimiems veiklesniems 
valdininkams — priešlietuviš- 
kiems agitatoriams — duoda 
vadinamas ’’beprocentines 
paskolas”, kurių grąžinti nie 
kas ir nemano reikalauti. Tai 
yra antroji valdininko alga, 
gaunamoji iš Vokietijos, tai 
yra viešas skandalingas Lie
tuvos valdininkų papirkinėji
mas !

Vokietinimo tikslais Klaipė 
dos krašte yra leidžiami laik
raščiai vokiečių ir lietuvių 

šiant Vilnių, Europos taika 
bus užtikrinta-

— Italijos Mussolini pla
nuoja paleisti iš darbo visas 
moteris, kad jos sugrįštų į šei 
mos auklėjimą ir užleistų vie
tą pramonėj bedarbiams-

—■ Vokečiu Hitleris žada c

atimti moterims balsavimo tei 
sės.

— Jau numatyta pirkti Lie 
tuvoj jūrų laivą, kuris kaš
tuos tik 200,000 litų-

— Numatoma statyti naują 
gelžkelio liniją tarp Zarasų 
(Ežerėnų) ir Skapiškio.

— Šiais metais netikėtai 
anksti pradėti francūzų ka
riuomenės manievrai ■ Juose 
dalyvauja apie 350 pulkų ka 
reivių ir 5000 lėktuvų. Toki 
dideli ir visų rūšių karo pa
būklais turi kąnors nepapras
to reikšti.

— Pasibaigė ir Italijos di
džiuliai manievrai, kuriuos 
visą laiką sekė pats Musso
lini ir Italijos karalius. Ma- 
nievrams pasibaigus Mussoli
ni pasakė labai militarišką 
prakalbą.

— Lietuviai vienuoliai ma
donai kun- VI. Mažonas. A- 
Zaremba ir Br- Ivanauskas 
išvyko Kini j on misionieriau- 
ti.
— Kažkokį piktadariai, grei 

čiausia vokečių bernai, buvo 
padegę Palangos tiltą-

LIETUVOJE

INTURKĖ
Inturkėje (Utenos aps-) 

Rugpjūčio 15 d- buvo atlai
dai į Dangų Ėmimo Šv. Pan- 
Marijos ir vaikučių pirmoji 
šv- Komunija. Žmonių priva
žiavo nemažai į atlaidus kaip 
paprastai Lietuvoje.

Klebonas kun- St. Siamas 
9 vai. su procesija vaikučius 
pasitiko šventoriuje ir, įve
dęs į bažnyčią pasakė trum

gitatoriai, tam tyčia priešlie- 
tuviškiems darbams atsiųsti į 
Klaipėdą.

Vokietinimo tikslais Klai
pėdoje yra išlaikomas vokiš
kas teatras, kurio artistai y- 
ra surinkti iš visų Vokietijos 
pakampių! Jiems mokama 
stačiai ministeriškos algos, 
bet iš jų reikalaujama uolaus 
vokietinimo! O lietuviškam 
teatrui Klaipėdos krašte vie
tos valdžia ne tik nė cento ne 
duoda. — neduoda net ir pa
talpos, kur tasai teatras ga
lėtų prisiglausti!

Lietuviai ar Lietuvai išti- 
verslininkai

pą pamokslėlį jų brangiai 
šventei, laikė Votyvą jų in
tencija per kurias priėmė 
Pirmąją šv. Komuniją apie 
150 vaikučių-

Tą dieną Inturkėje buvo ir 
svečių kunigų: kun. J- Zabu
lionis Bijutiškio klebonas, 
kun. A- Žemaitis — Stirnų 
klebonas; kun. Ribikauskas 
— Dubingių klebonas ir kt., 
kurie teikė dvasinę pagelbą-

Eks-Amerikietis.

UODEGUOTI ŽMONĖS

Vienas Amerikos gydyto
jas moksliniam suvažiavime 
padarė pranešimą apie uode
guotus žmones- Šiais metais 
jis jau yra padaręs operaciją 
— nupiovęs uodegas — dviem 
mažiems vaikams. Jis ištyrė 
tėvus ir aado juos visiškai 
sveikus. Sveiki ir normalus 
buvo ir abu vaikai berniukai, 
tik kad jie turėjo užpakalyj 
po uodegytę, kuri raitėsi žie
dais, kaip gero jorkšyruko. 
Plaunant uodegaitės turėjo 
po 8 centimetrus ilgio, nes 
vaikai jau buvo keliij mėne
sių amžiaus- Gydytojai ilgai 
įkalbinėję tėvams operacijos 
nedaryti, o palikti vaikus 
augti uodeguotus, mokslinin
kų priežiūroj, tačiau tėvai 
nesutikę, nes nenorėję, kad 
paskiau iš vaikų būtų tyčio
jamasi, kai jie suaugs. Medi
cinos istorija žino nemaža at
sitikimų, kada gimė uode
guoti žmonės. Pirmas tikrai 
palūdytas toks atsitikimas 
yra žinomas iš 1684 m- Vai
kas gimęs nenormalus ir tuo
jau mirė- Pagarsėjęs buvo ir 
uodeguotas vaikas, gimęs 
Knoxville Tenn., kurio uo
dega siekė 17,5 centimetrų, 
kai jam buvo šešeri metai- 
Vėliau uodega buvo nuplau
ta- Lietuvoj taip pat tenka 
girdėti apie uodeguotus žmo
nes. bet jų lig šiol nieks ne
tyrinėjo. ”T.”

redaktoriai yra Vokietijos pi 
liečiai, brangiai apmokami a- kimi kitataučiai

yra apkraunami tokiais moke
sčiais, kad verslininkas nega
li jų naštos bepakelti, bet už 
tat verslininkui — vokiečių 
agitatoriui teikiama visokių 
palengvinimų!

Kur tik pasisuksi, kur tik 
pažvelgsi, Klaipėdos krašte— 
visur eina vokietinimo dar
bas Barlyno pinigais. Kiek 
vokiečiai išleidžia Klaipėdos 
krašte priešlietuviškai propa
gandai, va ldininkų pa pirkinė 
jimui, ir papirkinėjimams sei
melio rinkinių metu, kiek jie 
išmet priešlietuviškai spaudai 
palaikyti ir prįešlietuviškoms 
organizacijoms šelpti —- iš tų 
sumų jie galėtų apmokėti ne 
vieną reparacijų ratą!
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KORESPONDENCIJOS
Pa+erson, N. J.

Prie šv. Kazimiero para
pijos šį pavasarį įsikūrė šv- 
Vardo draugija. Prie jos tuo 
jau suorganizuotas baseball 
tymas. Pirmame pusmetyje 
pasisekimo neturėjo. Bet ga
bus manadžeris Edvardas 
Staniulis nenurimo- Jis ty
mą perorganizavo, pakvietė 
naujų jėgų ir antrojo sezono 
dali pradėjo laimėti- Bai
giant sezoną mūsų tymas pa
sirodė geriausias- Bet. laimė
jimui čempionato jis dar , tu
ri persiimti su stipriausiu šv- 
Juozapo parapijos tymu. Pir 
mas susirėmimas dėl čempio
nato įvyko rugpjūčio 26 d- 
šv- Kazimiero parapijos ty
mas laimėjo 2—0. Belieka 
dar vieną kartą laimėti ir 
mūsiškiai laimės Paterson 
baseball čempionatą.

Laimėjimo kreditas pri
klauso tymo jaunuoliams prie 
šakyje su jų manageriu Edv. 
Staniuliu- E. Staniulis nors 
jaunas, bet gabus vadas. Be 
to savo gabiais raštais anglų 
vietinėje spaudoje gražiai 
garsina lietuvių ir parapijos 
vardą- Garbė baseballinin- 
kams ir jų vadui E- Staniu- 
liui- Report-

Elizabeth, N. J.
Rugs- 2 d- vietos šv- Jur

gio draugystė minėjo savo 
40 metų veikimo jubiliejų, ku 
ris prasidėjo rytą 9 vai. šv- 
mišiomis už mirusius narius. 
Laike pamaldų pritaikintą 
pamokslą pasakė mūs klebo
nas kun- J. Simonaitis.

Vakare buvo šeimyniška 
vakarienė, kurioje dalyvavo 
virš 200 žmonių- Vakaro vedė
ju. rengimo komisijos pirm-

Budrys perstatė D- Patručio- 
nį, kuris paprašė kun- J. Kin
tą atkalbėti maldą. Pirmuoju 
kalbėtoju buvo D-jos pirmi
ninkas D. Anilionis, paskui 
kun. Kinta, Dr- Aukštakalnis 
su žmona (iš Waterbury, Ct-), 
kun- J- Simonaitis per kun. 
Kintą. Toliau kalbėjo J. Bra
zaitis, V. Virvickas, B- Bra
zaitis, K. Koniutis, Dr- Bložis,

UŽMUŠTI DU LIETUVIAI

Pereitą sekmad. vakarą, 
Rugs- 10, Jonas Matusevičius 
iš Elizabeth, N- J. su savo 
draugais automobiliu vyko 
apžiūrėti sudegusio laivo 
’’Morro Castle”. Smarkiai va 
žiuojant jų auto susidūrė su 
taxi. J- Matusevičius ir kitas 
lietuviukas vietoj užmušti.

Waterbury, Conn
Kaip ir kitais metais, mūs 

klebonas gavo iš miesto ma
yor© Frank Hayes leidimą 
daryti rinkliavą parapijos na 
šlaitynui palaikyti.

Taigi ir šiais metais tie na
šlaičiai turės progą ištiesti 
savo nelaimingas rankas į vi
suomenę, prašyti pasigailėji
mo — paramos iš geraširdžuj 
kurių Waterbury netrūksta-

Vakarienė-
Įvyko bendras rengėjų su

sirinkimas aptarti visus rei
kalus ir programo mūsų 
gerb. klebono pagerbtuvių va 
karienėj, kuri įvyks šį sek
madienį — Rugsėjo 16 d., pa
rapijos salėj-

Iš rengėjų pranešimų pa
sirodė, kad rengiamasi labai 
rimtai ir begalo sėkmingai. 
Daugiausia dirba šerif. Ja- 
nušaitis, Zalijauskienė, M 
Kašėtaitė, Brogienė, Dabaus- 
kienė ir kt-

Programa prasidės iškil
mingomis šv. Mišiomis bažny
čioje; poto visi kiti įvairu
mai ir malonumai-

Rochester, N. Y.
Rochester Lietuvių Demok

ratų piknikas, Scheutzen 
Parke, praėjo didžiausiu pa
sisekimu. Piknike dalyvavo 
tūkstančiai senų ir jaunų lie
tuvių ir daug žymių miesto 
ir apskrities demokratų vir
šininkų- Visi pasakė trumpas 
kalbas-

Pikniko vyriausiame komi
tete buvo : Juozas Rickis, J. 
Capas ir Jonas Morkūnas-

Komiteto nariai: P-nios: 
Norkeliūnienė ir Vilimienė; 
A- Butrimas, P. Svetikas, J. 
Levickas, P. Devonis, F- Gry_ 
baitis, J. Kavoliunas, M- Bar 
tūlis, A- Vaitonis, S. Valiuke
vičius, V- Butrimas, S. Kaza
kevičius, I. Vilimas, A- Mas- 
tauskas, M- Budris, M. Veze- 
lis, J- Sukis, P. Rimkus, A. 
Balaisis ir A- Sturgis.

Rochester lietuviai demo
kratai privalėtų neužmiršti 
sekančių kandidatų: senato
rius James Duffy ir George 
Kelly, assemblyman Joseph 
DeFede, district attorney 
Godman Sarahan, sheriff 
John Maliy, County purshas- 
sing agent John Henner, co
roner John Menges-

Goodman Sarachan yra jau 
nas ir gabus advokatas, gi
męs Vilniuje- Yra didelis lie
tuvių prietelis.

Joseph DiFede yra dar jau 
nas ir nepaprastai gabus as
muo, gimęs Italijoje; lankęs 
University of Rochester ir 
nuoširdus Jono Morkūno mo
kyklos ir politikos draugas.
J. Rozga, K- Bernotas ir J 
Budreekas. Visi šaunūs mūsų 
draugystės nariai-

Vakaras baigėsi 12 vai-

LEGAL NOTICES
NOTICE is hereby given, that Li
cense No. A—10386 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 901 
Knickerbocker Ave, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premises.

BERNHARD MINNEMANN 
901 Knickerbocker Ave, B’klyn N.Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. A—7737 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 226 
Meeker Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ELSIE TONISSEN
226 Meeker Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer 
wholesalers License No. C—1280 has 
been issued to the undersigned to 
sell beer at wholesale under the 
Alcoholic Beverage Control Law, in 
the premises located at 341 That- 
ford Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings.

METRO BEVERAGE CORP. 
341 Thatford Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer 
wholesalers License No. C—'1016 has 
been issued to the undersigned to 
sell beer at wholesale under the 
Alcoholic Beverage Control Law, in 
the premises located at 118 Cook 
St Borough of Brooklyn. County 
of Kings.
. BUSHWICK DISTRIBUTING CO.

118 Cook St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer 
wholesalers License No. C—574 has 
■been issued to the undersigned to 
sell beer at wholesale under the 
Alcoholic Beverage Control Law. in 
the premises located at 392 Blake 
Ave.. Borough of Brooklyn. County 
of Kings.

MAX SHOENFELD
392 Blake Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer 
wholesalers License No. C—1104 has 
been issued to the undersigned to 
sell beer at wholesale under the 
Alcoholic Beverage Control Law. in 
the premises located at 1105 Myrtle 
Ave.. Borough of Brooklyn. County 
of Kings.

Excellent Beer Distributors Inc. 
1105 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6151 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 3239 
Fulton St., Borough of Brooklyn.

County of Kings, to be consu
med on the premises.

AUGUST RECHNER 
3239 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6071 has been issued 
to the undersigned to sell beej^ at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 282 
Knickerbocker Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be 
consumed on the premises.

HAROLD BRANDT
282 Knickerbocker Ave B’klyn N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6393 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 373 
— 9th St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BROOKLYN 60 CLUB, Inc.. 
373 — 9th St., Brooklyn. N. Y. 

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—113 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 889 
Carroll St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

Sam Spatz
889 Carroll St.. Brooklyn. N.Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. RW-2674 has been issued 
to the undersigned to sell beer and 
wine at retail under section 132-A 
of the AĮcoholic Beverage Control 
Law at 727 Wythe Abe., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises. 
Theodore Kurylas and

, Peter Yaremko 
727 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li- 
cense No. RW-2690 has been issued 
issued to the undersigned to sell 
beer and wine at retail under sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1629 Bath Ave. Bo
rough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the pre- 
misos

HELEN LANEGAN
1629 Bath Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6369 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 2258 
Pitkin Ave. Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DONATO BUGLIONE, 
2258 Pitkin Ave., Brooklyn, N Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6315 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 273 
State St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES SHIELDS 
Shield’s Assembly Rooms

273 State St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—5694 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 291 
Van Brunt St., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GLORIA LUNCH. Inc.
291 Van Brunt St. B’klyn. N. Y

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6521 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 331 
Smith Str., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

A. INGENTTO
331 Smith St., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—2628 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at oil 
Hamilton Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VITO TADESCO
511 Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6265 has been issued 
to the undersigned to sell bep" 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 239 
Irving Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES MACK,
239 Irving Ave., Brooklyn. N. Y.

Žinoma, Berlyno valdžia nė 
ra tokia neatsargi, kad vi
siems šitiems darbams duotų 
pinigus savo vardu, — Vokie 
tijos biudžete nerasi lėšų, skir 
tų priešlietuviškai propagan
dai Klaipėdos krašte- Pinigai 
duodami aplinkiniais keliais. 
Tam reikalui vokiečiai turi su 
darę visą eilę organizacijų. 
Pavyzdžiui, Vokiečių rytų s- 
ga ir kitos. Ir šioms organiza 
cijoms vokiečių valdžia atvi
ru biudžeto keliu pinigų ne
duoda, jos šelpiamos šitokiu 
būdu. Sakysime, kreipiasi į 
tokį ar kitokį pramonininką 
ar bankininką; jeigu duosi 
tokiai organizacijai tiek ir 
tiek lėšų, tai tokių ir tokių 

palengvinimų savo bizniui 
gausi iš valstybės. Valstybė 
biznieriui duoda ’’palengvini 
mų”, o biznierius ’’aukoja” 
organizacijai pinigus, kuriuos 
ji jau atiduoda Klaipėdos 
krašto vokietinimo reikalams. 
Oficiališkai vokiečių valdžia, 
atrodo., nė cento neduodanti 
Klaipėdos kraštui vokietinti, 
bet iš tikrųjų lėšų plaukimas 
į Klaipėdos kraštą jos pačios 
tvarkomas-

Klaipėdos krašte viso šio 
priešlietuviško ir priešvalsty
binio darbo priekyje stovi vo 
kiečių generalis konsulas- Jis 
tvarko visą propagandą, jis 
duoda įsakymus ir nurody
mus, kaip krašto vokietinto- 

jai turi laikytis ir ką jie turi 
daryti. Tai yra net jau oficia 
liškais dokumentais įrodyta, 
ir prašyta, kad dabartinis kon 
sulas išsikraustytų iš Lietu
vos, bet Berlyno valdžia jo 
demonstratyviškai neatšau
kia! Ir suprantama, išvažiuos 
vienas konsulas, jo vieton at
vykęs kitas varys tą patį dar
bą. Čia ne asmenų dalykas, 
čia vokiečhj politikos esmė, — 
ir kam dar Vokietija lėšas 
mėtys asmenims kilnoti iš vie 
tos į vietą, jeigu savo politi
kos ji vis tiek niekada nepa
keis !

Vokiečiai per savo šnipus 
ir agentus gązdina klaipėdie
čius, skleisdami apie Lietuvą 

biauriausius šmeižtus. Esą 
Klaipėdą vokiečiai greitai už- 
imsią ir visiems, kurie palaiko 
Lietuvą, kurie yra ištikimi 
Lietuvos valstybei, kurie va
dina save lietuviais, tada bū
sią blogai. Lietuviai labai ge
rai žino, koks žvėriškas yra 
vokiečių kerštas!

Vokiečiai ir šiandie dar te
bešeimininkauja Klaipėdos 
krašte, tebevaro priešlietuvi- 
šką darbą. O kai kartkartė
mis jie yra draudžiami, jie 
tuomet visame pasaulyj suke
lia prieš Lietuvą tokį nežmo
nišką triukšmą, ked net ste
bėtis reikia, iš kur jie tiek pi
ktybės tik ir ima!

Grūmoja jie Lietuvai karu, 

suburia ginkluotas gaujas Lie 
tuvos pasienyj, grūmoja ūki
šku spaudimu, šmeižia ir der 
gia Lietuvą be jokios sąžinės, 
be jokio saiko, be jokios gė
dos! Dieną ir naktį jie tebe- 
tyko išplėšti Lietuvai tą nu
kankintą Lietuvos žemelę — 
Klaipėdos kraštą!

Klaipėdos kraštas dar toli 
nebaigtas vaduoti iš vokiečių 
jungo, dar sunki ir atkakli 
del jo kova su vokiečiais teks 
mums pakelti! Vokiečiams i- 
tin tasai kraštas rūpi, nes jo 
sutapimas su Lietuva griauna 
visas vokiečių viltis apie Lie
tuvos pavergimą, dar kry
žiuočių galvose prasidėjusias!
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| VIETOS IR APYLINKĖS ŽINIOS
MASPETH, N. Y.

•> ■

Bazaras Bus Didelis
Visos draugijos susiorgani

zavo parapijiniam bazarui, 
kuris bus šio mėnesio 22—30 
dienomis. Draugijų komitetai 
turėjo savo bendrą susirinki
mą rugs. 13 d-, visi pasiskirs
tė darbais. Kasdien (per visas 
9 dienas) bus šokiai ir trum
pa programa- Programa bus 
pranešta ’’Amerikoj” ir per 
radio WMBQ-

— Moterų Sąjungos pikni
kas praeitą sekmadienį buvo 
pasekmingas- Liko pelno virš 
šimtas dolerių.

— Adomas Balutis sunkiai 
serga Cancer Institute Wel
fare Island.

— J- ir V. Birgelai pirma
dienį turėjo Card party para
pijos naudai- Būrys vyrų pa
silinksmino ir parėmė parapi
ją. Tai antrą kartą Birgelai 
paruošė pramogas savo na
muose del parapijos.

— Juozas Varnaitis išvyko 
mokytojauti Marianapolio ko 
legijoj, Thompson. Conn.

— S- L- A. 250 kuopa tu
rės pikniką šį sekmadienį pa
rapijos sode. Pelnas parapijai

— Tretininkių šventėje rug 
sėjo 17 d- — Šv. Pranciškaus 
Žaizdų, — mišios bus 8 val
su palaiminimu-

—■ Choras ruošiasi prie di
džiulio koncerto ir teatre 
ris bus Lapkričio mėnesyj.

’’SURPRISE SHOWER” 
PUOTA

Antrad rugsėjo 4 d- 1934, 
vakare pas Laukaičius, 5856 
Hill St., Maspethe, surengta 
puiki Surprise Shower, Patri 
ei jai Kučinskaitei, kuri 8 rug
sėjo ištekėjo už Ant- Aleksiū- 
no. Dovanos Patricijai buvo 
nepaprastos ir brangios- Iš 
’’Shower” pavirto į vakarą, 
į didelę puotą, nes vėliau su
sirinko Ant. Aleksiūnas, pa
broliai ir kiti draugai- Atsi
lankė gerb. kun- J. Balkūnas 
ir kun. John L. Mahoney, ku
ris savo maloniu balsu padai-

navo keletą dainų, skambi
nant p-lei Margaret Laukai- 
tei. Margaret ilgą laiką drau
gavo su Patricija, tapo jos 
’’maid of honor”, ir šiame pa
rengime jos mamytė, seserys 
Ona (Klasčienė) ir Marijona 
pasidarbavo ir svečius gražiai 
pavaišino- Svečių buvo netoli 
50. Jaunavedžiai Aleksiūnai ir 
Kučinskai, dėkoja p- Laukai
čių šeimai ir visiems drau
gams. Iš moteriškų buvo: Pa
tricija Kučinskaitė, Betty Ku
činskaitė. H. Yocis, H- Zabels, 
ki, Anna Phylis, Olga Brady, 
R. Niedzinskaitė, Alice Mic- 
kaitė, Charlotte Snell, Manda 
Fagan, Mary Bennett, Mrs- L. 
McNichols, Ona Klasčius, Jr-, 
Marijona ir Margaret kaukai
tės, P-nia Kučinskienė ir Ona 
Laukaitienė. Kitų pavardžių 
neteko paimti. Rep.

C. BROOOKLYN, N. Y.

Sekm. rugs- 9 d- įvyko ben
dras Moterų Sąjungos 35 
kuopos ir Vaikelio Jėzaus 3 
skyriaus bendras susirinki
mas, kuriame išrinkta komi
sija bendram vakarui rengti 
lapkričio 11 , 1934- Tą vaka
rą dovanomis pažadėjo rem
ti : M. Tamošaitienė, O- Liau 
danskienė, A- Brangaičiūtė, S. 
Jakupčioniūtė, M. Brangai- 
tienė — abiejų draugijų pir
mininkė.

Šis vakaras tikrai bus įdo
mus, nes stropiai ir išanksto 
jam pradėta ruoštis-

LIETUVIŲ RADIO 
PIKNIKAS

Turėjęs įvykti lietuvių ra
dio piknikas rugsėjo 3 d- ati
dėtas rugsėjo 15 dienai — še
štadieniui. Bus storiausių ir 
ploniausių moterų kontestas, 
storų vyrų lenktynės ir graži 
radio jaunuolių choro progra
ma. Bus perstatoma radio sto
tis su visais prietaisais- Ra
dio orkestras gros lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius. Pik
niko pradžia 2 vai- p. p. Šokiai 
prasidės 4 vai- p. p. Visi kvie
čiami atsilankyti ir tuo parem 

ti lietuvių radio programą, 
kurią veda J. Tarnas kas ry
tą 10:30 ir Penkt- 7 v. v. iš 
stoties WMBQ-

RENGIA ŠOKIUS KAS 
TREČIADIENIS

Pradedant rugsėjo 19 d. 
Apreiškimo Pan. Šv- parapijos 
salėje Lietuvos Vyčių 41 Vy
tauto kuopa rengia šokius su 
įvairiais pamarginimais kiek
vieną trečiadienio vakarą- Šo
kiams grieš žinomas A. Jeza- 
vito radio orkestras. Kiekvie
ną savaitę bus skirtinga pro
grama ir įvairios dovanos- Vi
sas pelnas nuo įžangos eina 
parapijai. Pradžia 8 vai- va
kare. Rengėjai daro visas pa
stangas, kad padarius šias 
pramogas įdomias ir smagias.

LIETUVIAI NELAIMĖJ

Sekm- rugs- 9. kai vieni Pa- 
tersono lietuviai žuvo automo
bilio nelaimėj, tai kiti Brook-! 
lyne irgi buvo arti to. KadanJ 
gi Apreiškimo parapijos pik
nikas buvo toks smagus ir di
delis, tai, matyt, nelaimė trau 
kė kaikuriuos dalyvius jį pa
likti ir važiuoti ant ’’raido”. 
—- Kazys Dailidėnas (iš Whi
te Plains. N. Y) jo brolis Pe
tras (Brooklyn, N- Y.) ir Vla
das Juška, Jr., (Brooklyn, N- 
Y.) automobiliu važiavo į 
Curtis Field. Važiuojant per 
Long Island City smarkiai su
sidūrė su kitu automobiliu- 
Laimė, nė vienas neužmuštas, 
nors K. Dailidėno automobi
lis subyrėjo į gabalus. Nuve- 
žus į St. John’s ligoninę, su
teikta pagalba ir paleisti į 
namus. Ligoninėj palikta tik 
antrojo automobilio keleivė— 
moteris- Tačiau dar nežinia, 
kaip bus su K- Dailidėnu ir 
VI. Juška. Atsipeikėję po su
trenkimo, jie jaučiasi labai 
blogai. VI- Juška išvežtas į 
St- Catherine, ligoninę. Rep.

PARENGIMAS
Moterų Sąjungos 24 kuopa 

š- m. lapkričio — Nov- 17 d- 
rengia linksmą vakarą Apreiš 
kimo Pan. Šv. par. salėj. ”Vy 
tauto Vaidylų Ratelis” vai
dins labai juokingą komedi
ją, po to bus šokiai. Plačiau 
apie šį nepaprastą parengimą 
bus pranešta vėliau-

LIETUVIU RADIO IŠ STO
TIES WMBQ (1400 kc).

’’Amerikos” radio progra
mos kas penktadienio rytą 
10:15 iš stoties WMBQ.

J. Dumčiaus pirmadienių 
vakarais 7:30 ir šeštad- ry
tais 10:15.

J. Ginkaus kas šeštad. rytą 
10:30-

V- Matusevičiaus kasdien 
10 vai. rytą ir ketvergų va
karais 8 vai.

J. Tarno kas rytas 10:30 ir 
penktadieniais 7 vai- vak-

TARPTAUTINĖS KALBOS

Teko pasikalbėti su keliais 
dalyviais Apreiškimo parapi
jos gegužinėj apie tarptauti
nes kalbas- Čia paduodu jų 
visą 12. Šių kalbų, kurios 
stengias visų šalių piliečiams 
teikti kalbą, kuria kalbėdami, 
visi supranta viens kitą. Jos 
yra: ’’Volapuk” (1879), iš
rado Johanu M. Schleyer, Vo 
kietijoje; ’’Esperanto” 
(1887) išrado Dr. L- L- Za- 
menhoff, gimęs Balstogėje, 
tuolaik. Rusijoje (ši kalba 
daugiausia dabar vartojama), 
’’Spelin” (1888) ir ’Myrana’ 
‘(1889) išrado J. S- Kempten 
Vokietijoje; ’’Mondolingue” 
(1890) nežinoma kieno; ”U- 
niversala” (1893) išrado Eu
gene Heintzeler, Vokietijoje; 
’’Kosmos” (1894) išrado Eu
gene A. Landau, tautybė neži
noma ; ’ ’Novilatin ’ ’ (1895) 
išrado E- Beerman, Vokieti
joje; ’’Idiom Neutral” (1902) 
išrado M- Rosenberger, Rusi
joje; ”Ro” (1906) išrado 
kun. E. F- Foster, Marietta, 
Ohio.; ”Ido” (1907) igšalvo- 
ta tarptautinės kalbininkų 
draugijos, taipgi yra šios dr- 
jos kuopa Amerikoje ’’The 
Ido Society of America” į- 
steigta 1923 m. antrašas Fred 
Krafft, 488 Abbott Ave., Rid
gefield, N- J-, taipgi yra kita 
Amerikoje išrasta tarptautinė 
kalba ’’Anglie” (1930) Prof. 
R. E. Zachrisson, pagrindas 
šios pastaros kalbos remiasi 
ant daugiausia vartojamų žo
džių anglų kalboje.

Jonas M. Dumčius. •

NEW YORKO ĮDOMYBĖS

— Už leidimus degtinę ir 
vyną pardavinėti New Yorke 
jau surinko apie $10,500,000.

— New Yorko mieste dau
guma vyno, degtinės, net ir 
alaus pardavėjų nebeatnauji
na savo leidimų, nes sako ne
labai tas biznis beapsimoka-

— New Yorko mieste gali
ma išgirsti viso civilizuoto 
pasaulio kalbų ir beveik visų 
kalbų laikraščių galima gan 
ti. Pietinėje miesto dalyje 
daugiausiai apsigyvenę žy
dai. Ch.atam apskrityj gyve
na kiniečiai. Tarp Chambers 
St. ir Park Row daug gyve
na ispanų. Armėnai apgyve
nę vakarinę dalį. Kitos tau
tos išsisklaidę po visą mies
tą.

—New Yorke airių yra dau 
giau negu mieste Cork, Airi
joj ; daugiau rusų, negu mie
ste Kijeve, Rusijoj, daugiau 
vokiečių, negu mieste Kiel; 
daugiau lenkų, negu Kroku- 
ve, daugiau italų — negu 
jų yra Florencijoj.

—■ New Yorko pašto meti
nės įeigos yra $64,000,000. Čia 
perleidžiama 12,000,000 laiš
kų, 135,000 registruotų laiš
kų; 300,000 svarų laikraščių; 
60,000 Parcel Post ir tam dar 
bui atlikti yra samdoma 
18,000 . darbininkų.

—• New Yorko gyventojai 
išnaudoja 936,000,000 galonų 
vandens kasdieną, apie 142,- 
000 ‘geležinkelio vagonų viso
kių daržovių atvežama mie
stan, kurias 1,722,954 šeimy
nos su 7,293,396 narių jas su
valgo.

— New Yorko miestas šel
pimui bedarbių 671,866 šeimy 
nų išeleidžia $70,000,000 me 
tams.

VYKSTANTIEMS Į
LIETUVĄ.

Jei vyksta! Lietuvon ar no
rite keliauti kur kitur, kodėl 
nesikreipiate į ’ ’Ameriką ’ ’ ? 
Mes parūpinsime Jums visus 
kelionei reikalingus dokumen 
tus sąžiningai ir greitai. Krei
pkitės :

’’AMERIKA”
423 Grand Street, 

Brooklyn, N- Y-

* Maspetho Lietuviu Parapijos *
BAZARAS - Rugsėjo-September 22 - 30 d.

Kasdien šokiai ir dainų programa. Pelnas bažnyčios statybai.
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VYČIAI VEIKIA
LEGAL NOTICES

= Tel.: STagg 2-2306 ‘

Sekmad-, rugsėjo 9 d., Pe
ter’s Restaurante įvyko Šv- 
Jurgio parapijos Vyčių 49 kp. 
Komunijos pusryčiai. Vyčiai 
ir parapijos jaunimas skait
lingai ėjo prie Šv. Sakra
mento per 9 vai- mišias- Po 
tam visi nuvyko į Peter’s re
staurant, kur buvo priruošta 
tikrai skanūs pusryčiai.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—5942 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage. Control Law at 955 
Lafayette Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALEXANDER REŽGENIS 
955 Lafayette St., Brooklyn, N.Y.

NOTICE is herebv given that Li
cense No. A-10297 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 270 
Jamaica Ave, Boroughof B’klyn, 
County of Kings, to be consumed 
off the premises.

PATE DEL. INC., 
270 Jamaica Ave , Brooklyn. N. Y.

N- Y- ir N. J. Dvasios Vadas, 
perstatytas program© garbės 
vedėjas, išpildė savo rolę su 
didžiausiu pasisekimu. Prog
ramų! prasidėjus pirmiausia 
prašneko kun. A. Petrauskas- 
Jis linkėdamas Vyčiams ge
riausios kloties, ragino visą 
parapijos jaunimą prisirašyt 
prie parapijos Vyčių- Po tam 
kalba kun. K- Paulonis. Kun. 
Paulonis tikrai parodė savo 
malonumą ir gerą širdį Vy
čiams- Jis taipogi išreiškė no
rą, kad daugiaus parapijos 
jaunimo prisirašytų prie para 
pijos organizacijų, ypatingai 
prie vyčių. Jis ragino kad visi 
dirbtumėm kartu kaip vienas, 
nes tik tada, galės būt pasi
sekimas. Dalyvaujantis jauni 
mas tikrai parodė sutikimą 
su kun- Paulonio idėja ir kal
bą palydėjo rankų plojimu 
net 5 minutes-

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6193 has 
to the undersigned to 
retail under section 76 
holic Beverage Control 
Franklin Ave., Borough 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.
BEN MARGOLIS & SOL KRAMER 
842 Franklin Ave., Brooklyn, N.Y.

been issued 
sell beer at 
of the Alco- 
Law at 842 

of Brooklyn.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6228 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 1140 
Manhattan Ave, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ŽYGMONT TYLL
1140 Manhattan Ave B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6328 has been issued 

the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 137 
Hegeman Ave., Borough ofB’klyn, 
County of Kings, to be consu, 
on the premises.
FRANK WHITE & HYMAN WHITE, 

137 Hegeman Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6251 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 507 
Vandervoort Ave, Borough of B’klyn 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEFAN CUKIERSKI
507 Vandervoort Ave., B’klyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6269 has been issued 
to the undersigned to 
retail under section 76 
holic Beverage Control 
— 15th Ave., Borough
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

Vincent Papa, 
(Checker Board Tavern) 

6924 —■ 15th Ave., Brooklyn. N.Y.

sell beer at 
of the Alco- 
Law at 6924 
of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Li
cense oN. B—5949 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 101 
Nassau 
County 
on the 
Adolph

Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed 

premises.
Stuke &

Oscar Hoeninghausen, 
101 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Li

cense No. B—2114 has 
to the undersigned to 
retail under section 76 
holic Beverage Control 
Marcy Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LITHUANIAN ATHLETIC CLUB 
168 Marcy Ave., Brooklyn. N. Y.

been, issued 
sell beer at 
of the Alco-
Law at 168

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—5092 has been issued 
to the undersigned to 
retail under section 76 
holic beverage Control 
Pitkin Ave., Borough 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DORA ROSENBERG 
2080 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

sell beer at 
of the Alco- 
Law at 2080 
of Brooklyn,

NOTICE is herebv given that Li
cense No. B—6365 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 261 
Driggs Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOM, Inc.,
261 Driggs Ave., Brooklyn. N . Y.

NOTICE is herebv given that Li
cense No. B—6217 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 471A 
— '5th 
County 
on the

Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed 
premises.
ANDREW FARRELL 

New Deal Tavern
471A —■ 5th Ave.. Brooklyn. N. Y.

Kalbėjo ir Jonas Vainis, 
Vyčių N. Y. irN- J- apskričio 
organizatorius, Bertha Broš- 
kiūtė, raštininkė New Yorko 
12 kuopos

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B-6117 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 7112 
—■ Bay P’way. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.
Delico, Inc., (M. & z. Delicatessen) 
7112 Bay P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that Li
cense No. B—6488 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 32 
Ten Eyck St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER KAPISKAS
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Į PALOCIUS SALDAINIU
= KRAUTUVĖ =
E GERIAUSIOS RŪŠIES :
jj Lengvi užkandžiai, kave, arbata, Hot Chocolate s
E Pietūs išanksto susitarus. :
E AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš i 
E geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: :
E * J. GINKUS, =
E 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. :
"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniciiiiiiiiiiiriniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminf

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Tel. STagg 2—0783 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
107 Union Avenue, Brooklyn, N. Y

Tel.: STagg 2—5043 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, I ne.
BIELIAUSKAS

GRABORIUS LR BALSAMUOTOJAS
Brooklyn, N. Y.660 Grand Street,

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC
ALEKS. RADZEVIČIUS

GRABORIUS
Priešais Apreiškimo Bažnyčią

Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam
402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

Pirmininkas Pr- Raugalas 
užbaigė kalbas dėkojant vi
siems kalbėtojams ir raginant, 
kad Vyčiai laikytųsi prie dar
bo sulig savo obalsio žodžių, 
’’Dievui ir Tėvynei” Po to 
prasidėjo linksmoji dalis pro
gramos, kurią išpildė Frances 
Garry ir Louis- Vago, dainin. 
kai, ir Bill Cody ir Philip Cul- 
kins, šokikai- Programą atli
ko gana gerai.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—5328 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 2405 
—■ 86th St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the nremises.

LOUIS LEVINE 
2405 - 86th St , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. A—'10534 has been issued 
to the undersigned to 
retail under section 75 
holic Beverage Control 
Ft. Hamilton P’way.
Brooklyn, County or Kings, to be 
consumed off the premises
Mark Orenstein & Irving Richards 
7123 Ft. Hamilton P’kway

Brooklyn, N. Y.

sell beer, at 
of the Alco- 
Law at 7123 
Borough of

NOTICE is herebv given that Li
cense No. B—5774 has been issued 
to the undersigned to sell beer at i 
retail under section 76 of the Alco- I 
holic Beverage Control Law at 6024 . 
— 8th Ave.. Borough of Brooklyn. [ 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ISRAEL FELTSCHER 
Brilliant Coffee Shop 

6024 — 8th Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that Li
cense No. A—10268 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 237 
Meeker Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
off the premises.

J. SCHNELLER
237 Meeker Ave. Brooklyn N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y

Visi skirstėsi į namus paren 
girnų tikrai patenkinti. Garbė 
komitetui, kurs priruošė šį pa 
rengimą- Komitetas — K- Fo- 
gelmanas, J. Brangaitis ir A. 
Barasnevičius-

NOTICE is herebv given that Li
cense No. A—1647 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 795 
Washington Ave, Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MAX MINKOFF
795 Washington Abe. B’klyn. N. 'Y.

NOTICE is herebv given that Li
cense No. A—6340 has 

the undersigned to 
retail under section 75 
holic Beverage Control 
Flatbush Ave. Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ALBERT SPECKMANN
1470 Flatbush Ave., B’klyn. N. Y.

been issuer 
sell beer, at 
of the Alco- 
Law at 1470

SAVININKAS—A. SHRUPSK1S
Gera Duona—žmogaus Sveikata

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tik
rą Lietuvišką Duoną. ’’GARSO” KEPTUVĖ kepa geriausią Lietu
višką Duoną, Keiksus ir Pyragaičius vestuvėms ir kitokiems po- 
kiliams. Siunčia ir į kitus miestus.
68 So, 2nd Street, Brooklyn, N. Y

Špilka.

MYRON KORYKORA
BROOKLYNE

NOTICE is herebv given that Li
cense No. A-10161 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 35 
Cranberry St. Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consume 
off the premises.

ELIZABETH FITTER
35 Cranberrv St., B’klyn. N. Y.

NOTICE is herebv given that Li
cense No. A—8832 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 203 
Engert Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOHN STENDER
203 Engert Ave., Brooklyn. N. Y.

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?
Dėlto, kad yra patentuota Suv. Valstijose, ilgai nepasensta ir 

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

Žinomas ukrainiečių chor
vedys — muzikas Myron Ko- 
rykora iš Philadelphia persi
kėlė į Brooklyną nuolatiniam 
gyvenimui. Jis čia atidaro 
mokyklą vaikučiams po 189 
Grand St., kame 
vaikai 7—14 m-,
mokytis muzikos ir balsą la
vinti. Žvalgas.

NOTICE is herebv given that Li
cense No. A—9667 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 582 
Evergreen Ave , Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENRY E. NICKELSEN
582 Evergreen Ave.. Brooklyn, N.Y.

NOTICE is herebv given that Li
cense No. A—2845 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 491 
Bainbridge St., Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MORRIS NORDHEIM 
491 Bainbridge St. Brooklyn, N.Y.

Sveikata — didžiausias tur
tas pasauly.
Kas nori Kauno duonos, gali 
gauti i stubas Brooklyne.

Kreipkitės adresu:

priimami 
norintieji

NOTICE is herebv given that Li
cense No. A—8247 has been issued 
tn the undersigned to sell beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 1698 
Flatbush Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOHN BANCEROWSKI 
1698 Flatbush Ave. B’klyn. N. Y.

NOTICE is herebv given that Li
cense No. A—10875 has been issued 
to the undersigned to f-’’ beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 56 
New York Ave, Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENRY VON DEP. REIDT 
56 New York Ave, Brooklyn. N.Y.

JONAS MIKOLAITIS
380 So- 3rd Street, 
Brooklyn, N. Y.

Jei norit gauti į kitus miestus ar farmas, kreipiktės:

1920 7th Ave., Watervliet, N. Y
N. MASENAS BAKING CO.
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APREIŠKIMO PAR. PIKNI
KAS

Rūgs- 9 d. Klasčiaus Parke, 
Maspethe, įvyko Apreiškimo 
parapijos metinis piknikas.

Tą dieną oras pasitaikė ne
paprastai gražus ir šiltas. 
Žmonių prisirinko pilnas, par
kas, pilna svetainė ir todėl 
pasisekimas pikniko buvo ne
paprastai gražus-

Kaip jau buvo pranešta, 
kad šiame piknike bus renka
mi karalius su karaliene, tai 
taip ir įvyko. Karaliaus garbė 
teko parapijiečiui — ponui 
Andrišiūnui, gi karalienės — 
poniai Stagniūnįęnei, Buyo tai 
graži porūj kada svetainėje 
matšėvo apsitaisę ’ ’karališ
kais” rūbais tarpe publikos. 
Kleb. Pakalnis matyt buvo 
labai patenkintas ir linksmai 
juokavo su parapijiečiais-

Žmonių, kurių buvo apie 
3,000, nuotaika buvo kuoge- 
riausia- Tik vienas nesmagu
mas su pono Klasčiaus parku, 
tai kad jis jo negali apsaugoti 
nuo visokių valkatų, kurie ir 
tvoras jam laužo ir daug daro 
nesmagumų piknike daly
viams, juos puldami ir šmeiž
dami- Argi p. Klasčius negali 
ką nors tuo klausiniu nuveik
ti ir tuos nenuoramas suval
dyti.

Piknikas davė parapijai 
gražaus pelno-

Buvęs.

PARAPIJOS TEATRAS IR 
ŠOKIAI

Sekm. rugsėjo 23 d- Aprei
škimo Pan- šv. parapijos salė
je, Liet. Vyčių 41 Vytauto 
kuopa ir šv- Rožančiaus dr.ja 
rengia gražų teatrą ir šokius.

Lietuvos Vyčių N. Y- ir N. 
J- apskrities dramos ratelis 
perstatys paskutinį kartą du 
veikalu: ’’Atgaila” ir kome
diją ’’The Red Lamp”. Po vai 
dinimui seks šokiai. Pradžia 
6 vai- vakare. Taipgi bus per 
statymas ir vien tik vaikams 
3:30 vai- po pietų, kur įžanga 
bus tik 15c.

Kadangi visas pelnas eis 
Apreiškimo bažnyčios atnau
jinimui didžiojo altoriaus, tai 
rengėjai tikisi, kad visuomene 
ir parapijiečiai, šį parengimą 

nuoširdžiai parems.
A. J- M.

PADIDĖJO CHORAS

Ilgametė Karai. Angelų pa_ 
rap. choristė M. Želvienė su
silaukė gražaus ir sveiko sū
nelio. Motina sveiksta, o sūne
lis lavina balsą- Taigi choro 
ved- P. Dulkė džiaugiasi, kad 
jo choras vienu asmeniu pa
didėjo. Rep.

LEGAL NOTICES
NOTICE is hereby Riven that Li

cense No. B—5576 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 7 
Dean St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY MORGAN
7 Dean St. Brooklyn. N. Y. 
NOTICE is hereby given that Li-

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6176 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 343 
Broadway. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MIKE LOYTCH
348 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—5458 has been issued 
to the undersigned to sell Taeer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 299 
Bedford Ave. Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MURRAY KERZNER
299 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6105 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 26A 
Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

Whitehouse Delicatessen, Inc.. 
26A Sutter Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—425 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic leverage Control Law at 85 
Johnson St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM GOLDEN
85 Johnson St.. Brooklvn. N. Y. i

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—'j533 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 1906 
Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.
Marx Delicatessen & Lunch. Inc., 

1906 Avenue M, Brookly.n N. Y.
NOTICE is hereby given that Li

cense No. B—5470 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 4228 
— 10th Ave.. Borough of Brooklvn. 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.
David Sheinman & David Geduld. 
4228 — 10th Ave.. Brooklvn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6172 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 743 
Washington Ave., Borough of B’klyn 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ST. JOHN’S LUNCH BAR 
743 Washington Aoe. Brooklvn. N.Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—5749 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 473 
Bergen St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BERGEN PURE FOOD. INC.
473 Bergen St.. Brooklvn. N. Y
NOTICE is hereby given that Li

cense No. B—6091 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 118 
Johnson St.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTOINETTE BARBARUILO 
118 Johnson St.. Brooklvn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6047 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 48 
Nassau St... Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

Louis Van Der Langenbergh.
48 Nassau St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is herebv given that Li
cense No. B—6O’>4 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 119 
Wyckoff Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN RYAN
119 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6170 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 253 
Johnson Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

Helen Naeger George’s Lunch. 
253 Johnson Ave., Brooklvn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6089 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 3449 
Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER GARŠVA 
3449 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that Li
cense No. B—6342 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 8503 
— 18th Ave.. Borough of Brooklyn, 
Court tv of Kings, to be cons'.' 
on the premises.

GEORGE MANIS 
8503 - 18th Ave., Brooklyn. N. Y.

Savaitraštis ’’Amerika” yra 
Lietuvių gyvenimo draugas 
Pasikvieskite jį į namus 

’’Amerika metams tik $1.50

VESTUVININKAI 
TĖMYKIT

Naudokitės Proga
Vestuvės, kurios išan- 

ksto užsisakys imtis pa
veikslus mano studijoj 
gaus visų tuziną 

vestuvės paveikslų už 
pusę tuzino kainos. Bū
tent: Užsimokėję už pu
sę tuzino gausit visą tu
ziną. paveikslų.

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

65-23 Grand Avenue 
Maspeth, N. Y.

(Prieš Mount Olivet ka
pines.

Tel.: JUnipex 5-0259

I
 Tek: STagg 2—7177 ?

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 5
ADVOKATAS S

219 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y. ?Williamsburgh Bridge Plaza
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Į GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS | 
I J. P. MACHULIS I

REAL ESTATE & INSURANCE i
I 8856 85th Street, Woodhaven, N. Y.

(Prie pat Forest Park stoties) =
Notary Public Tel.; Virginia 7-1896 Į

Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, į 
išnuomuoja kambarius ir sukolektuoja renčias. Taipgi Į 
apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa- Į 

Ė vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę. į

/ .t.tu.1- . ............. r 1 .................. ■

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 Berry Street

VALANDOS 
12—2 p. p. 

6—8 vak.
Tel. Evergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK
. 1161 No. 6 Street

VALANDOS 
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 

Šventadieniais susitarus 
TC|. Evergreen 8-9229

Dr. Ed. W, Žukauskas
1114 Foster Avenue

VALANDOS 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

» Ir pagal sutarti 
Tel. Mansfield 6-8787- — .

' DR. A. PETRIKĄ
k (DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4 Street
* 3- į

VALANDOS 
9—12 ryte 
1—8 vak.

Penktadieniais uždaryte
> Tel. Stagg 2-9105

1 "

Dr. Bladas K. Vencius 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 Grand Street

VALANDOS 
9—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryte 
Tel. Stagg 2-0706 

Nfemų, Republic 9-804(1} 

......—............

Phone EVergreen 8-J0494

DR. H. MENDLOWITZ
252 Berry Street. Brooklyn. N. Y.

Valandos;
I i k 7 4 P X4Trečiad. ir šeštad. 6?iki 7:30 P.M. Flatbush Ofisas
Sekmad. 10 iki 12 A.M. 2220 Avenue J

uiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiHiiiiiiiiiiiiiinmiiiiii

= Tel.: BRyant 9-7763 |

Į CLEMENT VOKETAITIS I
LIETUVIS ADVOKATAS =

| 113 W. 42nd Str., New York City 1
"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF

GRAND PARADISE BALL ROOMS
Buvus GRAND ASSEMBLY

318 Grand St., Brooklyn, N. Y.
PUIKIAUSIOS SALĖS IR KAMBARIAI Šokiams, Susirinkimams 

Pasilinksminimams, Vestuvėms, Suėjimams
Telephone EVergreen 7-1123. Eleveitorius patarnauja

♦
Tel.: Evergreen 7-TTM ♦J

POVILAS GUSTAS j
—: G r a b o r iu s :— j

Išnuomojami automobiliai įvairiems reikalams
423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. j

lininiui iiiiiiiiiiiifiiiiiHiiniiiniiniiiiiifiiiiiiniiiiiiiii t lininiui nuiit iii*- 

| CLINTON PARKAS j 
E Tinka piknikams, Baliams, Koncertams ir visokiems^ 
5 parengimams. "Tepoilgo bus įrengta karūsėlis, sūpuoklės e 
= arklukai ir visoki prašmatnumia. Puikiausia ir linksmiau-E 
E šia vieta Brooklyne — Maspethe.
= Jonas Klasčius, Sav.
E Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.
eHiiHiiiiiiniiHHiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiHiiiniiniiiiiiiniiiiiiiniiiiiinii

SIGNS
(IŠKABOS)

JOHN SUBAČIUS Virginia 7-0903
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