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AUDINYČIŲ STREIKAS BAIGĖSI
Bet Atsiranda Naujų Nesusipratimų

Rugsėjo 23 d. pranešimu,* 
iš Washington©, visoj šalyj 
siautęs tekstlės pramonės 
streikas, kuriame dalyvavo a- 
pie 500,000 darbininkų, baig
tas. Visi darbininkai rugsėjo 
23 d. grįžo darban; kaikurio- 
se valstijose net viešai para
duodami gatvėse- Darbininkai 
skaito streiką laimėję ir y- 
patingai džiaugiasi prez. Roo- 
sevelto admnistracijos įsikiši
mu. Tačiau vėlesnės žinios 
praneša, kad kaikur atsiran
da nesusipratimų tarp darb
davių ir aktyvesnių štreikie- 
rių: darbdaviai jų nenori pri 
.imti į darbą. Dėlto štreiko 
vadas Gorman kreipėsi į uni
jų loealus ir prašo skubiai 
pranešti apie kiekvieną dis
kriminaciją. Ko gero, gali vėl 
streikas atsikartoti, jei darb
daviai norės ’’pamokyti** vei- 
lesnius štreikierius-

Bet yra vilties, kad darbda 
viai laikysis prez. Roosevelto 
pageidavimo neskriausti dar- 
binnkų — sako Gorman. To
dėl reikia manyti, kad milži- 
niškąsis streikas, kuris kaina
vo 14 darbininkų gyvybių ir 
šimtus sužeidimų, bus baigtas 
galutinai. * ~ •

ŠILKINIAI RŪBAI
ITALŲ AVIACIJAI

Roma. — Italų vyriausybė 
praneša, kad ji aprengs avia
cijos kariuomenę šilkiniais rū
bais- Tuo norima paremti ita
lų šilko pramonę, nes šilko 
vartojimas smarkiai nukrito. 
Tokį valdišką parėmimą gau 
nanti ir Japonų šilko pramo 
nė, kur apie 70.000 japonų 
geležinkeliečių aprengta šilki 
niais mundyrais.

UŽDRAUDĖ AGITUO
TI UŽ MONARKIJĄ
Austrijos vyyriausybė už- 

dra ifde ‘ laikraščių redakto- ;. r-
riams rašyti' palankius monar 
kizmui straipsnius laikraščiuo 
se. Tokį Austrijos vyriausy
bės žyš kalima aiškinti tuo, 
kad kaimyninės valstybės pa 
reikalavd liautis erzinti kitus 
su monarkizmo grąžinimu. Y- 
pač tam prieštarauja Franci- 
įa, Anglija ir’mažoji entente.

LINDBERGHO ŽMOG 
VAGIS SUGAUTAS
Naktį, apie 10 vai. kovo 1 

d., 1932 m. pulk. C- Lindber- 
gho 20 mėnesių vaikutis buvo 
išvogtas per langą jo dvare, 
Hopewell, N- J. Vėliau, nors 
Lindberghas sumokėjo $50,- 
000 reikalaujamo atlyginimo, 
bet vaikučio vagiliai negrą
žino. Tik gegužės 12, 1932 m. 
tūlas negras vaikutį rado nu
žudytą krūmuos, netoli Lind- 
bergho dvaro. Iki šiol polici
jos visos pastangos sugauti 
baisųjį žmogvagį nedavė vai
sių. Bet š- m. rugsėjo 15 d. 
viena gazolino stotis New 
Yorke nurodė policijai asmenį 
kuris jiems įdavė Lindbergho 
išmokėtą už vaikutį dešimkę. 
Tai buvo 35 m.-amžiaus voke- 
tys Richard Bruno Haupt
man kurio garadžiui (Bronx. 
N- Y.) rasta $13,750 Lindber-- 
gho išmokėtų žmogvagiams 
pinigų, sukištų į blekines. 
Haptmanas areštuotas, bet 
prie kaltės neprisipažįsta. Sa
ko tuos pinigus saugoti jam 
palikęs tūlas Fish, kuris iš
vykęs į Voketiją šį pavasarį 
mirė. Policija gavo įrodymų, 
kad Fish buvo neturtingas ir 
mirė be cento, gi Hauptmano 
staigus praturtėjimas nuo 
1932 metų visus stebino. Visi 
įrodymai, rankraščiai bei ki
tos aplinkybės priveda, kad 
Hauptmanas yra tikrasis kalti 
ninkas kaip pinigų išreikala- 
vime taip ir kūdikio pavogi
me- Kuo baigsis šis baisus 
nusižengimas, dar nežinia.

DAR TOLI GERI 
LAIKAI

Miestų majorų konferenci
jos komitetas įdavė preziden
tui Rooseveltui raportą, ku
riame pažymi, kad krašto e- 
konominiai reikalai palaips
niui gėrėja, tačiaus ims kele
tą metų atsiekti normalų sto
vi- Per ta laika bedarbiu Ii- v et. c
kimu privalo rūpintis vyriau
sybė. Komitetas rekomenduo
ja sudaryti nuolatinį šelpimo 
ir viešųjų darbų fondą, kurį 
privalo kontroliuoti krašto vy 
riausybė.

FILIPINIEČIAI
PRIEŠ JAPONUS

Manila, rugs. 24- — Filipi
nų sala Mindanao pažymėtina 
savo derlinga dirva. Šios salos 
provinciją Davao apnykę ja
ponai. Tenai jie nuomuoja a- 
pie 90 nuošimčių visos žemės. 
Paaiškėjo, kad dauguma nuo* 
mavimo ir pirkinio aktų yra 
suklastuotų- Filipiniečiai nori 
sudaryt konstituciją, sulyg 
kuria japonų įsigalėjimas Fi
lipinuose būtų suvaržytas.

TARIASI AUKSO 
ŠALYS

Geneva. — Grupelė Euro
pos šalių, kurios vis dar lai
kosi aukso standarto, laikė 
slaptą pasitarimą, kaip apsau 
goti savo pinigus nuo nuola
tinių dolerio ir Anglijos sva
ro svyravimų- Galbūt buvo 
svarstoma ir apie sudarymą 
didelio stabilizacijos fondo, 
kuris veiktų prieš Anglijos 
ir Amerikos infliacijos fon 
dus. Bet tam kliudo Franci ja 
kuri nenori sudėti proporcio- 
nalės sumos.

LENKAI PERSEKIO
JA VILNIEČIUS

Pastaruoju laiku paaiškėjo, 
kad Vilniaus krašte lenkai ti 
krai uždarė 10 lietuviškų mo
kyklų, kurias išlaikė ’’Ryto” 
Draugija- Taipgi pranešama, 
kad lenkų valdžia sugalvojo 
neteisingą apkaltinimą ir dėl 
jo atleido nuo pareigų Šven
čionių liet, gimnazijos direk
torių A. Petraitį. Kada paga
liau baigsis Vilniečių vargai?

SUREGISTRUOS GIN
KLUS KANADOJE
Kanados vyriausybė nutarė 

suregistruoti gyventojų turi
mus slepiamuosius ginklus. 
Nuo sausio 1 d. turės polici
jai pranešti apie visus turi
mus ginklus. Policija įrekor- 
duos ginklų rūši ir numerius-

— Saaro kraštui, kuris tu
rės plebiscitą- sausio 13. 1935 
m., bus įsteigta speciali poli
cija-

KLAUSYKITE !
,,Amerikos” radio programos 
kas trečiodienį 7:00 vai- vak. 
ir pektadienį 10:15 vai. rytą 
per radio stotį WMBQ 1500 kc

MIRĖ KOMP. JUOZAS, 
NAUJALIS

Rugsėjo 9 d- 1934 m., Kau
ne mirė vienas iš žymiųjų 
Lietuvos kompozitorių — Juo 
zas Naujalis, sulaukęs 65 me
tus amžiaus.

Komp. J. Naujalis, be kito-
kių muzikos veikalų, yra su- 
kompanavęs ypač daug baž
nytinės muzikos. Už mišias 
’’Requiem” jis net Moniuš- 
kos premiją laimėjo-

VOKETIJOS NORAI
Berlynas, rugs. 20- — Už

sienio reikalų ministeris von 
Naurath pareiškia, kad Vo
kietija šiandien neturi laiko 
galvoti apie imperijalistinius 
žygius svetur, nes yra užimta 
vidaus atgimimui ir sutvar
kymui.

Šiandie Vokietijos svarbiau 
šieji troškimai esą. įgyti gin
klavimosi lygybę ir atgauti 
Saaro teritoriją. Nieko sau 
troškimai!

RASTA NUŽUDYTI
TRYS ASMENYS

New Jersey, netoli New Li
sbon, krūmuose rasti nužudy
ti 3 asmenys. Spėjama jie bus 
koki New Yorko ar Philadel- 
phijos gengsteriai. Nužudytų 
jų kūnai pilni didelių šatrų— 
grankulkų-

VIETOJ SENŲ NAMU 
STATYS NAUJUS

Brooklyn, N. Y. — Miesto 
yra numatyta pavyzdingų na
mų statybą pradėti Williams- 
burghe. Senų namų pakeiti
mas naujais bus vykdomas 
kvadratiniam plote: Messero- 
le St., Leonard St-, Maujer 
St- ir Bush wick Ave. Darbas 
būsiąs pradėtas su Naujais 
Metais.

KARALAITĖ Į VIE
NUOLYNĄ

Kiek ankščiau rašėme, kad 
per įvykusią automobilio ne
laimę žuvo Ispanijos kara
liaus sūnus su kuriuo važiavo 
ir jo sesuo princesė, kuri liko 
sveika. Tas įvykis ją taip pa
veikė, kad dabar spauda pra 
neša, jog ji stojanti į vienuo
lyną.

Iš Visur
— Amerikos spaudoj pasi

reiškia tendencija prieš šioj 
šalyj gyvenančius svetimša
lius, nes jie esą nelojalūs įsta
tymams, dažnai kriminalistai. 
Kažin, ar tai nebus kliedėji
mas ?

— Pageidaujant prez- Roo
seveltui, tekstilių darbininkai 
baigė streiką ir grįžo darban, 
tikėdami, kad jų reikalavimus 
apsvarstys ir patenkins prezi
dento skirta, komisija.

— Daugelio Anglijos laik
raščių ir žurnalų bendradar
bis Bernard Newman, kuris 
rengia knygą ’’Taikos Sutar
čių Revizija”, lankysis Kau
ne.

— Dėl nepaprastai didelio 
skaičiaus žuvusių žmonių per 
laivo Morro Castle gaisrą, kai 
tinama laivo kapitonas ir vir
šininkai, kurie nedavė jokių 
įsakymų žmonių gelbėjimui.

— Vienos (Austrijoj) poli
cija areštavo 87 komunistus, 
kurie norėjo suorganizuoti 
naują kom. organizaciją.

— Ištremtas iš Francijos 
buvęs sov. Rusijos ’’galva” 
Leonas Trockis, dabar paste
bėtas Ispanijoj.

— Per įvykusį Japonijoj 
taifūną žuvo 2000 žmonių, ne 
surandama 250; sužeista 13,- 
400 ir sugriauta 33,000 namų.

— Gresfordo (Anglijoj) ka 
sykių sprogime ir nuo to ki
lusiame gaisre, žuvo 260 an
gliakasių.

— Specialiais lėktuvais ga
benamos mašinos į neprieina
mas Cotobamas aukso kasyk
las, kurios randasi Andų kal
nų viršūnėje, virš 15,000 pė
dų aukštumos.

— Klaipėdos uoste šiais me 
tais yra nepaprastai didelis 
laivų judėjimas. Kaikada uo
ste esti net po 25 laivus- Kiti 
turi laukti jūrose.

— International Seamens’ 
Union of America paskelbė 
streiką visuose Atlanto ir Me 
ksikos įlankoj plaukiojančiuo
se prekyb. laivuose.

Newport, R. I. — Ameri
kiečių būrinė jachta Rainbow 
laimėjo lenktynes su anglų 
jachta Endeavor- Taigi čem
pionato taurė vėl atiteko A- 
merikai.
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Nelaiminga Lietuva, kad ją 
taip dažnai lanko mirties an
gelas ir kaskart padaro skau
dų ir negailestingą darbą, iš
vesdamas taip reikalingus ir 
retus mūs perlus- Vos pras
linko porą metų, o kiek nete
kome šviesių mūs žibintų.

Štai vėl mus pasiekia žinia, 
kad rugsėjo 9 d. netikėtai pa 
simirė kompozitorius Juozas

ATVIROS DURYS KOMUNIZMUI
Tautų, šeima prisiėmė Rusiją. Tik mažos tautos protes

tavo, kaip Šveicarija, Holandija ir Portugalija, kitoms prie
šingai taipgi tylint. Trisdešimt aštuonios tautos maloniai su
tiko sovietus įsileisti- Šios bandė ir mažasias protestuojan
čias tautas nutildyti, bet Šveicarijos delegatas Giuseppe Mo
tta griežtai pareikalavo protestą užrekorduoti. Jo kalbos 
mintys vertė visus valstybininkus susimąstyti. Jie žinojo, 
kad Motta aiškiausią tiesą, ir kartu pavojų nurodė. Savo 
rankomis jie atvėrė tautų, duris komunizmui.-. Bet ’’oportu
nizmas”, ir ’’praktiška politika”, ir ’’būtini pasaulio bui
ties reikalai” ir kita, juos verčia... Tautų Sąjunga prisipaži
no bankrote- Voketija ir Japonija ją apleido, nusiginklavi
mo konferencija nepasisekė, Mandžiuriją ir Chaco nesuvaldė 
(taippat ir lenkų dėl Vilniaus) Jungtinių Valstybių į savo 
pinkles neįvedė! Žodžiu, pasaulis jokio pasitikėjimo Sąjungo
je neturi. Užkulisinė politika virte verda, kol Sąjunga, ieš
ko būdų sugyventi. Gal Sąjunga tik tam užlaikomai. Da
bar Rusijos prisiėmimas, tai viena trupų korta Sąjungos žai
dime- Žaidimas, pasirodo, yra vienšališkas, tautų kombina- 
vimas prieš vieną — Vaketiją. Tik kombinacija išeis tautoms 
labai nesveika. Ji nesikristalizuos. Sovietų Rusija yra prin
cipiniai priešinga vakartį civilizacijai bei santvarkai ir ją 
kovoja. Komunistai kitaip negali elgtis-. Savo, tikslo atsiekti 
su buržuazais rašysis sutartis, ’’oficialiai” žadės nesikišti į 
vidujinius reikalus, bet sutartis pasilieka sutartimis.. Ko
munistai neaiki į tarptautinę taiką. Jų credo — pasaulinė re
voliucija- Kaip gali bendradarbiauti visuotinai taikai? Ar 
jau išsižadėjo revoliucijų, proletariato diktatūros? Visiškai 
ne. Nesenai ’’Tarptautinėj Jaunimo Dienoj” Maskvoje nutar
ta ir manifestas paskelbta, kad jaunimas visame pasaulyje 
’’turi išeiti rytoj į gatves ir gelbėti streikus ir neramumums, 
kurie jau kįla Austrijoj, Junginėse Valstybėse, Lenkijoje ir 
Japonijoje. Buržuazija neturi turėti vienos minutės ramy
bės. Jauni kareiviai ir jūreiviai turi brolauti su streikieriais. 
Jie turi išeiti su savo ginklais sukilusiose masėse ir jei. užei
tų karas, jie turi savo durtuvus atsukti prieš kapitalistus” 
Šitokią instrukciją iš Maskvos nesenai vykdė komunistai 
San Francisco mieste, pietuose ir Naujoj Anglijoj per strei
kus. Komunistai kitaip veikti negali. Tai komunizmo sudėtis, 
siekis, veiklos ir kovos būdas. Kitaip veikti reikštų komuniz
mo nuopuolį. Jis ir toliau veiks; dabar jau per Tautų Są
jungą- Garbingai įžengę per priešakines duris, tautų kirši- 
nimą tik pradės. Jasys.

4............................. ............ ...........

DEL ANTROJO SKRIDIMO
Pradėjus rengti antrąjį skridimą, kažkas reiškėsi nepa

prasto : visi su nusistebėjimu žiūrėjo, kad tokio patriotinio 
darbo ėmės toki žmonės, kuriems lietuvybės idealai yra vi
sai svetimi. Visumenėj tuoj pasireiškė nepasitenkinimas dėl 
sumanymo vykdimo monopolizavimo; mat visą, taip vadina
mą, skridimo sąjungą (ALTASS) sudarė išimtinai socialis
tai. Tačiau greitai tas viskas buvo pamiršta ir imtasi darbo, 
nes Dariaus —■ Girėno didvyriškas žygis kiekvieno lietuvio 
pavergė širdį ir visus kvietė prie bendro darbo- O antra, ne
drąsu buvo net ir daleisti, kad kas-nors drįstų išniekinti tą 
žygį, kuris iškėlė mūs tautą virš daugelio kitų, už kurį gar
bingai mirė brangūs mūsų tautos sūnūs Darius — Girėnas. 
Prie tokių aplinkybių, greitu laiku lietuvių sentimentas taip 
įsisiūbavo už antrąjį skridimą, kad nežiūrint kaip nesklan-

išleido 8 tautines dainas, mi
šriem ir vyrų choram ir daug 
bažnytinės bei meninės muzi
kos veikalų. Taipgi nemažai 
jo vertingų veikalų žuvo ran 
kraščiuose spaudos draudimo 
metu, negalint jų išleisti.

Jo keletas dalykų buvo iš
leista ir lenkų bei francūzų 
kalbomis. Komp. Juozas Nau
jalis yra tėvas lietuvių baž
nytinės muzikos-

Atgavus Lietuvai Neprik
lausomybę, komp. Naujalis 
prisidėjo prie organizavimo 
ir kurį laiką vedė Kauno mu
zikos mokyklą. Keletą metų 
laikė vargoninkams kursus. 
Buvo ilgalaikis Kauno Kated
ros vargonininkas: šiose pa
reigose jis ir baigė savo sun 
koką gyvenimą: jis sirgęs 
krūtinės vėžiu. Buvo laba? 
tykaus, lėto būdo- Ekonomi- 
niai buvo menkai apsirūpinęs.

A. a. kompozitorius Juozas 
Naujalis paliko didelę spragą 
Lietuvos muzikų šeimoje, ku
ri vargu greitai bus užpildy
ta. Kompozitorius Juozas

vos mu-
Paulius.

konkordatas,

A. a- kompozitorius Nauja
lis yra gimęs 1869 m. Raudon- 
dvaryj prie Kauno. Dar 1889 
m. baigė ^Varšuvos Konser
vatoriją, poto vargonininkavo 
Vabalninke, Rietave, Kaune-. 
Ir 1894 išvyko į Vienintelę 
bažnytinės muzikos aukštąją 
mokyklą Regensburge, kurią 
baigė. Po to vargoninikavo 
Kauno katedroj ir kartu pro
fesoriavo kunigų seminarijoj. 
Jau nuo 1898 m. jis su savo 
puikiai išlavintu mokinių cho
ru slapta ruošė meno vaka
rus, kūrins net lenkų didikai, 
atvykdavo pasiklausyti. Pa
sibaigus spaudos draudimui1 zikų autoritetas-

su 
bet 
ne- 
žo- 

dar
Hitleris duoto

’’Šaltinis” rašo:
’’Kiek Hitlerio vardas šian 

dien visiems žinomas, tiek jis 
visus ir baugina. Jei kuris 
tautos vadas pradeda šiauštis 
prieš Kat. Bažnyčią, tuoj tam 
pa siaubas-

Hitlerio politika iš pat pra
džių katalikybei pasirodė ne
palanki. Nors padarytas 
Vatikanu
nuoširdžiij santykių dar 
buvo, nes 
džio neišlaiko. Santykiai 
biau pablogėjo po birželio 3’0
d. įvykių, kai nekaltai nužu
dyta žymiausi katalikų vadai. 
Vokietijos vyskupai pamatė, 
kad visos derybos veltui. Var
žymai katalikiškojo jaunimo 
dar tęsiasi-. Kai kurie Hitle
rio patarėjai savo kalbomis 
tiesiog šiurpą sukelia ir pra
našauja baisią ateitį. Esą, Hi 
tleris nepasitraukęs prieš Ma 
skvą, Paryžių, Tautų Sąjun
gą, tai nepasitrauksiąs ir 
prieš Romos popiežių. Jei rei 
kėsią, tai pavartosiąs prieš ka 
talikus ir jėgą. Kai Hitlerio 
artimiausias draugas Alf. Ro- 
senbergas parašė pilną nesą
monių knygą ir Bažnyčia tą 
knygą pasmerkė, uždrausda- 
ma katalikams ' skaityti, tai 
Hitleris, lyg iš keršto, savo 

_ draugą paskyrė labai aukštu 
valdininku. Hitlerininkai rei 
kalausią, kad Kat- Bažnyčia 
jų būtinai klausytų.

Iš tokios kalbos išeina, kad 
Hitlerio patarėjai yra didžiau 
si tamsuoliai ir užsispyrėliai. 
Toki vyrai turėtų žinoti is- • 
toriją. Hitleriui dar toli iki

džiai būtų buvęs ALTASSo darbas atliekamas, niekas nesi
priešino. Nebeto, buvo daug ir tokių ’’veikėjų’’, kurie sėdėjo 
’’specialioj sargyboj” ir tuojau drėbė į veidą, jei kas ban

dė ką-nors aikštėn iškelti. Taigi buvo ten dvi galimybės: ar
ba. ALTASSo kiekvieną darbą girti ir jam dirbti; arba ty
lėti, jei jautei kokius nenormalumus- Pataisoms ar patari
mams nebuvo vietos; užtai galėjai laukti išgamos vardo.

Visa lietuvių tauta, iš abipus vandenyno, sukruto dirbti- 
Aukos plaukė iš visur, bet daugiausia iš toliausia,.. Mat arti
mieji daugiau žinojo, ’’paslapčių”.-. Taigi susilaikė.. Tas 
daugeliui drumstė širdies ramumą....

Iškilo nesusipratimas tarp skridimo monopolio ALT
ASS ir lakūno Janušo- Lakūnas, pirma iškeltas į padanges Napoleono I ir kitų garsių 
ir apšauktas oro dievaičiu, dabar liko apdrapstytas purvais, 
apšauktas išgama ir sukčium. Tuo baisiai įžeisti lietuvių jau
smai : išniekintas tas asmuo, kuris buvo vienintelis atstovas į 
tautos didvyrius. Jo vieton, vėl be visuomenės, pastatytas 
kitas jaunuolis; iš pažiūros puikus vyras, iš aprašymų, pui
kus ir lakūnas — Įeit. F. Vaitkus- Tačiau kas begali tikėt 
tiems aprašymams, kurie keičiasi kaip vėjas..- Bet vėl visuo
menė pamiršo savo nusivylimą; atrodė viskas bus gerai, 
nors kartais ir perbėgdavo abejonės dėl lakūno, kai. ATL- 
ASS ėmė daugiau garbinti patį antrąjį skridimą, negu nau
jąjį lakūną. Atrodė, kad tik svarbu ’’Lituanicą H” nuleisti 
į Kauną, nežiūrint kas jąją valdytų. Sutartis su pačiu lak. 
Vaitkum nebuvo paskelbta, tik pasakyta, kad tokios pat 
sąlygos, kaip su Janusu buvo. Kiti tvirtino, kad sutarties 
visai nebuvo. Tūlas svetimtautis pasigyrė, kad jis buvo kal
binamas skristi. Reiškia, buvo toki padėtis, kad ir vėl did
vyrio galėjom netekti-..

Pagaliau, visuomenė jau kitkuo ėmė domėtis: jau ru
duo, o orlaivio ir dalys dar išblaškytos po įvairias dirbtu
ves. Pasidarė aišku, kad skridimas šiemet nebeįmanomas, 
tačiau kasdien plaukia įvairūs raginimai, kad visuomenė 
siųstų pinigus skridimui, kuris ”jau už kelių dienų įvyksta”. 
Jei kur tiesioginiai nepasakė, tai pro agitacines mįntįs vį- 
sur veržėsi įtikinimai, kad antrasis skridimas būtina į įvyks 
šiemet, kitaip nebebūtų nė prasmės jį rengti. Kiekviena a- 
gitacija baigėsi kokiu nors pabrėžimu, kad orlaivis jau galu
tinai bus įrengtas į porą dienų ir bus taip viskas gerai at
likta, ’’kad dar nebuvo tokio transatlantinio lėktuvo-”. 
Taip ir turėtų būt, atsižvelgiant į sudėtų pinigų sumą.

Pagaliau, ir patiems ALTASSo ’’išminčiams” akys pra-
(Tąsa 4 pusi.)

vadų, bet jie visi turėjo nu
silenkti Romos popiežiui. Nu
silenks'ir Hitleris, tik jo nu
silenkimas gali būti jam pa
čiam labai skaudus-

*
Paskutinėm žiniom Hitleris 

pradėsiąs vėl ’’valyti” tautą, 
o tų tautai ’’kenksmingų” 
asmenų tarpe vėl numatomi 
kai kurie katalikų vadai.”

PASISKUBINKITE
Kadangi ’ ’Amerika ” jau 

suderėjo naują mašiną laik
raščio adresavimui ir gTeitu 
laiku bus kalamos skaitytojų 
adresų plokštelės (plates), tai 
visų gerbiamų ’ ’Amerikos ’ ’ 
skaitytojų prašome, kurių pre 
numerata pasibaigia, ją atnau 
jinti, kad kartu ir tamstų ad
resas patektų į pirmąją par
tiją. Taipgi kviečiame ir ki
tus mūsų prietelius, kurie da
bar perka pavienius nume
rius, užsisakyti ’’Ameriką” 
mietams.

Administracija.
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VALIO! JŪSŲ DĖDĖ IŠRADĖJAS! Socialistai. PASKUI ŪŽIANTĮ MOTORĄ
Nors senatvė vargina ,taip 

sakant, bet dar nesiženinu. 
Vis laukiu laikų, pasiprovi- 
jant. Na, ir turėdamas čėso, 
pradėjau galvot ape moksliš
ką gyvenimą; sakau mokslas 
dabar madoj, tai reikia tą ma
dą ir vaikyti- Bet galiu pasi
girti, kad man geriau sekasi 
daryt atradimus, negu mislit 
ape mokslišką gyvenimą, ape 
diplomatišką veselią, ape ide 
ališką alų.

Štai prieš porą savaičių atradau kodėl Amerikoj tiek 
daug paišelių parduodama — nes juos griaužia susirūpinę 
redaktoriai. O tų redaktorių yra tiek daug*: visų ’’vienybė” 
turi net tris, ir visi rūpinasi.... Kiek vėliau, Čikagos Vanagas 
sielvartavo per margo kiaušinio lukštą, kad ir kunigai ir 
draugai ir klumziai ir visa ’’Amerika” tyli. Aš tuoj pasiė
miau šermukšninę ir pradėjau mokslišką ščiotą- Ar v-ierisit, 
kaip mat ir sūroka vau tą zadačių: juk scivilizacija bei visi 
išradimai yra tam, kad kai vienas kalba, tai kiti klauso. 
Reiškia, kai vanagas nustos, tai gal klingė pradės klebėti. 
Ir taip bus, vierikit manim. Dabar aš atadariau šimtą ar mi- 
lioną rozų painesnį kveščiną. Man daug pagelbėjo tą kveš- 
činą išrokuoti taipgi kitas svarbus ir dabar taip madon įtė- 
jęs invenšinas — radio. Aš jam pakarnai dėkavoju ir Marko- 
nei už radio veikimo iščystijimą tariu alio, kaip savo fren- 
tui išradėjui. Mano išradimas tikrai padarys perversmą kai- 
keno gyvenime, o gal ir galvoj.... Juk ikišiol visi mislino, kad 
kas praėjo tai nebeateina. Ot, aš atradau, kad neprauda- 
Žiūrėsim. Mokslas garsina, kad seniau žemė taip buvo karš
ta, kad ant jos laukų ir pievų visi akmenys buvo skysti, nuo 
šilumos sutirpę. Upėse žuvys plaukiojo išvirę: tik, būdavo, 
pasigauk ir valgyk- Taigi ir žmonės vaikščiojo nuogi. Dabar 
laikai grįžta. Skaitome gazietose, kad jau žmonės pradėjo 
po laukus vaikščioti nuogi, o kokitai socialistukai Brook
lyn© Richmon hili ir žmonas nufotografavo nuogas, suvarę 
į kičinį. Tokius žmones_ kurie nori gyventi kaip gyvuliai, va
dina nuodistais.- Čia mano didelis išradimas-, rokuojas —
nuodistai jaučia, kad vėl ateina tie karštieji laikai, ant svie
to, taigi pratinusį vaikščioti nuogi. Antra, jie norį būti vėl 
gyvuliais ar 1 nniais. Reiškia, kas praėjo — vėl grįžta- Jei 
iš to dar jums'neaišku, aš prirodysiu dar vieną keisą, iš kurio 
pašiur matysit, kad česai grįžta. Žinote, kad seniau, prie 
ruso, Lietuvoj buvo taip madoj pivnios, kad jų buvo netik 
prie kožnos ulyčios kertės miesteliuose, bet jų buvo kožnam 
dvare, palivarke; ir ant kožno ilgesnio kelio buvo pulstav- 
ka — pivnė. Rusai jų pristatė, nes norėjo, kad mūsų lietuviški 
gaspadoriai (kuriuos jie glupais chamais vadino) įprastų 
girtauti ir tada jau būtų prapal Litva. Tą baisią iškadą su
prato gramatni lietuviai,bet jie nieko negalėjo padaryt- Ali 
kai į žemaičių Vyskupijos sostą atsisėdo mūsų apaštalas 
Motiejus Valančius, tai brač maskoliai pakabino nosį. Bet 
jie griebėsi visokių apmanstvų prieš vysk. Valančių: ir vi
saip šmeižė ir visaip niekino ir dželon sodino; bet jis nieko 
nekerino ir Lietuvą padarė blaivia. Žmones išmokė dar ir le- 

’mentorių bei gazietą skaityt.
Dabar pas mus irgi atėjo tie senovės laikai — ’’happy 

days”- Kur tik eini, visur saliūnai; kur tik važiuoji, visur 
alus, degtinė ir vynas. Kur tik klausai, visur tik ’’geras a- 
lutis, linksmiausia ir maloniausia užeiga, maloni šeimynykė, 
viskas už dyką....” ir taip panašiai. Nueik į piknikus, ten 
seni ir jauni, vyrai ir moterys, net ir mergaitės, maukia bal
takę ir alų be mieros. Jei žmona ant vyro, o brolis ant se
sers nori pasibarti už girtavimą, už perdažną saliūno lan
kymą gauna atsakymą, kad dabar girtauti yra ’onaras’. Neiš- 
manele, sako, ar negirdi kai kasdien ir radijušas ragina eiti 
į saliūnus. Juk jie to nesakytų ir negirtų taip, jei nebūtų 
gerai. Ar nesuprantat, kai per radijošių įrodo, kad mes tu
rim eiti į saliūnus ir girtuokliauti, jei norim būtį gerais pa
triotais. Skelbėjas visuomet dar pakartoja, kad jis dirba 
lietuvybei, už lietuvius galvą guldo, tai kaip jo neklausyti
ir kaip negerti?” Reiškia, girtuokliavimas įėjo madon kaip 
buvo prie ruskio. Taigi štai dar vienas įrodymas, kad laikai 
grįžta. Tik nežinia, kas turės būt nauju Valančium, kuris 
žmones atimtų iš to ruskio rankų- Tą prašo išrasti vienas 
mano draugas, inžinierius. Manau man tas pavyks su ma
giškos šermukšnines pagalba. Dėdė..

Kun. Dr. A. Civinskas.

Kokios-gi, paklausite, buvo viso to pasekmės? Žmonės, 
netekę tikėjimo, neatsižiūrėdami į Dievą ir Jojo prisakymus, 
ėmė gyventi, kaip jiems patinka, rūpindamiesi vien, kad ko- 
daugiausia smagumų turėti ant šios žemės. O jogei už pini
gą galima gauti visokie žemiškieji smagumai, tai pinigas tapo 
visa žmogaus laime. Didžturtis rūpinasi visokiais būdais savo 
turtus padidinti, nežiūrėdamas nė prakaito, nė ašarų kraujan- 
čio jam turtus darbininko. Vargdienis darbininkas griežia 
dantimis, matydamas, kaip iš jo prakaito, iš jo ašarų auga 
turtai, bet ne jam, tik didžturčiui darbdaviui. Darbininkas 
trokšta laimės, o netekęs tikėjimo, visą laimę mato tik pini
guose, kurių neturi; piktumas, neapykanta kįla jo širdyje; 
primanytų, rodos, visus didžturčius išmuštų, kad tik pinigų 
galėtų turėti....

Kad žmonės nebūtų užmiršę Dievo, kad visi būtų laikęsi 
teisybės ir meilės prisakymų, nebūtų buvę nė tiek vargų, nė 
sumišimų tarp žmonių.

Nebūtrj tada nė socialistų, kurie iš tų vargų ir iš tos ne
tikėjimo dvasios išdygę, o nori savaip visus sulyginę rojų pa
daryti ant žemės.

— Tiesa, — tarė Garšva, — ir aš girdėjau siciliką kal
bant apie visų sulyginimą, kad turtus reikia atimti nuo ponų, 
žemę išdalinti žmonėms, o tada, sako, nebūsią vargo ant žemės.

— Bet kaip jums rodosi? — klausė Vaišnora. — Jeigu 
kas, imkime, šneka, mokina, jog ant žemės daug tebesą negero, 
nelygybės, jog turtai reikia geriau padalinti, kad nebūtų nė 
gulinčių be darbo didžturčių, nė badaujančių pavargėlių, ar 
tokį žmogų pavadinsite socialistu? Arba jei kas peikia nege
rus valdžios darbus, negerą valdymo būdą rūpinasi pakeisti 
geresniu, ar visi tokie žmonės yra socialistai?

— Man rodos, ne, — atsiliepė Kriščius, — socialistai tai 
tie, ką muša, degina, daro sumišimus.

— Na, ne, — atsakė Vaišnora. — Ne visi, ką muša, degi
na, yra socialistai. Tat tu, dėde, negerai pasakei. Mušties, 
deginti, plėšti, gali netiktai socialistai, ir tankiai visai netei
singai vadinama socialistais tie, ką negražiai gyvena, nepado
riai elgiasi. Tat ne socialistai, tik ištvirkėliai. Bet iš kitos 
vėl pusės netiesa, būk visi tie socialistai, ką rūpinasi žmonių 
gerove, darbininkų klausimu, geresniu turtų padalinimu, val
dymo pagerinimu. Ne, tat rūpestis ne vienų socialistų, kaip 
jie tankiai giriasi. Tat rūpestis visų gerų žmonių, ypač visų 
krikščionių katalikų.

Katalikų Bažnyčia visados rūpinosi įvesti didesnę tarp 
žmonių lygybę, gynė skaudžiamuosius, šelpė pavargėlius, o 
didžturčius, beširdžius lupikus, baudė, kiek galėdama, bažny
tinėmis bausmėmis. Gerai yra pasakęs vienas prancūzų moks
lininkas, kad socialistai ką turi savyje gero, yra paėmę iš 
krikščioniškojo mokslo.*)

Socialistai reikalauja lygybės, liuosybės; didžiuojasi tuo- 
mi tartum ką naujo išradę, o užmiršta, jog visa tat yra ne so
cialistų išradimai, tiktai Viešpaties Kristaus ir jo pasekėjų 
mokslas. Gana šiek-tiek pažinti Evangelija, šventųjų Tėvų 
raštai, Bažnyčios istorija, o matyti, jog niekas neįvykdins 
taip gražios lygybės, liuosybės, brolybės tarp žmonių, kokią 
daro Kristus tarpu tų, kurie seka Jojo mokslą; niekas nesu
taikys taip gerai didžturčių su pavargėliais, kaip juos sutai
ko Išganytojas.

— Bet ponuli, — atsiliepė buvusis Amerikoj vaikinas, — 
aš girdėjau vieną socialistą kalbant, būk ir Kristus buvęs so
cialistas, ir šventasis Tėvas socialistas...

— Gali būti, — atsakė Vaišnora. — Socialistai prastiems 
žmonėms į savo pusę patraukti naudojasi visokiomis priemo
nėmis. ’’Nesibijokite mūs, — sako socialistai. — Mes reika
laujame brolybės, lygybės tarpu žmonių, ir Kristus to reika
lauja. Mes rūpinamės pavargėliais, ir Kristus jais rūpinosi. 
Mes norime pabausti didžturčius, ir Kristus juos baudė. Tai
gi, — išveda pagalios, — kad ir Kristus buvo socialistas, kaip 
ir mes.” Bet ar teisybė?

— Kas čia per teisybė gali būti, — tarė Damijonas, — 
tai aiškus apgavimas ne teisybė.

— Bet delko apgavimas, ar suprantate ? — klausė Vaiš
nora.

(Bus daugiau)

(Tąsa)
Vos pasiekėme kalno šlaito 

, vidurį, kaip sutikome kitą vir 
tinę visokio amžiaus ir lyties 
lietuvių, riedant automobi
liais į pakalnę: tai mūsų šei
mininkės ir miegaliai traukia 
į bažnyčią. Atrodė pietij reiks 
laukti ilgai.-. Bet vos spėjom 
pasidžiaugt, kad sugrįžom, 
kaip, nesakysiu kas, jau ir 
siūlo kažką ’/sveikatos patai
symui”

Prisipažinsiu, kad šią vasa
rą per dideles pastangas šven 
tadienį nuvykau į pajūrį, ku
rio ošiančias bangas taip mėg
stu... Ir mano džiaugsmas kas 
kart didėjo, kai įsitikinau, 
kad tikrai turėsiu progą sau
lutės spinduliuose pasimau
dyti- Bet neilgai šypsojaus.- 
vos tik išėjau ant smilčių — 
tuojau visi ir sužiuro į mane 
— nes saulė jų kūnus buvo 
’’čokoladu” nudažiusi, o aš 
buvau baltas, kaip mirtis. Ir 
vaikai buvo bepradedą apsup
ti, tik laimėj greit supratau 
apsiaustą užsivilkti. .

Taigi atsidūrus Torringto- 
no kalnų viršūnėse, kur saulė 
ir per drabužius odą spirgino, 
man atėjo mintis išnaudoti 
progą: čia nebus kam iš ma
nęs juoktis, manau sau. Tuoj 
susidarė kompanija: Vytau
tas, Vytauto orkestras ir kiti, 
nuėjom į miškuotą pašlaitę 
nudizmo praktikuoti.-. Kaip 
ilgai ten buvom — nežinau, 
tik išgirdom, kad jau petel
niu skambina kažkas; reiškia 
kviečia prie stalo. Atvykom. 
Bet New Britaino kavalierių 
dar vis nebuvo. Manau sau: 
jie gailėsis, neturėję progos 
pažiūrėti į šakutes, ant ku
rių vištiena su visokiais prie
skoniais kabojo ir nei nesi
priešindama lindo į mano bur 
nutę. Kaip kitiems sekėsi, ne
žinau- Prie stalo esu savymei- 
lis.

Kada šaukštai buvo po piet, 
pasirodė ir eksursantai: tai 
Joe gengė, kurie atsivedė sve 
čių iš New Britain. Nors taip 
toli ir nesitikėjau rasti pažy
stamų, bet kaip tas begrašis 
verkiantis lietuvis Buenos Ai
res uoste nustebo užkalbintas 
lietuviško žydelio, taip aš ne
tikėtai sutikau malonius new- 
britainiškius: muziką Kazi
mierą Žalnieraitį ir jo draugą 
Kazį, begalo malonij vyruką, 

\kurio, gaila, pavardės nepri- 
jmenu. Žinau, kad yra New 
Britaino ar viso Connecticut 
stato lietuvių jaunimo žvaigž
dė.

(Daugiau bus)
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DĖL ANTROJO SKRIDIMO
(Tąsa iš 2 pusi.)

dėjo svilti. Bet jie sumanė dar vieną kartą su vaidint kome
diją; nors žinojo, kad skridimas neįvyks, bet paskyrė iš
leistuvių dieną ir surengė atitinkamas iškilmes. Susirenka 
visuomenė, kurios tarpe ir nuoširdūs lietuviams svetimtau
čiai. Visi laukia lakūno su ’’Lituanica II”- Bet vieton jos, 
kada tai Vaitkus pasirodo su kažkeno lėktuvu. Puikiausiai 
įrengta ’’Lituanica II” ’’užkaito” vos iš garadžiaus ištrau
kus. Tai tikrai dar nebuvo taip įrengto transatlantinio lėk
tuvo !

Tokiu savo pasielgimu ALTASS lyg šlapiu skarmalu 
drožė lietuviams ir visai Lietuvai į veidą.

Bet ir dabar ALTASS nenustoja drąsos: jie įrodo, kad 
dėl tokio visuomenės pažeminimo ir mulkinimo nėra jie kal
ti- Mat, čia netikėtai prof. Žemaitis praneša, kad Lietuvoj 
orai nebepastovūs. Reiškia, ALTASS nežino, jog rudenį orai 
nepastovūs. Taipgi nepaiso, kad meteorologijos Biuras New 
Yorke jiems pranešė, kad yra galimybių leistis per jūrą tik 
iki Rugsėjo 15. Reiškia, jei ne prof. Žemaičio telegrama, tai 
ALTASS dar ir iki Adventui galėtų visuomenei tvirtinti, 
kad skridimas įvyks būtinai šiemet- Jei ALTASS tik tiek 
tenusimano apie skridimo reikalus, tai ko jis lenda prie dar
bo, apie kurį mažiausio supratimo neturi?

Antra, ALTASS kaltina kompanijas, kad jos suvilkinu- 
sios dalių pristatymą. Argi ALTASS darė dešimttūkstanti
nius užsakymus kompanijoms be jokių kontraktų, be garan
tijos laiku gauti užsakytus daiktus? Manau, nei ALTASS, 
nei jo visagaliai patarėjai nebuvo toki mulkiai, kad tokius 
užsakymus darytų be sąlygų. Jei taip, tai už kontraktų su
laužymą (laiku darbo neatlikimą) ALTASS turėjo gauti ke
liasdešimt tūkstančių dolerių iš kompanijų.

Neturim mažiausio noro užsipulti ant ko nors- Todėl 
būtume tylėję ir dėl šio įvykio, nes joki išmetinėjimai AL
TASS dalykų nebepataisys: apgauta visuomenė atsimins tą 
ilgai ir ateityj didesni visuomeniniai reikalai sutiks daug- 
nemalonumo. Viena, betgi, aplinkybė išveda iš kantrumo. 
Būtent: ’’Naujienų” redaktorius p. Grigaitis, kuris valdė 
ALTASS ir dirigavo visam jo veikimui, tą biaurią košę 
išvirė ir už tai ant jo krinta didžiausi dėmė (Tiesa, yra ten 
ir vieno oficialo nemaža ’’prakaito išlieta”)- Tas žmogus tu
rėtų viešai pasisakyti esąs kaltas ir atsiprašyti nekuriu, to 
skymo nepermačiusių, ALTASS narių. Bet vieton to, p. Gri
gaitis ir toliau nenustoja biaurojęs visuomenės, kuri nuošir
džiai dirba lietuvybės darbą, kuri sukėlė fondą skridimui. 
Jis turi drąsos pulti ir veikėjus, juos kolioti ir priekaištus 
daryti, jei šie gražiuoju perspėja, kad toki darbai ateityje 
nerastų vietos mūsų tarpe- Nežiūrint kokio išsitikinimo yra 
p. Grigaitis, per tiek laiko dirbant plunksnos darbą turėjo 
bent nuo kitų išmokt kultūringumo. Iki šiol jis to neparodė: 
tik nešvarūs priekaištai ir kelionės krinta iš jo burnos. Kas 
juokingiausia, kad p. Grigaitis nebesugeba duoti geresnio 
pasiteisinimo apie įvykusį faktą, kaip tik priekaištą, kad 
’’jūs nieko nedavėt, nieko neaukavot”-

Taip, visuomenė, kuri per spaudą dabar ir prašo ALT
ASS’o apyskaitų, nieko neaukavo. Tai kasgi tuos keliolika 
ar kelias dešimt tūkstančių dolerių sudėjo? O pagaliau ką ir 
kam, Tamsta, p. Grigaiti, aukavote, kad taip drąsiai mokate 
kitiems priekaištą daryti? Gali gerbiamasis nesiaiškinti, ge
rai žinome.... K. Vainius-

VILNIAUS VADAVIMO AKCIJOS KOMITETAMS

Šių metų ’’Spalių 9 diena 
jau čia pat. Jau keturiolikti 
metai, kaip lietuviškas Vil
niaus kraštas kenčia lenkų 
jungą- Pilsudskis, laužyda
mas Suvalkų sutartį ir grob
damas Vilnių gen. L. Zeligov 
skio durtuvais, pasakęs: ”Wil 
no moję” (Vilnius mano). 
Pirmiau ir ypač šią vasarą pa 
aiškėjo, kad ponas Pilsudskis 
užgrobė Vilnių tam, kad jį iš
mainyti į Lietuvos uniją su 
Lenkija.

Paaiškėjo ir kitas faktas, 
kad visas pasaulis žino Vilnių 
esant Lietuvos tikrąja sosti
ne ir todėl niekas Vilniaus 

rimtai neketina lenkams pri
pažinti- Net ir didžiosios vals
tybės, kurios 1923 metais pa
sirašė ’’garsųjį” Ambasado
rių Konferencijos nutarimą 
Lenkijos sienų klausimu, da
bar Lenkijai nurodinėja, kad 
ji privalo atitaisyti Lietuvai 
1920 metais padarytą skriau
dą; Prancūzija ir Rusija sti
priai spaudžia Lenkiją dėtis 
prie Europos žiemių-rytų tai 
kos sutarties pasirašymo. Bet 
Lenkija taikos netrokšta ir 
bevelija spekuliuoti pono Hit
lerio sudrumstame Europos 
ore. Lenkija drįsta net kraty 
t is prancūzų draugingumo ir 

dėtis Hitlerio pagelbininke 
tam, kad karo pagalba išplės
ti savo ribas kaimynų sąskai- 
tnn

Ir Lenkai per Vilniaus, ra
dio nesenai, vėl akiplėšiškai 
pareiškė, kad ’’Vilniaus Len
kija negrąžins niekados” Tai 
mes lietuviai labai gerai tai 
žinom, kad lenkai, litvino Pil
sudskio valdomi, geruoju Vil
niaus Lietuvai negrąžins, nes 
jų politiškas protas yra apte
męs nuo jiems įgimto imperia 
lizmo, unijos ir hitlerizmo- 
Bet politiško Europos gyveni 
mo apystovos gali lenkus pri
versti Vilnių Lietuvai grąžin 
ti ir lietuviams yra privalu 
būti pasiruošusiems tokiam 
momentui.

Todėl ir per šią ateinančią 
9 spalio dieną”, eidami iš vie
no su ’’Vilniui Vaduoti Sąjun 
ga” ir ’’Vilniaus Geležiniu 
Fondu”, visi mes lietuviai pa- 
sirodykime: tegul kiekvienas 
čia veikiantis Vilniaus Akci
jos Komitetas pasirūpina su
kviesti visą mvo apylinkę į 
”9 spalio dienos” minėjimą, 
—- visi kas j&u turi Vilniaus 
pasus privalo tam padirbėti, 
visi kas dar neturi — nusipir 
kime po Vilniaus pasą, sušelp
kime vargstančius vilniečius 
ir pasakykime ’proše panams’ 
kad ’ ’dėl Vilniaus amžiais dės 
galvas lietuvis”: Gedimino, 
Kęstučio. Vytauto ir Basana
vičiaus Vilnius negali būti 
Pilsudskio, bet tik suvienytos 
Lietuvos sostinė.

Lietuvos Žmogus.

KĄ NUTARĖ PABALTIJO 
EKONOMISTAI

Taline pasibaigė penktoji 
Lietuvos. Latvijos ir Estijos 
ūkio atstovų konferencija. 
Priimta visa eilė svarbių nu
tarimų- Vienoj rezoliucijoj 
reikalaujama skubiai įsteigti 
nuolatinį biurą, kuris derintų 
visų trijų valstybių ūkišką 
gyvenimą ir išdirbtų bendrą 
elektrofikacijos planą.

Kiti nutarimai reikalauja 
padidinti prekybos apyvartą 
tarp trijų Pabaltijo valstybių 
ir tam tikslui įsteigti nuola
tinį biurą. Be to, išreikštas 
pageidavimas suvienodinti vi
sų trijų valstybių muitus.

— Šiauliuose įsidrąsinę žy
dai užpuolė lietuvį prov. An
taną Masiulį ir jį peiliais su
žeidė. Dėl to kilo peštynių 
tarp žydų ir lietuvių. Kaltiniu 
kus karo komendantas nubau 
dė-

— Rugsėjo mėnesyj, iš Klai
pėdos išeina pirma partija: 
4000 tonų bulvių ir 300 galvi
jų — į Palestiną.

TRUMPOS NAUJIENOS
— Arizono valst. teismas 

nusprendė, kad Gerard Co. 
neturi teisės žemių pardavinė
ti svetimtaučiams. Taigi ir a- 
pie 13 japonų turės apleisti 
pirktas žemes, dėl kurių ūki
ninkai buvo taip pasipiktinę-

— Sovietų Rusijos diktato
riai sumanė iš ūkininkų grū
dus atimti už prekes, kurių 
valstiečiai rinkoj labai sun
kiai gali gauti. Tai ’’nauja” 
prekybos sistema.

— Visa Vokietijos protesto- 
nų dvasiški ja protestuoja 
prieš reichstago vyskupo Mu- 
ellerio įšventinimą kaipo vy
riausia protestonų bažnyčios 
galva Voketijoj.

— Dr- Giulo Alberto, Cali- 
ce — Ligure majoras, atleis 
tas iš pareigų, kadangi jis 
neapsivedė ir tuo neprisidėjo 
prie Mussolini ’didelių šeimų’ 
kompanijos.

— Genevos, vadinamas Tau 
tų S—gos Tremtinių biuras 
aprūpino 250,000 žydų, Voke- 
tijos ’’politinių tremtinių” 
darbais. Kažin, kodėl ta ko
misija nesirūpina kitais, pav. 
Lenkijos ukrainais? Žydas, 
mat visur prilenda.

— Prie Alesbury, Anglijoj, 
sudužus lėktuvui, žuvo 5 as
menys, jų tarpe nežinoma mo
teris su vaiku-

— Kol kas, Amerikos kata
likai nenori imtis griežtų žy
gių prieš nepadorių filmų ga
minimą, bet nori kad patys 
gamintojai susiprastų.

— Jungt. Valst. Chamber 
of Commerce ir Tautinė Ga
mintojų Draugija siūlo sutei
kti didesnę galią prez. Roose- 
veltui valstybės biudžeto su
balansavimui-

— Prez. Rooseveltas atsisa 
kė duoti bent kokių paaiški
nimu, kodėl Gen. Johson atsi- t f
sakė iš NRA viršininko vietos

— Daug nerimo kėlęs ir ka
rą žadėjęs Rytų Chinijos gelž- 
kelio klausimas, pagaliau, bai 
gtas susitarimu tarp rusų ir 
japonų- Japonai apmokės ru
sams $50,000,000 už tą gelž- 
kelį, kuris dabar priklausys 
jau ’’Manchukuo valstybei”.

— Pereita sekmad. Waršu- 
voj (Lenkijoj) iškilo į orą 20 
balionų, norėdami Gordon 
Benett taurę laimėti. Daly
vauja 8 valstybių baliunistai, 
jų tarpe 2 amerikiečiai-

— Richmond, Va. (Ameri
koj) gatvėse rodomo cirko 
liūtas išlindo iš narvo ir tuo
jau puolė jo narvą vežantį ar
klį- Liūtas sužalojo ir kitus 
arklius, kol policininkas jį nu 
šovė. Žmonėse kilo baisi pa
nika.

— Rugs. 25 d- Vienintelis 
mirusiojo fieldmaršalo Hin- 
denburgo sūnus Oskaras gar
bingai paliuosuotas iš karino 
menės ant pensijos, paaukšti
nant į generolo laipsnį.

— Austrų spauda praneša, 
kad Papeno, kaipo specialaus 
Voketijos pasiuntinio, misija 
jau baigiasi ir jis tuojau tu
rės pasitraukti.

— Du kaliniai, bandę pa* 
bėgti iš Ohio kalėjimo su mui
lo revolveriais, pašauti sar
gybos- Jie kalėjimo kameroj 
laukė mirties, nuo kurios 
bandė pabėgti pro sargybą, 
kaip kitados garsusis Dilinge 
ris su mediniu revolveriu.

— Kaune (Šančiuose) Brol- 
Kačergiai įsteigė lietuvišką a- 
laus bravorą. Dėlto žydai a- 
laus gamintojai kelia liarmą.

— Henry Fordas, milionie- 
rius, aprašo vienam žurnale, 
kaip Amerikos vaikus auklė
jant, reikia lavinti jų rankas 
tiek pat kaip ir protą.

— Doumergue paskelbė se
natui, kad Franci ja laikysis 
prie Aukso Valiutos- Reiškia 
franko vertė paliekama ta pa
ti.

— Tūlas amerikietis, turė
damas 78 m. amžiaus tapo tė
vu kūdikio, kurio susilaukė 
jo moteris 36 m. amžiaus-

— Amsterdame (Olandijoj) 
užsidegus teatrui, panikoj su
žeista 40 vaikų, iš jų 13 pavo 
jingai.

—Chicagoj prasidėjo cigar 
storių sprogdinimas bombo
mis. Spėjama, kad tai bus ar
klių lenktynių tikėtų gemble- 
rių kerštai, kurie kovoja sa
vo konkurentus-

— Žinomas automobilių ma
gnatas Henry Fordas viešai 
kritikuoja kongreso darbus ir 
tvirtina, kad jis esąs visai 
nereikalingas Amerikai.

— Ispanijoj, esąs, susektas 
socialistų — komunistų są
mokslas prieš vyriausybę. A- 
reštuota daug sąmokslo ren
gėjų:

— Susekta, kad tam tikru 
keliu Japonija daug ginklų 
ir karo amunicijos perkasi 
Amerikos Jungt. Valst-

— Tuo laiku, kai New Yor- 
ko policija suėmė B- R. Haup
tman, vokietį įtariamą Lind- 
berghii kūdikio vagiliu, tai 
Lindberghai buvo Los Ange
les, Cal. Jie pranešė telefonu, 
kad tuoj grįžta į New Yorką.

— Komercijos institutas 
Klaipėdoje veiks,.jau nuo ru
dens. Direktoriumi, paskirtas 
buv. min. pirmininkas Ernes
tas Galvanauskas. Paskaitos 
vyks Vytauto Didžiojo gimna 
zijos rūmuose-
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Bridgeport, Conn, i
Pereitą penkt., dienoje šv. 

Mato, vietos klebonas, kun. 
M- Pankus buvo šauniai pa
gerbtas tam tyria susirinku
sių atstovų- Nežiūrint, kad 
būta sausos dienos, nenuilstan 
čios gaspadinės M. Baltrušai
tienė ir O. Cvirkienė pagami
no gardžius užkandžius; va
karo gi vedėjas Pr- Baltrušai
tis, kurio pastangomis beveik 
viskas trumpu laiku buvo su
ruošta, davė progos kalbėtojų 
■eilei pareikšti savo nuomones 
ir įteikti dvasios vadui var
dadienio dovanas. Stambiau
si linkėjimai buvo nuo vieti
nės lietuvių tarybos, Gyv. 
Ražančiaus I ir II vainiko, 
Marijos sodaliečių, Fairfiel- 
d’o lietuvių ir daugelio pa
vienių asmenų. Nenuostabu, 
jei pakviestas prabilti tos die 
nos solemnizantas jaudinan
čiai padėkojo visiems netiktai 
atsilankusiems, bet sekančia
me sekmadienyj paantrino 
bažnyčioje, jog smagu yra dar* 
buotis užjaučiančiųjų tarpe. 
Jo prietelių būrys asmeniai 
negalėdami dalyvauti, sveiki
no telegramomis-

Mūsų šv. Jurgio bažnyčio
je pamaldų tvarka, su sekan
čiu sekmadieniu rugsėjo 30 d. 
s. m. atsimaino: 1-mos mišios 
7:30; 2-os jaunimui 9 vai-; 3- 
čios tykios 10 vai. ir suma 11 
vai. Mišparai arba spalių m. 
pamaldos 4:30 po piet.

"Amerika" yra įdomus ir 
turiningas laikraštis- Žinutės 
paduodamos puikiai, trumpo
je sutraukoje. Straipsniai rim 
ti; korespondencijos žingei
džios, — žodžiu redaguojamas 
gabaus ir darbštaus vedėjo.

Skrib.

NEW BRITAIN, CONN-

Tveriasi Legiono Postas.
1920 m. Lietuvos Liuosybės 

Sargų būrys šioje kolonijoje 
nepakriko, kaip kad kitur. 
Iš čia Lietuvos ginti nuvyko 
Ant. Žemaitis, J- Barvydas, 
Fel. ir Jonas Kuckailiai, P. 
Daukuskis, Vai. Cibulskas, J- 
Simoliūnas, A. Žilinskas, A. 
Meškauskas, Ad. Jakulis, Pr- 
Lukaitis. Daugelis tarnavo 
Amerikos kariuomenėje ir lai 
vyne.

Jau nuo šių metų pavasario 
vietos lietuviai veteranai su
sirūpino Lietuvių Legiono po
sto sudarymu. Iniciatyvos ė- 
mėsi A- Žemaitis, V. Vituky-

nas, ir K. Steponaitis 257 
Stanley St. Jų pastangomis 
neužilgo įvyks posto Nr. 4 
steigiamas susirinkimas. Seki 
te pranešimus spaudoje- Lie
tuviai veteranai prašomi susi
siekti su minėtais 3 iniciato
riais. Rep.

Elizabeth, N. J.
Parapijos jubiliejinis komi 

tetas turėjo antrąjį susirinki
mą rugs. 19 d. Paaiškėjo, kad 
valdybą sudaro sekanti asme
nys: Pr. Navickas, pirmin-, 
K. Bernotas ir A. Drešeris — 
vice pirm., Iz- Brazinskienė — 
raštin., J. Matuza — fin. se- 
kret- J. Gaušys ir M. Gedmi
nienė — iždo globėjai. Kleb. 
kun. J. Simonaitis — iždinin
kas, J- Žilevičius ir D. Petru- 
čionis — lietuviškos spaudos 
korespondentai, advokatas J. 
Petrikas — anglų spaudos ko- 
resp.

Nutarta surengti pirmą šv. 
Vardo draugijos eiseną su or
kestrą ir vakare didelį ban- 
kietą. Visą tai įvyks spalių 14 
d- Numatyta eisenos priešaky
je nešti atatinkamą plakatą 
su pažymėjimu apie įvykstan
tį mūsų parapijos 40 metų ju
biliejų. Numatyta vartojamas 
eisenoje vėlevukes taipgi pa
puošti atatinkamu jubilieji
niu užrašu. Pirkusieji bilietus 
į bankietą, vėlevutes gaus dy
kai. Daromos pastangos, kad 
šiais metais šv. Vardo dieno
je paradas Elizabetho miesto 
užsibaigtų prie lietuvių para
pijos su palaiminimu ir ata
tinkamu pamokslu- Iki šiol vi
sada užsibaigdavo prie šv. Pa 
tricko didžiausios parapijos 
airių, Elizabethe, kur klebonu 
yra monsignioras. Draugijų 
atstovai pareiškė, kad vienbal 
šiai remia šį istorinį įvykį ir 
darys pastangas, kad visos vy
rų draugijos dalyvautų pilnu 
moję.

— Lapkričio gale numaty
tas parapijos metinis bazaras- 
Tam tikslui šaukiamas susirin 
kimas rugsėjo 30 d. po sumos 
parapijos salėje. Klebonas ir 
jubiliejinis komitetas kviečia 
parapijomis skaitlingai susi- 
rinkiman atvykti. Reikės rin
kti istoriniam bazarui įvairios 
komisijos ir darbininkai.

— Lapkričio mėn- nutarta 
surengti vyrų draugijų bend
ras parengimas parapijos mo
kyklos naudai.

— Gruodžio mėn. Advento 
laiku, choras rengia didelį vei 
kalą "Kražių Skerdynė’’ da
lyvaujant arti 100 vaidylų.

Komitetas pagelbės bilietų 
paltinime.

— Naujų metų vakare, da
lyvaujant Vyskupui, bus 7 v. 
vakare atatinkamos istorinės 
pamaldos su atatinkamu pa
mokslu, koncertine dalimi ir 
palaiminimu. Naujų Metų va
kare, 40 metų atgal buvo pa
šventintas pirmas kertinis ak
muo Elizabetho pirmosios baž
nyčios taipgi Vyskupui daly
vaujant.

— Taip pat numatyta po 
Naujų Metų surengti iškilmių 
gą istorinę vakarienę su ata
tinkamomis kalbomis ir pami
nėjimais.

— Nutarta jubiliejaus pro
ga artinanties Naujiems Me
tams apšviesti bažnyčios bok
štus su elektra- Taip pat su
rengti visiems parengimams 
vieną bendrą knygą su prog
rama. Skelbimams rinkti bus 
paskirti atatinkami žmonės 
su Klebono liudymais.

Bendrai imant, ūpas žmo- 
nyse pakilęs. Reikia tikėtis, 
kad visuose komiteto numaty 
tuose parengimuose bus dide
lis pasisekimas.

Artinanties minėtiems pa
rengimams apie kiekvieną bus 
pranešama spaudoje smul
kiau- Sekantis bedrojo komi
teto susirinkimas bus spalių 
17 d. parapijos svetainėje.

Rep.

Naujas profesionalas
Elizabethas gausus lietu

viais profesionalais. Tačiau 
būtų linksma, jei būtų visu 
šimtu daugiau, nei jų yra da
bar. Todėl kiekvienas naujas 
profesionalas lietuviams tei
kia džiaugsmą- Taip visi nuo
širdžiai sveikina naują danti
stą Dr. W. Blažį, kuris šiais 
metais baigė Maryland Uni
versitetą ir gavo daktaro lai
psnį- Jis pereitą savaitę ati
darė savo raštinę 310 First 
Ave., Elizabeth, N. J.

Dr. W- Blažiui linkime ge
riausių sėkmių.

"Amerikos" Rep.

MAYWOOD, N. J.

Šiomis dienomis iš Maywo- 
do į Johns Hopkins Universi
tetą Baltimore.] išvyko ener
gingas jaunuolis, Vincas Bu
rokas studijuoti mediciną. Rei 
kia tikėtis, kad Vincas savo 
gabumu atsižymės universite
te, kaip ir Bogota High 
School, kurią baigė šiais me
tais aukštuoju laipsniu; todėl 
priimtas į naują mokyklą be 
egzaminų-

Dar besimokydamas High 
School, savo pavyzdingumu 
bei patvarkumu įsigijo šimpa 
tiją tarp mokslo draugij ir pa
sitikėjimą organizacijose. Pa 

vyzdin: Lotinų klube — pirm. 
Radio organ. — iždin., Hi—Y 
klube valdybos nariu ir Rifle 
tyme dalyvaudamas 1933 m- 
Įpra laimėjęs Bergen County 
čampionatą.

Nors Maywoodas lietuviais 
neapgyventa vietelė, bet be
skaitydamas lietuvių laikraš
čius "Ameriką" " Vytį" bei 
kitus, neleido užgesti tėvynės 
meilės ugnelei. Tad už poros 
metų mano vykti į Europą, 
paviešėti atostogų laiku Lie
tuvoj ir pamatyti tą gamtos 
grožį, apie kurį šiandien tik 
svajonėse daugelis Amerikos 
lietuvių jaunimo svajoja.

Newark, N. J.
Atsišaukimas į Kražiečius.
Kadangi šis metas yra 40 

metų sukaktuvių nuo įvyku
sių Kražių Skerdynių, tai mū- 
siį kolonijos jaunimas, vado
vaujant, šv. Cecilijos chorui, 
rengia didelį paminėjimą Lap 
kričio (Nov.) 11 d., parapijos 
salėj- Tą dieną bus suvaidin
tas gražus veikalas, iš spau
dos draudimo laikų, "Auš
ra". Matysite kaip buvo bran
ginama pirma spauda prieš 40 
metų, kaip žmonės dėjo savo 
gyvastis už spaudą. Bus sūdai 
nuota daug gražių dainų. Iš
girsit giesmę apie Kražių 
Skerdynes, kuri buvo parašy
ta tuoj po įvykio. Kuri sako:

Šlovę gražią, vargus Kra
žių, verkdami giedokim-

Skausmus brolių, nuo mas
kolių, graudžiai apraudokim.

Nakties vergas, Klingerber- 
gas, su budeliais dūksta:

• Jau aplietos, šventos vietos, 
Šiltais kraujais rūksta, ir tt.

Taipgi bus kalbų, kurios a- 
pibudins šį įvykį, lietuvių ir 
anglų kalbomis. Tadgi visi* 
kurie gal esate matę tą įvykį, 
buvę toj kovoj, esate labai 
kviečiami mums pakalbėti, o 
mes jus pagerbsime- Ir kvie
čiam, kad atsišauktumėte ant 
žemiaus paduoto antrašo.

Taipgi prašom, kad niekas 
tą dieną nieko nerengtų:

Rengimo Komisija:
J. Ponelis, Jr.
J. Paliešiūtė, 
K- Balčiūnas,

189 New York Avė.,
Newark, N. J.

Rugsėjo 22 d. Sodalietės 
surengė gražų balių su šo
kiais. Gražus buvo šių komi
tetų darbelis, kaip gražiai už
kandžiai buvo duodami ir gė
rimai- Už tai garbė presid. J. 
Demskiūtei, J. Yociūtei, M- 
Sakevičiūtei, M. Naujokaitei, 
ir A. Jasukaitei.

Sodalietės pareiškė dėkū 
jaunikaičiui C- Ričkui, kuris 

visą vakarą buvo "bartende- 
riu". Taipogi dėkū visam jau 
nimui, kuris atsilankė į paren 
girną.

Valio, mergaitės!
Bet kur tie jaunikaičiai?

J. Ponelis, Jr.

KLAUSKNEKLYSI

K. Koks žmonių statistinis 
mirimas Lietuvoje?

A. Žmonių judėjimas Lietu
voje gauna gana tikslų at
vaizdą statistikoje. Pereitais 
metais, pav., daugiausia mirė 
plaučių uždegimu (3200), se
natve (4100), džiova (2000) 
ir šiaip apkrečiamomis ligo
mis (1800). Nenatūralia mir
timi mirė 922 ir gimdant 313

K. Kodėl katalikams neva
lia deginti numirėlių?

A. Kadangi kūnas yra Šv. 
Dvasios buveinė; kūną prisi
ėmė pats Dievas Kristus; už 
kentėtojų kūnų laidojimą pir 
mieji krikščionys save išsista- 
tydavo pavojun; ir bendrai, 
visos tikinčios tautos nedegiu 
davo kūnus del jų pagarbos. 
Kūnus pradėjo deginti 2500 
m. prieš Kristų pagonys. Šian 
dien degina kūnus viešai iš
reikšti savo netikėjimą į kū
nų prisikėlimą, kas priešta
rauja katalikų tikėjimui.

K. Kodėl Liet, vyriausybė 
toleruoja Klaipėdoje nedrau
gingas vokiečių partijas? A-ė.

A. Toleravo, bet ne dabar. 
Klaipėdos krašto Komendan
tas, susipažinęs su Volksge- 
meinschaft, Christlich Sozia- 
listische Arbeitsgemeinschaft 
ir Landwirtschaftspartei vei
kimu, pasirėmęs Ypatingų 
Valstybės Apsaugos Įstatų 10 
paragr., liepos 13 d. paskelbė 
nutarimą, kuriuo šios trys 
priešvalstybinės partijos nuo 
paskelbimo dienos liko užda
rytos.

K. Ar būtinai katalikui ne
lankyti teatrus, kurie rodo 
Padorumo Legiono pasmerk
tus paveikslus? Kur galiu ra
sti pasmerktų paveikslų sąra
šą? K. V.

A. Susipratęs ir doras ka
talikas nelankys panašius te
atrus. Kova eina už valymą ir 
pagerinimą paveikslų, neko
vojamą paveikslų industrijos. 
Pasmerktų teatrų sąrašą ga
lima rasti amerikonų kat. sa
vaitraščiuose.

K. Ar bus šaukiamas užsie
nio lietuvių kongresas?

A. Tikimąsi kitais metais 
Kaune. Šiais metais lenkai 
baigė tokį kongresą Varšavo- 
je rugp. 10 d

5
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Į VIETOS IR APYLINKES ŽINIOS
METŲ SUKAKTIS

Spalių 1 d. sueina pirmoji 
metinė sukaktis, kaip kun. J. 
Balkūnas klebonauja Maspe- 
tho lietuvių parapijoje. Tą die 
ną parapijos darže rengiamas 
parapijos balius su šokiais. Į- 
žanga tą dieną bus tik pus- 
doleris. Taipgi bus tęsiamas 
bazaras. Visi kviečiami daly
vauti.

Bazaras Pratęsiamas
Maspetho parapijos bazaras 

pratęsiamas ligi spalių 3 d. Vi 
si prisiųsti bazaro tikietai į 
namus bus geri dar spalių 2 
ir 3 dd. Spalių 1 d. — pirmų 
metų sukakties baliuje pri
siųsti tikietai nebus priimami 
Ligi šiol bazaras varomas la
bai pasekmingai. Žmonės gau 
šiai lanko.

— Maspetho parapijoje mi
rė ir palaidoti: Adomas Ba- 
tutis, Antanas Masonis ir Ma
rijona Virbalienė-

•— Rugs. 30 d. susituoks 
Jonas Hein su Edna Matule
vičiūte. Spalių 9 d. susituoks 
Juozas Zolnowskis su Marijo
na Talutyte-

— Spalių mėnesyje Ražan- 
čiaus pamaldos bus kasdien 
vakarais 7 :30 vai. su palaimi
nimu.

— Trejų dienų rekolekcijos 
tretininkėms įvyks spaliii 2, 3 
ir 4 dd. Pamokslai rytais po 
8 vai. mišių ir vakarais su 
Palaiminimu 7:30 vai. Pamok 
sius sakys kun. J. Balkūnas.

k •S------------------- !---------------- ------ ***' '

ATIDARYS SPORTO 
SEZONĄ

Maspetho Vyčiai ir Brook
lyn Liths Spalių — Oct. 7 d. 
pradės basketbolo sezoną Kla 
sčiaus salėj- Šio žaidimo refe
ree bus Eddie Benson. Nuo 
to sekmadienio ir vėliau vyks 
basketbolo lošimai Klaščiaus 
svetainėj. Groja Avižonio Ra
dio Orkestrą. Rep.

NAUJAS ADVOKATAS

Trečiad- rugsėjo 26. New
Yorko aukščiausio teismo II 

Departamente prisiegdintas ir 
tokiu būdu jau pilnai gavęs 
’’baro” teises advokatas Ko
st antas R. Jurgėla. Taigi 
Brooklyn© lietuviai susilaukė 
naujo profesionalo, kuris yra 
veiklus organizacijų tarpe ir 
turėtų būt pavyzdžiu kitiems 
kurie šalinasi nuo viso lietu
viško veikimo. Adv. K- R. 
Jurgėla yra Liet. Gen. Konsu 
lato New Yorke sekretorium.

Naują mūsų profesionalą 
sveikiname ir linkime geriau
sių sėkmių.

GRAND OPERA BROOK- 
LYNE

Rugsėjo-Sept- 29 d. praside
da Didžiųjų Openj. sezonas 
Brooklyn Academy of Music 
Hall, prie Lafayette Avenue. 
Bus duodamos paeiliui šios o- 
peros: Aida, Rigoletto, Cava- 
leria Rusticana su Pagliacci, 
Faust, Carmen, La Traviata, 
Samson and Delilah, Haensel 
und Gretel, Il Trovatore, For- 
za del Destine, Lucia, Norma, 
Otelio ir La Giaconda. Tikie- 
tų kainos nupigintos: nuo 55c 
iki $1.65- Vaidinimai kas va
karas 8:30.

GRĮŽO IŠ LIETUVOS

Rugsėjo 24 d. laivu S. S- 
Statendam iš Lietuvos grįžo 
Brooklynietis Kazys Pocius. 
Lietuvoj išbuvo 2 metu. Visą 
laiką praleido daugiausia Že
maitijoj. Tauragės apskrityj- 
Gyvenimas Lietuvoj jam pati
kęs; ūkininkams esąs sunkus 
gyvenimas.

K. Pocius mano apsigyven
ti Brooklyne ir jei pavyks,, 
vėl užsidėti kokį biznį.

SVETAINĖ DYKAI

Grand Paradise svetainės 
(318 Grand St., Brooklyn, N. 
Y.) vedėjas Mr. Haller prašo 
mūs pranešti, kad jis savo 
puikią svetainę lietuvių pa
rapijoms duoda naudotis vi
sai dykai-. Įvairiems parengi
mams svetainę galima gauti: 
pirmadienių, antradienių, tre 

čiadieniij ir penktadienių va 
karams. Kreipkitės pas Mr. 
Haller — sav. virš paduotu 
adresu.

ATEINA PIETŲ KRAŠTŲ 
KARŠČIAI

Laike dviejų paskutiniųjų 
savaičių New Yorko apylinkė 
se sugauti 2 aligatoriai — šil
tųjų kraštų driežai. Vienas 
jų 33 colių ilgio rastas Spring 
field Gardens, Queens ir kitas 
18 colių ilgio ant Sperry St. 
Bay Head, Nassau County.

Nežiūrint, kad pereita ir ke 
lios prieš ją žiemos buvo šal
tos, reikia stebėtis, kaip tie 
driežai galėjo išsilaikyti- Taip 
gi nesuprantama kaip ir iš 
kur jie čia atsirado. Taigi iš 
aligatorių atsiradimo, kaikas 
bando išvesti, kad mūsų tem
peratūra keičias. Esą, ką gero, 
nebeilgai reiks laukti, kad 
Long Islande žaliuotų palmės 
ir kiti atogrąžų augalai aug
tų. O kaip bus su moterų bran 
giais kailių apvalkalais — fur 
coats ? Reiks išmest ?

LIETUVOS RANKDARBIŲ 
PARODA NEW YORKE

Daugelis pastangų pasiro
dyti su lietuvi;], liaudies dir
biniais Amerikoje tampa ap
vainikuotas busimąja didele 
paroda, kuri įvyks š. m. spa
lių 15 d. iki 27 d. B- Altman 
Co. 34th St. ir 5tn Ave, New 
York City-

Paroda organizuojama ko
mercijos pagrindais: visi eks
ponatai bus parduodami. Mi
nėta kompanija padariusi su
tartį su Lietuvos ’’Marginių” 
B-ve ir ’’Marginiai” pristatys1 
į parodą gražiausius ir bran-| 
giausius lietuvių liaudies arti
stiškus dirbinius.

B. Altman Co. krautuvė yra 
labai susidomėjusi Lietuvos 
dirbiniais, kaipo naujiena ir 
tikisi, kad viską greitai išpar- 
duos, kas parodoje bus išsta
tyta- B. Altman Co. krautu
vės viršininkai veikia kontak
te su Lietuviškos kolonijos 
atstovais, kad paroda pavyk
tų ne vien komerciniai, bet ir 
socialiai.

Lietuvos Konsulas geidžia, 
kad į parodą atsilankytų kuo-

skaitlingiausiai visi šios apy
linkės lietuviai, ypač jaunuo
menė : nes juk ta paroda duos 
progos ’’pamatyti Lietuvą čia 
New Yorke”- B. Altman Co. 
norėtų išsiuntinėti pakvieti
mus visiems, todėl Lietuvos 
Gen. Konsulatas prašo visų 
vietos draugijų, klubų ir or
ganizacijų — atsiųsti Konsu- 
latan savo narių adresus..

Laike parodos numatoma 
lietuviška programa. Sykiu su 
lietuviais parodoje dalyvaus 
ir estai; todėl paroda bus gar
sinama visoje New Yorko 
spaudoje, kaipo ’’Baltic Sta
tes” Home Industries”- Lat-

KUNIGAS VINCAS ČIŽAUSKAS, MIC.
Brooklyno lietuvių kolonija* dinius

jau tris kunigus davė Tėvų 
Marijonų vienuolijai. Užper
nai įsišventė į kun. Pranas 
Skrodenis, kuris dabar dėsto 
tikybą Marianapolio kolegijo
je ; pereitą vasarą Romoje į- 
sįšventė kun. dr- Alfonsas 
Jagminas, kuris toliau tęs au
kštuosius mokslus Angelico 
universitete Romoje; ir dabar 
pereito mėnesio pabaigoje 
Lietuvoje, Mariampolėje, įsi
šventė kun. Vincas Čižauskas.

Kun. V- Čižauskas gimė la
pkričio m. 6 d., 1905 m. Broo
klyn, N- Y. Tėvas yra kilęs 
iš Virbalio parapijos, motina 
gi iš Vilnijos krašto. Visą lai
ką pp. Čižauskai gyveno Broo 
klyn, N. Y., priklausydami 
Karalienės Angelų parapijai- 
Čia jaunasai Vincas baigė pra 

, viai dalyvauti nesuspėjo, bet 
parodoje dalyvaus šveicarai.

Laukiame, kad Didžiojo 
New Yorko visi lietuviai, y- 
pač moterys ir merginos pa- 
tronizuotų parodos organiza
vimą.

KITAS STREIKAS
New York, rugs. 24. — In

ternational Pocketbook Wor
kers unija, kurios 5,000 na
rių New Yorke streikuoja, pa 
skelbė prie jų prisidės ir kiti 
unijos lokalai Stroudsburg, 
Pa. ir Jersey City, N- J. Taip
gi sustreikavo 400 darbininkų 
Holyoke, Mass, dirbtuvėj.

mokslus, aukštesnius 
mokslus išėjo katalikiškoje 
high ir kolegijoje Wisconsin 
valstybėje. Baigęs kolegiją, į- 
stojo į Tėvų Marijonų vienuo
liją, Hinsdale, Ill.

Dvasinės vyresnybės pasių
stas į Romą, lankė Angelico 
universitetą, kur gavo šv. Te
ologijos bakalauro laipsnį. 
Jaunam kun- V. Čižauskui 
teks dar toliau pasimokyti, 
kad galėtų baigti aukšesnius 
mokslus ir Lietuvoje gerai 
pramoktų gimtosios lietuviš
kos kalbos. Italijoje turėjo 
progos gerai išmokti itališkai 
kalbėti.

Linkime naujam dvasios 
vadui kun. Vincui Čižauskui 
Aukščiausiojo palaimos savo 
kilniame pašaukime, kad jisai 
daug pasidarbuoti; savo žmo- 

• nių gerovei. J-N.

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

Kasdien šokiai ir dainų programa. Pelnas bažnyčios statybai.
. . • .„■į.-.į.v.A auvLv
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KARALIENĖ ANGELŲ 
PARAPIJA

No venos prie šv. Teresės, 
Kūdikėlio Jėzaus Gėlės, prasi
dėjo mūsų bažnyčioje antra
dienio vakare 7 :30 (rugsėjo 
25) ir baigsis spalių 3 d. va
kare. Noveninių pamaldų tvar 
ka: perskaitymas skiriamoms 
dienoms maldų, pamokslas ir 
palaiminimas su Šv- Sakra
mentu. Noveims metu ypatin 
go dėmesio kreipiama į mūsų 
parapijos jaunimą. Novenas 
laikys kun. P. A- Lekėšis.

Rugsėjo .27 d. Posto bute 
įvyko moterų susirinkimas, 
sudaręs moterų rėmėjų būrį 
(Ladies Auxiliary). Iniciaty
vos ėmėsi p-lės E. Bartkaitė, 
S. Jurevičiūtė ir ponios Kas- 
močienė, Briedienė, Povilans- 
kienė, Jovaišienė ir Jurgelie- 
nė. Jos pasirūpins sociale sei 
mo puse.

Oro skyrius neužilgo turės 
susirinkimą- Šiuo metu gami 
narni įstatai, veikimo planai, 
ieškoma instruktorių-lietuvių.

LEGAL NOTICES

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 premises located at 471 Sack
man St., Boroug of Brooklyn Coun
ty of Kings.

BELLEMO RE 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, to be consumed 
on the premises.

ETHEL CAMEO RESTAURANT 
1449 Myrtle Ave., Brooklyn. N. Y.

u iiiiiiiiiiiiii irimu iiiiigiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiH i
= Tel.: STagg 2-2306 , s

I FALOCIUS SALDAINIŲ
GERIAUSIOS RŪŠIES =

Lengvi užkandžiai, k avė, arbata, Hot Chocolate s
Pietūs išanksto susitarus. S

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš S 
geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: E

J. GINKUS, S
495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. =

liiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiirf

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

ATEINA! ATEINA!.!
ATEINA!!!

ATSUKITE LAIKRODŽIUS.

Karalienės Angelų parap. 
šv. Vardo Draugijos didi šo
kiai su Pamarginimais jau čia 
pat- Spalių 5 d. parapijos sa
lėj. Tai bus vienas iš links
miausių ir gražiausių parengi
mų, kokį ši draugija turėjo. 
Tai pasigaukit vieną iš drau
gijos narių ir nusipirkit tikė
tą, kurio kaina tik 25c. Ma
nom, kad jūs negalėsit pralei
sti šio šv. Vardo Draugijos 
parengimo- Taigi
sim Spalių (Oct.) 5 d. penk
tadienio vakare, parapijos' sa
lėj; Ar ne? J. Avižonis-

Šio šeštadienio (į sekmadie
nį) naktį, rugsėjo 29 d- at
sukite savo laikrodžius at
gal visą valandą, nes tą die
ną baigiasi taip vadinamas 
’’Daylight saving time”- Tai
gi sekmadienį laiku pribūkit 
į pamaldas.

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’klyn. 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ERASMO DiSENA
23 Bushwick Ave., Brooklyn. 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 premises.

JOSEPH VERSTAS
459 Grand St., Brooklyn, N. Y.

pasimaty-

KARIAI RENGIASI SEIMUI

atskren- 
1 akūno 

ir lakū-

gal dalyvaus

. Antras Lietuvių Legiono 
Seimas įvyks sekmadienį, lap
kričio 18’d-1 vai. popiet, Da
riaus-Girėno- Posto - • ramovėje 
262-A. Humboldt St.y - Brook- 
lyn, N., Y.. Seimo progą įvyks 
vėliavų pašventinimas ir įtei
kimas. Legionieriai pasirodys 
uniformose, kurios jau siuva
mos- ....■ ✓

Seime laukiama 
dant ,buv. ,-Lietuvos 
L-eit. Severino Sabo
no Ant. Kielos. A- Kiela yra 
vienas nedaugelio amerikie
čių, kurie grįžę iš Prancūzijos 
karo lauko 1920 metais nuvy
ko Lietuvos ginti. Jis tarnavo 
viršilos laipsniu Lietuvos ka
ro aviacijoje (aviacijoje tar
navo dar kpt. Stepas Darius 
ir rnekanikas J- Očikas).

Apart jų,
garsus raitų žvalgų viršila 
Diadas Balčas, Amerikoj gi
męs vyras, Lietuvoje pasižy
mėjęs narsumu ir laimėjęs 
Vyties Kryžių su kardais- Iš 
Baltimore, Md. laukiama adv. 
N. Rastenio, kpt- Dr. J. A. 
Bučnio ir dar kelių.. Iš Penn- 
sylvanijos bus gusaras K. Šil- 
vinskas, K- Šiaučiūnas, gal. 
M. Zujus. Iš Bostono bus vyr 
Įeit. A. O- Šalna, kpt. Dr. Pr, 
Puskunigis, Įeit. J. J- Roma
nas ir kiti. ’

APIPLĖŠĖ BANKA

Plėšikai naktį įsilaužė Corn 
Exchange Bank Co. ant Ave. 
D. ir 10 St-, New York ir lau
kė iki ryto, kol banką atidarė.

Atėjusius banka n 
kųs ir, tarnautojus 
kambarį, . privertė 
geležinę spintą ir.
50,000- do^banknotais ir sidab 
ru, išdūmė kur reikia.

virsinin- 
-sųvąrūy į 
atidaryti 
pagrobę

VYKSTANTIEMS
,.t!, , . Į LIETUVĄ
* Jeivykstat 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-

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6730 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 159 
Franklin St., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BOLESLAW RUDZKY
159 Franklin St. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6735 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 288 
Driggs Ave, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consum 
on the premises.

ALEXANDER BULAY 
■New Starlight Cafeteria

288 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6716 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 211 
Smith St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK HENNESSY
211 Smith St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. A— 6265 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 4017 
Avenue 
County 
off the

4017

J, Borough of Brooklyn 
of Kings, to be consumed 
Premises.
RUDOLF ENDERS

Ave. J, Brooklyn, N. Y.

been issued 
sell beer, at 
of the Alco- 
Law at 2821

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—324 has 
to the undersigned to 
retail under section 76 
holic Beverage Control
E. 7th St.. Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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 premises.

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

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6826 .has been issued 
to the undersigned to sell 'beer 'at 
retail under .section-76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 286 
Wilson Ave. ■ Borough of Brooklyn, 
County of King's, to be consumed 
on the premises. ■ •

THERESA DAMBERGER
286 Wilson Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby givep that Li
cense. No. B—6823 has been'issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 286 
— 18th Ave. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

.. LOUIS HALPERN
7704 - 18th-Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given' that Li
cense No. B—6820 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section .76 of-the Alco
holic Beverage Control Law at 281 
Pearl St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORNELL CAFE, INC.
281 Pearl St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6718 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control. Law at 117 
Columbia St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN LA TORRE
117 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

been issued 
sell beer, at 
of the Alco- 
Law at 1208 

of B’klyn

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B— 6732 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 286 

16th Str., Boroūgh of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumer 
on the premises.

CHARLES C. VIVELO 
Jackson Bar & Grill

286 - 16th St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6784 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 326 
Roebling St., Borough Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ISIDORE ZIMMERMAN 
326 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B— 6728 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 676 
Wythe Ave, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAURO DI PINTO
676 Wythe Ave, Brooklyn, N. Y.

A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Tel. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS

107 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2—5043 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc

GRABORIUS IR 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.

Telephone: Evergreen 8-7027

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- 
kihams. Siunčia ir į kitus miestus.
68 So. 2nd Street, 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.

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

Kreipkitės adresu:

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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TEATRAS IR BALIUS 
PASISEKĖ

Pereitą sekmadienį, rugsė
jo 23 d- L. Vyčių 41 Vytauto 
kuopa kartu su šv. Ražan- 
čiaus draugija surengė teat
rą ir šokius Apreiškimo Pan. 
Šv. parapijos salėje. Apskri
ties dramos ratelis perstatė 
du veikalu ’’Atgailą” ir 
’’The Red Lamp”, kurie ne
blogai nusisekė’ Laikę pert
raukų turėta ir kalbėtojų. 
Kalbėjo vietos klebonas kun. 
N. Pakalnis, kun. J- Kartavi- 
Čius, O. Stagniūnienė, apskri
ties vyčių pirm. M- Martinkus 
ir k. Atsilankusių buvo pilna 
sąl* tik jaunimo mažoką. Pel 
iio liks gražaus atnaujinimui 
parapijos altoriaus. A- M.

NAUJAS ŽINIARAŠTIS

Nuo rugsėjo 30, 1934, pra
deda eiti naujas žiniaraštis— 
Apreiškimo Panelės Šv. Para
pijos biuletinis, kuri leidžia 
klebon. kun. N- Pakalnis.

Jau nuo pereito pavasario 
tokį parapijos biuletinelį lei
džia Maspetho parap. klebo
nas J. Balkūnas* Abu žinia
raščiu spausdina ’’Amerikos” 
spaustuvė.

MOT. SĄJUNGOS 29 KUOPA

Rugsėjo 19 d- įvyko Mote
rų Sąjungos 29 kp. susirinki
mas, kuriame padaryta visa 
eilė nutarimų ateities darbuo 
tei. Prisirašė nauja narė Julė 
Mickevičienė.

Sąjungietės energingai ruo
šiasi prie Bunco Card Party, 
kuris įvyks spalių (Oct.) 21, 
1934, 5 vai- vak. Apreišk. Šv. 
Pan. par. salėj. Pelnas para
pijos naudai. Bus ir šokiai-

Smagu buvo girdėti, kad be 
raginimo nutarė paaukoti val
gių ir laimėjimui dalykėlių.

Rugs. 12 d., kuopa buvo su 
rengus savo narei ir jos vy
rui U- J. Čižauskams 25 metų 
vedybinio gyvenimo ’’Surpri
se Party” jų namuose.

Per vakarienę kp. pirm. U. 
Mikulskienė kuopos vardu į- 
teikė dovaną- Buvo susirinkęs 
gražus būrelis sąjungiečių ir 
svečių, visos linkėjo ilgiausių 
metų.

Baigiant vakarienę, vakaro 
kaltininkė U. Čižauskienė, dė
kojo visoms už surengimą to 
netikėto vakarao.

ITALAI MOKOSI LIETU
VIŲ KALBOS

Įvedus privalomą lietuvių 
kalbą Apreiškimo Panelės Šv. 
Parapijos mokykloj ir apie 
20 italų vaikų, kurie randa
si įvairiuose skyriuose, pradė
jo mokytis lietuviškai- Tai

malonu girdėti, kad tėvai ne
bando savo vaikų ištraukti iš 
šios mokyklos- Atvirkščiai, 
atsitiko net taip, kad atėjo 
italukas užsirašyti ir į pirmą 
skyrių. Klebonas Pakalnis pa 
šaukė jo tėvus ir paaiškino, 
kad ši mokykla jau turi pri
valomą lietuvių kalbą, kurios 
ir jo vaikas turės mokytis. 
Italas tik pamosavo ranka ir 
pareiškė didelį pasitenkinimą, 
kad jo vaikas turės progos iš
mokti gražios lietuvių kalbos.

O kaip lietuviai, ar mes rū
pinamės savo kalbos išlaiky
mu, ar leidžiame vaikučius 
jos išmokti?

PIRMI ŠOKIAI
V ‘ PASEKMINGI .

Trečiadienį, rugsėjo 19 d. 
Apreiškimo parap. salėje įvy
ko pirmieji Liet. Vyčių 41 Vy
tauto kuopos savaitiniai šo
kiai, kurie atsilankiusių skai
čium ir visa, nuotaika buvo pa 
sėkmingi- Sidabro taurę už 
skaitlingą atsilankymą laimė
jo L. Vyčių Maspetho 110 kp. 
Antroje vietoje buvo Lietuvių 
Atletų Klubas..

Kiekvieną trečiadienį 41 kp- 
rengia, šokius su įvairiais pa- 
marginimais ir laimėjimais 
visas jaunimas kviečiamas 
juos lankytis.

ir 
į

SPALIŲ 9-JI DIENA

Šiemet spalių 9 dienos ge
dulo minėjimas įvyks antra
dienį spalių 9 d- vakare, Ap
reiškimo šv. Pan. parapijos 
salėje, Brooklyne. Pradžia 8 
vai. vakare- Įžanga visiems 
DYKAI

Kalbėtojais bus žymus mū
sų visuomenininkai. Dalyvaus 
ir vietos parapijos choras ir 
sudainuos gražių dainų.

Šį paminėjimą rengia Feda- 
racijos apskritis ir tautiniai 
nusistačiusios draugijos kar
tu- Rap.
...Skaityk ir platink ’Ameriką, 

,Amerika’ metams tik $1.50

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS
J. P. MACHULIS

REAL ESTATE & INSURANCE
8656 85th Street, Woodhaven, N. Y.

(Prie pat Forest Park stoties)
Notary Public Tel.: Virginia 7-1896

Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, 
išnuomuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi 
apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa
vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę.

LEGAL NOTICES

Rugsėjo 28 d. 1934 m-

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI
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 
oh the premises.

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

N. Y.

| NOTICE is hereby given that Li- 
l 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, 
County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MAX FLEISCHMANN 
47 Rogers Ave, Brooklyn,

NOTICE £s 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 herebv given that Li
cense No. A—10610 has been issued 
to the undersigned +o sell beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control La>w 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 given 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 Brooklyn, 
of Kings to be consumed 
premises.

DANIEL CRONIN
154 Smith St., Brooklyn.

Countv 
on the

VESTUVININKAI 
TEMYKIT 

Naudokitės Proga
Vestuves, 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: JUniper 5-0259

i

i

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 Berry Street

VALANDOS 
12—2 p. p. 
6—8 vak.

Tei. 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
1114 Foster Avenue

VALANDOS 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 
Ir pagal sutarti 

Tel. Mansfield 6-8787

DR. A. PETRIKĄ
L (DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4 Street

VALANDOS

Penktadieniais uždaryta 
te. TeL Stagg 2-9105

Dr/Bladas K. Vencius 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 Grand Street

X

Valandos 
9—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-0706 _

Nkmų, Republic 9-304®*

Phone EVergreen 8-10494

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

Valandos:
1 iki 4 P.M. kasdieną
Trečiad. ir šeštad. 6 iki 7:30 P.M.
Sekmad. 10 iki 12 A.M.

Flatbush Ofisas 
2220 Avenue J

Tel.: BRyant 9-7763

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

New York City

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

Tel.: Evergreen 7-7770

POVILAS GUSTAS

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

jllHIfllllllllllllf III III! Illllllllf lllllllllll Hill III1 imli llllllll IIIHII I! IIIIII1IIIH 

CLINTON PARKAS Į
Ę Tinka piknikams, Baliams, Koncertams ir visokiems; 
: parengimams. ’Tepoilgo bus įrengta karosėlis, sūpuoklės,: 
E arklukai ir visoki prašmatnumia. Puikiausia ir linksmiau-: 
E šia vieta Brooklyne — Maspethe. :
E Jonas Klasčius, Sav. i
= Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. į
Eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

(IŠKABOS)

JOHN SUBAČIUS Virginia 7-0903
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