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Girdėt, kad Amerikos žydų 
’ ’išrinktieji ’’’ beldžia Tautų 
Sąjungos duris, paršydami 
pasiimt globot visus Vokieti
jos tremtinius žydus, kurių 
yra apie 80,000. Kažin, kad 
taip Vilniaus Krašto ir Ukra
inos tremtiniai ųžsimanylui 
panašios globos, ar jie būtų 
išklausyti? Ištikro, dar nebu
vo tokio satiriko, kuris pakan 
karna būtų charakterizavęs 
žydą. ,

Išrodo, kad visi komunistai 
kvepia žuvim. Leonas Prusei- 
ka rankas iškėlęs šaukia drau 
gus komunistus ’ ’atsiminti ’ ’ 
savo draugą kunigužį Moc
kų. Ar tai ne juokinga? Ma
note kad Prūseika jau tapo 
tikinčiu? Tas tik parodo, kad 
komunistai iš principo remia 
viską, kas kelia kokią nors 
netvarką gyvenime.

—o—
Gal visiems bus aišku, ko

dėl Brooklyne norima pradėti 
dar vieną laikraštį leisti, nors 
ir dabartinių nepjajėgiama 
išlaikyti. Juk dabar visokios 
grupės turi savo laikraščius. 
Antai Paryžiuje yra leidžia
mas ’’Ubagų laikraštis”. Tai 
kodelgi šimtaprocentiniai ne
gali išleisti savo laikraščio, 
tuolabiau, kad yra bent trys 
redaktoriai be džiabo.

—o—
— Kinai dabar skaitoma 

tamsia tauta. Už tai jos vy
riausybė pasiryžo kovoti su 
beraščiais. Nuo 1936 m. geg. 
1 d. kiekvienas kinietis galės 
būt policninko sulaikytas ga
tvėj ir jam bus paduotas ki- 
nietiškas elementorius, kurį 
jis turės skaityti. Nemoką 
skaityti be pasigailėjimo bus 
areštuojami ir baudžiami pi
niginiai.

—o—
— Vokietijos haziai jau 

uždarė Stahlhelmistij karo 
veteranij organizacijas Bade
no, Turingeno ir Silezijos 
provincijose. Jie kaltinami už 
neištikimybę naziams. Stahl- 
helmistij vadai uždaryti kalė
jimuose dėl ’’apsaugos”.

— Užsienių komisaras Lit
vinovas pareiškė, kad So v. 
Rusija netraukys gerų santy
kių su Lietuva už jokias ki
tų valstybiij siūlomas bend
ras sutartis. Tai reikšmingas 
posakis.

— Iš Paryžiaus praneša, 
kad ten gauta žinia iš Klai
pėdos, jog garsiosios vokieti
ninkų bilos žymiausias asmuo 
Dr. Neumanas pasimirė nuo
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LIETUVI!

LIETUVAI

VOKIETIJOS NAZIAI 
ŠĖLSTA

Berlin, Liepos 24 d. — Vo
kietijos naziai pasiryžo užduo 
ti paskutinį smūgį ten gyve
nantiems žydams. Jie parei
kalavo, kad vyriausybė išleis
tų įstatymą, kuriuo visos pi
lietinės teisės iš žydų kilmės 
gyventojų būtų atimtos. Ne 
arijij kilmės vaikams netgi 
viešuose parkuose ir žaidimo 
vietose bus draudžiama žaisti. 
Kaip nazių lyderis Streicher 
Barlyno priemiestyje sakyda
mas kalbą pabrėžė, kad Vo
kietija turi žydus padėti ten, 
kur jie priklauso, kad tauta 
’’būtų pasiruošus tam, kas tu
ri ateiti”.

Taipgi naziai jau nusiplėšė 
savo kaukes ir parodė kas 
esą tikėjimo klausime. Tūlo
se vietose įsakyta gimnazijų 
studentam, kad jie neprivalo 
lankyti tikybos pamokų. Ka
talikams paskelbta kova. Pro 
pagandos min. Goebels per 
savo organą Der An griff, šau
kia, kad ’’’politinis katalikiz- 
mas” Vokietijoj turi būt iš
naikintas. Gi kiekvienas kata
likų žodis prieš pagonizmą 
yra ’’politinis katalikizmas”. 
Amerikietis Jėzuitas John As
menų ištremiamas į Lenkiją 
už tai, kad jis pakritikavo 
pagonizmą. Pradėta kova ir 
su Karo Veteranų—Stahlhel- 
mistą organizaciją. Ją norima 
panaikinti, nes esanti palanki 
katalikams.

LAIVYNO SUTARTIS 
SUYRA

Didžiųjų jūrų valstybiij 
.Londono ir Washingtono su
tartimis, buvo nustatytas to
nažas karo laivų statybos. 
Bet Anglijai ir Japonijai ne
silaikant nustatyto tonažo ir 
Am.- Jungt. Valt. mano nuo 
sutarties atsisakyti. Taigi lai 
vyno sutartis, kuri baigiasi 
1936 m. jau dabar suyra’.

apendicito. Jis buvo nuteis
tas 8 m. sunk, darbų kalėji
mu už prnva’stybinj veikimą 
Klaipėdoj. ?

KINIJOS PREZIDEN
TAS ATSIŽADĖS 

SŪNAUS

Kinijos prez. Lin atleido 
savo sūnų James Lin pasimo
kyt į Ameriką. Čia jis susi
pažino su Dešimtukų krautu
vės tarnautoja ir su ja apsi
vedė, sulaužydamas Kinijos 
tradicija: ’’Rytai yra Ry
tams — Vakarai yra vaka
rams. Ir niekuomet jie nega- 

]li sueit į porą”. Sakoma, kad 
James Lin yra vedęs dvi žmo 
nas Kinijoj ir turi 4 vaikus. 
Sakoma, kad prez. Lin gali 
ištremti — atsižadėti savo 
sūnaus.

FRANCUA ATSIKRA
TO AGITATORIŲ

Franci jo j imta praktikuoti 
toki procedūra su agitato
riais : jei tik kas pasilipa ant 
bačkos ar šiaip susirinkusnj 
tarpe pasiro'do didesniu rėks
niu už kitus, tuojau yra išeg- 
zaminuojamas iško jis gyve
na, kuo jis nepatenkintas. 
Jei pasirodo, kad toks agita
torius nėra Francijos pilietis, 
paklausiamas iš kur jis atvy
kęs ir tuojau pasiunčiamas į 
ten, kur išdygęs

JAPONAI PASISAKO 
ATVIRAI

įkiši oi Japonija skverbėsi 
į Kiniją teisindamos, kad ji 
ten ’’nori padaryt tvarką”, 
gi dabar Japonų Ambasado
rius Nankinge viešai pareiš
kė, kad Kinijos diktatoriui 
Chiang—Kai—Shekui nepa
reiškus absoliutaus solidaru
mo Japonijai, ši paskelbsian
ti karą Kinijai. Chiang—Kai- 
—Shekui duodama 2 mėnesiai 
laiko apsigalvot, ar jis turi 
pasiduot Japonijai ar būt pa
siruošęs apsigint.

VOKIETIJA ATIMS 
. ŪKININKŲ JAVUS

Visi jaunieji vokiečiai, ku
rie norės gauti kokį nors dar
bą, turės būti atlikę privalo
mą darbo tarnybą. Vyrai, iki 
25 m. toje tarnyboje turės iš
būti 6 mėn. Kitą metą pradės 

į darbo tarnybos logerius į- 
traukti ir merginas.

Taip pat bus įvesti privers
tini įstatymai dėl javų, kurie 
pradės veikti nuo šių metų 
liepos 15 d. Ūkininkai turės 
dalį kviečių, rugių, miežm ir 
tt. atiduoti vyriausybei. Pas
kui ūkininkas galės liku-* 
sius javus pats vartoti. Bet 
taipgi jis turės įrodyti, kur ir 
kaip juos suvartojo. Taigi Hit 
leris uždeda gyventojams ka
ro kontribuciją.

NORVEGŲ LAKŪNAI 
IŠLĖKĖ

Pakilę neva bandymams at
likti, Norvegų lakūnai Sol
berg ir Ozcanyan savo hidro- 
planu Lief Erikson iš Floyd 
Bennett aerodromo išlėkė -į 
Norvegiją. Pirmąją savo ke
lionėj dalį, kaip pranešama, 
jie atliko laimingai. Vėliau 
sulaikyti audrų.

JAPONAI APŠAUDĖ 
AMERIKIEČIUS

■ Amerikos misionierių išlai
koma kolegija Yochowe, Ki
nijoj, buvo apšaudyta iš Ja
ponijos karo laivo. Japonijos 
laivyno admirolas tvirtina, 
kad tai padaryta per klaidą. 
Bet kaikas yra ir kitokios 
nuomonės.

ĮDOMIŲ ĮVYKIŲ 
TEISMAS

Vokietijos naziai ėmė var
toti biaurią priemonę savo 
priešams užsieniuose išnaikin
ti.. Jie per specialius agentus 
išvagia tuos žmones ir slaptai 
atgabenę į Vokietiją uždaro , 
koncentracijų — kankinimų 
stovyklose. Tokių išvogimų 
jau buvo keliose valstybėse, 
kas suįdomino pasaulį. Da
bar Londone manoma sušau
kti visuomenės teismą dėl to
kio nazių elgesio. To teismo 
organizatoriai teiriavosi, ar 
Lietuvoj yra tokių nukentė- 
jusiij žmonių. Jie kviečiami 
atvykti Londonan ir duoti sa
vo priparodymus. Kelionės 
išlaidas apmokės organizato
riai.

LIETUVOS Ž. ŪKIO 
PARODA

Žemės Ūkio rūmai jau nus
tatė, kad šiaiš^metais rengia
ma Kaune žemės ūkio paroda 
įvyks rugsėjo 21—25 dieno
mis. Iškilmingas parodos ati
darymas įvyks rugsėjo mėn. 
21 d. 12 vai.

Norintieji dalyvauti! paro
doje ūkininkai turi užsiregis
truoti savo apskrities agrono 
mo įstaigoj, o įvairios įstai
gos, įmonės ir amatininkai sa
vo eksponatams vietą turi už
sisakyti Žemės Ūkio Rūmuo
se, Kaune.

LIETUVA NEGAUS 
NOTŲ DĖL KLAIPĖ

DOS

New York Times praneši
mu, Liet, užsieniti ministeris 
Lozoraitis, kuris keletą dienų 
viešėjo Švedijoj, atvyko į 
Berlyną ir čia manė tartis 
Lietuvos-Vokietijos reikalais 
su užsieniii reikalų ministe- 
riu Von Naurath. Neurath 
tuoj užklausęs Lozoraitį, ar 
šis turis konkrečiii pasiūly- 
mij Vokietijai dėl Klaipėdos. 
Tada Lozoraitis pasiėmęs skri 
bliu, apsisukęs ant kulno ir 
išdrožęs į Paryžių, kame ma
ma t esi su La valiu ir jam da
lyką išdėjo. To išdavoje, sar
koma, kad Francijos užs. mi
nisteris Lavalis pareiškęs,- 
kad Lietuva negausianti jokių 
’’žadėtų” notų iš Klaipėdos 
statuto signatorm valstybių 
Autonomijos saugojimo reika
lu.

RUSŲ LAKŪNAI PA
SIRUOŠĘ SKRISTI

Į SAN FRANCISCO

Maskva, Rusija. — Lakū
nas Sigmund Levanevsky ir 
jo kompani jonai pasiruošę 
skristi iš Maskvos į San Fran 
cisco, Cal.. Jie mano padary
ti 6250 mylių kelionę be sus
tojimo. Pranešama, kad An
glijos Ambasadorius lakū
nams jau davė leidimą skristi 
per Kanadą. Mat lakūnai 
skris per šiaurės ašigalį — 
Kanadą.
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talikais atsitiko: jiems bedirbant tautinį ir kultūrinį darbą, 
kiti atsisėdo jiems ant sprando ir jei perdaug nepersekioja 
viešai, tai bent užkulisiuose tenka visko pakęsti.

Amerikos lietuviai katalikai yra kitokioj padėtyj nei 
Lietuvos katalikai. Jiems betkas negali padiktuoti tą ir tą 
daryti, su tuo ir su tuo tartis ar skaitytis.

Šių. metų mūsų seimai, ypač Federacijos, turėtų atkreip
ti dėmesį į tampresnį ir solidaresnį katalikiškos visuomenės 
bendradarbiavimą, kad mūsų būvimą kiti pajustų netik tada, 
kai iš mūs norima ko gauti, bet ir tada, kai mums yra ko 
duoti.„ ,

----------- o-----------

APŽVALGA:-
-------- o--------

HITLERIUI TEKS ’VELNIO SALA’
Žmogų dažnai mėgstama lyginti su gyvuliu, ypač kai 

tas žmogus elgiasi neprotingai. Apie dabartinio Vokietijos 
diktatoriaus elgesį irgi nekitaip galima išsireikšti: jis blaš
kosi gyvenimo kilpose lyg liūtas patekęs į narvą. Hitlerį 
gyvenimas pastatė į prišakį, tautos, kurios sudėtinis elemen
tas yra taip įvairus ir skirtingas: senesnioji karta, tebene- 
šiojanti didžiojo karo žaizdas, yra pacifistinė, daugiau karo 
nebenori. Jaunesnieji, pripompuoti ’’Vokiškos didybės” 
tvasios, neturėję progos matyt, kaip, tam tikrose valandose, 
tirpsta toki didybė, — karo nebijo, dargi į jį veržiasi.

Iš- kitos pusės, Vokietiją sudaro dvi pagrindiniai skir
tingos žmonių rūšys. Viena jų yra kūrybinės dvasios pilni, 
darbštūs, nors turį ir ambicijų, bet ramūs; o antri — char- 
jeristai, vien apie savę maną, smailakakčiai intrigantai — 
tai senovės kryžiuočių palikuonys. Pats Hitleris priklauso 
šiai paskutiniai grupei; ir toli gražu jis nepajėgs visų gy
ventojų suklijuoti, suvesti į krūvą bendarm darbui. Tą pa
rodė jau ir praktika, kad jam sekasi ardimo ir smurto, bet 
ne solidarus, gerą piliečių valią atstovaująs darbas. Nuo pir
mosios jo viešpatavimo dienos Vokietija gyvena siurpry- 
zais, kurie viens po kito iškildami, svaigina jos gyvento
jus Tik tokių garsiai barškančių jo darbų dėka Hitleris iš
silaikė diktatoriaus soste. Tačiau atrodo, kad jau netoli liep
to galas, nuo kurio Hitleriui teks šokt į upę. Kai dėl žydų 
persekiojimo jam žydiškas pasaulis paskelbė ekonominį 
boikotą, tai Hitlerio sosto nulūžo viena koja. Bet dabar jis 
užkabino rimtą ir ramų, bet įtakingą elementą — katali
kus. Šis nazių žygis sukels didžiumą šalies gyventojų prieš 
juos. Jau Hitleris įsakė uždaryt net keliose provincijose Ka
ro Veteranų — plienšalmių organizacijas. Tas parodo, kad 
Hitlerio sostas ima braškėti ir neapsirinksim pasakę, kad 
greit nuluš ir likusios trys to sosto kojos. Neištikimus va
dus pereitą rudenį Hitleriui buvo lengva išžudyt, bet suki
lusios tautos nenumalšinsi pats vienas. Sukilusi tauta ir Na
poleoną išsiuntė į Velnio salą. Ne kitaip bus Hitleriui.

, ( -------- o--------
' 1 RUOŠKIMĖS DARBUI

Po keleto savaičių įvyksta bent keli Amerikos lietuvių 
Katalikų Seimai. Tai Federacijos, Kunigų Vienybės, Vyčių, 
Vargonininkų Sąjungos ir Moterų Sąjungos. Svarbu, kad 
išanksto tiems seimams būtų tinkamai prisiruošta, kad su
sirinkę delegatai turėtų konkrečius klausimus ir pasiūlymus, 
liečiančius aktualiuosius mūsų išeivijos ir Lietuvos klau
simus. Šiais metais tie seimai gal bus daugiau svarbūs negu 
kada buvo, kadangi gyvenimo aplinkybės mus verčia rim
čiau į klausimus pažvelgti ir tinkamiau susitvarkyti.

Ne paslaptis, kad katalikiškoji išeivija yra nustumta į že 
mesnę, negu jai priderėtų, vietą. Taip yra tik dėlto, kad 
mes patys dažnai tarp sav^s nesusikalbam, nesusitaikom ir 
mūsų darbas išeina ne vieningas, mūsų masės pasilieka be
reikšmės, mūsų balsas neturi efekto. Tiesa, ikišiol mes rūpi
nomės aktualesniais lietuvybės ir katalikybės klausimais, 
eidami į kompromisą su bile kuo, kuris nors žodžiu pareiš
kė noro prisidėti prie to lietuviško darbo, nežiūrint kad jų 
darbai dažnai pasirodė toli atlikę nuo kalbų. Sakau, iki 
šiol mes žinojome tik kūrybinį darbą, visai pamiršdami, kad 
šalę to turėjome ir savęs ieškoti. Tas pat ir su Lietuvos ka-

GYVENIMO KURIOZAI

Visose tautose yra nenor
malumų; bet apie juos nekal
bėsime. Mums svarbiausia pa 
žinti savieji..

Šia proga norisi prisiminti 
apie mūs tūlas partijas, ku
rios daro gėdą mūsų tautai. 
Dar taip nesenai ėdę mūs pa
matus socialistai, šiandien ne
jučiom pradeda užsikrėsti pa 
triotizmu. Bet kita, visai pa
klydusių žmonių grupė — tai 
mūsų komunistai. Kam jie tar 
nauja, kokios jų idėjos, — nė 
jie ptys nežino. Jų vadai taip 
gi nesusikalba net pagrindi
niuose klausimuose: atsiran
da ’’ščyrieji” ir ’’sklokinin- 
kai”. Pastrieji ’’dešinėja”.

Žvilgterėkim, kas tie mūsiš
kiai komunistai. Jų idealas— 
Rusija ir jos santvarka. Už Ru 
siją galvas guldo, jos režimą, 
nors jis būtų brutališkiausias, 
kruvinas ir darbo žmonėms 
nepakenčiamas, (toks ištikro 
ir yra) — mūs komunistai gar 
bina. Jie garbino Rusiją pa
čios revoliucijos metu, lygiai 
kaip šiandien, nors tarp tuo
laikinio ir šiandienio Rusijos 
režimo jau pasidarė didelis 
skirtumas. Išeina, kad čia gy 
venanti mūs komunistai gar
bina Rusiją ir jos santvarą 
kaipo tokius, o ne dėl jos 
principų. Nežiūrint, kad Sta
linas yra žiauresnis caras už 
Nikalojų, bet mūs komunistai 
jį garbina. Ko gero, Stalinas, 
jau tapęs nemenkesnių tur
čium už buvusius Rusijos ca
ras, ’suburžujins ” ir visą si
stemą. Mūsų komunistai ir ta
da Rusijos santvarką laikys 
savo idealu. Neabejojam, kad 
ir tada komunistų ’’lyderiai” 
savo sekėjams lieps garbint 
Rusiją.

Ir ištikro, reikia stebėtis, 
kad eiliniai komunistai nepra 
sikrapšto akių ir nemato, 
kaip jie mulkinami. Juk sa
vu laiku komunistai smerkė 
baltų marškinių ir žipono su 
atlenktu kalnierium nešioji
mą — tai bįRvo perdaug buržu 
jiška. Bet kaip apie tą lietu
vių kom. delegaciją, kurią iš

rinko Clevelando seimas į 
Pasaulio Liet. Kongresą. .Jie 
išvyksta luksusiniu laivu 
’’Normandie”, kuriame lai
vakortės ’ brangesnes apie 
$100 negu kituose laivuose. 
Tikri proletarai tie komunis- 
tų vadai!

MUSSOLINI APGAILĖS SA
VO ŽYGIUS ETIOPIJOJE

D.O. J. Smith iš Toronto, 
Kanados, grįžo iš Etiopijos. 
Jis ten dirbo keletą metų kai 
po medikalis ’’misionierius”. 
Užsuko Chicagon ir turėjo pa 
skaitą apie Etiopiją.

Anot dr. Smith, Italijos 
karas su Etiopija yra neišven 
giamas. Gi pats karas bus vie
nas barbariškiausių mūsų ga
dynėje. Mussolini didžiai ap
gailės savo žygius ir jam ne
bus lemta gyvam sulaukti ka 
ro galo, kadangi karas galės 
tęstis ilgiausius metus.

Etiopiečiai, kurių dauguma 
yra barbarai, gins savo kraš
tą iki paskutinio kraujo lašo. 
Jie slapstysis tarp uolų ir ur
vuose ir iš ten pakils pulti 
priešą, išgirdę savo karvedžio 
ragelio balsą. Tuo ragelio bal 
su jie bus sukeliami atakon 
ir bus atšaukiami atgal į savo 
urvus.

Išėmus Etiopijos sostinę 
Addis Ababa, italai lakūnai 
neturi ką bombuoti iš oro. 
Tenai nėra tinkamų vietų, 
kur galėtų lakūnai nusileisti 
Nėra kelių, kuriai galėtų žy
giuoti šauliai, arba kavaleri
ja.

Pats imperatorius neturi 
pajėgi} sulaikyti įsikarščiavu
sias savo krašto gimines prieš 
bendrąjį priešą. Sugavę italų 
kareivius etiopiečiai juos nu
kankins. Išplėš iš jų širdis, 
patys jas valgis ir joms šers 
savo arklius.

Dr. Smith mano, kad jei 
įvyks karas, įsikiš jin japo
nai. ”Dr.’.

REIKŠMINGAS PREZIDEN
TO IŠSIREIŠKIMAS

Speciali Kongreso atstovų 
grupė lankėsi pas prez. Roo- 
seveltą Beituosiuose Rūmuo

se ir įteikė jam peticiją dėl 
tikinčiųjų persekiojimo Mek
sikoj. Po peticija pasirašė 
250 kongreso atstovų: katali
kų, žydų ir protestantų. Įtei
kiant peticiją atstovai pasakė 
atitinkamą kalbą, į kurią 
prez. Roose velt as atsakė, kad 
jis asmeniškai reiškia gilios 
užuojautos persekiojamiems 
meksikiečiams. Jungf. Valsti
jų gyventojai ir vyriausybė 
stoja už laisvę namie j e ir pa
geidauja, kad ta laisvė būtų 
visuose kraštuose, sako Prez. 
Rooseveltas. Tai reikšmingas 
prezidento išsireiškimas, reik 
tų tik, kad jis būtų ir prak
tiškas, kad vyriausybė atšau
ktų savo ambasadorių Joseph 
Daniels iš Meksikos, kuris 
kartu su Meksikos tyronais 
persekioja katalikus: remda
mas ir užgirdamas jų progra
mą Daniels lyg parodo, kad ir 
Amerika pritaria tokiam Me
ksikos valdžios režimui.

__ ______________________________________________ )

LENKIJOJ ĮKURTOS 
’’BULVIŲ BROLIJOS”

Lenkijoj daug kaimų ken
čia didelį nepriteklių. Ypač 
krašto rytuose daug kur vie
špatauja neįsivaizduojamas 
skurdas ir vargas. Kai kurie 
kunigai griebėsi ieškoti ko
kios nors išeities ir rado bū
dą, kuris kiek pagelbės žmo
nėms ir bent jau pikčiausį 
bado alkį nutildys. Įvairiose 
vietose jaunieji kunigai, ypač 
jaunimo kapelionai įkūrė va
dinamąsias bulvių brolijas. 
Šių mažųjų ’’ordinų”' nariai 
yra vaikai ir jaunimas, kurie 
kasdien apeina apie 15 kie
mų ir prie kiekvieno gyvena 
mojo namo durų maldauja 
bulvių.

Surinktos bado aukos siun
čiamos į bažnyčią ir čia kuni
gų jos pagal sąrašus dalina
mos vargingiausiems žmo
nėms, labiausiai kenčiantiems 
badą. Šie ’’vaikų ordinai” ne 
tik kad su dideliu pasisekimu 
renka aukas, bet daug kur 
labai maloniai sutinkami ir 
gausiai apdovanojami. Šis 

jaunimo įtraukimas į gailes
tingumo darbus turi ir didelę 
savo auklėjąmąją reikšmę, 
nes jaunimą pratina iš ma
žens atjausti kitų skurdą ir 
neturtą. ”Š

Pirmu kartu New Yorko 
Majoras La Guardia parodė 
antipatiją vokiečių ateiviams. 
Liepos 23 d. jis išleido įsaky
mą, kad Vokietijos piliečiams,, 
gyvenantiems New Yorko 
mieste; nebūtų duodami auto
mobiliais važinėti leidimai, 
kadangi Vokietija neteisin
gai elgiasi su Ainerikos pi
liečiais Vokietijoj.

*
nu I



Liepos 26 d., 1935 m. 
i '■ —

’’AMERIKA ” t

ŠERMUKŠNINĖ

ŽIŪRINT. PER SPAKTYVĄ

Su plain akim gal žmogus 
taip toli ir nematytum, o su 
spaktyva tai visai kaskita. 
Taip aną dieną prisidedu 
prie akies tą prikladną spak- 
tyvą ir žiūriu, kad jau Kaune 
gauta iš New Yorko mūsų 
konselio telegrama, kad Vait 
kus skridimą per mares ati
deda dar 10 d. Ten pat toj 
kaziornoj telegramoj sakoma, 
kad Vaitkus išskris per Da
riaus-Girėno dvimetines su
kaktuves. Mano rokunda, tai 
antrąjį skridimą rengias at
likti ne Vaitkus, o eicilistai ir 
konsulai. Mat pats Vaitkus 
dar nė karto nepranešė spau
dai, nei užklaustas atsakė, 
kad jis tada ir tada išskris. 
Jis visuomet nuoširdžiai atsa
ko, kad skrisiu kai viską ga
lutinai prisiruošiu ir tada 
dar turėsiu sulaukti gero 
oro’.’ Gi Navynos jau prieš 2 
mėnesiu rašė, kad tuoj skren
da, kai dar lėktuvo įrengimas 
nebuvo įpusėjęs. Navynos 
taip darė, kad mielaširdingi 
žmonės greičiau siųstų dole
rius, o Lietuvos žmonės išsi
auginti} kreivus kaklus (to lie 
tuviams eicilistai ir telinki), 
bežiūrint į padangę ir belau
kdami Litvanikos.

—o—
Čia paduosiu kitą rokundą. 

”Navynų” papa dabar vėl 
pakepė kliopsą. Kai jam nusi
bodo monkint Lietuvos žmo
nes ir jų gazietų redaktorius, 
tai jis vėl prisiminė, kad ga
lima ir amerikonai pavoliot 
į reksą. Taip liepos 19 d. 
’’Navynos” rašo: ’’New York 
Liepos 18 d. 12:45 nakties 
— (telegrama) Bandomieji 
skraidymai su pilnu svoriu 
atlikti vakar po piet 4 valan
dą”. O ištikro bandymas at
liktas tik liepos 19 ir ne su 
pilnu kroviniu, o maždaug su 
430 galionų, su kuriais Lit- 
vanika ir geriausiam ore tega 
Ii padaryt apie 3600 mylių, 
gi is New Yorko į Kauną yra 
apie 4,500 mylių. Taigi jei 
tik tiek Litvanika imtų geso- 

i

lino, su kiek daryta bandy
mas liepos 19, tai į Kauną be 
sustojimo neskris. Antra ro
kunda, rodanti, kad tada ne
daryta pilnu lodu, tai parodo 
paktas, jog lakūnas nedėlioj 
liepos 21 d. norėjo daryt tokį 
testą ir dėl žemo oro slėgimo 
negalėjo to atlikt, o atliko 
tik liepos 22 d. Taigi visai 
bereikalo ’’Navynos” liepos 
22 d. pasiteisindamos prieš 
’’Tavorščiaus” redaktorių dėl 
visų melavimų apie išskridi
mą, užsipuola ant Vaitkaus ir 
nori priparodyt, kad jis, o ne 
’’Navynos” monkino visuome" 
nę. Juk šį kartą Vaitkus ne
galėjo sakyt, kad jis atliko 
pilno krovinio bandymą, kai 
jis dar tik ruošėsi jam. Taip
gi ”Navynos” rašė, kad Vai
tkus jau tik laukia gero oro, 
o Dr. Kimbell pasakė, ir pats 
Vaitkus prisipažino, kad jis 
apie oro stovį ant marių dar 
nėra nieko klausęs. Taigi ci- 
cilistų tėvas ne kitus, o savę 
turėtų kaltint už ikišiolinį 
mulkinimą žmonių, kurie su
dėjo dešimtis tūkstančių skri 
dimo reikalui ir kurie pačias 
’’Navynas” išlaikė ant kojų. 
Taipgi ponulis Grigas turėtų 
atsiminti, kad ir socialistai 
nebėra toki akli, .kaip jie bu
vo seniau. Dabar ir jie nebe
tiki į koliojimus, melą ir 
šmeižimus. O vienok jei kas 
pasago teisingą priklodą apie 
Altasą, tai Grigas rėkia, kad 
tai lakūno šmeižtas. Aš tau, 
mielas cicilistų papa, patar- 
čia atsiverst su visais eili
niais cicilistais ir pradėt kas 
rytas ir per pietus sumest to
kią pakūtos maldą: ’’Mes vi
si nedori Lietuvos sūnūs, su
klaidinti, numūčiti ir išprovo
kuoti cicilistiškų ’’Navynų”, • 
kurios mus mokė rėkt ’Lietu- į 
vai nei cento’ ir kurios su vi
som savo kuopom spaudė ir 
ant sienų klijavo afišas, kad 
Lietuvos saldotai verčiau su
šaltų, negu jai valnastvą at
gautų ir iš mūsų bent suply
šusią drapaną gautų, dabar 
maldaujam tavo pakajaus ir 
antrą skrajų rengiam ant 
garbės savo seno krajaus.
Amen.” Dėdė.

UPĖJ SUDEGĖ KA-
REIVIS 

Franci jo j, Faulquemonte 
buvo toks atsitikimas; karei
vis Meco maudėsi upėj. Iš
kritus cigaretui iš jo lūpų, 
staiga įvyko didelis sprogi-
mas ir Meco tapo apsuptas laimingos kelionės ir malonaus poilsio Lietuvoje, kur jis 
liepsnų. Kiti jo draugai puo- mano išbūti du mėnesiu.

lė gelbėti, bet Meco jau buvo 
labai apdegęs ir teko jį vežti] 
į karo ligoninę. Visi stebėjo- j 
si, kaip galėjo užsidegti upės 
vanduo nuo cigareto. Pradė
jus tyrinėti, pasirodė, kad ne
toliese buvo chemikalų sande
lis, kurio vamzdžiai buvo su
jungti su upe. Nuo to sande
lio, matyt, į vandenį pateko 
kaikurių chemikalų gesų, ku-. 
rie ir užsidegė nuo cigareto.

LIETUVOJ SURINK
TA 13 MILIONŲ 

PASKOLOS

Lietuvos vidaus paskolos la 
kštų ligi birželio 27 d. išpirk
ta už 13 milionų litų, ir birže
lio mėn. 30 d. dar daugeliui 
reikia sumokėti verslo pelno, 
nejudomo turto ir kit. mokes
čius už 1935 m. pirmą pusme
tį, o šios mokesčių kategorijos 
piliečiai mažiausiai yra prisi
dėję prie vidaus paskolos pir
kimo. Tai vidaus paskolos re
alizaciją pratęsta iki š. m. rug 
piūčio mėn. 1 d. Ligi to laiko, 
manoma vidaus paskola bus 
pilnai išpirkta.

— Mariampolės Marijonų 
Gimnazijos direktorius išvy
ko į ekskursiją po Lietuvą 
su būriu gimnazistų. Jie va
žiuoja pora arklių pasikinkę 
į kaimišką vežimą.

— Lomžos apylinkės teis
mas nuteisė katalikų kunigą 
kalėti 6 mėnesius už tai, kad 
neleido mokiniams Pilsudskio 
mirties proga nešioti gedulo.

— Lietuvos Aero klubo ini
ciatyva, pereitą savaitę Kau
ne buvo Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos aeroklubų atstovų kon 
ferencija. Konferenciją pas
veikino susisiekimo ministe- 
ris Stanišauskas.

— Kely tarp Onuškio ir El- 
zenbergo (prie Latvijos sie
nos), pusė kilometro nuo O- 
nuškio, rastas iš nakties nu
šautas in galvą pasienio poli
cijos Rokiškio baro sargybinis 
policininkas Antanas Mekuš- 
ka.

— 1935 m. pavasario seme
stre V. D. universitete buvo 
tautybėmis studentų: lietuvių

IŠVYKO Į LIETUVĄ DVIEM MĖNESIAM

KUNIGAS NORBERTAS PAKALNIS

Didžiojo New Yorko Katalikų Federacijos Apskričio 
pirmininkas, Liepos 24 d. U. S. Linijos laivu ’’Pres. Har
ding” išvyko į Lietuvą, aplankyti savo sergančios mamy
tės. Jis pasižadėjo iš Lietuvos parašyt ’’Amerikai”, kuriai 
jis yra tiek daug pasidarbavęs. Kun. N. Pakalniui linkime

TRUMPOS NAUJIENOS
o------------

2803, lenki} 79, rusų 45, vokie
čių 47, latvių 16, žydų 591, 
estų 1, balt gūdžių 13, totorių 
2, karaimų 1 ir 2 studentai 
nepadavė savo tautybės.

— Lakūnas Kapt. Ricken- 
bocker siūlo, kad Am. Vyriau 
sybė perspėtų visus šios ša
lies lakūnus, kad jie nestotų 
savanoriais į Abisinijos armi
ja, jei ji pradėtų karą su Ita
liją. Lakūno nuomonė, tokiu 
atveju atrodytų, kad Ameri
ka įvelta į Abisinijos reika
lus.

— Apaštališkas Sestas pa
siuntė protesto notą Vokieti
jai, kad ji laužo sutartis su 
Vatikanu, varžydama katali
kų veiklą Vokietijoj.

— Franci jos vyriausybė de 
da visas pastangas sulaikyti 
franką nuo žlugimo.

— Meksikos studentų orga
nizacijos labai atjaučia aną 
savaitę nušautus 4 kolegas ir 
ėmėsi žygio išvyti kruvinąjį 
Tabasco valstijos valdovą 
kraugerį Canabalą. Jie ruo
šiasi rugpiūčio mėn. įvykstan- 
tiems rinkimams.

— Amerikos karo departa
mentas reikalauja kongreso 
40 mil. dol. įsigyjimui 800 
naujų karo lėktuvų.

— Šiemet, Lietuvoj, sako, 
siaučia dideli karščiai. Daug 
nukentėjo pasėliai.

— Prezidentas Rooseveltas 
pakėlė balsą prieš Meksikos 
katalikų persekiojimą. Jis pa 
reiškė, kad visur turėtų būt 
leidžiama Dievą garbinti lai
svai. Paliepė ištirti, ar Mek
sikoj Amerikos piliečiams nė
ra atimamos tos teisės, -'-i,

— Prezidentas Moscickis 
paskelbė, kad Lenkijos seimo 
rinkimai įvyks rugsėjo 9 d. ir 
senato rinkimai rugsėjo 16 d.

— Pasimokinus iš Ameri
kos, Anglijos vyriausybė pra- 
dėj tyrinėti ginklų prekybą. 
Demokratinės grupės reika
lauja suvalstybinti ginklų 
gamybą ir prekiavimą.

— Sakoma, kad pats Musso 
lini ruošiasi vykt Afrikon, 
kad padrąsinus ten esančius 
Italijos kareivius, kurių ū- 
pas puola dėl įvairių tropiš
kų ligų.

— Italai gabenasi vandenį 
laivais iš Port Sudano in Ma- 
savą. Tarp Port Sudano ir 
Masavos yra 350 angį, mylių. 
Italai vandenį turi pirktis.

— Tarptautinis karo sani
tarijos kongresas Briuselyj 
prasidėjo liepos 3 d., kuriame 
dalyvauja ir Lietuvos delega-



4 ” A M E R I KA ” Liepos 26 d., 1935 m.

• Kun. Dr. J. Navickas.
DĖL TĖVYNĖS _

(Tąsa)
Žinia, jog ties Lentvaravu ištiko dilelis musys, kur žlu

go daugelis jaunų Lietuvos sūnų, netrukus pasiekė ir Skirs
nų namus. Tą pačią dieną Skirsnienė nuvyko in miestelį, kad 
ką nors sužinotų apie savo sūnų. Nuėjus in valsčiaus rašti
nę, vargšė senutė, pradėjo teirautis pas raštininką, ar nesa
ma kokios žinios apie jos sūnų, Joną Skirsną. Raštininkas iš
sitraukė iš stalčiaus pluoštą susegtų popierų. Pavartęs išė
mė vieną lakštą ir pradėjo skaityti: ’’’Jonas Skirsna, Vilka
viškio apskrities, Virbalio valsčiaus, mūšyje ties Lentvara
vu.... sužeistas,...” Išgirdusi paskutiniuosius žodžius Skirsnie
nė pradėjo graudžiai verkti.

— Neverki, tamta, — mėgino raminti ją raštininkas, 
geras Skirsnų pažįstamas, — Jonukas gyvas, gal ir sveikas. 
Pranešimas skelbia, jog jisai tik lengvai sužeistas.

Raštinės vedėjas žinojo, jog netiesą sako apie sužeidi
mo lengvumą, bet ką darysi — reikia senutę motina raminti. 
Skirsnienė intikinta nusiramino. Išeidama iš raštinės ji pra
šė raštininką, kad jis ką nors naujo sužinojęs, jai praneštų. 
Vedėjas prižadėjo viską išpildyti. Skirsnienė kupina vilčių 
nusiskubino namo,

Prabėgo dvi dienos. Raštininkas pasiuntė in Skirsnus 
savo tarną pranešti, jog rytoj grįžta sūnus iš Kauno. Kas 
gali apsakyti senos motinos džiaugsmą — štai jos jauniausias 
sūnus, jos viltis ir pasididžiavimas grįžta. Jisai sužeistas, 
bet lengvai. Namie pailsėjęs pagys — svajojo Skirsnienė. 
Ji jautė savo širdyje nepaprastą džiaugsmą — juk ir ji lie
tuvė motina, ir jos sūnus kovojo dėl Lietuvos laisvės. Ir dar 
kaip — ką tik gyvybės neprarado! Per du paskutiniuosius 
mėnesius nusikankinusi, dabar ji tartum pajaunėjo — pra
linksmėjo ir pagreitėjo. Dukteriai liepė išvalyti seklyčią, 
priskinti ir primerkti žolynų. Pati ėmė taisyti ligoniui lovą. 
Iš svirno atsinešė baltutėlaičius priegalviams užvalktus ir 
paklodes. Nepaprastu rūpestingumu pataisė lovą. Savo nuo 
darbo sukempėjusiomis ir supleišėjusiomis rankomis išlygi
no mažiausias raukšleles.

— Mamyte, — tarė Viktutė, — aš nesuprantu, kodėl 
Jonukas grįžta. Karas dar nepasibaigė. Bolševikai dar Vil
niuje.™

— Nežinai ką šneki! — sudraudė motina, — Jonukas 
sužeistas, negi gali sirgdamas kariauti?

— Bet, mamyte, jei Jonukas būtų tik lengvai sužeistas, 
kaip raštininkas pasakojo, ko jis grįžtų namo?

Motina nieko neatsakė. Ji tik svajojo, kaip sutiksianti 
Jonuką, kaip prižiūrėsianti, kad jam nieko netrūktų. Ne
trukus pasibaigs ir karas. Visoje šalyje užviešpataus ramybė. 
Tada ir Vincukas, vyresnysis jos sūnus grįš iš Amerikos. 
Kiek laimės, kiek džiaugsmo po visų vargų. Taip bėga lai
kas karo metu — čia ugnis, ašaros, kraujas, čia suvirpa 
šviesesnės vilties spindulėlis, kuris greit vėl dingsta kar
čių skausmų klane.

Prisiartino ir laukiamoji diena. Visi Skirsnų namiškiai 
laukė brangaus svečio. Netikėtai viduje, bet ir prieš namus 
tarnaitės nušlavė kiemą, išbarstė smiltimis ir sukapotomis 
žaliomis kalinėmis. Motina ir sesuo pasidabino šventadie
niais drabužiais. Sūnaus laukdama Skirsnienė ir akis pra
žiūrėjo. Laukia ir sulaukti negali. Jau ir pietūs, o sūnaus 
kaip nėra, taip nėra. Paraudę debesys paslėpė saulę, o Jonas 
vis dar negrįžo.

Po vakarienės tarnaitės suplovė indus. Motina sėdėjo 
ant gonkų ir kalbėjo rąžančių, o Viktutė sode tyliai svajojo. 
Sode kvepėjo alyvos ir žydinčios obelys. Viktutės vaidentu
vėj prabėgo daug malonių praeities valandėlių. KazaiČių 
Kazimieras, Maskvos universiteto studentas — jos sužieduo
tinis, jos brolis ir jinai ištisus vakarus praleisdavo besvajo
dami apie ateitį. Šiandie brolis sužeistas ir sužieduotinis ne
žinia kur Rusijos gilumoj gal vargsta. Paskendo Viktutė 
liūdėsyj, veidąis nuriedėjo dvi tyros ašaros. Niekas jos 
skausmo nežinojo, niekas nė suraminimo žodžio nepratarė. 
Tik Kristaus kančia ant palinkusio kryžiaus alyvų krūmelyj 
liūnai žiūrėjo į drėgną žemę....

.Staiga pasigirdo bildesys, suprunkštė arkliai. Paki
lusi'Viktutė pamatė vieškelyj vežimą. Nejaugi tai Jonas?

RADIOGRAMA
WMBQ™
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Ar girdite Amerikos radio pro
gramas? Trečiadieniais 7 vai. va

karo. Penktadieniais 10:15 v. ryto

Liepos 17 d. Amerikos ra
dio pusvalandis buvo paauko 
tas mūsų garsiųjų lakūnų — 
Dariaus ir Girėno dviejų me
ti} mirties sukaktuvių pami
nėjimui. Radio programa pra 
dėta su Lietuvos himnu. Da
riaus — Girėno Fondo pirm, 
gerb. kun. Norbertas Pakal
nis, pasakė įspūdingą, turinin 
gą kalbą.

Muzikalę programos dalį 
išpildė iš C. Brooklyno atvy
kęs šv. Jurgio parapijos cho
ro oktetas, vadovaujant mu
zikui Jonui Brundzai. Harmo 
ningai ir energingai giedojo 
ir dainavo; a) Lietuvos him
ną, b) Leiskit į Tėvynę, c) 
Avė Maria, d) Maldą, e) Ne
apleisk Aukščiausias (ištr. iš 
’’Kur bėga Šešupė”).

Maspethietė p. M. Degulie- 
nė įspūdingai padainavo so
lo : Sugrįžk ir Oi liūdnas, liūd 
nas; pianu akompanuojant 
muz. J. Brundzai.

Vytautas Žalnieraitis gra
žiai pasakė eiles, kurias jis 
pats parašė apie Dariaus ir 
Girėno skridimą ir jų tragin-
gą mirtį. Eilių deklemavimas 
buvo sujungtas su vargonų 
akompanimentu.

Programa, kaip ir papras
tai, vedė p. J. P. Mačiulis,
kuris padarė atitinkamą įva
dą Dariaus-Girėno pagarbai 
ir visą programą vedė toje 
dvasioje.

Prie šios programos prisi
dėjo ir mūsų nuolatiniai ra
dio rėmėjai: p. Šrupskis — 
Garsas Bakery, adv. A. J. 
Vencius — Wentz, graborius 
Povilas Gustas ir graborius 
Bronius Šalinskas. Jie malo
niai užleisdami savo skelbi
mų laiką — davė Amerikai 
galimybės skirti visą radio 
programos laiką pagerbimui 
už Lietuvos ir lietuvių garbę 
žuvusius Didvyrius — Darių 
ir Girėną.

Sekantį trečiadienį (liepos 
31 d.) vakare Amerikos ra
dio programoj dalyvaus Šv. 
Jurgio parap. didžiųjų cho
ras, o penktadienio rytą 10:1 
jaunamečių choras — rinkti
nės šių chorų dalys, vadovau
jant muzikui Jonui Brundzai.
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Katal. dienraščio ’Draugas’ redakto 
rius, LRKSA. Centro Pirmininkas, A. 
L. R. K. Federacijos Sekretorius, lie
pos 31 d. išvyksta į Lietuvą su ’’Drau
go” ekskursija^ laivu ’’Normandie”. 
Jis Lietuvoje dalyvaus Pasaulio Lietu
vių Kongrese, ten atstovaudamas orga 
nizuotąją A. lietuvių kat. visuomenę.

L. Šimutį brooklyniečiai gerai žino
me nuo tų laikų, kada jis čia redaga
vo ’’Garsą”. Be jo neapsėjo joks lietu
viškas veikimas. Dabar tam pačiam 
Brooklyne jis šaukia Katalikų Fede
racijos Tarybos suvažiavimą, kuris 
įvyks Liepos 30 d.

KORESPONDENCIJOS
BALTIMORE, MD.

— Prieš Dievo Motinos 
Škapliernos šventę išvakaro 
paskelbta mišparai, kaip Lie
tuvoj. Per pamaldas visa ba
žnyčia giedojo. Visiems pada 
r ė begalo gražų įspūdį. Net 
kun. Mendelis, pamaldom už
sibaigus, pagyrė visus už taip 
gražų giedojimą. Tik gaila, 
kad p. Čižauskas dėl kokių 
tai priežasčių negalėjo būti 
ir vargonai tylėjo. Jei ir daž
niau būtų praktikuojamas 
toks bendras giedojimas, tai 
Amerikos lietuvių bažnyčiose 
atgytų tikras lietuviškas baž
nytinis paprotys.

— Kun. Dubinskas jau grį
žo iš atostogų.

— Baltimorėj dažnai paly
ja, nors šiluma siekia apie 90 
laipsnių. Taigi ir be darbo 
prakaitas byra. Ypač, kai pa

žiūri į brooklynieČio grab. J. 
Garšvos kalendorių, ant ku
rio termometras rodo ir kar
štį.

— Siuvėjai pradėjo savo 
piknikus, norėdami geriau 
laiką praleisti. Miliausko dir
btuvės savininkas Liepos 20 
d. piknikui davė 10 pusbač- 
kių alaus, nes darbininkai 
dirbo viršlaikį už tą patį. 
Taipgi V. Draigino dirbtu
vės darbininkai ruošias pik
nikui. Darbininkai sudėjo po 
2 dol., o moterys po $1. (čia 
tai jos ieško privilegijų, o ki
tur rėkia dėl lygių teisių) ir 
pats Draiginis duos tiek, kiek 
darbininkai sudės. Taigi iš to 
bus apmokėta užkandžiai, a- 
lus ir busai Į pikniką. Ar ne 
vertėtų bent dalis pinigų pa
skirt Vilniaus reikalams?

J. K.

HARRISON — KEARNEY
Vežėjas pasuko in Skirsnų vartus.

— Parvažiuoja, mamyte, parvažiuoja! — iš džiaugsmo 
šaukė ji motinai.

Motina skubiai pakilo. Ir vežimas insirito in kiemą. 
Vežime gulėjo sužeistas Jonas Skirsna. Motina pribėgo prie 
vežimo. (Pabaiga bus)

Liepos 17 d. čia įvyko iš
kilmingas minėjimas Dariaus 
— Girėno tragingos mirties, 
kurią jie .sutiko Vokietijoj 
laimingai perskridę Atlantą..

ĮĮįjįMMiBliiifc' iiiiiiii 11 -r n... i....... 11



Liepos 26 d., 1935 m. ” A M E R I K A ”
C2

Rytą Sopul. Dievo Motinos 
bažnyčioj buvo gedulo pa
maldos, kurias laikė kun. L. 
Vaiciekauskas.

Vakare įvyko apvaikščioji
mas Šv. Vardo Draugijos sa
lėj, kurį otidarė p. J. Kati
lius prakalba ir visa publika 
sugiedojo Lietuvos Himną 
akomp. muz. Odeliui. Po to 
kalba kun. L. Vaiciekauskas, 
Vice Konsulas P. Daužvardis, 
adv. Paulauskas, J. Valaitis. 
Visi pasakė įspūdingas kal

bas, prisimindami didvyrius 
Dariiį—Girėną. Gražių patrio
tiškų dainelių padainavo p-lė 
Šlekaičiūtė, Baltos Lelijos 
Klubo choras.

Ten pat buvo padaryta rin
kliava Dariaus—Girėno pa
minklui Chicago j. Aukavo J. 
Katilius $1, adv. K. Paulaus
kas $1, S. Gudas $1, O. Matu
lienė $1, ir smulkių surinkta 
$5.34. Viso $9.34.

Salėj buvo pastatytas žuvu 
siu lakūnų paveikslas papuoš 

tas rinktinėm gėlėm. Iš abiejų 
pusių pavekslą supė šilkinės 
sietuvos ir Amerikos vėlevos.

Tą viską surengė S v. Vardo 
draugija. Pasidarbavo komi
sija iš: J. Katilio, A. Gerulio 
ir J. Šlekaičio. Kor.

VYKSTA Į PASAULIO LIE
TUVIŲ KONGRESĄ

Liepos 26 d. penkt. kita 
lietuvių ekskursija Švedų A- 
merikos linijos motorlaivių

’ ”Gripsholm ’ ’ išplaukia in 
Lietvą. Sykiu vyksta Lietu
vių Laivakorčių Agentų Są
jungos Amerikoje iždininkas 
p. A. S. Trečiokas.

Norį parvykti in tą patį 
laiką dalyvauti Pasaulio Lie
tuvių Kongrese, kuris įvyks 
rugpjūčio 11 iki 17 dd. Kau
ne, patartina vykti su šia 
ekskursija. Turėsite patogią 
kelionę in Lietuvos uostą 
Klaipėdą per Švediją.

Jei tamsta manote vykti in 
Lietuvą apie šį laiką, patarti

na skubiai kreiptis in vietinę 
autorizuotą laivakorčių agen
tūrą ir sutvarkyti reikalingus 
dokumentus kelionei, bei Už
sisakyti laivakortę.

Laivakorčių kainos: Tre
čiąją klase New York — Klai 
pėda, per Gothenburgą, Šve
diją, in ten $97.50, ten ir at
gal $167.00. J. A. V. taksai 
atskirai. Plaukianti šiuo lai
vu keleiviai iš Kalmaro, Šve
dija atplauks in Klaipėdą lai 
vu Kastelholm.

•n
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i VIETOS IR APYLINKES ŽINIOS h

IŠ DARBININKŲ GYVENI
MO

Lietuvių siuvėjų nekurtos 
siuvyklos pradėjo dirbti po 
streiko. Jos yra Mičiulio, At- 
kočaičio, Kaspersko, Juškos, 
Augūno, Šimaičio ir Varnes- 
kio.

Nekurtos gavo savo darbi
ninkams pakelti mokestį 4 ir 
pusę nuošimčio. Kitos pasiliko 
ant tų pačių išlygų.

Užsidarius Ackermono di
delei siuvimo firmai, kur dir
bo virš 60 lietuvių prosinin- 
kų, blogai atsiliepė dėl kitų 
prosininkų, nes darbdaviai 
ėmė spausti likusius. Siuvėjų 
darbai gana blogai atrodo.

New York National Biscuit 
Co. darbininkai turėjo 5 mė
nesių streiką. Po susitaikymo 
paimta Tik pusė darbininkų, 
kita pusė liko be darbo. Kom 
panija teisinasi, kad neina 
jos business. Nat. Bisc. Co. 
dirba apie 500 lietuvių, kaž
kurie iš jų bedarbo jau 7 mė
nesiai. Matomai kompanija 
nori suardyti uniją, kurią dar 
bininkai prieš metus suorgani 
zavo pasinaudodami NBA ko 
du.. Aukščiausiam Te’smui at 
melu-. NRA, da...«>Tyje dirb
tuvių pailgino darbo valan
das ir nemoka už vlišlaikį.

Darbininkų gyvenimas, a- 
belnai, pablogėjo. Viskas vėl 
likosi gaudalobių rankose. 
Darbininkas išnaudojamas, 
pigiai atimama jo sveikata, 
o po tam išmetamas kaipo ne 
tinkamas iš darbo. Visai ne- 
dyvas, kad atsiranda visoki 
radikalai ir gauna sau pase
kėjų. • Siuvėjas.

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

* Po ilgos ir sunkios ligos 
liepos 13 d. mirė a. a. Magda
lena Vanagienė, 65 m. (174 
Gold St., Brooklyn, N. Y.)

Iškilmingai palaidota lie
pos 16 d. iš šv. Jurgio baž
nyčios šv. Jono kapinėse. Už 
velionę buvo atlaikytos 3 mi- 
šis. Iškilmingos mišios buvo 
su asista. Laike pamaldų gie 
do jo vargonininkų choras. 
Velionė paliko dideliam nuliū 
dime savo mylimą vyrą Igną, 
2 sūnų, 3 dukteris ir 11 anū
kų.

Velionė buvo begalinio kan 
trumo, pamaldi ir geros šir
dies, tad nestebėtina, kad mo 
kėjo įskiepyt ir savo vaikų 
širdyse tikrą brolišką meilę 

bei tikėjimą. Ji prigulėjo prie 
įvairių katalikiškų organiza- 
cijų ir palaikė katalikišką 
spaudą, net stambesnių aukų 
tam negailėjo.. Įeina į papro
tį, kad vietoj gėlių, aukoja 
šv. Mišias. Turėtų daugelis tą 
pavyzdį imti, nes gėlės už 
dviejų dienų niekais pavirsta 
o dvasinis gėlių bukietas — 
nevystantis.

Tegul jai būna lengva šios 
šalies žemelė. P.
Ar būsi parapijos piknike?
Jis įvyks rugpjūčio 4 d. 2 

vai. po pietų Klaščiaus parke, 
Maspethe. Girdėt, kad para- 
pijonai skaitlingai rengiasi 
šiame metiniame piknike daly 
vauti. Bus renkami Karalius 
ir Karalienė. Parapijos cho
ras išpildys programą.

Aš busiu, būk ir tu.
—Jau antra savaitė, kaip 

mokina Sesers Pranciškietės 
mūsų parapijos vaikučius. Pa 
mokos- pirmadieniais ir antra i 
dieniais nuo 9 iki 12 vai.

Klebono rūpestingumas
♦ Klebonas išsiuntinėjo para- 
pi jonams laiškus, įdėdamas 
parapijos rengiamam pikni
kui tikietus ir balsavimui už 
karalių ir karalienę. Taipgi 
primena, kad kurie dar ne
aukavo vargonų fondui, kad 
sulig išgalės paaukotų. Gir
dėt, kad gerb. klebonas jau 
kitus gerus vargonus surado. 
Bet kaip žinoma, kad J. E. 
vyskupas nesutinka duot lei 
dimą, kuomet nėra surinkta 
tam tikslui kapitalas. Reikia 
tikėtis, kad parapijonai at
kreips dėmesį į šį atsiliepimą.

DARIUS-GIRĖNAS AERO 
KLUBAS

-v r

Klūbo darbas eina visu 
smarkumu. Jaunuoliai, kurie 
tikrai yra pasiryžę tapti spar 
nuotais, ištisas dienas pralei
džia prie savo lėktuvo ”Spar 
nuotas Vytis”’. Lak. A. Kie- 
la atsidėjęs prižiūri kiekvie
ną studentą, nes jo didžiau
sias troškimas išmokyti kiek- 
vieną lietuvį jaunuolį, kuris
turi noro, valdyti lėktuvą. 
Malonu yra pranešti, kad dar 
ne ilgas laikas kaip klubas įsi
gijo lėktuvą, o jau keli na
riai ima valdyti lėktuvą pa
tys, t. y. solo.

Jaunuoliai pirmiausia savo 
jėgas žada parodyti per Avia 
ei jos Pikniką, kuris įvyks š. 
m. Sept, rugsėjo mėn. 2d. — 
Labor Day — Klaščiaus par

ke. Jaunuoliai sveikins mus 
visus su savo sparnais iš pa
dangės, o mūsų širdys pilnos 
džiaugsmo susilies su ’’Spar
nuotos Vyties.” motoro ūži
mu. Tą dieną mes sutapsime 
su Aviacija, su laisvosios gam 
tos jėgomis!

Pereitą sekmadienį, liepos 
21 d. buvo atsilankę daug lie 
tuvių, kurte maloniai sekė, 
kaip jaunuoliai mokinos val
dyti ’’Sparnuotą Vytį”. Iš 
atsilankusių buvo: V. Žirau- 
skas su sūnum, D. , Raškevi- 
čius1 su dukterim, L. Aleksie
jus su dukrele, A. Kajauskas, 
J. Bagdonas, J. Dumčius, V. 
Mikalauskienė, J. Kazlauskas 
B. Mackevičius, kuris skrai
dė ir paskui prisirašė prie 
klūbo. . Mackevičius klūbo 
rėmėjas skraidė lėktuvu; buvo 
daug ir kitų, kurių neteko su 
žinoti pavardžių.

Tad laimingai jaunuoliai 
tęskit savo pradėtą darbą,

LAIKYS PIRMAS ŠV. MIŠIAS BROOKLYNE

DR KUN. ALFONSAS JAGMINAS, 
gimęs 1907, Spalių 7X Brooklyne, baigė Apr. Parap. 
mokyklą ir įstojo į Cathedral College, kame *mo kėši 
3 m. ir iš čia 1925 m. išvyko į Tėvų Marijonų Kole-< 
giją — Marian Hills, Hinsdale, Ill., kame baigė ko
legijos kursą ir iš ten išvyko į Kauno Kunigų Se-. 
minariją. Iš ten po metų išvyko į Romą, Tėvų Domi
nikonų Angelicum Universitetan, kuriame studijavo 
7 metus. Ten gavo teologijos licensiatą ir filosofijos 
doktoratą. Į kunigus įšventintas 1934 m. Liepos 15 
d. Dabar parvyko į savo gimtąjį miestą ir šį sekmad. 
— Liepos 28 d. Apreiškimo bažnyčioj laikys pirmas
Šv. Mišias

LEGAL NOTICE
NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—1767 has been Issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 58 
Stanwix St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST ZURAS
AUGUST’S BAB & GRILL

58 Starvwlx Brooklyn, N. Y.
(2®) 

kad tektų netik mums lietu
viams džiaugtis jūsų jėgomis, 
bet kad ir svetimtaučiai justų 
jumyse gerą pasimokinimą!

A. Alekna......

LIET. MENO TEATRAS 
DIRBA

Nežiūrint šilumos L. Meno 
Teatras tęsia savo darbus. 
Liepos 16 d. susirinkimas bu
vo skaitlingas. Perskaitytas 
iš Lietuvos gautas laiškas nuo 
narės V. Klingaitės. Taip pat 
gauta 15 naujų veikalų iš Lie 
tuvos, kurie perduoti veikalų 
komisijai peržiūrėti. Rolės iš
dalintos veikalų; ’’Pikta Dva 
šia” ir ’’Vyro Ieškojimas’’’. 
Numatyta rengtis ir prie pa
statymo dramos ’’Valkata”.

Prisirašė eilė naujų narių. 
L. M. Teatro sekantis šeimi- 
niškas išvažiavimas įvyks ru
gpjūčio 4 d. E. B.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—3148 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retali under Section 76 of the Al
coholic Beverage Control Law at 
396 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premise©.

JOHN ROBERT CONDON, 
396 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y, 
__________________________ (30)

,Amerika ’ stovi tikėjimo, tei
sės ir lietuvybės sargyboje

AVIENOS SRIUBA

Supiaustyk nevirintos avie 
nos svarą ir virink pusvalan
dį. Tada pridėk supiaustęs 2 
morkas, 2 bulves, vieną ar du 
cibuliu, pridėk vandens, kad 
viską apsemti], ir virink iki 
bus minkšta. Tada pridėk 
šaukštą tapiokos ir pipirų bei 
druskos, pagal skonį.- Kai ta- 
pioka išvirs, sriuba galima 
valgyti.

MĖSA SU DARŽOVĖM

Sukapok bile kokios šaltos 
mėsos ir tiek pat šaltų virin
tų bulvių, supiaustyk 2—3 
cibulius ir viską sumaišyk, 
pridedant pipirų ir druskos 
sulig skonio. Tada sudėk į 
blėką ir ant viršaus uždėk 
keletą plonų riekių lašinių. 
Kepink pečiuje, kol pasida
rys geltonas viršus.

Muštas veršienos kotletas

Nuimk mėsą nuo veršienos 
grobų, išmesk plėves ir gys
las, • truputį išmušk, padaryk 
kotletus ir pasūdyk. Paspir
gink nesūdyto sviesto, vilgyk 
kotletus suktuose kiaušinuo- 
se, pabarstyk smulkiai sutrin
tom sausainėm, dėk j sviestą 
ir atsargiai kepink, kol bus 
minkštučiai ir taps gelsvi. 
Prie valgio duoti salotų ir 
kitų priedų.

Obuolių Tyrė

Į grietinę (smetoną) įtrink 
šauktą ar pusantro sviesto, 
viens paskui kitą įmušk 8 
kiaušinių trynius, 5—7 nulup 
tus ir sutarkuotus obuolius, 
pusatros stiklinės trinto py
rago, porą šaukštų smulkaus 
cukraus. Viską gerai išmaišy 
ti, dadėti dar biskį kiaušinio 
baltimo, supilt į išteptą ir 
sausainiu išbarstytą (kad ne- 
sviltų) uždaromą indą ir pa
kepk krosnyj.

*
— Jei drabužis gauna pra

kaito dėmių, pamerk arba pa
plauk drūčiai suriu vandeniu.

— Juodų drabužių plėmus 
galijna kartais išimti su stip
ria arbata.

— Labai purvinas ir sun
kiai išplaunamas rankas pir
ma patrink druska, o paskui 
plauk su muilu.

— Jei nori lengvai nuimt 
žuvų žvynus (nuskust), įkišk 
ją į verdantį vandenį ir greit 
vėl išimk. Lupsis labai leng
vai.

— Sūris ilgai nepasensta, 
jei įvyniojęs į švarią skepetą 
pavilgįsi uksusu ir laikysi 
šaltoj vietoj. , J.
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AVIACIJOS ALBUMAS
Edvardas Bražinskas

Kas bus ateinanti karė ? Lė
ktuvų reikšmė jame bus ne
paprasta : lėktuvai bombuos, 
lėktuvai saugos padanges ir 
nuvys atvykstančius priešus. 
Todėl dabar visos valstybės 
dirba lėktuvus be perstosimo 
ir naktimis.

Lenkai turi geras lėktuvų 
dirbtuves Waršuvoj. O Vo
kietija per vieną naktį gali 
visus privačius ir komerci
nius lėktuvus pakeist į kariš
kus. Franci ja turi daugiau* 
šia lėktuvų pasaulyj, bet A- 
merikos lėktuvai yra geriau
sios rūšies.

Tik apgalvokite, kiek kas
tuos būsimas karas, jei vieno 
lėktuvo kaina nuo $15000 iki 
$75,000.

Dr. Jonas Brock skraidė 
kasdien per 6 metus, nežiū
rint ar lijo, snigo, šalo ar 
dulkių šturmai buvo. Tuo pa 
rodė lakūnams, kad nelaimės 
su lėktuvais įvyksta ne dėl 
blogii oro sąlygų, bet daugu
moj dėl lakūnų kaltės.

Pereitą savaitę vienas la
kūnas gavo atostogij ir, atsi
sėdęs šalę kito lakūno, skri
do namon tuo pačiu keliu, 
kuriuo jis važinėja lėktuvu 
jau 7 metus. Pravažiuojant 
pro įvairius žemėj esančius 
lėktuvams ženklus jis juokė
si, manydamas, kad jam jie 
jau visai nebereikalingi, nes 
jis kelią gali ir be jų rasti. 
Taip manydamas jis išsiėmė 
riešutų, juos gliaudė ir val
gė. Bet tuojau visi keleiviai 
buvo nustebinti, kai tas se
nas lakūnas apsirgo. Ant jo 
drabužių išsiūti ženklai rodė, 
kad jis yra lakūnu 7 metus, 
o susirgo trumpoj kelionėj. 
Ar tai buvo riešutų kaltė?

Panelė Ruth Pruss, gyve
nanti Brooklyne, kasdien lėk
tuvu skrenda iš Floyd Ben
nett Aerodromo į Roosevelt 
aerodromą ir iš ten eina į 
mokyklą, kuri randasi Garden 
City. Ši kelionė turi 20 my
lių. Tai gera praktika tokiai 
jaunai kolegijos studentei.

Kalbant apie aviaciją — 
nereikia pamiršti,, kad dau
giausia šiandieninių lakūnų 
yra buvę tik lėktuvų modelių 
būdavo to j ai. Taigi jei turite 
jaunuolių savo šeimoje, atsių
skite juos į Modelių Aero 
Klubą mokytis statyt lėktu
vų. Mūsų klubo nariai jau 
turės modeliij kontestą La
bor Dienoje Klaščiaus Parke. 
O tai įdomu dirbti ir įdomu 
matyt dirbant tuos jaunuolius 
kurie ryt po-ryt bus lakūnai. 
Mes susirenkam kas trečia
dienis Apreiškimo mokykloj.

KARALIENĖS ANGELŲ 
PARAPIJA

Parciunkulių Atlaidai.
— Rugpiūčio 1 d. (ketvir

tadienio vakarą) 7:30 vai. 
bus iškilmingi mišparai su 
įstatymu Šv. Sakramentu, 
pamokslu ir Palaiminimu.

— Rugp. 2 d., penktadie
nyje, šv. Mišios 5:30, 8 ir 9 
vai. Vakare 7:30 vai. iškil
mingi Mišparai su įstatytu šv. 
Sakramentu, pamokslu ir Pa
laiminimu.

Pamokslus sakys dominiko
nas Tėvas Kazimieras Žvirb
lis.

Išpažinčių bus klausoma 
ketvirtadienio vakare po Miš 
parų ir penktadienio ryte per 
Mišias.

Visuotinieji atlaidai įgija- 
mi tiek kartų, kiek kartų bus 
atlankyta bažnyčia ir sukal
bėta po 6 poterius Bažnyčios 
intencija su sąlyga, jei atlikęs 
išpažintį priimsi šv. Komuni
jų*

Jei dėl svarbios priežasties 
tose dienose negalima priimti 
Šv. Komunijos, tai dar per 
artimiausias 8 dienas galima 
tai padaryti. Tik bažnyčią 
aplankyti būtinai reikia rug
piūčio 1 ir 2 d. — 24 valan
dų tarpe.

Du kartu Parcijunkulių at
laidus įgyti tas pats žmogus 
tais pačiais metais negali? 
Tik vieni visuotinieji atlaidai 
galima pelnyti sau, visi kiti 
— mirusiem.

soprano. Tuojau spėjau, kad 
tai yra ne paprasto mėgėjo 
balsas ir ne apsirikau, tai bu
vo ponia Jankienė. Bendrai 
’’Karvelėli” sudarė žavintį 
įspūdį. Ir padaryta didelė 
klaida, kad ji dainuota ne 
paskutiniojoj vietoj. Pasku
tinė daina buvo nevykusi. Cho 
ras susidėjo iš 100 narių ir 
gana tvarkingai pasirodė. 
Užtai rengėjai Apreiškimo 
chorą pagyrė ir apdovanojo 
sidabro taure.

Liepos 15, 16 ir 17 d. tai 
yra prieš tą šventę, visi cho
rai dalyvavo kontestiniame 
pasirodyme Washington Ir- 
wing mokyklos patalpose, 
kur ’‘’Lietuvos Daina” laimė
jo mėgėjij mišrių choro kon- 
testo pirmą dovaną. Apie tai 
buvo paskelbta viešai tik lie
pos 20 d. Polo Grounds aikš
tėj. Kadangi ”L. Daina” su
sideda iš 12 nuolatiniii narių, 
o konteste turėjo būt nema
žiau 20, tai ” Liet. Daina” 
buvo pasikvietusi kitus lietu
vius profesionalus daininin
kus. Tenka pasidžiaugti, kad 
lietuviams teko pirmoji gar
bė. Buvęs.

Sveikatos Departamentas 
pranešė, kad daroma pasek
mingi bandymai su naujos 
rūšies cheminiais narkotikais, 
kurie vartotojo neužkrečia 
noru juos vartoti.

POLO GROUNDS DAINŲ
ŠVENTĖ

Liepos 20 d. N. Y. Evening 
Journal suruošė daimi šven
tę Polo Grounds sporto sta
dione, kurioje dalyvavo kele 
tas tautų choni ir įvairių 
sporto organizacijų, legiono 
postij buvo net iš New Jersey 
ir Conn, valstijų. Kadangi pa 
vakaryj smarkiai lijo ir va
kare buvo apsiniaukę, tai pu
blikos prisirinko vos kelioli
ka tūkstančių. Programa pra
sidėjo parinktųjįi grupių pa
radu, kuriame Lietuvius or
ganizuotai atstovavo Apreiški 
mo choras, ved. J.-Jankaus. 
Bendrame milžiniškame chore 
dalyvavo ’’Lietuvos Daina” 
ir Karalienės Angelų parap. 
choras, ved. Pr. A. Dulkės. 
Bendrai, visas programas bu
vo priruoštas gražiai ir darė 
malonų įspūdį. Bet ypač buvo 
gažu, kai šimtaspalvių prože
ktorių spindulių varsose Ap
reiškimo choras estradoj už
traukė ’Karveleli mėlynasis'’, 
solo paėmė man ’iki šiol ne
girdėtas, malonus artistiškas

IŠNUOMAVIMUI
Penki šviesūs kambariai su ąpi 

šildymu ir karštu vandeniu. $29.30, 
190 Hull St., arti Eastern Parkway 
Broadway linijos stoties, Brooklyn, 
New York. (30)

IŠSINUOMUOJA
Du furnlšluoti kambariai. Geri 

artlmlem's draugams. $3.00 kiek
vienas savaitėje.

105—56 99th St.,
Ozone Park, L. I.

(Netoli BOYD G»)

= Tel.: STagg 2-2306

1 PALOCIŪS SALDAINIŲ
= KRAUTUVE

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 

Pietūs išanksto susitarus.
S A IS KRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš2 geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
= J. GINKUS,
= 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.TiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiriiiiiiuiiiiiiiiimiiimiiiiiitf

B Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC *
I A. J. VALANTIEJUS I
1 UNDERTAKER and ENBALMER I
I REAL ESTATE - I
B GENERAL INSURANCE g
I 54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y. I

Tel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
(LBVANDAUSKAS)

GRABORIUS /
107 Onion Avenue, > Brooklyn, N. Y.'

Tel.: STagg 2—^048 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS ;

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS '
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 1

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

aBUOBIUS 
I

Priešais Apreiškimo Bažnyčią ’
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

t

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

SAVININKAS—A. SHRUPSKIS
Gera Duona—žmogaus Sveikata

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

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?
Dėlto, kad yra pktėnti/ota 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 i kitus įhiestus ar farmas, kręipiktės:
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.

N. MASENAS BAKING CO.
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Tula lietuvė nugirdė savo 
’’vyrą”, su kuriuo ji gyveno 
nelegaliai ir mušdama priver 
tė pinigus užrašyt ant jos 
vardo. Šis taip ir padarė; o 
tada gavo dar gerokai mušti, 
kad įsirangęs į išeinamąją pa 
simirė. Sako, palikęs apie 30,- 
000 dol. Bet giminės užprotes
tavo ir ’’našlė” pinigų ne
gaus; jie tek tikrajai žmonai 
ir vaikams Lietuvoj.

— Kun. N. Pakalnis, Aprei 
Škimo par. klebonas, gavo ži
nią iš Lietuvos, kad jo motina 
sunkiai susirgo. Taigi kun. 
Pakalnis Liepos 24 d. skubiai 
išvyko Lietuvon. Per tuos du 
men. Dr. kun. A. Jagminas, 
kurio primicija bus šį sekma
dienį Apreiškime, pagelbės 
kun. Kartavičiui tvarkyti Ap
reiškimo parapijos reikalus.

— Maspetho naujoji lietu
viu. bažnyčia auga kaip ant

MASPETH, N. Y.

Liepos 21 d. sąjungietės tu
rėjo kauliukų ir kortų vaka
rėlį p. Zabelskių salėj. Vaka
rėlis buvo gražus ir sėkmin
gas. Ypatingai buvo gražaus 
jaunimo. Atsilankė ir parapi 
jos kunigai. Vakarą vedė V. 
Baltrūnienė ir V. Valantiejie- 
nė. Visi gražiai žaidė ir var
žėsi del gražių dovanų, kurias 
suaukavo kuopos narės. Pir
mą dovaną aukotą p. Zabel- 
skų laimėjo kun. J. Laurynai- 
tis.

Kortų dovaną laimėjo S. 
Morkūnienė ir Guminienė. 
’Bunco’ 1 dovaną laimėjo J. 
Valantiejus ir F. Račelytė. 
Paskui buvo visi pavaišinti.

Rengimo komitetas dėkoja 
visoms už dovanas ir p. Za- 
belskiams už suteiktą veltui 
svetainę ir dovaną.

Sekantis susirinkimas įvyks 
rugsėjo 7 d. vakare, Janus- 
kaitienės namuose, 56-04 Rem 
sen PI. t O. P.

MIRĖ
✓

Joseph A. Arnold, 33 me
tų, gyvenęs 89-25 Parsons 
Bl v;, Jamaica, N. Y. mirė 
liepos 2 d. 1935 m. Palaido
tas Waterbury, Conn.

Teofilė Bagdonienė-Teibe- 
riūtė, 28 m. 375 Gates Ave., 
Brooklyn, N. Y. mirė liepos 
15 d. 1935 m. mamytės namuo 
se 305 Wythe Ave. Iš ten bu 
vo palaidota liepos 18 d. šv. 
Trejybės kapinėse.

Petras Banys, 47 m. 467 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
mirė liepos 19 d. 1935 m. St. 
Catherine’s Hospital. Palai
dotas liepos 22 d. šv. Trejy
bės kapinėse.

Šermenis prižiūrėjo grabo- 
rius J. LeVanda.

mielių. Kleb. J. Balkūnas veik 
kasdien matyf ’’vajavojasi” 
su kontraktoriais, prižiūrėda
mas statybą. Sakoma, kad ant 
Visų Šventų maspethiečiai 
Dievą garbins naujojoj baž
nyčioj.

— Vytauto Vaidilų Ratelio 
Orkestro narys Joe Kudirka 
atostogauja Atlantic City ku
rorte.

— Bishop McDonald High 
School studentė Prahuf? Ka
džius su tos pat mokyklos 
studente Elena Bačiuška ato
stogas praleidžia Afton, N. J. 
Jos grįžta šį sekmadienį.

— Gene Dirsiūtė, atostoga
vo Binghanmtone ir per bu
vusį baisų potvinį išsigelbėjo 
tik todėl, kad gerai mokėjo 
plaukti. Ji grįžo iš ’atostogų’ 
šią savaitę. .; *<

■— Darius-Girėnas Aero 
Klubo narė Marytė Vyšniau
skaitė guli’ St. John’s ligoni
nėj. Padaryta sunki krūtinės 
operacija. Linkime ištvermės 
ir sveikatos atgavimo.

— Great Necko darbštusis 
lietuvis Mike Sobenka jau 
baigia gyt po sumušimo. Tik 
rankos dar ilgai nevaldys, p. 
Sobenka buvo užkluptas ke
lių nepažystamų vyrų savo 
valgykloj — ir smarkiai su
muštas. Mušeikas kriminale 
policija jau turi ant listo. 
Manoma, kad jie buvo pasam 
dyti pavyduolių, p. Sobenka 
yra nesenai atvykęs iš Lietu
vos; yra smarkus veikėjas ir 
geras biznierius.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS METINIS

PIKNIKAS
Įvyks

Sekmadienį,, RUGPIŪČIO — AUG. 4 d., 1935 
KLASČIAUS CLINTON PARKE -

Maspeth if Betts Avės., . Maspeth, L- I. 
Bus renkama Pikniko Karalius ir Karalienė ir ki
tokių įdomybių. Šokiams gros šaunus orkestras.
Pradžia 2 vai. po piet Įžanga prie durų 50c.

• -

SALDUKAS ir PLATZ
Dafer (geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GABO AB ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, BEFBIGEEATOBIUS 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia —• Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)
Mes išvalome Garo Boile
rius oru už $2.00 Ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien Iš 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis nlekuom. Tik pašau
kite ar parašykite adresuo 

darni:

SAVAGE & PUTZ
994 MADISON ST., 

BROOKLYN, N. Y.
Tel: GLtnmofe 5-8733

n1 ' -------- —

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

• -■

VALANDOS:
DR. ED. W. ŽUKAUSKAS.

1114 FOSTER AVENUE
r*

1—2 P. P.
6—8 vak•
Ir pagal sutarti

- Tel.: MAnsfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-08 GRAND AVENUE, 
MASPETH, N. Y.

VALANDOS:
1—2 p. p. Į
6—8 vak.

Išklriant ketvirtadienius Ir
. . . r Sekmadienius 

Tel.: JUniper 5-4488

DR. A. .PETRIKĄ
VALANDOS: 

9—12 ryte
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO 4th STREET•

1— 8 vak.
Penktadieniais uždaryta

Tel.: EVergreen 7-9105 į

VALANDOS: L
DR. BLADAS K. VENCIUS

(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND STREET

9—12 ryte
2—8 vak. i

Penktadieniais uždaryta
Tel.: STagg 2-0706

Namų REpublic 9-3040 |

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

65—23 Grand Avenue, Maspeth, N. Y.
(Prieš Mount Olivet kapines) 

Tel.: JUniper 5—0259 >

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

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS)
... , ADVOKATAS

'Standard"
GRAND PARADISE BALL ROOMS

Buvus GRAND ASSEMBLY
318 Grand St., Brooklyn, N. Y.

PUIKIAUSIOS SALĖS IR KAMBARIAI Šokiams, Susirinkimams 
Pasilinksminimams, Vestuvėms, Suėjimams

Telephone EVergreen 7-1123. Eleveitorius patarnauja

Klausykit ’’Amerikos” ra
dio trečiadienį 7 v. v. penkta
dienį 10:15 ryte iš st. WMBQ

iPj&ajBjgjjga 7-7770 . . „ ?

POVILAS GUSTAS 
,—3 Grab orius :—

automobiliai įvairiems reikalams
I2S Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

KMIIIIIIIIIIIIIIIIIiailllllllttlllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllltlllMA

I CLINTON PARKAS |
E Tinka Piknikams, Baliams, ir kitiems parengimams g
°* >7

E JUniper 5-8059 Jonas Klasčius, Savin. |
■■ <7

Ę Bette ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. |
ElIllIlIlIlIinilllllllllllllIUIIlIllIlHllllllllllllllllllllllllllIlllIilIlIillIBIIIIIIUl?
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| GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS |
J. P. MACHULIS I

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

(Prie pat Forest Park stoties)
Į Notary Public Tel.; Virginia 7-1896 s
Į Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, Į 

išnuvmuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi Į 
apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa- | 
vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę. i

TEL Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS 

(BRONIUS P. ŠALINSKAS) 
GRAB ORIUS ir BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kam
bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems rei
kalams. Kainos labai prieinamos.

84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, L. I.
PRIE FOREST PARKWAY
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