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REFORMOS KLAIPĖDOS MOKYKLOSE

Iki šiol visame Klaipėdos* 
krašte buvo varoma vokečią 
agitacija labiausiai per mo-
kyklas: krašto mokyklos ir 
mokytoją sem. su mažom iš
imtim buvo vokiški lizdai, ku 
riuose dirbo svetimšaliai vo- 
kečiai, nemoką visai lietuviš
kai-

Bet tam pragaištingam dar
bui atėjo galas.1 Reizgio nau
joji Klaipėdos Krašto Direkto 
rija visomis jėgomis ir uolu
mu ėmėsi kurti kraštui nau
dingas mokyklas, pagrindinai 
peržiūrėdama mokytoją sąsta
tą Valstybės saugumo organą 
patraukti atsakomybėn mo
kytojai iš tarnybos jau paša
linti, kiti savo darbe apsilei
dę mokytojai įspėti ir iškelti 
į naujas vietas.

Visi mokytojai turės gerai 
mokėti valstybinę kalbą. Jie 
turės būti valstybiškai nusis
tatę ir sąžiningai eiti savo 
tarnybos ’pareigas- Kitaip nu- 
sistačiusiems mokytojams kra 
što mokyklose vietos nebus.

Klaipėdos mokytoju semina; 
rija ir pertvarkoma. Jau at
kelti prityrę mokytojai lietu
viai. Ją darbas ir įtaka tu
rės teigiamai veikti į jaunus 
mokytojus.

IŠ stojančią į seminariją mo 
kinią bus reikalaujama gerai 
mokėti lietuviškai- Seminari
joje auklėjimas bus tautiškai 
lietuviškas.

Iki šiol darbas mokyklose 
buvo tvarkomas pagal seną 
ir nevykusią programą. Todėl 
tuojau bus išleistos naujos 
krašto gyvenimo sąlygoms pri 
taikintos programos.

Lietuvos Vėliava Vidur
žemio Jūrose

Iš Kielio uosto išplaukęs į 
Genovą (įtalpoje) ’’Gerdos” 
laivas per dideles audras jū
roje, pateko į Gibraltarą. Šis 
laivas pirmas atnešė Lietuvos 
vėliavą į Viduržemio jūrą- 
Laivas priklauso klaipėdiš
kiams Preikšaičiams. Laivo į- 
guloje beveik visi lietuviai: 
kapitonas ir pirmasis šturma
nas yra vokečiai. Kapitonas 
Alfredas Warkalla yra prie
lankus lietuviams. Laivas iš 
Klaipėdos veža celiulozą.

STREIKO LAUKE 
NIEKO NAUJO

Prieš Labor Day prasidėjęs 
milžiniškas tekstilės darbinin
ką streikas tebesitęsia. Vie
nur kitur yra įvykę susirėmi
mą ir su nacionale gvardija;
nemažai yra sužeistą ir už
muštą. Daugiausia, žinoma 
nukenčia streikieriai — be
ginkliai- Darbdaviai pasiryžo 
streiką jėga ir skepais sulau
žyti : jie samdo kareivius ir 
policiją ir taip atidaro dirb
tuves. Bet streikierią galva 
Gorman tvirtina, kad darbda
viai tuo nieko nelaimėsią. Jis 
taipgi kaltina NRA adminis
tratorių Johnsoną, būk šis pa
dedąs streiklaužiams pietinią 
valstiją gubernatoriams, kur 
streikas išsiplėtęs Georgia 
valstijoj paskelbtas karo sto
vis. Apie 11,000 kareivią įvai 
riose vietose saugo atsidariu
sias audinyčias- Jei darbda-* 
viai ir toliau nesiskaitys su 
darbininką reikalavimais, tai 
United Textile Workers tary
ba galbūt iššauks dar 100,000 
darbininką į štreiką, kurie 
šiuo laiku dar dirba.

Streiko lauke dar taikos ne 
simato.

MAKSIM GORKYJ 
LĖKTUVAS

» ____
Maskvos aerodrome karo 

lėktuvą visas miškas- Bet di
džiausi įspūdį daro didžiausis 
pasaulyj lėktuvas Maksim 
Gorkyj vardu. Maksim Gorky 
lėktuvas — tai geras dvieją 
aukštą namas, išardytas ap
imtu 500 metrą plotą. Be 10— 
15 žm. įgulos, galįs vežti 70 
žm. keliautoju- Lėktuve įtai
syta : automatiniai telefonai.
spaustuvė, kino, bufetas ir kt. 
Tas milžiniškas paukštis ir 
Kauną aplankė. j

BALTIJO SANTARVĖ 
PRIEINAMA TIK

SUOMIJAI
-M- I ■ ■ ■ ■ ■■ .■

Ryga. — Latvią oficiozas 
Briva Žeme konstatuoja, kad 
pagal Baltijos sutartį prie jos 
gali prisidėti tik Baltijos val
stybės, tai sąjungos ateities 
nariu gali būti tik Suomija ir

r ----------
Lietuvių Darbininkų Sąjunga, kurios siu

» metų seimas įvyksta Rugsėjo 24 — 25 d. Šv. s 
į Roko parap. svetainėj, Montello, Mass, yra ! 
• vienintelė mūsų darbininkų organizacija Ame- : 
j riko j, todėl ja turėtų susirūpinti visa lietuvių ! 
; išeivijos visuomenė.

Mes iš savo pusės sveikiname Lietuvių : 
! Darbininkų Sąjungos 19-j į Seimą ir linkime ! 
! priimti daug naudingų brangiai organizacijai į 
: nutarimų.
! ’’Amerikos” Redakcija ir Administracija. ;

tai visom Pabaltės santarves>>SULAIKE PAŠALPAS 
valstybėms sutinkant- -------

Laikraštis pažymi kad kol 
tarp Lietuvos ir Lenkijos nė
ra sutvarkytas sieną klausi
mas karo klauzulės įvedimas 
į sutartį nesąs galimas. Ta
čiau ginkluotą konfliktą at
vejais, užpuolus kurią nors iš 
pasirašusią valstybių kitai 
valstybei santarvės dalyvės 
spręsiančios klausimą politinė 
je ir diplomatinėje srityse, 
nes sutarties pagrindai! padė
tas politinis ir diplomatinis 
bendravimas.

VOKETIJA SIŪLO KI
TOKIĄ NEPUOLIMO 

SUTARTĮ

Geneva, rugs. 17. — Voke- 
tija atmesdama Francijos siū 
lomą ’’rytą Locarno’’ sutar
tį pasiūlė pasirašyti, bendrą 
nepuolimo sutartį, sulig kuria 
prižadėti pasitarimą suinte
resuotą valstybią, iškilus po
litiniam krizini.

Gi Francijos sutartis siūlo 
garantuoti Pabaltijo valsty
bią nepriklausomybę ir prisi
žadėti pasiusti savo armijas, 
jei kuri tą valstybią būtą už
pulta.

Dar nežinoma, ar Voketijos 
pasiūlymas bus primtas. Tai 
vokečią kilpa Rytą Locarnui.

VIDURŽEMIO
LOCARNO

Geneva—Balkaną Entan- 
tei, kurią sudaro Graikija, Ju 
goslavija, Turkija ir Rumuni
ja. yra pasiūlyta sudaryti Vi
duržemio valstiją paktas, pa
našus siūlomam Rytą Locar
no paktui. Šiomis dienomis tą 
klausimą svarstė Balkaną En
tentes valstybės nutarė prie 
jo prisidėtii-

Kai New Yorko biznieriai 
atsisakė mokėti nekurius mie 
stui mokesčius, tai majoras 
La Guardia sustabdė bedarbiu 
šelpimą, nes girdi, miestas iš 
savo kasos negalįs ją šelpti. 
Bet jis kartu užtikrino, kad 
pavargėlią vaikai gaus mais
to- Washingtonas tvirtina, 
kad nei vienas New Yorko 
gyventojas šią žiemą neba
daus. Pagyvensim — pamaty
sim.

LOZORAITIS APLAN
KYS EUROPOS 

SOSTINES

Kaunas (Tsb). — Lietuvos 
užs- reikalu ministeris Lozo
raitis netrukus mano aplan
kyti vakarą Europos valsty
bią sostines ir ten su ją atsa
kingais politikos vyrais ap
tarti dabar taip aktualaus Ry
tu Europos Locarno klausimą.

GELEŽINKELIŲ KON 
PERENGI J A LIE

TUVOJE

Kaunas. (Tsb.). — Rugsėjo 
10 d- Kaune prasidėjo Sovie
tą Rusijos, Pabaltijo ir vidu
rinės Europos valstybią gele- 
žinkelią konferencija. Joje da 
lyvaus keturi vokiečiai, trys 
rusai, trys lenkai, du latviai 
ir po vieną: italas, čekoslova- 
kas. austras ir estas.

GOEBELS RAMINA 
VOKEČIUS

Berlynas, rugs. 17. — Pro
pagandos ministeris Goebels 
kalbėdamas rudmarškiniams 
užtikrino, kad vokečiai šią 
žiemą nebadausią ir nekęsia 
šalčio, nes juos aprūpins lab
darybė.

Iš Visur
— Per paskutines 4 savai

tes įvairiuose Amerikos mies
tuose nuo automobiliu žuvo 
597 žmonės, o per metus lai
ko žuvo 8,663 žmonės, 86 A- 
merikos miestuose.

— Voketija jau pritrūko 
pinigą užsieniuose savo pro
pagandai varyti. Ji kasmet 
tam reikalui išleidžia apie 50 
milioną dolerią.

—'.Atatinkamos Lietuvos į- 
staigos pasirūpino rinka už 
sienyj Lietuvos žuviai- Žvejai 
tuo labai patenkinti.

— Lietuvoje lankėsi Japo
ną karininką grupė, kurie tuo 
jau išvyko į Berlyną. Ją vi
zitui Voketijoj duoda di
delės politinės reikšmės.

— Tautą Sąjungos žinio
mis, Am. Jungt- Valst. turi 
350 karo laivą, Anglija 254, 
Japonija 216, Prancūzija 185, 
Italija 177, Sov. Rusija 65, 
Voketija 47.

— Lietuvos sklandymo mo
kyklos Nidoje viršininkas J. 
Pyragius pastatė naują sklan
dymo rekordą, kuris sumuša 
Lenkijos ir pabaltės rekordus- 
Jis su bemotoriu lėktuvu ore 
išbuvo 12 vai. 13 minucią.

—• Amerikos pramoninin
kai gyvai užsispyrė kovoti 
prieš ’’New Deal” ir nori jį 
visai panaikinti.

— Į Lietuvą nepoilgo at
vyks žymiausio francūzą dien 
raščio La Temps koresponden 
tas H. de Moutfor-

— Ir Lietuvoje vykęs už
miesčiu busą vairuotoją (šo- 
ferią) streikas jau pasibaigęs. 
Darbininkai laimėjo.

—Kaune numatoma po ža
liuoju kalnu į Petro Vileišio 
tiltą iškasti tunelį- Darbui 
reikia apie 800,000 litą.

— Lenkai atsisako pildyt 
Versalės sutartį, pagal kurią 
garantuojama mažumą saugu
mas. Reiškia. Lenkija panei
gia tą idėją, kuri ir jai pa
čiai davė nepriklausomybę.

— Net ir Ispanijoj esama 
lietuvią, kurie nesenai susi
organizavo į savišalpos drau
giją Barcelonoj.

— Lapkričio 7 d. 1934, bus 
atidaryta pirmoji požeminė 
gelžkelio (subway) linija Ma
skvoje. Ji bus apie. 3 mylią 
ilgio.
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LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGA
Prieš porą desėtkų metų, kai tūkstančiai lietuvių plau

kė iš rusų pavergtos mūsų tėvynės, dauguma jų atsidurdavo 
Amerikos Jungtinėse Valstybėse. Dauguma lietuvių buvo 
juodadarbių, nes kitokių ir Lietuvoje tais laikais mažai būta. 
O ir inteligentai, kuriems už lietuvišką veikimą teko pabėg
ti nuo rusų žandaro, patekę į visai naujas Amerikos gyve
nimo sąlygas, turėjo dirbti juodą darbą. Taigi visą mūsų 
tuolaikinę Amerikos lietuvių visuomenę ir sudarė darbinin
kai- Jie turėjo įvairių reikalų, reikalėlių, bet jų sėkmingai 
spręsti negalėjo, nes nebuvo organizuoti. Taigi mūsų darbi
ninkų gyvenime vėpsojo didelė spraga, kuri reikėjo skubiai 
užtaisyti. Pagaliau, vis dėlto, lietuviai darbininkai užsispy
rė susiorganizuoti ir, rodos, 1914 m. rudenį Amerikos lie
tuvių katalikiškoji darbininkija, kan. F- Kemėšio rūpesčiu 
ir iniciatyva, susibūrė į Lietuvių Darbininkų Sąjungą, savo 
veikimo pagrindan paimdami Leono XIII encikliką ’’Rerum 
Novarum”, kurios ji ir ikišiol griežtai laikosi. L. D. S- įstei
gimas buvo svarbus veiksnys Amerikos lietuvių gyvenime, 
nes atsirado senai laukta centralinė organizacija, kuri pra
dėjo sėkmingai veikti tarpe darbininkų. Tuojau pasirūpin
ta ir savo organu- Taigi įsisteigimas užkirto kelią besiple
čiančiam komunizmui, o su juo ir bedievybei, lietuvių dar
bininkų tarpe. Nuo įsisteigimo LDS. įvesta tradicija kas
met turėti visuotinus atstovų seimus, kuriuose svarstomi o- 
piausi dienos klausimai. Bet negalima pasakyti, kad jie visi 
buvo sėkmingi. Dabartinis Sąjungos stovis yra menkas- Tas 
reiškia, kad nevisą laiką taip pasekmingai žengta pirmyn, 
kaip pradžioje.

Šiais metais, rugsėjo 24—25 dd. įvyksta jau 19-tas iš 
eilės LDS. Seimas- Visada darbo žmonių klasė turėjo daug 
bendrų reikalų, liečiančių jų sociali ir ekonominį gyvenimą, 
kurį sėkmingai išspręsti galima tik organizuotai. Šiais lai
kais yra šimteriopai didesnė svarba darbo žmonių vieningo 
veikimo, nes šiandien daugiau nei praeityj eina arši ir pla
ninga kova tarp darbo klasės ir kapitalistų, kurie taip pa
milo darbininkų išnaudojimą. Kadangi prie mūsų gyvenimo 
santvarkos kapitalas yra galingiausias veiksnys, tai darbo 
klasės žmonėms tenka susirūpinti dėl savo teisių ir duonos 
kąsnio. To galėsime atsiekti tik orgnazuotai ir eidami teisin
gu keliu, kurį nurodo Leonas XIII savo enciklikoj-

Matydami,kad darbo klasė yra skriaudžiama kapitalis
tų, visoki raudonieji imperialistai — komunistai, plakasi 
prie darbininkų, nes pagal žmogaus psichologiją, skriaudžia
mas pasiduoda, kad ir niekšo įtakai, kuris nusiduoda skriau
džiamojo užtarėju. Taigi šiandien dažnai ir gerų žmonių 
tenka matyti komunistų eilėse, nes juos suvedžiojo raudo
nojo kapitalo blizgučiai.

Raudonasis kapitalizmas, su savo visais imperialistiniais 
siekiais yra lygiai neteisingas ir darbo žmonėms pragaiš
tingas. Jis kaipo naujagimis, reikalauja dar daugiau aukų 
iš darbininkų- Tas ypač metasi į akis Sovietų Rusijoj, kur 
darbo žmonės yra lygūs žemesniems sutvėrimams. Jo gyvybė 
neturi reikšmės; jis yra be jokio pasigailėjimo atiduodamas 
visokiems bandymams, nelyginant vabalas. Tai taip yra pa
čiame žadamo raudonojo ’’rojaus” centre, į kur nukreiptos 
visų darbininkų akys. Jei tame pavyzdžio centre taip elgia
masi su darbo žmonėmis, tai kaip būtų, jei jau visur vieš
patautų randonasis imperializmas?
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PABALTĖS DŽIAUGIASI 
TARPUSAVIU SUSI

TARIMU
Parafavus Pabaltės Santar

vės ir bendradarbiavimo su
tartį. visos politinės pasaulio 
akys nukrypo į Pabaltę. Visi 
sekė trijų susitarusių valsty
bių — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos kiekvieną judesį. Y- 
pač džiaugėsi Franci j a, Rusi
ja, Anglija ir Italija o susi
rūpino Voketija ir Lenkija- 
Jos žinojo Lietuvos politiką, 
bet nesiorientavo kaip į tą 
sutartį žiūri Estija ir Latvi
ja, kurias ir lenkai ir voke- 
čiai laikė sau ištikimomis. Es
tai ir latviai nuoširdžiai džiau 
gėsi įvykusiu faktu. Taip Ry
gos Jaunakas Zinas rašo: 
’’Baltijos valstybių sąjungos 
ir jų artimo bendradarbiavi
mo idėja yra taip sena, kaip 
ir pačios šios valstybės. Pasi
ryžimas, su kuriuo Baltijos 
valstybės siekė šio klausimo 
išsprendimo, nežiūrint visų 
sunkumų. įrodo šio bendradar 
biavimo reikalą- Mūsų prie
šai, kuriem mūsų nepasi
sekimai visuomet atnešdavo 
džiaugsmo, turi dabar nutil
ti. Nors sutarties tekstas dar 
nepaskelbtas, tačiau jau gali
ma konstatuoti, kad nauja su 
tartis visai maža kuo skiriasi 
nuo latvių estų vasario sutar 
ties. Vienintelis skirtumas y- 
ra specifinių klausimų pažy
mėjimas. Latvija ir Estija ne
turi jokių specifinių klausi
mų.

’’Specfiinę problemą turi 
tiktai Lietuva, būtent, Vil
niaus problemą- Iš Latvijos 
ir Estijos pusės čia bus išlai
kytas griežtas neutralumas.

Mes, tačiau, tikimės, kad 
šis klausimas anksčiau ar vė
liau ras taikingą išsprendimo 
būdą. Rygos sutartis, tęsia 
toliau laikraštis, yra pagrin
das, ant kurio gali būt išugdy 

Taigi darbo žmonėms nepakeliui nė su mėlynuoju (se
nuoju), nė su raudonuoju kapitalizmu. Šis, paskutinis yra 
dar jaunas, negalingas, todėl nusiduoda darbininkų užtarė
ju. nes už jų pečių slepiasi nuo mėlynojo kapitalizmo puo
limo-

Darbininkai turi žinoti, kad jų laimėjimas bus tikresnis 
ir lengvesnis, kai jie statys teisingumu pagrįstus reikalavi
mus, kai darbo ir kapitalo santykiai bus nustatyti pagal Leo
no XIII encikliką, kurią LDS. ir yra pasirinkęs. Todėl šių 
metu LDS. Seimas turi pasirūpinti, kad kiek galint plates
nės darbininkų masės atkreiptų į tai dėmesį. Jei ir toliau 
pasitenkinsime vien vietinio pobūdžio nutarimais, vjen savo 
laikraščio išplatinimu, tai nelaukime gerų savo darbo vai
sių : veltui bus mūsų atgaivinimas užmigusių ar steigimas 
naujų LDS- kuopų. Juk pirma reikia turėti darbo, o tada ieš
koti jėgų. Todėl reikalinga, kad LDS. veikimas nesibaigtų 
visuomet tais pačiais nutarimais seimo salėse, o savo veiki
mu pasklistų tarp darbo žmonių ir kaipo stambus vienetas, 
įeitų į tarptautinį darbininkų veikimą. Tada atgis mūsų or
ganizacija, tada ir ikišiol nuošaliai stovėję lietuviai mielai 
imsis darbo. K- V.

j ta Pabaltės sąjunga. Įdomu, 
esą, kad sutartis numato ga
limumą prisidėti ir kitoms 
valstybėms- Čia pirmoje eilė
je, pasak laikraščio, turima 
galvoj Suomija ir Lenkija. 
Pastaroji, laikraščio nuomone, 
galės prisidėti tiktai po Vil
niaus konflikto likvidavimo. 
Suomiją, esą, paskutiniais me 
tais žymiau suartėjus! su Es
tija ir Latvija. Žinoma, dar 
nesą nueita taip toli, kad ga
lima būtų laukti Suomijos 
prisidėjimo artimiausiu lai
ku. Vis dėlto, laikraštis kon
statuoja faktą, kad sutartyje 
yra numatomas Pabaltės san
tarvės išplėtimas į šiaurę ir 
į pietus-

’’Susitarimą su mūsų Lie
tuvos broliais mūsų visa tau
ta priims su tikru ir giliu pa
sitenkinimu. Tai yra pirmas 
didelis žingsnis. Mes neabe
jojame, baigia laikraštis, kad 
po jo seks tolesni žingsniai, 
kol nebus sukurta Pabaltės 
sąjunga ’

LENKAI PLAKASI PRIE 
LIETUVIŲ

Pastaruoju laiku, kaip ma
tyt iš laikraščių, lenkai pra
dėjo vesti labai keistą malo
nėj imosi prie lietuvių politi
ką. Taip į Kauną visokiais 
’’reikalais” keliaklupščiuoja 
Waršuvos aukštieji ponai, ne 
bepaisydami nė ’’onaro”-
Vilniaus krašte, nors lenkų 

valdžios organai uždarinėja 
ir persekioja lietuviškas orga
nizacijas bei mokyklas, bet 
šiaip privačiai lenkučiai rodo 
didelį palankumą Lietuvai ir 
lietuviams. Jie net iki smulk
menų klausinėja apie lietuvių 
gyvenimą Lietuvoje. Tuo su
sidomėję privatūs žmonės, net 
kariškiai teiraujasi ar graži 
Lietuvos kariuomenės unifor
ma. ar dainuojamos dainos,

ar gerų turima orkestrų, kaip 
pigumo pragyvenimas ir tt.

Į atvykstančius iš Nepri
klausomos Lietuvos žmones 
čia žiūrima kaip į artėjančio 
susitaikymo pranašus. Jau 
dažnai net palankūs Lietuvai 
straipsniai bei apžvalgos pa
sirodo laikraščiuos- Žodžiu, at 
rodo, kad lenkai laukia susi
taikinimo su Lietuva, • kaip 
patenkančios saulės laukia 
gamta.

Užsieniuose lenkai irgi ge
rinąs! lietuviams. Taip įtakin 
giausias lenkų dienraštis No- 
wy Swiat, išeinąs Brooklyne. 
rugsėjo 14 d. laidoje įdėjo 
Liet, prez- A. Smetonos pavei
kslą J po jo ilgoką eilėraštį, 
kuriame sveikina A. Smetoną 
jo 60 m. sukaktuvių proga.

Gal kaikam toks lenkų el
gesys atrodo džiuginančiu, 
bet mes, žinodami lenkų būdą 
ir jų klastingumą, turime bū
ti labai atsargūs ir jų nuošir
dumą sutikti apgalvotai- Net 
ir su panieka sutikdami jų 
meilinimąsi, mes nenusidėsi- 
me, turint omenyje lenkų pa
darytas mūsų tautai klastas. 
Taigi jie tegu apie mus puldi 
nėja, bet mes neturime jokio 
reikalo su jais panašiai elgtis, 
nes mūsų rankos švarios.

K. Vainius.

RETAS DŽIAUGSMAS
Rugsėjo 16 d. Waterburio 

klebonas J. J. Valant ie jus iš
kilmingai minėjo savo 20 m- 
kunigavimo ir 15 metų klebo
navimo sukaktį. Toks laikas 
atrodo nėra perilgas, kurį ati
dirbus galima jau ilsėtis, bet 
nuveikti gerb. kun. Valantie- 
jaus darbai yra tiesiog neįver 
tinamai dideli. Kaip Waterbu
rio majoras Hayes, kongres
menas Goos, teisėjai Slevin ir 
Coney, mokyklų viršininkas 
Condon ir kiti, pabrėžė, kad 
jie patys nesupranta, kaip 
kun. Valantiejus, kuris at
vyko iš Lietuvos bemoksliu, 
taip prasimušė ir sukūrė stip
riausią bei pavyzdingiausią 
parapiją su mokykla visame 
Waterbury j.

Kun. J. Valantiejaus suka
ktuvių minėjimas tikrai buvo 
nepaprastas: nevienam primi
nė ką galima nuveikti nuo
širdžiai atsidavus darbui.

Užtai ir parapijiečiai nepa
prastai prisirišę prie savo kle 
bono- Vakaro puota buvo pri 
ruošta puikiausi. Klebonui, 
kuris nesirūpino savo sutau
pėm, o tik mokyklos ir para
pijos gerinimu, našlaitnamio 
užlaikymu, draugijos šia pro
ga įteikė $1000 dovaną.

Toks džiaugsmas yra. re
tas, nes čia džiaugiamasi mo
raliu laimėjimu.

Paulius.

f
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OT, IR PAFIKSINO.

Dar nesenai Čikagos socia
listai bažinos, kad antrasis 
skridimas tikrai šiemet įvyks 
jei, sako, jūs komitetai pas
kutinį surinktą ar savo centą 
jiems atsiųsit. O barzdotas 
Grigas dejavo, kad jis iš rū
pesčio tik macną čajų tegeria 
ir cigarą tevalgo, kadangi 
Janušas abejoja ar galės šie 
met skristi. Bet jų tas ščy rū

mas buvo tik akių mulkini
mas- Iš viso jų darbo ir nuo

latinio pinigų maldavimo matėsi, kad jie tyčia skridimą vil
kina, by tik daugiau pinigų prisiubagavus. Nors tų dole
rių, litų, pezų, svarų, markių, pesetų ir kitokių zetų jau se
nai pakako, bet jie vis verkė ir dar visą žiemą ir pavasarį, 
o gal ir kitą vasarą verks, lyg ubagas almužnos. Juk reikia, 
nes ’’Navynos” ant šono. Taigi dabar, kas tik davė pini
gų antram skridimui, siuntinėja paraginimus, kad jie užsi
prenumeruotų ’’Navynas”, o iš jų galėsią sužinoti visus cū- 
dus ape litvaniką ir mokslišką skridimą. Matyt jau mūsų 
biednai tautai taip nuo Dzievo duoda, kad ja apvagia viso
kį išgamos- Kaip ir į bažnyčią atėję: vieni meldžias, o kiti 
vagia. Taip ir su tautos idealais: vieni stengiasi iškeltį tau
tos garbę, už ją dirba, kovoja, net galvas guldo, o kiti viską 
apdergia, jei tik iš to pasigauna grašį- Iš socialistų nieko ge
resnio ir nebuvo galima laukti. Daug nėra nė ko kalbėti. 
Jiems mano šermukšninė vistiek permenka ir per švelni- 
Dabar jau niekas nemačys. Socialistai gyrėsi ir mulkino, o 
visi per delno skylę žiūrėjo ir ’’gėrėjosi”. Ne vien pas mus 
Brooklyne taip buvo. Kitur ir tas pats. Štai ką man pra
neša draugas Kampininkas, profesorius, iš Čikagos. Jis 
sako: ’’Augusto pradžioje Čikagos antrasis skridimas .Lietu
vos Aero klubui raportavo, kad skridimas gali įvykti kiek
vieną dieną pradedant augusto 12. Tuojau į Čikagą pasiųs
ta kelio mapos, radijo knygos, o Kauno aerodromui įsakyta 
būt rėdi. Gyventojai kasdien vaikščiojo strytais užrietę gal
vas, ar nepamatys viršui antrojo skridimo.

’’Tuo tarpu Lituanika II kur ten Kohlerio karalystėj, 
Viskansine, buvo strajinama, kaip pons Grigaitis sakė, ne 
sportiškam, ale moksliškam skridimui — su visokiais, dzū
kiškai šnekant, rodzykliais: astronominiu rodzykliu, navi
gaciniu rodzykliu, dead recoming rodzykliu, horizonto ro
dzykliu, pakripimo rodzykliu, nunešimo rodzykliu, aukščio 
rodzykliu, ledo perspėjimo rodzykliu, indukat oriniu kampa
su, aperiodiniu kampasu, radijo kampasu, radijušu, meta
liniu propeleriu ir kitokiais rodzykliais.

Jau nuo augusto 26 d-, kada Įeit. Vaitkus su Lituanika 
II turėjo iš Viskansino Į Čikagą atlėkti, kad mums gud bai 
pasakytų: kada, Lituanikai pakilus, jos inžinas su visokiais 
rodzykliais užkaito ir lakūnas buvo priverstas ją žemėn nu
leisti, paskui su sarmata samdytis kitą aroplaną, kad jį at
vežtų į Lansingo portą pasakyti ALTASS ir suvažiavusiems 
žmonėms, kas atsitiko su Lituanika II. mano delnas kažkaip 
ėmė niežėti, ale laikiau sučiaupęs lūpas ir laukiau, kas to
liau bus”.

’’Dabar jau spakainiai galime atsidusti: Lituanika II 
su visais rodzykliais padedama į garadžių. Sulaukus pava- 
rio vėl priseis nauji rodzykliai dėti, nes tie, gal bus surū- 
dziję, ar iš stailos išėję, o cicilistų poperai vėl bus biznio”.

Taigi ruoškimės kitiem metam • vėl turėsime darbo su 
aviacijos dienom ir aukom. Nors šiemet ir gerokai mus so
cialistai pafiksino, bet ligi kitų metų užmiršime-

Bala jų nematė, juk ir be jų bus ko veikti. Girdėjau, 
kad. ant Cleveland© ’’dirvos” nusileido Čikagos kiela. Kad 
nusileido tai niekis, bet kad palingavus savo dailų stimbu- 
rėlį sučiulbėjo, kad kitą pavasarį su visais paukščiais ir ji 
skris Į Lietuvą. Kielai, sako, nereiks nė šoferio samdyti, nes 
ji ir čia ir Lietuvoj daug skraidė; taigi kiela, kaįp oro pau
kštis turi gerą stažą- O jei taip tikrai bus, tai Grigo moks
liškas skridimas bus jau ne antras, o trečias ir gal bus nebe 
moksliškas, o atvirai socialistiškas. Kadangi skridimo tiks
las pasikeis, tai ir pinigų naujų reikės: juk ’’Navynos” tu
rės įrodyt, kodėl moksliškas skridimas yra daug prastesnis 
už socialistišką, kitaip, jei Grigui nepavyktų per Navynas 
žmonių apmulkint r įrodyt socialistiško skridimo gerumo, 
tai ir litvanika surudis, kol šoferis triksinsis kaip aklam 
eiti į cicilistų pinkles. Dėde.

Socialistai. II KARIŲ — JŪREI
VIŲ SEIMAS

Kun. Dr. A. Civinskas.

’’Laikas tai auksas”, sakė pabrikantai, ir laikui geriau 
sunaudoti privertė darbininkus dirbti netik dienomis, bet ir 
naktimis. Negana to. Šventosios dienos dingo kone visai, o 
jei koks darbininkas nenorėjo eiti į darbą šventą dieną, jį 
prašalindavo, kaipo nenorintį dirbti tinginį. Ir už tokį savo 
darbą dienomis ir naktimis, šiokią ir šventą dieną, darbinin
kas kątik, kątik galėjo išsimaitinti su savo šeimyna, taip ma
žas buvo jo uždarbys... Ypač baisus tas uždarbio netikrumas, 
kad ryt, poryt gali jo netekti, nors būtum geriausias darbi
ninkas.

— Tai tikrai būtų bėda, — tarė Damijonas, — bet geram 
darbininkui, man rodos, retai tai gali atsitikti.

— Pas mus, Lietuvoje, taip, — atsakė Vaišnora. — Prie 
žemės dirbimo net atliekamas žmogus tankiai randa sau kokį 
darbą, bet miestuose, prie pabrikų, kas kita. Imkime Vokie
tiją. Tenai iš 10 milijonų darbininkų atsitaiko per 150 tūk* 
stančių**) likusių be darbo, o kitur, kaip Anglijoj, Amerikoj, 
kur daugiau pabrikų, daugiau darbininkų, ten jų daugiau 
lieka ir be darbo. Taip, viename Londono mieste randama 
maž-daug 120 tūkstančių darbininkų, sėdinčių be darbo.

Tai atsiranda kokia nauja mašina, kuri užima vietą dau
gelio darbininkų, tai pabrika sustos dirbus, arba visai suban
krutuos, kas tankiai atsitaiko prie nuolatinių lenktynių tarp 
pabrikų; tai, tiesiog atsiras pigesnių darbininkų, ir eik sau 
nuo seniau dirbęs lauk, nors būtum geras. Tokiu tai, matote, 
būdu atsirado tarp žmonių toji baisioji nelygybė, kad vieni, 
turėdami savo rankose pinigus, pabrikas, kalnų kasyklas, gu
li be darbo auksu apsipylę, o kiti čia-jau vargsta sunkiai dirb
dami arba neturi net kur užsidirbti duonos kąsnelio.

— Bet kaip tai, ponuli, — atsiliepė Ringys, — pabrikos, 
rodos, būtų geras daiktas, o iš ponulio šnekos išeitų, kad jos 
niekai, kad jų velyk nebūtų.

— Ne, dėde, — atsakė Vaišnora, — aš pabrikų anaiptol 
nepeikiu. Ir darbo padalinimas, ir mašinos, ir pabrikos, ir 
visi paskutinių laikų išradimai taip geri, taip naudingi, taip 
reikalingi, kad be jų dabar jau mes gyventi negalėtume. Tik 
tat negera, kad nauda iš pabrikų ir visokių mašinų eina dau
giausia ne ten, kur reiktų. Darbininkams, ypač išpradžių, 
iš jų naudos visai nebuvo, o, tiesą pasakius, darbininkams iš 
tų daiktų turėtų būti naudos kodaugiausia. Juk mašinos, 
pabrikos, padeda darbininkams dirbti, užvaduoja darbininką, 
tai, rodos, aišku, mašinos turėtų padidinti darbininkų gerovę. 
O išėjo priešingai. Mašinos, visokie praėjusiojo amžiaus iš
radimai, patys antgalo, darbininkai tarnauja ir pila turtus 
daugiausia didžturčiams arba, kaip juos paprastai vadinama, 
kapitalistams, tai yra, žmonėms, turintiems daug pinigų, ka- 
pitolo.

Mašinai įsitaisyti, pabrikai įsteigti, kalnų kasykloms su
naudoti, reikia daug pinigų. Jų trūksta prastam amatnin- 
kui, darbininkui. Didžturčiai gi kapitalistai, turėdami savo 
rankose pinigus, viską išnaudoja savo gerui; jų rankose maši 
nos, jų rankose pabrikos, jų rankose kasyklos, jų rankose mi
lijonai darbininkų, maloninčiij turėti nors žmonišką uždar
bį, bet ir to jiems didžturčiai neduodavo, ir net dabar tankiai 
neduoda.

— Nebent tie žmonės nė Dievo nesibijo, kad taip negai
lestingai elgiasi su savo artimu? — tarė viena žmona.

— Ką čia, mama, šnekėti apie Dievą, — atsakė Vaišnora, 
— pinigas tai tankių tankiausiai tų didžturčių dievas, į ku
rį tik įtiki, kuriam garbę duoda...

Bet matau, žiūrite į mane lyg netikėdami, kad taip ga
lėtų būti, užtai turiu jums šį dalyką paaiškinti.

Pirm šimto ir šiek-tiek daugiau metų, tuo pat laiku, kada 
ėmė atsirasti visokios mašinos, daugelis žmonių pametė visai 
tikėjimą. Atsirado, mat, gudragalvių, tvirtinančių, būk nesą 
Dievo, nereikia nė tikėjimo, nė Bažnyčios, nė kunigų; būk 
žmogus privaląs daryti, kas jam patinka, niekeno nevaržomas, 
nevaldomas... Toji netikėjimo ir neapribuojamos liuosybčs 
dvasia, tartum kokia viesulą, perėjo kone visą pasaulį, vertė 
sostus, griovė altorius, vaikė kunigus, rovė iš žmonių širdžių 
prisirišimą prie Dievo, prie tikėjimo.

(Bus daugiau)

Vytauto Didž- 1930 m. vas. 
16 d. Pirmasis Karių Seimas 
New Yorke sukūrė AMERI
KOS LIETUVIŲ LEGIJONĄ, 
sudarė Vyr- Štabą, suorgani
zavo pirmąjį postą Didž. New 
Yorke. Šiuo metu jau veikia 
keturi postai.

Daugiau kaip 4 kūrybos 
metai praėjo, ir Vyr- Štabas 
jau pasiruošęs su darbų apy
skaita antrajam seimui. Da
bar jau Legionas ganėtinas 
nustatyti organizacijos vardą, 
priimti įvairius įstatus ir dar 
smarkiau veikti-

Amerikos .Lietuvių Legio
nas jungia dviejų tarnybų 
vyrus — lietuvius: Amerikos 
eks-karius ir jūreivius, ir Lie
tuvos savanorius ir eks-ka
rius. Legionierių šimtinė per 
pastaruosius keturis metus ne 
vieną spragą užpildė, kur ci
vile visuomenė nesugebėjo ar 
nenorėjo veikti, k. a. užmegsti 
ir stiprinami glaudūs ryšiai su 
ukrainų kariškomis organiza
cijomis, dalyvauta ukrainų 
demonstracijose ir Ukrainai 
dalyvavo mūsų spalių 9 d- 
iškilmėse, du legionieriai — 
Darius ir Girėnas — pelnyjo 
nemirštamą garbę savo trans
atlantiniu skridimu ir legen- 
dariška mirtimi senovės lie
tuvių žemėje ir po jų mirimo 
Kauno vardas Amerikos įstai
gų jau lietuviškai rašoma. 
Daug pagelbėta sustiprinti 
Vilniaus akcija Amerikoje, 
gelbėta Prūsų ir Rytų Lietu
vos persekiojamiems lietu
viams-

Betgi šimtinės rinktinės ne 
pakanka : juk gi Amerikoje e- 
sama apie 40,000 lietuvių ka
ro vyrų- Juos krūvon sutel
kus tegalėsime pasigirti turį 
rimtą drausmingą pajėgą, ku
ri daug galės lietuviams pa
gelbėti. Priklausymas Į Ame
rican Legion ir V- F. W. ne
patikrina tautos reikalams ir 
skriaudžiamiems lietuviams 
veteranams užtarimą: tik sa
voji stipri organizacija tega
li patenkinamai veteranų — 
lietuvių reikalus ginti.

Lietuvos padangėje irgi ne
ramu- Nugalėtasis hunas vėl 
kelia savo šlykščią - galvą ir 
plėšriai skečia savo sparnus 
Lietuvos link, gi klastingas 
lenkas tebelaiko pagrobęs 
Tautos širdį — Vilnių- Lietu
vai karo vyrai privalo stip
riai organizuotis ir budėti, 
Kad reikalui esant būtų pasi- 

į ruošę betkokiam eventualu
mui staigiai iškilus.

Todėl, šių metų lapkričio 18 
d-, Dariaus-Girėno Posto bute, 
262A Humboldt St., Brodk-
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lyn, N. .Y. šaukiamas ANT
RASIS KARIŲ IR JŪREI
VIŲ SEIMAS. Visi lietuviai, 
Amerikos kariuomenės ar lai
vyno veteranai (tarnavę bet- 
kuriuo metu ligi 1918 m. lap
kričio 11 d-) ir Lietuvos bei 
Klaipėdos sukilimo kariai 
(tarnavę betkuriuo metu 
prieš 1923 m- vasario 16 d.), 
gali Seime dalyvauti lygiomis 
teisėmis su Postų atstovais.

Visi lietuviai karo vyrai, 
maną dalyvauti Seime, kvie
čiami susiregistruoti išanksto, 
neatidėliojant, pas Legiono 
adjutantą p. K- R- Jūrgėlą, 

KUNIGAS JUOZAS VAŠKEVIČIUS, M. I. C-, S. T. B. * •
Įšventintas j kunigus Ro-*senas profesorius šv. Benedik

moję liepos 15 d. Atlankęs gi
mines Lietuvoje, rugsėjo 7 d. 
sugrįžo Amerikon.

Kun- J. Vaškevičius laikys 
pirmąsias iškilmingas šv- mi
šias savo tėviškėje Švč. Tre
jybės bažnyčioje, Newark, N. 
J.. rugsėjo 23 d- Iškilmių me
tu jam asistuos arkidiakonu 
vietinis klebonas kun- J. Kel
melis. diakonu solemnizanto

PASKUI ŪŽIANTĮ MOTORĄ
turėjo auto — pasikinkė 
jį ir drožė į miškus, į farmas. 
Jau vakaras visai; mano pir-

Malonu visiems keliauti per 
svietą, bet mano malonumui 
ir ribų nėra- Ne bereikalo, tur 
būt. turėdamas apie 11 mėne
sių amžiaus, jau keliavau jū
romis į tėvų tėvynę, palikęs 
Dėdę Šamą su aukštu žvaig
ždėtu cilinderiu ant Atlanti- 
ko pakraščio berymojant- 
Taigi kelionė — mano gyveni
mo prabanga- O ką bekalbėti, 
jei turiu progą lygiu vieške
liu paskui dūzgiantį motorą 
skristi 70 myliij į valandą.

Daug mašinų įvairaus tipo 
riedėjo į visas puses miesto 
gatvėmis; dauguma su dide
liais rišuliais prie šonų skirs
tėsi iš miesto ir skubėjo kas- 
kur. Tai buvo Darbo Dienos 
išvakarėse — šeštadienis. A- 
merikiečių papročiu, kastik

1453 Prospect PL, Brooklyn, 
N. Y-

Štabas pagelbės patarimais 
organizuojant naujuosius Po
stus kolonijose, ir interesuo
tieji kviečiami susirašinėti.

Seimo eiga bus paskelbta 
vėliau-

A. L. L. Vyr- Štabas.

Kas nori visuomet gauti 
daug teisingų vietos lietuvių 
gyvenimo ir pasaulio naujie
nų, teskaito ’’Ameriką”-

’’Amerika” metams tik 
$1.50.

to high school — kun- Vilius 
Koehlhofferer, O. S. B-; sub- 
diakonu — kun. Pranas Skro
denis, M- I- C. Pamokslą paša 
kys senas šeimos prietelius 
kun. dr. Jonas Navickas, M. 
I- C-, Marianapolio Kolegijos 
direktorius.

Kun. J. Vaškevičius paskir
tas į Marianapolio kolegiją 
prancūzų kalbos profesorium- 

štai dar skubiai klimpsta ra
šomos mašinėlės klavitūroj, 
nes kiekvieną minutę gali įei
ti kelionės draugai, su kuriais 
ruošiuos paragauti to malonu 
mo — išvykti už miesto rybų, 
pamiršti visus reikalus, kurie 
be pasigailėjimo džiovina ma
no energiją ir kantrumą išti
sas savaites, mėnesius ir me
tus. Dar ir dabar jų vejamas 
skubu. Bet, suskambėjus du
rims, pasigirdo Vytauto bal
sas — ’’važiuojam”- Man pri
siminė malonus Lietuvos gelž 
kelių tarnų paraginimas sto
tyse: ’’važiuojam”. Taip, va
žiuojam- Skubiai uždarau vo
ką ir užklijuoju pašto ženklą.

KERTINIS AKMUO DA
RIAUS — GIRĖNO PA

MINKLUI
Sutvarkius galutinas apy

skaitas, paminklo komiteto po 
sėdy rugsėjo 11 d- paaiškėjo, 
kad paminklo fondui pelno 
davė šie parengimai: 1) gegu 
žinė 24 d- — $368.52, 2) Da
riaus-Girėno žuvinio minėji
mas liepos 17 d. — $110-50, 
(iš lakūnams skirto Margučio 
leidinio ir lakūnų fotografi
jų), 3) Lietuvių diena Harle
mo aerodrome rugp. 5 d. — 
572-70. Iš viso $1,051-72-

Fondo kasinikas J. Krotkus 
pranešė, kad paminklo fonde 
jau yra $6,602-58. Be to, jis 
pranešė, kad Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubas (Manche 
ster, N- H ) siuntė per ALT- 
ASS auką $4.00) Dariaus- Gi 
rėno paminklui- ir reikalavo 
kvito iš fondo- Fondo globė
jai tuo reikalu teiravosi AL- 
TASS centre, kuris pareiškė, 
kad tokios aukos ten negau
ta.

Nesusipratimams išvengti 
visi Dariaus — Girėno gerbė
jai aukas prašomi siųsti tie
siai Dariaus — Girėno pa
minklo fondo kasininkui: Mr. 
J. Krotkus, Darius-Girėnas 
Memorial Fund, c-o Metropo
litan State Bank, 2201 W- 
Cermak Rd-, Chicago, Ill.

Komitetas nutarė statyti! 
$10,000 vertės paminklą nau
jausioje ir gražiausioje Chi- 
cagos lietuvių kolonijoje — 
Marquette Parke, kaip Chi- 
cagos miesto valdžia ankš
čiau siūlė. Kertinis akmuo 
bus dar šį rudenį padėtas.

Visų kolonijų lietuviai pra 
šomi padėt galutinai išūgdy- 
ti fondą ir greičiau pastaty
ti mūsų didvyriams gražų pa 
minklą jų gyventam mieste!

K-to Sekr P. Jurgėla.

Tai bila vienam klijentui, ku
rios jis neapmoka kelintas 
mėnuo. Tokių yra ne vienas-

Užtrūksta keletas minučių, 
kol apsirūpinam kelionėms rei 
kalingu ’’pašaru”; ne pamir
šom ir vandens, kuriame prieš 
porą metu mirko vynuogės-.. 
Na, ir dar šio—to, kas kelio
nes ir medžiokles mėgstan
tiems teikia malonumo.

Suūžia mūs priešakyj moto 
ras, pasidriekia užpakalyj dū
mų juosta ir mūsų geležinis 
arklys vardu Hopmobil, ga
lingai kažką sau šnekėdamas, 
lengvai plaukia per tvankų 
miesto orą. Paskui jį seka 5 
sielos vyriškuos kūnuos. Pra
džioje visi kiek išsiblaškę, 
rimtai kažką mąsto. Man per
bėga mintis labai dažna. Ji 
nemaloni -. Matau tas ašarų 
pilnas akis, kurios prieš tris

TRUMPOS NAUJIENOS
Daromi bandymai kaip — Tilžės vokečiai raiteliai, 

poperą į norėdami pagelbėt Klaipėdospagaminti laikraštinę 
iš Tasmanijos medžio ’’euca
lyptus”.

— Australijos fizikų apskai 
čiavimu, mūsų žemė esanti 1 
biliono ir 725 milionų metų 
senumo-

— Pasirodė, kad vis dėto, 
93 elementas nėra surastas, 
nors tai buvo paskelbęs Dr. 
O. Koblic ir prof. Enrico Fer- 
ni. Sunkiausias natūralūs ele
mentas yra 92 — uranium va
dinamas-

— Amerikietė (St. Louis, 
Mo.) Pauline Hiemntz, 40 m. 
nušovė savo vyrą, kad jai ma 
t ant jis pabučiavo merginą.

— Northfielde, Mass- nu
šautas mokyklos viršininkas 
Elliot Speer, 35 m. Nušautas 
per langą jo kanceliarijoj.

— Franci j a giriasi, kad jai 
pavyko subalansuoti valsty
bės biudžetą.

— Cambridge, Md. sprogus 
W- P. Ghryster, automobi
lių magnato, valčiai ji sudegė 
ir sužeidė 2 darbininku.

— Rugsėjo 2 d. Klaipėdoj 
įvyko pirmąsis Lietuvos pie
nininkų kongresas, dalyvavo 
per 5000 asmenų. Dalyvavo ir 
aukštieji vyriausybės atsto
vai — svečiai-

—■ Vilniuje krautuvės iš 
miesto centro kraustosi į prie 
miesčius, nes centre nebeišsi- 
laiko.

— Rugsėjo 15 d. vėl degė 
Sov- Rusijos pasiuntinybės rū 
mai Berlyne. Tai jau antras 
gaisras į porą savaičių. Pir
masis gaisras buvo irgi kilęs 
panašiai į šį, kurio policija 
dar ’’neišaiškino.”-

— Už straipsnį ’’Daugiau 
Drąsos”, lenkų valdžios kon
fiskuotas ’Vilniaus Rytojaus’ 
Nr. 67- 

metus mane lydėjo į tolimą 
kelionę- Šiandien aš čia. Su 
visais bandau juoktis kiek tik 
lūpos gali judėti. Bet tos ma 
ne palydėjusios ašarotos a- 
kys jau trečiu kart žiūri į Pa
nevėžio ligoninės lubas ir šį 
kartą jau nedrįsta pažvelgti 
ten toliau, į galą lovos..- Ten 
vietoj stiprių, dar nesenai re
tai sutinkamo patvarumo dvie 
jų kojų — yra tik viena.- 
Koki jausmai mano širdį ku
tena?.- Niekam nesuprantama, 
nes aš vis juokiuos?.- Taip tu
ri būt... Tuojau iš mano krūti
nės ištrūko kažkokį juoko dai 
nelė. Tuojau prisidėjo kitos, 
naujos ir senos, visos lietuviš
kos, nors mūsų tarpe buvo 
60% Lietuvos nemačiusių jau 
nuolių. Ir ištikro, nenoriu 
nieko įžeisti ar pagirti, bet 
dažnai tenka pastebėti, kad 

vokečiams ūkininkams, kas
met iš jų perka arklius, už 
kuriuos moka po 1100—1200 
markių!

— Spauda praneša, kad Hi
tlerio įsakymu Voketija kon
centruoja savo pajėgas rytų 
pasienyj, ypač apie Tilžę. E- 
są, norima pabandyti atimti 
Klaipėdą.

—■ Turėjusį įvykti Belgijos 
angliakasių streiką sulaikė 
pats karalius, jis pagelbėjo 
darbininkams.

— Rugpjūčio 26 Kaune iš
kilmingai minėta Lietuvos 
karių įžengimas Vilniun- Kar
tu minėta ir Vilniaus Gelež. 
Fondo įsteigimas. Visas Kau
nas mirgėjo paradais. Iškil
mės pradėta pamaldomis Bazi 
liko j-

— Klaipėdoj statomas dar 
vienas audinio fabrikas- Ten 
jau yra 10 tokių fabrikų, ku
rių gamyba verta 20 milionų 
litų. Ten dirba 1500 darbinin
kų-

—■ Šiauliuose numatyta pa 
statyti latvių gimnaziją. Sta
tymo komitetas jau sudary
tas.

— Kuboje suimtas tūlas ad 
vokatas Portocarrero, būk iš
davęs. kad ant S. S. Morro 
Castle laivo įvyko sabotažas, 
kurį įvykdė viena keleivė ir 
du laivo tarnautojai- Jie pir
mieji pabėgę laivui užsidegus

— Streikuojanti Amerikos 
tekstilių darbininkai smarkiai 
puola NRA administratorių 
Johnsoną. Kiti net reikalauja 
atsistatyti.

— Statistika rodo, kad A- 
merikos indėnų skaičius pra
dėjo žymiai didėti ir nebėra 
joko pavojaus dėl jų rasės iš
nykimo- 

čia gimę — augę jaunuoliai, 
yra patriotiškesni už daugelį 
’’grinorių”- Žinoma, gerų šei 
mų vaikai, su kokiais ir aš 
turėjau minėtą kelionę.

Taip bemieruojant pusiau
kelę, kurių atsirado virš 15, 
ir bedainuojant, bemaž būtu
me pasiekę ir kelio galą, jei 
būtum neatsitiminę, kad netik 
burnai, bet ir pilvučiui reikia 
rasti ’’pusiaukelę”. Bet jam 
daug ceremomjij nereikia, ga
vo ’’hot do g” ir nurimp. Vėl 
suurzgė motoras; paskui jį 
per atvirus langus triukšmin
gai veržėsi visokių gaidų ’ ’čap 
sui”. Ir bežiūrint privažia
vom ir pervažiavom Torring
ton, Conn. Tai gražiai augan
tis pramonės miestukas, gu
lįs tarp miškuotų kalnų- Ir 
mūsų Hopmobil beveik piestu 
pasistojęs, pradėjo lipt į vie-
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Rugsėjo 21 d-, 1934 m. ’’AMERIKA”

I KORESPONDENCIJOS
GERB. VARGONININKŲ 

DĖMĖSIU!

Šį šeštadieni, 1 vai. po pie
tų, šaukiamas visų New Yor- 
ko ir New Jersey apylinkes 
vargonininkų susirinkimas 
pas p. J- Brundzą (54 Have- 
meyer St., Brooklyn, N. Y.) 
Komp. Žilevičius patieks pra
nešimą apie buvusį Vargonin 
kų Seimą Clevelande, apie 
komp, A. Pociaus jubiliejų ir 
kt. Prašome visus atsilankyti.

Kvieslys-

Elizabeth, N. J.
Šiais metais Elizabetho lie

tuviai džiaugiasi susilaukę 
parap. įkūrimo 40 metų jubi
liejaus. Kad tą iškilmingai 
paminėjus susidarė bendras 
komitetas iš visų draugijų po 
du atstovu: pirmininko ir na
rio- Komitetas smarkiai vei
kia. Praeitam susirinkime 
pirmininku išrinktas Pr. Sa
vickas. Šiais metais numato
ma pirmu darbu padaryti, iš
kilmingai pasirodyti Vardo 
Draugijos eisenoje. Choras iš 
savo pusės stato ’’Kražių 
Skerdynė ’ ’ scenišką veikalą 
su giesmėmis ir dainomis, ku
rios bus įvestos į veikalą- Da
lyvaus arti 100 narių; bus 
vienas didžiausių pastatymų, 
kada nors buvusių Elizabeth. 
Rugsėjo 19 d. komitetas svar
stė visą eilę kitų svarbių su
manymų, kt.: atmintinės kny 
gos išleidimą, vakarų paren
gimams istorinių programų ir 
t. p- Centralis komitetas nusi
fotografavo.

Rugsėjo 12 d. buvo palaido

tas parapijos choro narys, Jo 
naš Matusevičius, 26 m. už
muštas automobilio nelaimėj- 
Choras labai jojo mirtį atjau 
tė, nes jis buvo veiklus ir ga
bus narys kaip dainavime 
taip ir vaidinime. Choras, 
prisilaikydamas savo papro
čio, už velionies sielą užprašė 
ekzekvijas ir šv. mišias rug
sėjo 14 d. Taip pat už jojo 
sielą užprašė ’’Diehl” kom
panijos pažįstamieji darbo 
draugai, trejas ekzekvijas su 
mišioms, trejas giedotas ir vie 
nas skaitytas mišias. Gražus 
pavizdys, kad vietoje vainikų 
teikiamos dvasinės dovanos- 
Reikėtų vainikų paprotį išme
sti, kuris yra nuo liuterių pa
imtas. Juk jokia nauda iš to 
vainiko, apart tuščios puiky
bės, o mišios kas kitą.

■ Vis dar bijomasi Elizabethe 
šliūbus su šv. mišiom imti- 
Nors šliūbų pasitaiko, bet re
tai su mišiom- Rugsėjo 15, bu
vo žinomo jaunuolio Krušins- 
kiuko šliūbas su mišiom, ku
rių laike visas vestuvų perso
nalas priėmė šv. Komuniją. 
Tai gražus ir girtinas pavyz
dys. Krivūlė.

SCRANTON, PA-

Pirmos dienos Mokyklos
Šv. Juozapo parap- mokyk

la prasidėjo rugsėjo 6 d-. Vi
si vaikai išklausė Mišių, ku
rias laikė gerb. tėvelis J. Ku
ras- Po Šv- Mišių gerb. Tėve
lis suteikė palaiminimą su 
Šv. Sakramentu- Po pamaldų 
Motina M. Immaculata per
kėlė vaikučius Į aukštesnį 
skyrių. Vienuoliktą valandą 
vėl visi susirinkome į bažny

čią ir pradėjome trijų dienų 
rekolekcijas. Tėvelis Šupšins- 
kas pasakė pamokslą-

Po pietų ėjom vėl į bažny
čią- Klebonas Jonas Kuras 
pasakė gražų pamokslą, kaip 
reikia Dievui tarnauti. Šią sa 
vaitę mes visi vaikučiai pilni, 
entuziazmo, pradėjome tikrą 
mokslą. Prižadėjome Dievu
liui, kad visi kuogeriausiai 
mokysimės, kad tik birželio 
mėnesyje nebūtų ašanj lieji
mas. Aštuntokė.

London, Anglija
Sekm. rugsėjo 2 d-, įvyko 

susirinkimėlis Lietuvos resp- 
Prezidento Antano Smetonos 
60 m- amžiaus sukaktuvėms 
paminėti. Mūsų klebonas kun. 
Petrauskas, M. I- C. kaipo ge
rai pažįstąs p- A- Smetoną, 
savo kalboje nušvietė jo nu
veiktus darbus, ypač didelį 
pasidarbavimą atgavime Lie
tuvos nepriklausomybės. ~ A- 
Smetona ir prieš didįjį karą 
dirbęs prie įvairių spaudos 
leidinių, buvęs nekurį laiką 
’’Vilties” dienraščio redakto
rium. ir tt. Karo metu p. A. 
Smetona, neatsižvelgiant į pa 
vojų, gyveno Vilniuj- Todėl 
sako mūs klebonas, mes kaipo 
savo prezidentą A. Smetoną, 
privalom gerbti. Galop tapo į- 
nešta rezoliucija, kad būtų 
nusiųsta lietuvių pasveikini
mas prezidentui A. Smetonai 
per Lietuvos Pasiuntinybę 
Londone.

— Toliaus gana plačiai bu
vo kalbama apie didelį ir tur
tingą anglų dienraštį ’’Man
chester Guardian”, kuris da
žnai apie lietuvius palankius 
ir teisingus straipsnius rašo, 
ypač už paskutnį straipsnį, 
kurį Įdėjo ’’Manchester Guar
dian,” liečiantį Klaipėdą ir 

Vilnių ir . šiaip visos Lietuvos į 
gyvenimą, nutarta išreikšti pa
dėką nuo Didž. Britanijos lie
tuvių kolonijos. Puikiai išver
tė P. Petras Bulaitis.

Visi lietuviai turėtų remti 
tą laikraštį skaitymu.

— Pabaigoj rugpjūčio mūs 
klebonas kun- Petrauskas, M. 
I. C. vaikščiojo per lietuvių 
stubas, rinkdamas aukas dėl 
bažnyčios naudos.

Aną dieną ekskursininkai 
laimingai pargrįžo iš Lietu
vos.

— Tolymoje vietos pajūrė- 
je, nekurį laiką pabuvęs delei 
savo sveikatos pagerėjimo p- 
J- Sleznikas, aną savaitę par
grįžo.

— ’’Amerikos” kaip kurie 
skaitytojai ėmė teirautis, dėl 
ko jau keliuos paeiliui nume
rius nesimato dieduko su šer
mukšnine. Gal netrukus pasi
rodys. Kalnavertis-

A- POCIUS APDOVANOTAS 
ORDENU

Rugsėjo 6 d. Chicago j e į- 
vyko didelis bankietas kom
pozitoriaus A. Pociaus pager
bimui jo 50 metų amžiaus ir 
20 m. jojo vedamos konser
vatorijos atidarymo pami
nėjimui. Laike bankieto, ku
riame dalyvavo šimtai rinkti
nės publikos, Lietuvos konsu 
las Prezidento Smetonos var
du įteikė A- Pociui Gedimino 
ordeną. Tame bankiete taip 
pat buvo įteiktos nuo New 
Yorko apylinkės muzikų svei 
kinimas ir lietuviškos kank- 
lės, kurias pasiuntė komp. J. 
Žilevičius. Rep-

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

’’Amerika metams tik $1.50

LEGAL NOTICES
NOTICE is hereby Riven 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. 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. INGENITO
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 511 
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. A—10875 has been issued 
to the undersigned to s''11 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 DEF, REIDT 
56 New York Ave. Brooklyn, N.Y.
NOTICE is hereby 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.
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. 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.

ną iš aukščiausių kalno vir
šūnių. Ant paties kalno pa
kaušio sustojome- Buvo jau 
naktis ir apylinkės pažinti ne 
buvo galima. Sužinojau tiek, 
kad mes jau esame žinomų 
brooklyniečių Butauskų far_ 
moj. W. Torrington. Conn- 
Prasivėrė balto namo durys, 
tarp kurių pasirodė grakščios 
žmogystės, — tai buvo mer
ginos, kurios išdavė paslaptį, 
kad visa galybė svečių į sve
čius (antrame laipsnyj) išsi
kraustė. Taigi ir mes, kas pa
sigavę obuolį, kas pieno sti
klą, o kaikas dar kitką-.- pa
sileidom paskui svečius į sve
čius”. Deja, ilgai nebereikė 
važiuot, čiapat pasigirdo juo
kai: tai buvo Butauskų kai
myno, lietuvio farma, kurio
je radome visą ketvertą tuzi
nų miestiškų ir farmietiškų 

galvų- Visi nepaprastoj nuo
taikoj, jau gerokai įsirpę... 
Bet tai nedyvas: laukų vėjas, 
kalnų saulė ir dar ’’šis—tas” 
— greitai žmogų įsirpina, o 
ypač linksmiems ir vaišin
giem šeimininkam prižiūrint-

Kaip jau senai girdėjau, 
kad karai pasaulyj yra būti
ni, neišvengiami, tai šį vaka
rą. irgi pasitvirtino- Nors visą 
keturtuzininę šeimą sudarė 
vieni lietuviai, bet tuoj ir mū
sų kompanija skilo į dvi da
li: ženočių ir jauniklių. Vieni 
nuo kitų užsitvėrė durimis, 
kurias atsidarydavo tik tada, 
kai kurio gerklė apdžiūdavo 
nuo juoko. Mat ženočiai valdė 
ir skystą ir tirštą maistą- Man 
teko laimės būti jauniklių 
pulke, todėl ką veikė ženočiai 
kai durys užsidarydavo — ne
žinau; girdėjosi tik dainos ir 

juokai. 0 ką darė jauniklių 
kariuomenė — tai čia kariška 
paslaptis. Buvo įvairių nume
rių. Net ženočių pulkas susi
domėjo ir atsiuntė pas mus 
taikos pasiuntinį su skripka, 
kuris sakėsi esąs kirvelis- 
Bet jis derybų nelaimėjo ir 
buvo skersas per sieną išga
bentas. Taip bekariaujant ir 
protarpiais po atviru dangum 
bešokant, pasijutom labai ar
timų saulutės spindulių pavo
juj- Mat kalnų gyvenimas vis 
kitoks: jai tik nesuskubsi 
laiku pagalvio užgulti, žiū
rėk saulė jau ir šypsos iš ta
vęs..- Todėl visi išsiskubinom 
vėl pas p. Butauskus- Čia įvy
ko abiejų pulkų patikrinimas 
ir naujas suskirstymas: pasi
dalinta sulyg lyčių, kad sau
giau būtų su nakvynės pada
linimu- Vieni atsidūrė ant šie

no kiti kur kitur
Aš pabudau kai saulė jau 

buvo dangumi aukštyn parie
dėjus ir žiūrėjo per tirštus 
kalnų rūkus į mano langą. 
Atrodė bus puiki diena- Taigi, 
nekantrumo spiriamas klausiu 
Vytautą ar čia yra kur mau
dytis. Bet jis bandė panaudoti 
savo apsukrumą ir staigiai 
prišokęs prie lango cigareto, 
apsižvalgė po apylinkę ir, pa
stebėjęs žemiau, tarpkalnyj, 
banguojantį vandenį, patvir
tino, kad ten esąs ežeras, tik 
reikią kiek paėjėti- Bet kai po 
valandėlės aš priėjau prie jo 
lango ir pažvelgiau į ežerą, 
tai pro jo ’’vandenį” kyšojo 
medžių viršūnės: saulė išsklai 
dė rūkus ir ’’ežero” neliko.

Pasigirdus pusryčių trimi
tui, virš 60 kojų pristatė sa
vo kūnus šeimininkių patikri

nimui. Kaikurių dūšios dar ne 
buvo grįžę iš vakarykščių ke
lionių, kitų buvo pasikėlę į 
tolimas dausas- Nepoilgo pri- 
loduoti automobiliai pradėjo 
riedėti pakalnėn : vieni pasirį- 
žę net New Britain, Conn, pa
siekti, kiti su smalsumu norė
jo Torringtono pamatyti- Aš 
nutariau neieškoti svetimų 
dievų — todėl atsidūriau pui
kioj Torringtono bažnyčioj.

Kadangi vasarą sek
madienių visi nori panaudoti 
ir polsiui, tai, matyt, apsuk
rus vietos klebonas čia pa
maldas sutrumpinęs iki pas
kutinio taško.- per kokį 15 mi 
nučių viskas baigta ir mes vėl 
kopiam į kalną: šį kartą Sil
vestro Butausko valdomam 
Forde, kuriame sėdi jo sesu
tė Rožė, Daubarų Florencija 
ir mes du Kaziai. (B. d.)
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6 ’’AMERIKA” Rugsėjo 21 d-, 1934 m.

VIETOS IR APYLINKES ŽINIOS
PASISKUBINKITE .

Kadangi ’ ’Amerika ” jau 
suderėjo naują mašiną laik
raščio adresavimui ir greitu 
laiku bus kalamos skaitytoją 
adresą plokštelės (plates), tai 
visą gerbiamą ’’Amerikos” 
skaitytoją prašome, kurią pre 
numerata pasibaigia, ją atnau 
jinti, kad kartu ir tamstą ad
resas patektą į pirmąją par
tiją. Taipgi kviečiame ir ki
tus musą prietelius, kurie da^ 
bar perka pavienius nume
rius, užsisakyti ’’Ameriką” 
mietams.

Administracija.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Didžiojo New Yorko Fede
racijos Apskrities labai svar
bus susirinkimas įvyksta rug
sėjo 24 dieną, 8 vai- vakare, 
Karalienės Angelą par. salė
je. Bus svarstoma paminsi
mas ir programa Spalią 9 d., 
kuri jau čia pat. Visi kuopą 
ir draugiją atstovai malonė
kite skaitlingai dalyvauti.

Apskr- Valdyba.

DRAUGIJOS, ATSIMINKIT.

Spalią 28, 1934, bus visą 
lietuvišką draugiją atstovą 
metinis susirinkimas perrink
ti Dariaus-Girėno Fondo Vai 
dybą ir komisiją. Visos orga- 
ganizacijos privalo atsiąsti 
savo įgaliotus atstovus su 
mandatais. Organizacijos siun 
čia vieną atstovą nuo visos 
draugijos ir po vieną nuo kie
kvieną 25 draugijos nariu, 
bet nedaugiau kaip 5 atstovus 
viso-

Taigi artimiausiame savo 
draugijos susirinkime jau iš
rinkite atstovus.

Visą draugiją metinis susi
rinkimas įvyks 4 vai. p. p. 
Apreiškimo par- salėj.

PASKUTINIS PIKNIKAS

Aną sekmadienį įvyko pa
skutinis šiais metais Maspe
tho Moterą S-gos piknikas, 

kuris buvo parap. darže. Pu
blikos prisirinko daugybė 
Gražiai pasirodė mūsą jaunas 
choras, ved. J- F. Tamošaičio. 
Dovaną gražią stovylą laimė
jo M. Maleskis. Brooklyno 
biznieriai pasižymėjo duosim- 
mu ir parėmė pikniką: p. Su- 
slauskas, p- Povilonis, p. Pe- 
čenka, ir Šrupskis aukavo po 
pusbačkį alaus; p. J. Ginkus 
6 baksus sodės. Iš maspethie 
čią aukavo šie: A. Kivytienė, 
M- Zizūnienė, J. Paulauskie
nė, M. Markūnienė, Jos. Meat 
Market, M. Adomavičius, M. 
Duciks- Širdingai dėkojame 
visiems už dovanas ir paramą, 
taipgi visiems pasidarbavu
siems ir atsilankiusiems. Bu
vo ir tokią,, kurie pasižadėjo 
dirbti, bet nepasirodė visai. 
Ačiū ir jiems. Dėkojame ger- 
biam. kunigams už auką su
rinkimą ir paramą.

Reng Komisija.

VARGONININKŲ PASIKEI
TIMAI

Anksčiau viename viet. lai
kraštyj pasirodžiusi žinutė a- 
pie p. Sako, šv- Jurgio parap. 
vargonininko paleidimą, buvo 
be pagrindo ir sudarė daug 
nemalonumo tiek p. Sakui, 
tiek" jo klebonui.
Dabar jau tikrai p. Sakas 

pasitraukia iš šv- Jurgio pa
rapijos ir grįžta atgal į Mon
tello, Mass., pas kun. Švagž
di. vieton p. J. Petraičio-

Jo vieton. į šv. Jurgio pa
rapiją grįžta muz. p- J. Brun 
dza, dabartinis Harrisono pa
rap. vargonininkas.

Parapijietis.

IŠ SODALIEČIU VEIKIMO, c.

Pirmutinis Apreišk- parap. 
Sodaliečią rudeninis susirin
kimas įvyko rugsėjo 17, 1934. 
Skaitlingas būrys merginą at 
silankė. Buvo nutarta laikyti 
balią — ’’Baloon Dance” — 
Spalią — Oct. 11 d- parapijos 
clubruimyj. Bus proga pasi
šokti prie gero orkestro. Ga- 

' lėsite ir gero alaus išsigerti, 
įžanga tiktai 25c-

Taipgi buvo nutarta turėti 
Spalią 21 d. ’’Communion 
Breakfast” dėl abieją sky- 
rią: juniors ir seniors Soda
liečią.

Olga Čižauskas.

IŠ 41 KUOPOS VEIKIMO

Ketvirt. rugsėjo 13 d- L. 
Vyčiu 41 Vytauto kuopa tu
rėjo svarbą susirinkimą, ku
riame dalyvavo ir kun. N. Pa 
kalnis. Nutarta daug svarbią 
dalyką, kurią tarpe aptarta 
galutinai planai rengti šokius 
parapijos salėje kas trečiadie 
nis, pradedant rugsėjo 19 d- 
Nutarta į šiuos parengimus 
padaryti įžangą 25 centai, o 
kuopos nariams 15c.. Pelnas 
nuo įžangos skiriama parapi
jai..

Taipgi sutvarkyta viskas 
šio sekmadienio (rugsėjo 23 
d-) teatro ir šokią prirengi- 
mui.

Nutarta kviesti į vyčiu su
sirinkimus įžymesnius veikė- ! 
jus ir profesionalus su paskai 
tomis. Taipgi rengti ir savo 
tarpe įvairias diskusijas — 
debatus. Ketvirtadienį, rugsė
jo 20 d. nutarta surengti pir
mus tokius debatus apie rū
kymą merginoms- Į šiuos de
batus galės ir pašaliečiai at
silankyti veltui.

Po debatą bus išdalinta už
kandžiai ir gėrimas dalyviams 
veltui.

Taipgi iškelta klausimas 
apie įvedimą į L. Vyčią or
ganizaciją apdraudos. Po 
trumpą pastabą, atidėta ki
tam susirinkimui- Baigiantis 
susirinkimui Apreišk. parapi
jos klebonas kun. N. Pakalnis 
padėkojo vyčiams už pasidar
bavimą parapijos piknike, y- 
pač pagyrė rožių pardavėjas 
Oną ir Marę Stagniūnaites ir 
S. Mažeikienę- A. J. M.

VYČIŲ ’CRICKET’ BALIUS

Liet. Vyčią, N- Y. ir N. J. 
apskričio sporto skyrius ren 
gia pirmą syk Brooklyno a- 
pylinkėj ’’Cricket” Balią, 
rugsėjo (Sept) 30 d. Apreiš
kimo par. salėje, North 5th ir 
Havemeyer Sts., Brooklyne- 
Šis balius žada būt tikrai į- 
vairus; tai naujienybė. Daly

vaus visos N. Y. ir N- J. kuo
pos; ir bus svečią iš tolimes- 
nią koloniją. Taigi jaunimas, 
kuris mėgsta praleisti links
mai vakarėlį ir susipažinti su 
vyčiais, prašomas neužmiršti 
rugsėjo (Sept.) 30 d- Gros 
vienas iš veikliausią New’ 
Jersey orkestrą Cap. Mitchel 
ir Jo Jazz Kings. Ilgis.

LIAUDIES VAKARAS BUS 
DIDELIS

Spaliu 7 d., Klasčiaus salėj 
Maspethe, bus tikrai didelis 
įvykis. Ponui Ginkui suma
nius ir visiems pritariant, ren 
giama didelės iškilmės. Tai tie 
siog bus dainą šventė! Šo
kiams gros p- J. Avižonio ra
dio arkestras. Dalyvaus gerb. 
mūsą kompoz., laisvas men. 
J- Žilevičius ir bus pildomi jo 
kūriniai. Dalyvaus dainininkė 
p-lė Alena Sadauskaitė, p-nia 
Tamošaitienė-Bankauskaitė ir 
jos vyras, Maspetho varg. 
menininkas J. F. Tamošaitis- 
Taip pat dalyvaus Karai- An- 
gelą par. choras, ved- p. Dul
kės, Maspetho Liet. Vyčiu 
basketbolo tymas loš su Broo 
klyno Jauną Vyrą tymu, p-lė 
V. Tamkiūtė su savo jaunuo- 
lią mokiniu grupe. V- Brazau 
skas, V. Bekeris ir G. Vede- 
gys, — instrumentalis tjuo. 
Dalyvaus dainininkai artis
tai : Ramoškaitė, Pankevičiū- 
tė, Petrauskaitė, Janavičiūtė, 
Česnavįčiūtė, Stankūnas, lŲor 
kus, Kažemėkas ir Velička^

Parengimo pelnas skiria
mas radio artistams! Atsilan
kę tikrai grąžą įspūdį gaus 
ir tuo pačiu parems mūsą ra
dio artistus. Juk tikrumoje, 
iki šiol dar tokiam tikslui pa 
rengimo ir nebuvo.

Spaliu 7 d., Klasčiaus sa
lėj. Liaudies Vakare daly
vaus tokios didelės jėgos, taip 
daug artistą, nes tikslas labai 
puikus. Ten žmonės tikrai ga 
lės kuo pasigėrėti. M. B.

OPERETĖ SCENOJ

Šį sekmad- rugsėjo 23 d., 
Labor Lyceum salėj daininin
kas Pr. Stankūnas stato iš 
Ukrainą • kalbos verstą opere
tę ’’Nastutė Poltavietė”. Pro 
gramos pradžia 5.-30 vai. va
kare. Rep-

PRAŠOME ATSIIMTI

Per pereitą Liet. Universa- 
lio Biuro direktorią posėdį 
pasirašyta sekančią asmeną 
ir draugiją šėrai, kuriuos pra 
šome atsiimti:

Ignas Kelmelis ■— 10 šėrą, 
Joseph Aleksiūnas — 7, Leo 
Vaicekauskas — 5, Anthony 
Kazlas — 5, Joseph Shesto- 
kas — 5, Peter Vanagas — 
5, Pins Lekėšis — 5, Moterą 
S—gos 24 kp. — 3, Moterą 
S-gos 29 kp. 2, Moterą S-gos 
N. Y. ir N. J. Apskritys — 2, 
Karai- Angelą parap. Ražan- 
činės — 2, Moterą S-gos 30 
kp. — 1, Draugystės Šv. Kry
žiaus — 1, Moterą S-gos 35 
kp. — 1.

Pereitą savaitę 'apsilankė 
’’Amerikoj” visiems brookly- 
niečiams plačiai žinomas Dr- 
J. Walukas su Amsterdamo 
liet, parap. klebonu kun. J- 
Žydanavičium, kurie nupirko 
20 Lietuvią Univ. Biuro šėrą. 
Ją šėrai dar valdybos nepasi
rašyti- Sekretorius

KLAUSYKITE ’’AMERI
KOS” RADIO

Visus mūsą laikraščio skai
tytojus kviečiame klausytis 
’’Amerikos” radio programos 
iš stoties WMBQ (1500 ko), 
kuri esti kas penktadienio 
rytas 10:15 vai. ir trečiadie
nį vakarais 7:00 vai. Jei pa
stebite trūkumui mūsą vos 
pradėtoj programoj, praneš
kite, bandysime juos pašalin
ti. Jei norite ko pagarsinti, 
kreipkitės į ’’Amerika” Ra
dio, 423 Grand St., Brooklyn, 
N- Y.

NUKELIAMA

Dėl kelinto pasitaikiusią tą 
dieną parengimą, Lietuviii 
Meno Teatras savo metines 
sukaktuves nukelia į lapkri
čio (Nov) 11 d. Prašome visų 
draugiją tą dieną nieko ne
rengti, o dalyvauti parengi
me.

Bus statoma scenoje: ’’Liz
das naminio liūto” 3 veiksni- 
drama ir ’’Vestuvės per prie
vartą” 1 veiks, komedija. Be 
to, bus pamarginimij ir vėlia 
šokiai.

Šis vakaras įvyks Liet. Am 
Pil. Klubo salėje, 80 Union 
Ave., Brooklyn. L- M. T.

| Maspetho Lietuvių Parapijos *
BAZARAS- Rugsėjo-September 22 - 30 d.

Kasdien šokiai ir dainų programa. Pelnas bažnyčios statybai.
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SPALIŲ 9 DIENA INKURTUVĖS
LEGAL NOTICES

Didžiojo New Yorko Fede
racijos Apskritis rengiasi prie 
paminėjimo Spalių dienos, ku 
rį įvyks sekančio mėnesio pra 
džioje..

Spalių 9 diena lietuviams 
yra liūdesio diena — diena, 
kuomet lenkai apgavingu bū
du užėmė Lietuvos sostinę Vii 
nių ir iki šiol jį laiko-

Apie laiką ir vietą bus pra
nešta kiek vėliau.

PAS LEGIONIERIUS

9 d. reikalu, vietos
— Girėno Postas 1

Spalių 
Dariaus 
Nr- savo rugsėjo 13 d. susi
rinkime paskyrė veiklią ko
misiją talkon vietos V- V. S. 
skyriams (A- L. R. K- Federa
cijos ir tautininkų). Tenka 
manyti, kad šiemet spalių 9 
d. bus svarbi diena vietos ko
lonijos istorijoje-

Lietuvos Prezidentui p- A. 
Smetonai postas pasiuntė svei 
kinimo raštą jo 60 metų su
kakties proga.

Antrajam Legiono Seimui 
galutinai nustatyta data lap
kričio 18 d- posto bute, 262A 
Humboldt St., Brooklyn, N. 
Y- Iš Chicagos laukiama at
skrendant lakūno A. Kielos 
nuosaviam lėktuve su Chica 
gos 3-čio D. L- K. Vytauto 
Posto atstovybe. Seimo pro
ga, įvyks iškilmingas vėliavų 
pašventinimas ir įteikimas 
Postui, ir eilė pramogų-

Susirūpinta postų organi
zavimu stambesnėse kolonijo 
se. Susirašinėti prašoma su 
p- K. Jurgėla, 1453 Prospect 
P1-, Brooklyn, N. Y. Jau kuria 
si postai Clevelande, New Bri 
tain, Hartford. Worcester 
Detroit, Scranton-

Į oro skyrių susiregistravo 
12 jaunuolių ir 1 panelė. Le
gionieriai J. Šimonis, V- Ku
ras, M. Sabenka ir A. Povilan 
skas jau sudėjo po 25 dob mo- 
komajam lėktuvui pirkti- Lie
pos 22 d. gegužinė davė apie 
30 dol- pelno, taigi jau turima 
apie-130 dol. Lakūnas A. Kie- 
la kviečiamas instruktorium- j

Savo globėjams pagerbti, 
postas veda energingą akciją, 
kad miestas Grand St- dalį nuo 
upės ligi Union Avė. pavadin
tų ’’Lituanica Avė”-, gi Grand 
St. Ext. liktų Grand St. tęsi
niu- Vietos lietuviai advoka
tai ir keli aldermanai pažadė
jo talką. Dariaus — Girėno 
paminklui Chicagoje pasiųsta 
$31-60-

Kitas posto susirinkimas į- 
vyks spalių 11 d.

Pereitą subatą p. A- Mažei
kų namuose, 145 Taylor St., 
Brooklyne, įvyko įkurtuvių 
vakaras. Kaip žinome, L. Vy 
čių C- Pirm., Inž. Mažeika 
prieš keletą savaičių grįžo iš 
Lietuvos, į kur jis buvo išvy
kęs ’’medaus mėnesiui” su 
savo jauna žmona — Zuzana 
Unguraite. Dabar jie nusisam 
dė gražų apartmentą, kuria
me ir įvyko įkurtuvės. Susi
rinko gražus būrys inteligen
tiško jaunimo — vyčių, ku
rie gražioj šeimyniškoj nuo
taikoj praleido vakarą užkan 
džiaudami. Kiek pavyko suži 
noti, dalyvavo sekanti jaunuo 
liai-lės vyčiai: Marė ir Ona 
Stagniūnaitės, V. Vaičiulevi- 
čius, Al- Kružikauskas, J. Rim 
kūnas, Ter. Rimkūnaitė, Jur. 
Unguraitis, St. Gerdvila, K. 
Vasalkaitė Ad- • Finkelbaum 
A. Buzaitė, J. Cemerka, J. 
Masalskis, S. Rimkūnas ir K- 
Vilniškis.

Reikėtų daugiau panašių 
sueigų ruošti. Kik.

NOTICE is hereby 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 hereby 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 

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

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

NOTICE is hereby 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.
NOTICE is hereby given that Li

cense No. A—-10534 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 7123 
Ft. Hamilton P’way, Borough of 
Brooklyn, County or Kings, to be 
consumed off the premises
Mark Orenstein & Irving Richards 
7123 Ft. Hamilton P’kway

Brooklyn, N. Y.

— 5th 
County 
on the

GRAŽUS PAVYZDYS

Ponia Elzbieta Vaičikaus
kienė, iš Woodhaven, L. I., 
išgirdus ’ ’Amerikos ’ ’ radio 
programą, užsiprenumeravo 
savaitraštį ’’Ameriką” ir įsto
jo į ’’Amerikos” radio pro
gramos rėmėjų eilę.

Panašiai padarė ir kitas 
Woodhavenietis 
Kurmis-

Pranas
Rep.

MER-

c........... .. . .........

Skaitykite ir Platinkite 
„Ameriką”

NOTICE is hereby 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.

Tel.: STagg 2-2306

PALOCIUS SALDAINIŲ
KRAUTUVĖ

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandžiai, kav-s, arbata, Hot Chocolate 

Pietūs išanksto susitarus.
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš 
geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS,
495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. ffl
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NOTARY PUBLICTel. NEwtown 9-4464

Maspeth, N. Y.54-41 — 72nd Street,

A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

Tel. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS

107 Onion Avenue, Brooklyn, N. Y

REIKALINGOS DVI 
GINOS

Turime vėl pareikalavimą 
dviejų jaunų merginų, mažų 
vaikų prižiūrėjimui ir pagel
bėjimui prie namų ruošos in
teligentiškose šeimose (lietu
vių ir amerikonų) gražioj vie 
toje: abi artimoj kaiminystėj. 
Pageidaujama nesenai atvy
kusias iš Lietuvos. Anglų kai 
ba nesvarbu.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. A—6340 has been issued 
m the' undersigned to sell beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 1470 
Flatbush Ave.. Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed 
off the nremises.

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

NOTICE is hereby 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. I 
County of Kings, to be consumed 
off the nremises.

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

NOTICE is hereby given that beer 
wholesalers License No. C—1296 has 
been issued to the undersigned to 
sell beer, at wholesale under the 
Alcoholic Eeverage Control Law, in 
the nremises located at 471 Sack
man St., Boroug of Brooklyn Coun
ty of Kings.

BELLEMORE DISTRIBUTORS 
471 Sackman St., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6450 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic beverage Control Law at 1449 
Myrtle Abe., Borough of Brooklyn. | 
County of Kings, 
on the nremises.

ETHEL CAMEO 
1449 Myrtle Ave.,

Tel.: STagg 2—5043 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc. 
BIELIAUSKAS 

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

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

Priešais Apreiškimo Bažnyčią
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y

to be consumed

restaurant 
Brooklyn. N; Y.

Telephone: Evergreen 8-7027

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 Blakė 
Ave.. Borough of Brooklyn. County 
of Kings. .................

MAX ^HOENFELD
392 Blake Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6443 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 23 
Bushwick Ave., Borough of B’klvn, 
County of Kings, to be consumed 
on the /nremises.

ERASMO Pi SENA
23 Bushwick Avė., Brooklyn, N, Y.

SAVININKAS—A. SHRUPSKIS,
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.

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 nremises 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 nremises.

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 beermat 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 282 
Knickerbocker Ave., Borough 
Brooklyn. County of Kings, to 
consumed on the nremises.

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

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6874 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 459 
Grand St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
on the nremises.

JOSEPH VEPSTAS
459 Gr^nd St., 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.

Of I 
be

NOTICE is hereby Riven that Li
cense No. B—324 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 2821 
E. 7th St.. Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed 
on the nremises.SAM WEITZ

2821 E. 7th St.. Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—592 has 
to the undersigned to 
retail under section 76 
holic Beverage Control 
Bedford Ave Borough
County of Kings, to be consumed 
on the nremises.

Bendford Plaza Cafeteria. Inc. 
1298 Bedford Ave. Brooklyn. N.Y.

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

Kreipkitės adresu:

been issued 
sell beer, at 
of the Alco- 
Law at 1298 

of B’klvn

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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AMERIKIEČIO KONKLĖS i TĖVO J. BRUŽIKO, S- J.
LIETUVOS MUZIEJUJE MISIJOS LEGAL NOTICES

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI
Viešint Amerikoj L. G. F. 

svečiams, p. Matas Sadauskis, 
iš Mattawan, N- J. įdavė 
jiems parvežti į Vytauto Di
džiojo Muziejų savo rankų 
darbo kankles, kokios buvę 
vartojamos lietuvių apie 15 
šimtmetį. Šiomis dienomis Lie 
tuvos Švietimo ministeris pro- 
fes. J. Tankūnas p. Sadaus
kui atsiuntė sekančią padėką: 
r ’’Vytauto Didžiojo Komite
tas Tamstos siųstas kankles 
gavo ir už jas nuoširdžiai dė
koja- ' ''

Komitetui malonu, kad 
Tamsta tolimam užjūry gy
vendamas nepamiršote savo 
Tėvynės ir tas kankles, kaipo 
ženklą meilės Tėvynei. Komi 
tetas deda Vytauto Didžiojo 
Muziejun. Te primins jos uti
niams, kaip lietuviai — išei
viai mylėjo savo Tėvynę”.

Kiek pirmiau kitas Lietu
vos emigrantas, dailininkas 
Pranas Bagdonas iš West 0- 
range, N. J- padovanojo tam 
pačiam muziejui labai bran
gų ir senovišką paveikslą, ku 
rį jis buvo iš Lietuvos atsive
žęs.

Pas Amerikos lietuvius yra 
daug brangių, muziejui tin
kamų dalykų, kurie čia berei- 
kalo nyksta, kada jų vieta 
yra Vytauto Muziejuje. A- 
merikos lietuviai prie progos 
galėtų parinkti ir kitokios 
medžiagos iš Amerikos gam
tos ir praeities ir padovanoti 
Kauno muziejui. Ten susida
rytų nemažas Amerikos lietu
vių dovanų rinkinys; Vytauto 
Muziejus tokioms dovanoms 
paskirtų atskirą salę, kuri 
darytų garbės Lietuvos išei
viams-

Po Prano Bagdono, Mato 
Sadausko, kas bus sekantis?

Lietuvos žmogus.

TEATRAS IR ŠOKIAI 
JAU ČIA

Šį sekmad. rugsėjo 23 d- 
Apreiškimo par. salėje rengia

Didžiai gerb. kun- J. Bru- 
žikas, S- J., po trumpos per
traukos, vėl pradėjo sunkų 
misijų darbą lietuviškose mū
sų kolonijose.

Tėvas J- Bružikas ne vien 
žodžiais skelbia Kristaus mo
kslą ir šaukia mūsų užšalu
sias širdis prie Išganytojo, jis 
platina ir katalikišką spaudą 
bei laikraščius. Tėvas J. Bru
žikas, S- J., yra nepaprastai 
daug pasidarbavęs ir pagel- 
bėjęs ’’Amerikai”- Mes užtai 
nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. Tėvui BrUzikui ir pra
šome Aukščiausiojo sveikatos 
sunkiame šv. Misijų darbe-

Tėvo J- Bružiko misijos į- 
vyksta šiose lietuviškose pa
rapijose :

Rugs- 18 iki 23, — 1011 
Douglas St., Sioux City, la-

Rugs- 24 iki 30 — 1540 
West St-, Rockford, Ill.

Spalių 1 iki 7, — 12259 
Emerald Ave, Chicago, Ill-

Spalių 8 iki 21, — 614 W. 
Mahanoy Ave-, Mahanoy City, 
Pa-

Spalių 22 iki 28, — Jezuit 
Novitiate, Wernersville, Pa.

ŠOKIAI KAS TREČIADIE- 
\ NIS

Lietuvos Vyčių 41 Vytauto 
kuopa kės trečiadienis rengia 
šokius su pamarginimais Ap
reiškimo parapijos salėje, Ko. 
5th ir Havemeyer Sts., Brook 
lyn, N. Y.

Šokiams griežia visiems ge 
rai žinomas A- Jezavito orke 
stras. Taipgi kas trečiadienis 
yra rengiama visoki lamėji- 
mai ir pamarginimai. Pradžia 
8 vai. vakare. Įžanga tik 25c-

Kadangi visas pelnas nuo 
įžangos eina parapijai, tai lie 
tuviškam jaunimui reikėtų 
šiuos parengimus remti vietoj 
kad lankius kur svetimtaučių 
šokius. A. J- M.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6064 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 5605 
Avenue L, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CECELIA BAILEY
5605 Avenue L, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. A—1147 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 1768 
Nostrand Ave., Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed 
off the premises.

FRED FISCHER
1768 Nostrand Ave. B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. A—5992 has been issued
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 47 
Rogers Ave.. Borough of Brooklyn, 
Coupty ot Kings, to be consumed 
off the premises. „MAX FLEISCHMANN
47 Rogers Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. A—1200 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beberage Control Law at 1844 
Nostrand Ave, Borough of B’klyn 
County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MARTIN WOHLTMANN 
1844 Nostrand Ave.. B’klyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that Li
cense No. A—10610 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 6928 
5th Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed 
off the premises.

WOLIN & ROSS. Inc. 
6928 — 5th Ave.. Brooklyn N.Y.

NOTICE is hereby edven that Li
cense No. RL-5468 has been issued 
to the undersigned to sell beer, 
wine and liquor at retail under 
section 132-A of the Alcoholic Be
verage Control Law at 154 Smith 
St., Borough of Brooklvn. Countv 
of Kings to be consumed on the 
premises.

DANIEL CRONIN
154 Smith St., Brooklyn. N. Y.

VESTUVININKAI 
TĖMYKIT

Naudokitės Proga
Vestuvės, kurios išan- 

ksto užsisakys imtis pa
veikslus mano studijoj 
gaus visą 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.: JUniper 5-0259

V VALAIS DUS

DR. T. S. MISEVIČIUS V'•F O—o van.

Phone EV'ergreen 8-10494

270 Berry Street Tel. Evergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK
. 161 No. 6 Street

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

Šventadieniais susitarus 
Te!}. Evergreen 8-9229

Dr. Ed. W, Žukauskas 
r 1114 Foster Avenue

VALANDOS
» 1—2 p. p.

6—8 vak.
Ir pagal sutarti

Tel. Mansfield 6-8787

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4 Street t

VALANDOS 
9—12 ryte 
1—8 vak. 

Penktadieniai* uždaryta 
TeL Stagg 2-9105

Dr.Bladas K. Vencius 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
^499 Grand Street

Valandos 
9—12 ryte 
2—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-0708 

Nhmų, Republic 9-8040 į.

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

I aland os:
1 iki 4 P.M. kasdieną
Trečiad. ir šeštad. 6 iki 7:30 P.M. Flatbush Ofisas
Sekmad. 10 iki 12 A.M. 2220 Avenue J

| TeL: BRyant 9-7763 Ę

Į CLEMENT VOKETAITIS i
LIETUVIS ADVOKATAS E

M

| 113 W. 42nd Str., New York City |
rillllllllUlluilIHI'.lllllllllllllllinilllllllllllllilIlIlIlIlIllIlIlIlIlllIlIlHHIUII?

GRAND PARADISE BALL ROOMS
Buvus GRAND ASSEMBLY

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

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

I TeL: Evergreen

POVILAS GUSTAS 
—: G t a b o r i u s :—

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

mas Rož. draugijos ir L. V- 
41 kp. didžiulis parengimas — 
teatras ir šokiai. Scenoje sta
toma drama ’’Atgaila” ir 2 
veiksmų komedija. ’’The Red 
Lamp”- Po vaidinimui seks 
šokiai, kuriems grieš Ad. Je
zavito radio orkestras. Pers- 
statymo pradžia 6 vai. vaka-į 
re. Įžanga į teatrą ir šokius 
tą patį vakarą 50c- o vai
kams 25 c.

Taipgi bus perstatymas vai 
kams 3:30 vai. po pietų, kur 
įžanga bus tik 15c. Šio paren
gimo pelnas eis atnaujinti di
dįjį altorių. Rengėjai kviečia 
visus atsilankyti ir prisidėti 
prie šio parengimo pasiseki
mo- A. J. M.

Tek: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

219 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y.
Williamsburgh Bridge Plaza

utimi mmillilRlill •a.aaaa<aaaaaa»aiaa««aiiiataaaaMaaaa«Haaaa<aaaaaa«« 
X |

I GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS I
I J. P. MACHULIS
| REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, Woodhaven, N. Y.
(Prie pat Forest Park stoties)

Notary Public Tel.; Virginia 7-1896 j
Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius. ! 

išnuomuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi Į 
apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa- į 

Į vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę. į

| CLINTON PARKAS
E Tinka piknikams, Baliams, Koncertams ir visokiems 
E parengimams, lepo ii g o bus įrengta karūsėlis, sūpuoklės 
šarklukai ir visoki prašmatnumia. Puikiausia ir linksmiau- 
= sia vieta Brooklyne — Maspethe.

Jonas Klasčius, Sav.
Ę Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.
r. iiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiitiiiiii

SIGNS
(IŠKABOS)

JOHN SUBAČIUS Virginia 7-0903
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