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Rugpiūčio 16 d. apie 12:30 
p. p. (New Yorko laiku) 
šiaurinėj Alaskoj, 15 mylių 
nuo Point Barrow, pakilęs 
apie 50 pėdų į orą pontoninis 
Wiley Posto lėktuvas nukrito 
ir užmušė patį Wiley Postą ir 
jo bendrakeleivį Will Rogers, 
garsų judžių artistą, juokda-: 
rį filosofą ir rašytoją. Dėl jų 
tnirties sujaudinta netik Ame
rika. bet ir visas civilizuotas 
pasaulis, nes pirmąsis buvo 
žymus lakūnas, užpernai aps-
kridęs apie pasaulį; ^antrasis 
buvo garsus ir visų mėgiamas 
vaidintojas. Abu, išvykę ma
lonumų ieškoti, kaip jie sakė 
’’žuvauti ir medžioti” sutiko 
i ;etikėtą mirth

—o—
— Šią savaitę Waldorf As

toria viešbuty j, New Yorke, 
Knights of Columbus — Ko
lumbo Vyčiai — turi savo 
seimą. Reikia pasakyt, kad 
Kolumbo Vyčių organizacija 
yra skaitoma viena iš didžių
jų Amerikos tautinių katali
kų organizacijų, savo narini 
tarpe turi stambių pirklių, 
garsių profesionalų ir politi
kų. Bet šia proga galima pa
sidžiaugti, kad Kolumbo vy
čiai dar nepasenę: kaip maži 
būdami Džimutis verkė ir pra 
šė Maikučio žaislų, nors savų
jų turėjo pilną saują.’ taip ir 
dabar jie konvenciją laiko 
ne savo Knights of Columbus 
viešbutyj, bet Waldorf Asto
ria. Mat pastarasis garsesnis. 
Dažnai ta liga pasireiškia ir 
mūsų tarpe.

—<o►—
Jungtinių Valstijų komunis 

tų organizacijos generalis se
kretorius Earl Browder pra
nešė Maskvai, kad Ameriko
je komunistų partiją sudaro 
40 nuošimtis čion gimę (1930 
m. buvo tik 10 nuoš.); parti
joj juodukų 1930 m. buvo tik 
100, o dabar yra 2,500. Didžiu 
lėse dirbtuvėse, kuri dirba 
milionas darbininkų, turi su
darę centrus propagandai. 
Komunistų partija Jungt. Vai. 
sako Browder, turi tik 30,000 
tikrų narių. Šie visgi bandi 
nuversti 130 milionų žmonių 
vyriausybę. Komunistai įsa
komi Internacionalo dėtis prie 
bažnytiniij ir kitų buržuazinių 
ir sporto organizacijų.

—o—
National Industrial Confe- 

ference Board praneša, kad 
birželio mėn. š. m. buvo 9.- 
804,000 bedarbiai. Vadinasi į 
metus laiko padidėjo 6 nuo
šimčiais. Nedarbas nemąžta 
Laikai negerėja. Žmonės,- tie
sa, apsipratę. Pragyvenimas 
pabrango. Ar bus geriau ligi 
1936 m. rinkimų, sunku spėti.

LIETUVIl

DIRBK! IR PASlšVęSKl

SAVO TĖVYNEI

ATMINKI!

Y. PENKTADIENIS, RUGPIŪČIO 23 D., 1935 M., METAI (Vol.) III.

KAS GRIAUNA TIKYBĄ

GRIAUNA ŽMONIJOS

PAMATUS 
v i

dėkas J- Mev. iPr 
Marianapolis 
THOMPSON, CONN..

AMERIKOS LIETUVIŲ VISUOMENINIO IR KULTŪRINIO GYVENIMO SAVAITRASTIS -
'' ' ~ ~ - xr March IG. 1934 at the Post Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3,1879

LIETUVAI

1S FEDERACIJOS KONGRESO
-----------o-----------

PHILADELPHIA, PA.

Rugpjūčio 21 d. čia prasidėjo A. L. R. K. Federacijos 25tas 
Kongresas su iškilmingomis pamaldomis, Šv. Kazimiero baž
nyčioje 9:30 vai. ryto. Jo Ekscelencija Vyskupas Teofilius 
Matulionis atlaikė pontifikališkas Šv. Mišias ir pasakė įspū
dingą pamokslą.

Po iškilmingų pamaldų bažnyčioj, delegatai suėjo salėn, 
324 Wharton St. Čia Kongresą atidarė malda vietos kleb. 
gerb. kun. J. Valančiūnas. Įžanginę kalbą pasakė Federaci
jos pirmininkas Dr. A. Rakauskas.

Kongreso prezidiumą sudaro:
Garbės pirm. Jo Ekscelencija Vyskupas Teofilius Matulionis 
ir kleb. kun.J. Valančiūnas

Kongreso vedėjas: A. Rakauskas, pagelb. Tamkevičius ir 
Peleckis.

Raštininkai: A. Mažeika ir K. Vilniškis.
Rezoliucijų Komisija: kun. J. Vaškas, Kneižys, Mažeikienė 

Unguraitė- ir kun. Juras.
Mandatų Komisija: Kernagiūtė, Pupiūtė ir Balčiūnaitė.
Spaudos Komisija: Dr. Martusevičius ir p. Bigenis.

REDAKCIJOS PASTABA .-Šią savaitę įvyko ir kiti svarbūs 
seimai: Kunigų Vienybes, ’^Motinėlės” ir Vargoninkų Są
jungos. Plačiau iš visų seimų tilps sekančiame ’’Amerikos” 
numery.

NAUJI VIENO DOLERIO 
BANKNOTAI

Am. Jungt. Valst. vyriausy
bės spaustuvėje spausdinami 
nauji doleriniai banknotai, 
kurie neužilgo pasirodys apy 
vartoje. Didumo bus kaip 
šiandieniai banknotai. Ant 
vienos pusės banknoto bus at 
spausdintas U. S. didysis ant
spaudas.

LATVIŲ KARO LAIVAI 
ATPLAUKĖ Į KLAIPĖDĄ.

Rugpjūčio 5 d. 9 vai. ties 
Klaipėda pasirodė Latvijos 
karo laivynas, kuris plaukda
mas į uostą pasveikino Lietu
vą šūviais iš patrankų. Klai
pėdos įgula jiems atsakė šū
viais. Laivus sutiko mūsų ka
riuomenės atstovai ir Latvi
jos ministeris Lietuvai p. Sė
ja.

Karaliaučius — Vokietijos 
ekonomijos ministeris Scha
cht viešoj prakalboj pasmer
kė naciij vadus, kurie perse
kioja žydus, nuo ko kenčia 
visa Vokietija. Jis pažymėjo, 
kad Vokietijos ekonominė pa
dėtis yra nepaprastai bloga.

EUROPOJ PADĖTIS RIMTA

Kritiškiausia Europos poli
tinė padėtis po Pasaulinio ka
ro, pasdarė dabar, kai visos 
pastangos sutaikinti Italiją 
su Etiopiją nuėjo niekais. 
Italija pareiškė, kad ji nė už 
jokią kainą neatsisakys nuo 
Abisinijos užkaravimo, kuris 
gali užsitęst net 4 metus. To
kiam ilgam karui Italija turi 
būt pasiruošusi, sako Musso
lini. Bendros Francijos, Ang 
Ii jos ir Italijos derybos baigė
si be jokių pasekmių. Italijos 
atstovas pareiškė, kad Itali
ja ’’verčiama apleist Tautų 
S-gą”. Nežiūrint, kad Angli 
ja bando įtraukt ir U. S. A. 
į taikinimo komisija, bet U. 
S. A. išsisukinėja ir nenori 
veltis į karu kvepiančius rei
kalus.

Anglija ir Francija atšau
kė ginklų embargo. Tas paro 
do, kad nėra vilties karą su
laikyti Bendra Europos poli
tikų nuomonė, kad prieita 
prie tokio politinio krizio, 
koks siautė Europoj 1914 m.

Roma, Aug. 20.. — Diktato
rius Mussolini siunčia į Afri
ką naujų 16,000 karo lakūnų. 
Sakoma, kad Italijos karo 
aviacija siekia 200,000 vyrų. 
Iš jų 40,483 bus karo lakūnai.

EUROPOS KARINĖS JĖGOS 
GRUPUOJASI.

Nepa vykstant Italijos su
taikyti su Etiopia, Europos 
karinės jėgos pradėjo gru
puotis. Austrija linksta Ita
lijos pusėn, Vokietija, žinoma 
pultų Austriją. Anglija ir 
■Francija posėdžiauja ir ieško 
būdų išvengimui karo. Ragi
na paskubinti Tautų Lygos 
posėdžio sušaukimą ir kviečia 
Ameriką prisidėti prie palai
kymo taikos.

Žinovai spėja, kad Musso
lini užsispyrimas pradėti ka
rą Afrikoj, užkariavimui Eti
opijos, gali vėl užkurti pasau
linį karą. Šis pavojus visur 
jaučiamas ir todėl visose ša
lyse yra didelis nervų įtempi
mas ir karinis sujudimas.

NUŽUDĖ SAVO VAIKĄ.

Goshen, N. Y. — Rugp 20 
d. p. Dorothy Sherwood, 27 
mt. amžaus motina, neturėda
ma kuomi maitinti savo 2 mt. 
amžiaus sūnų, nusinešė jį prie 
vandens ežero ir ten vaikutį 
įkišus vandenin palaikė kol 
jis nustojo krutėti. Paskui iš
traukė iš vandens ir nusive- 
žus į Newburgh policijos nuo
vadą ramiai papasakojo ką 
ji padarė. Jos vyras miręs 4 
mėn. atgal ir jai nieko nepa
likęs.

D. Sherwood yra sulaikyta 
ir kaltinama pirmo laipsnio 
žmogžudystėje.

Washington, — Rugp. 21 d. 
Senatan įneštas bilius, ku- 
riuomi norima nustatyti neu
tralitetą karo konfliktuose. 
Kad išvengus Amerikos įtrau
kimo karan, įstatymu norima 
uždrausti eksportavimą iš 
šios šalies amunicijos ir ki
tokių karui reikmentj, kad 
tuo būdu išvengus karinių in- 
vestmentų užrubežin ir kad 
paskui nereikėtų už tų inves- 
tmentų interesus įsikišti ka
ran.

MARIANAPOLIS
Pranešimas.

Visiems Marianapolio stu
dentams pranešėme, jog — 
Rytinių Valstybių studentai 
turi atvykti į kolegiją rug
sėjo m. 3 d.; Vakarinių gi — 
4 dieną,

Kun. Dr. J. Navickas 
Rektorius

Trumpos Žinutės

— Esą dabar Brazilijoj gy
vena net 30,000 lietuvių.

— St. Paul, Minn. arkivys 
kūpąs J. G. Murray, savo pra
kalboje gimdymo kontrolės 
šalininkus palygino prie Dilin 
gėrio užmušėjų šaikos, nes 
kaip vieni tai ir kiti užmuša 
žmogų. Jis uždraudė vysku
pijos katalikams priklausyti 
prie tokių draugijų.

— Brooklyno miesto tėvai 
perspėjami, kad savo vaikus 
duotų čiepyti nuo difterijos, 
nes ta liga karts nuo karto 
dar pasirodo.

— Pereitą vasarą katalikų 
ekcijos mokykla Bostone tu
rėjo apie 700 klausytojų, ku 
rjų buvo net iš 28 valstijų ir 
Kanados.

— J. E. arkiv. Redmond 
Prendeville, iš Perth, Australi 
ja, yra 38 metų amž. ir yra 
jauninsiu arkivyskupu pašau 
lyj-

— Eina nagrinėjimai pri
pažinimui šventuoju palai
minto Martino de Porres, do
minikono juoduko.

Amerikos Eucharistinis 
Kongresas įvyksta Clevelan- 
de, Ohio. Rugp. 23—26 die
nomis. Šventasis Tėvas svei- 
ikns Kongresą par radio. į

— Pereitą sekmad. J. E. 
vyskupas T. Matulionis šven
tino Maspetho lietuvių para
pijos naujos bažnyčios kertinį 
akmenį.

— Costa Rica. Vietos val
džia pareikalavo, kad buvęs 
Tabasco (Meksikoje) guber
natorius — katalikų ėdikas, 
tuojau neštųsi ten iš kur atė
jęs-

— Kun. Francis Laugan, 
klebonas šv. Jokūbo bažny- 
čio Woodbrodge, N. J. gavo 
$10,000 dovaną už išgelbėjimą 
dviejų skęstančirĮ chicagie- 
čių, statydamas savo gyvastį 
pavojun.

— Pereitą mėnesį šv. Vin
cento Pauliečio draugija 
Brooklyne sušelpė 1211 šei
mynų.

— Pereitą savaitę radio 
kunigas Coughlin lankėsi 
New Yorke. Be to buvo ir Bo
stone, kur valstijos 'guberna
toriaus ir rūmų buvo maloniai 
priimtas ir pagerbtas.

— Albanijos revoliucija pa
sibaigė. Revoliuciją sukėlė 35 

I policistai ir keli civilai.
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KLAIPĖDOS KRAŠTO RINKIMAMS 
. ARTĖJANT

Kalbama, kad Lietuvos Vyriausybė ruošia įstatymą Sei
mo rinkimams Lietuvoje ir Klaipėdos krašte. Tą rinkimu gal 
tektų laukti dar daug pavasariu ir rudenų, kaip kad lauk
ta iki šiol. Bet šiuokart Lietuvos Seimo rinkimai įgavo ki
tokią reikšmę ir todėl galima tikėtis, kad jie įvyks tikrai šį 
rudenį ir greičiausia 29 rugsėjo; jei ištikrųjų Lietuvos yy- 
viausvbė dasiprotės rinkimus subendrint visoje Lietuvos 
vaisiybėje, kurion įeina ir Klaipėda, kaipo nedaloma jos 
dalis. Nors, tiesa, klaipėdiečiai rinks vietinę — autonominę 
savo valdžią rugsėjo 29 d. Bet, atsižvelgiant į aplinkybes 
Lietuva turėtų ir galėtų rast priemoniii tą Klaipėdos auto
nominę vyriausybę paverst lygia bile paprasto valsčiaus val
dyba, kuri savo keliu Lietuvoj irgi yra ’’autonominė”. Ki
taip Klaipėdos Kraštas gali sudaryt daug blogumų Lietuvai 
ir visai Europai. Artėjant rugsėjo 29. politiniuose rateliuose 
plačiai svarstomas klausimas, kaip reikės sušvelninti neiš
vengiamus nesusipratimus tarp Lietuvos ir Vokietijos po 
rinkimų. Jei klaipėdiečiai, kurie daugumoje yra lietuviai ir 
kalba lietuviškai, parsiduos Hitleriui už pluoštą naziškų 
markių ir rinkimuose balsuos už Vokietijos šnipus, tada Hit
leris bus padrąsintas varyti dar akyplėšiškesnę politiką Klai
pėdoj. Jei Klaipėdos Krašto gyventojai pajus savyje tikrą 
savo protėvių lietuvišką kraują ir nusigręš nuo Hitlerio ber
nų, Vokietija larmuos ir prikaišios, kad Lietuva darė šuny
bes rinkiniuose. Taigi vienaip ar kitaip, artimoj ateityj Klai
pėdos klausimas vėl taps jautriausia politinė klauzulė, kuri 
gali turėti labai nelauktinų pasėkų. Jei iki tam laikui ir Ita
lija įsivels į karą su Abisinija, Europos padėtis bus kritiška.

Nors Lietuvos pozicija yra žymiai blogesnė, negu buvo 
tada, kai ji iškėlė hitlerininkų darbelius Klaipėdoj ir Vokie
tija paneigė visus Versalio nuostatus. Bet dar ir dabar yra 
proga Klaipėdos autonomiją padėt į istorijos archyvą. Ir 
tai dabar, kai pačių vokiečių tarptautinės sutartys laužomos, 
kai pasaulio opinija yra vokiečiams labai nepalanki. Kartą 
ant visados reiktų Lietuvai sutvarkyt reikalus savo uosto, 
kurio gyventojai savo laiku patys pasisakė nori būti prie 
savo tėvynės ir, išvarę laikinus okupantus, demonstratyviai 
prisijungė prie Lietuvos. Lietuvos Vyriausybė turėtų nepa
miršti ir tų sukilėlių — savanorių, kurie dabar dauguma gy
vena išsiblaškę po Lietuvą ir užsienius. Visiems Klaipėdos 
sukilėliams turi būt suteiktos pilnos balsavimo teisės Klai
pėdoj, nežiūrint kur jie gyventų.. Nes kai tie sukilėliai ko
vojo dėl Klaipėdos išsivadavimo, tai dabartiniai Klaipėdos 
’’patriotai” Leipcige, Nurnberge, Maince, Dresdene ir kitose 
Vokietijos gilumos vietose mokėsi šnipinėjimo ir ’’amatų”, 
o šiandien, per neapsižiūrėjimą tikrųjų krašto šeimininkų, 
tie ’’amatninkai” kalba kaipo Klaipėdos šeimininkai. Klai
pėda yra Lietuvos ir jos šeimininkai yra lietuviai — jos iš
vaduotojai — šauliai — savanoriai.

-----------o-----------
JAU ’ATSIVERČIA’

Dar taip nesenai ’’Laisvė” iškalbingai tvirtino, kad ti
kėjimas, tai ’’darbo žmonių mulkinimas,” ’’buržujiškas 
palikimas” ir iš esmės kenksmingas reiškinys, o dabar jau 
gieda visai kitą giesmę. ’’Laisvė” dabar jau rašo, girdi ’’Jie 
(komunistai — A. R.) skatė ir skaito, kad visi katalikai

’’Darbininkas” rašo: ’’Da
bartiniu laiku žmonės aprimo 
dėl lakūno Vaitkaus neišskri- 
dimo į Kauną. Visur kalba, 
kad Vaitkus nebeskris. Lie
tuvos konsulas, kuris labai ar
timai yra susirišęs su antruo
ju skridimu, turėtų painfor
muoti lietuvių-visuomenę apie 
šį antrąjį skridimą.

’’Antrajam skridimui įvy
kinti surinkta Jungt. Valsty
bėse apie $40,000.00. Bet 
Vaitkus su ’Lituaniea II’ te
bestovi New Yorke.

Lietuvoje iš tarnautojų 
renka aukas Vaitkui.

’’Štai Centralinio pašto tar 
nautojai, gaudami už liepos 
mėn. algas labai nustebo, kad 
iš jų algų atskaitė po vieną 
litą Vaitkaus šelpimui.

’’Vadinasi Lietuvos val
džios įstaigų tarnautojai pri
verstinai turi duoti Vaitkui 
pašalpą, nuskriausdami save 
ir savo šeimynas. Vaitkus gi 
čia gyvena poniškai ’laukda
mas gero oro.’ ”

KĄ STATYSIME PIRMOJE 
VIETOJE?

’’Draugas” rašo: ’’Mūsų 
gyvenimas nestovi ant vietos. 
Besiskaitydamas kai kame jis 
pagerėja, o kai kame pablo
gėja. Visuomenės vadų parei

ga yra pamatyti apsireiškiau 
čias gyvenimo ydas, o jas pa
matę privalo stoti kovon ir 
kviesti talkon visus dorus 
žmones. Mums rūpi katalikiš
koji Amerikos lietuvių visuo
menė, jos išlikimas lietuvybė
je, jos kilimas religiškume, 
doroje ir kultūroje. Kas tik 
stoja kelią tiems mūsų idea
lams, skelbkime kovą.

’’Ateinančią savaitę Phile- 
delphijoj įvyks mūsų vadų 
didžiulis suvažiavimas. Ten 
ir bus pažvelgta į mūsų pra
eitį, kad pamatyti, kas turėjo 
būt nuveikta; ten bus pažvel
gta ir į mūsii nuveiktus ge
rus darbus, kad jais pasi
džiaugti, ten bus pažvelgta ir j 
į dabartį, kad nustatyti pla
nus darbuotei ateinančiais 
metais. Ar nebūtų verta atei
nantiems metams svarbiausiu 
darbu pasistatyti katalikiškos 
spaudos gerinimą ir jos plati
nimą”.

— Tapytojas Janulis jau 
kuris laikas paišo didžiausią 
istorinį paveikslą, kuris bus 
didžiausias Lietuvoje. Tame 
paveiksle vaizduojamas Vy
tautas Didysis ties Naugardo 
miesto vartais. Dailininkas 
Janulis šį paveikslą užbaigs 
tik ateinančiais metais. Pa
veikslas bus iškabintas Vy
tauto Didžiojo muziejuje.

darbininkai yra jų draugai, jų (komunistų — A. R.) prie- 
teliai”. Toliau jis klausia: ’’tai kodėl neiti podraug į bend
rą kovą prieš fašizmą?” Čia kyla klausimas, kas Bimbą pri
vertė komunistų vardu taip saldžiai kalbėti į katalikus ir 
kviesti į bendrą frontą? Gal tos pačios instancijos, kurios 
ir Kauno komunistams Rugpiūčio 1 d. programai buvo pri
davę šūkius: ’’Šalin karas”, ’’Ginkime Lietuvos nepriklau
somybę”.... ir tt. Jei taip, tai tegu tos komunistams įsaky
mus leidžiančios instancijos pirma parodo toleranciją Ru
sijos tikintiesiems katalikams, tegu už tikėjimą nesiunčia į 
koncentracijos stovyklas ir nemarina badu, tegu gražina 
atimtas bažnyčias. Tada katalikai pamatys, kad komunistai 
yra visų ’’darbo žmonių prieteliai”, neskiriant religinių įsi
tikinimų. Kol to komunistai nepadarys, nieks jų meilikavi
mui netikės.

Antra, labai naivu klausytis, kai komunistai (ščyrieji 
ir sklokininkai) katalikus kviečia į ’’talką” nugalėti fa
šizmui. Juk katalikų ’’kovojimo” būdai pagrindiniai ski
riasi nuo komunistų. Katalikai su visomis blogybėmis (kar
tu ir su komunistų skelbiama bedievybe, kurią seka ištvir
kimas, vagystės ir kitos blogybės) kovoja malda, geru pa
vyzdžiu; net ir prieš kareivių šautuvus pastatyti, katalikai 
meldžiasi už -savo budelius, prašo jiems atleidimo. Kai tuo 
tarpu komunistai savo priešus kovoja neapykanta, kerštu ir 
kardu rankoje lieja savo ’’priešų” kraują. Katalikams visi 
žmonės, net ir tie patys keršto pilni komunistai, yra artimi 
broliai, kai tuo tarpu komunistams yra visi priešai, kurie 
tik nenori sutikti nuo A iki Z su nuolat svyruojančiom komu
nistų dogmom.

Taigi pirm, negu kviesite katalikiškąją visuomenę sau 
į talką, parodykite darbu, o ne plepalais, toleranciją religi
jai ir pakeiskite savo skelbiamos ’’lygybės, brolybės” pla
tinimo būdą. Dabar rodomas komunistų ’’atsivertimas” yra 
pernaivus.

ANGLIJA PRIEŠ LIETUVĄ

Europoj viešai manoma, 
kad Italijos žygiai Afrikoje, 
duos progos Vokietijai laimė
ti užsienio politikoj. Tame 
ypač jai padės bičiulystė su 
Lenkija. Dėlto jau dabar Vo
kietijos diktatorius Hitleris 
daro nusileidimų lenkams, 
kad tik nenutraukus su jais 
ryšių.

Prancūzai domisi ir nežino 
pagrindo vokiečių susibičiu
liavimo su lenkais, bet Vokie 
eių susibičiuliavimo su len
kais susidomėjusi ir visa Eu
ropa.. Nes kaip tik Hitleris 
gavo iš Anglijos laidimą at
statyti savo laivyną, Lenkijos 
užsienių reikalų ministeris 
Beckas nuvyko į Suomiją, 
kuri yra palanki Vokietijai. 
Ten jis turėjo pasitarimų nu
kreiptų prieš Sovietų Rusiją, 
jei ši norėtų pakenkti vokie
čių lenkų žygiams Europos 
rytuose — Klaipėdoj.

Savo keliu Anglija negina 
Prancūziją daryti daugiau 
nusileidimų Vokietijai Klaipė 
dos klausiniu, kad per seime
lio rinkimus padėjus vokie
čiams laimėti. Net viekai siū
loma, kad T. Sąjungos Tary
bą paskirtų specialų komite
tą prižiūrėti rinkimus Klai
pėdos krašte, kad ten lietu
viai nedarytų skriaudos vokie 
čiams.*

”Nė viena Europos didžio
ji valstybė, išėmus Rusiją, 
neturi pasiryžimo pakilti ko
von, kad neleidus vokiečiams 
užgrobti Klaipėdos kraštą, o 
vieni lietuviai yra per silpni 
gintis prieš vokiečius. Dėlto 
reikia gelbėti vokiečiams, kad 
jie teisėtu keliu laimėtų Klai
pėdą. Kitaip gi jie gali tai 
atsiekti pajėgomis” sako An
glija.

Toks Anglijos pareiškimas 
yra didžiausias prasikaltimas 
teisingumui ir pasaulinės tai
kos principams. Tai yra įžei
dimas mažesniųjų tautų ir už 
gyrimas brutalės jėgos. Ang
lija garbingiau pasielgtų iš
stodama iš Tautų Sąjungos, 
negu padarytų tokį pareiški
mą, kuris taip pažemina tei
singą tarptautinių klausimų 
sprendimo principą.

i ___________

— Ligi bus priimtas naujas 
Lietuvos pilietybės įstatymas, 
į pilietybę priėmimas sustab
dytas. Dabar sprendžiami tik 
pilietybės pripažinimo klau
simai. Juos sprendžia tam ti
kra komisija, sudaryta iš vi
daus reikalų, teisingumo ir 
užsienių reikalų ministerijų 
atstovų.

— Maskvos gatvėse vasaros 
laiku, bus galima pasiskinti 
vaisių, nes valdžia įsakė gat
vėse prisodyti obelių, grūšių 
ir kitokių vaisinių medžių.
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Kai litvanika tupėjo Floyd- 
bene o jos gurklį vis glostė 
ir kepurę nuėmę mekanikai 
smagenas krapštė, gi papa 
Grigas su visa macia žmonių 
prašė: ’’tik turėkit kantru
mo”, ne iš šio ne išto gesoli- 
ne Vaitkus surado vandens.. 
Skandalas! Kaip tai galėjo 
įvykti? Man aną dieną Džia- 
nas Lepšgalvis primygtinai 
tvirtino, kad tą šposą iškrėtė 
vokietukai, kurie net iš Wis- 
konsino čia importuoti ir lit- 
vaniką saugo ”nuo pavojų”. 
Lepšgalvis dar pasigyrė, kad 
jis buvo susiprovojęs su savo 
draugu Plepiu ir Plepys sako 
girdėjęs, kad litvanika netik 
’’augo” bet ir ’’būdavojo” 
vokiečiai, kurie visą darbą at
liko šlėktai. Bet Lepšgalvis 
sako buvo nuvažiavęs i Floyd 
beną ir devynis kartus apėjęs 
apie tą litvaniką, padarė iš
vadą, kad darbas gražiai at
liktas. Bet, sako Lepšgalvis, 
atrodo funy,'kad lakūnas pa
sirodo aerodrome, kaip jau
nas mėnuo ir vėl dingsta po
rai dienų. Taigi visai lengva 
kad ir vokietukam kokį špo
są iškrėst su gesolinu, sako 
Lepšgalvis. Bet mano rokun- 
da dėl vandens gesoline kal
ti ne vokietukai, ne kompani
ja, bet žioplumas. Mat, nors 
eicilistai vis verkė ir prašė iš 
žmonių almužnos gesolinui 
pirkti, gesoliną Shell kompa
nija buvo pažadėjus ir davė 
dykai. Bent keliolika bačkų 
atvežta ir suversta į kampą 
angaro. Prieš supiliant į lit
vaniką kaikurios bačkos bu
vo atidarytos, nes litvanikos 
sargams reikėjo dormavo ge
so Fordui pašerti. Na, pali
kus ne užstampuotą geležinę 
bačką, netik drėgmės, bet ir 
visa kvorta vandens galėjo 
prisitraukti. Tai štai kaip, 
Lepšgalvi, litvanikos gesas 
virto vandeniu ir reikėjo jį 
išpylus, košti ir klynyti ke
lias dienas.

ALTASO ŠPOSAI

Vienas brooklynietis vyru
kas kreipiasi pas menę su to
kiu pripotku. is sakos perei
tą rudenį apie rugpiūčio- 
mėn.. užsimanė pasveikinti 
savo draugus bei tėvus. Susi
galvojo pasiųsti porą laiškų 
per ’’’neužilgo” išlekiančią 
Lituanieą II-ją. Na, kaip nu

tarė, taip ir padarė. Bet deja, 
tie vargšai ’’Dėdės Grigo” 
globojami laiškeliai, praleido 
žiemelę Amerikoje, nepasiekę 
mylimųjų draugų.

Būdamas šiek tiek ’’gramat 
nas” visą laiką sekė spaudą. 
Kuri visur labai garsiai ’’by
lojo”, kad Lituanica II-ji su 
visais laiškais, pučiant vėjųį 
in užpakali, išskris šią vasarą. 
Nenorėdamas, kad laiškai pa
siektų draugus su 1934 metij 
data, parašė margą gromatė- 
lę Altasui, kuriame prašė pa-
siųsti naujus laiškus. Bet de
ja, šaukiančiojo balsas nuėjo 
in tyrus. Pamatęs tai nenu- 
puolė dvasioje ir tuoj atsisė
do ir štai gatavas ir antras 
laiškas, kuriame prašo kuo 
greičiausiai prisėsti naujus 
laiškus arba grąžinti ’’kruvi
nu prakaitu” uždirbtus $5. 
Bet ir antrąjį kartą , balsas 
dingo tyruose. Turėdamas 
priešakis tokias ’’Dėdės Gri
go” ir Co. šunybes, nutarė 
kokiu nors būdu gelbėti jau 
skenstančią penkinę. Turėda
mas visus kvitus, inrodymui. 
kad laiškai gauti, rengiasi tą 
’’nabagę” penkinę išgelbėti.

Aš tokį Brooklyn© vyruką 
norėč pavadint labai vožniu 
vardu, kuris taikomas lietu
viškiem žiopliam arba ameri- 
kanckom monkėm. Bet nuty
lėsiu dėl švento pakajaus. 
kadangi jis yra geras boisas. 
Tik pamislyk, vyruti, ar ne
galėjai to fakto paleist p. Gri 
go iš ’’Navynų” nuskuston 
barzdon, kai jis Brooklynan 
kaziornais reikalais buvo at 
vykęs ir ščyrai pasakojo apie 
jo skrajinės klikos cnatlyvu- 
mą. Būtum padaręs gerą dar
bą. O per gromatas ir per vi
sas gazietas tu gali jiems ką 
tik nori daryt tai tik baikos, 
jie turi geras akis.... Tą švie- 
čyja ir praeitis ir dabartis. 
O dar ko gero, vyruti, tavo 
taip vadinamo Altaso bosas 
tau parodys tokius dantis, 
kad tu bevelysi gyvas į 'grabą 
gulti, nei jų ’’gražių žodžių” 
klausyti ir savo penkinės ieš
koti.. Jie, brač, yra to gatun- 
ko čempionai. Tau, p. Jau
nuoli, dabar nieko negaliu pa 
dėti, nebent paskolint šermu
kšninę nenaudėliams į pakau
šį ’’pabaladoti.” Dėdė.

KAI AKYS PAŽVELGS Į 
LIETUVOS GELMES

Nors drąsiai mėgstama tei
gti, kad Lietuva neturi jokių 
žemės turtų, bet kažin ar jau 
taip yra. Juk jos žemės gel
mės, net ir visai paviršuti
niai klodai, nėra moksliškų 
rankų paliesti. Kas žino, ko 
ten gali būti. Faktas, kad Lie
tuvoj randama daug aukštos 
kokybės gipso, kalkinio ak
mens, na ir cemento, kurs 
tik reikia pradėt apdirbt. 
Dabar jau norima statyti le
mento fabriką. O francūzai1

KAS METASI Į AKIS LIE
TUVOJ.

Likimo iškviestam iš Lietu
vos prieš keletą metų, dabar 
atvykus daug kas atrodo pa
kitę ję. Pas ūkininkus matyt 
daug, ir labai daug skardo. 
Bet jo netrūksta ir kitose ša
lyse. Tik čia kažkaip atrodo 
gyvenimas nelygus: ūkininkai 
perdaug skursta, o miestiečiai 
net perteklių jaučia. Gal tos, 
tai, aplinkybės ir užsienio ko
respondentus verčia manyt, 
kad Lietuva yra ’’perteklių 
kraštas”. Tačiau reikia pasa
kyt, kad kultūriniai Lietuva 
toli pažengusi, jos keliai page 
rinti, statyba miestuose smar
ki. Gaila tik, kaimas merdi; 
nors ir čia rodoma valdžios 
pastangų jam pagelbėti, sau
sinant pelkes, prižiūrint gy
vulių sveikatą; na ir turin
tiems litų gelbstima statyt 
trobesiai.

Bet vienas reiškinys mane 
tikrai nustebino: tai mūs kra
šte, apie Raguvą vadinami 
šungudžiai, šunbajoriai dau
gumoj vietų ima kelti galvas. 
Kaip prieš keletą metų, ypač 
nepriklausomybę iškovojus, 
jie buvo agonijos prislėgti, 
nyko susirietę, taip dabar 
jaučia savyje drąsą net viešai 
rodyt savo ’’lenkišką garbę”. 
Turgaus dieną ar šventadienį 
jau mėgsta net karietose pa
sivažinėti. Tą ypač teko pa
stebėti Panevėžyj. Panevėžyj 
lenkomanizmas įsigali. Ar tai 
nebus ta priežastis, kad Vy
riausybė išdrįso net Liet. Že
mės reformos įstatymus ’’pa
pildyti” ir grąžino nemaža 
žemių ir miškų ponams, ku
rie net Varšavoj ar Paryžiuj 
gyvena? Čia tai ir bus prie
žastis, kuri Panevėžio ir 
kitų vietų lenkomanams su
teikė ’’pilietiškos drąsos”. 
Panevėžyj įsigalėjus Chodow- 
skų šeima turi daug ’'’įtakos” 
ir prezidentūroj. Nors sako
ma, kad moteris greičiau pa
keičia vyro nusistatymą, negu 
savo, bet valstybės reikaluo
se turėtų vyras, kuriuo pasi
tiki tauta, vaduotis patrotiz- 
mu, o ne žmonių norais.

Ši pastaba teko išvest besi
lankant apie Panevėžį, bet ne 
kitaip yra ir su kitomis vie
tomis, kur randasi lenkiško 
elemento. Bendrai, dabartinė 
vyriausybė vidaus politikoj 
daro nekuriu žymių klaidų. 
Taip atrodo pašaliniam kelei
viui. Kazytė.

siūlo gerus pinigus ir nori iš 
nuomuoti gipso turinčius plo
tus Šiaurės Lietuvoj, kame 
jie mano statyt gipso fabri
ką. Ko gero, dar Lietuvoj ga
li atsirast ir anglies ir gele
žies ir kitų žemės turtų, kai 
atatinkamos žmogaus agys pa 
žvelgs į jos gelmes. Kik.

TRUMPOS NAUJIENOS
O

— Vietoj Pr. Saladžiaus, 
nauju Kauno miesto ir Apskri 
ties viršininku paskirtas Zig. 
Taralevičius, kūrėjas — sa
vanoris, paeinąs iš Trakų ap
skrities. Pulk. Saladžius pas: 
kirtas vyriausiu Šaulių S-gos 
vadu.

— F. Dargužas Šiauliuose 
atidarė pielyčių (dildžių) fa
briką. Tai pirma tos rūšies 
įmonė Lietuvoj.

— Laikraščiai praneša, kad 
Vilniaus krašto pirkliai labai 
gaudo Lietuvos litus, juos 
seka ir kaimiečiai, kurie ga
li bent puslitį sutaupę paslėp
ti..

— Sovietų Rusijos banko 
tarnautojai Triber ir Stepa
nov sušaudyti už pinigų iš
eikvojimą, kuriuos jie pildė 
net 3 metus. Jie išėmė apie 
400,000 rublių.

— Vienas barzdotas francū 
zas važiavo automobilium. 
Kai jis pasilenkė pažiūrėt ke 
lio, barzda įsivėlė į vairą ir 
dėl skausmo, francūzas pame
tė vairavimą. Auto sudužo, 
sulaužė vairuotojui peties kau 

Įlą ir nuplėšė barzdą.
— Nežiūrint gręsiančio gy

vybei pavojaus, katalikų mi
sionieriai pasilieka Abisinijoj 
ir pasiryžę tęsti sielų ganymo 
darbą. Šiaip svetimšaliai bū
riais apleidžia šalį.

— Iš Klaipėdos šių vasarą 
į Didžiąją Lietuvą buvo at
vykę net keletą ekskursijų. 
Jų tarpe buvo nemažai jau
nųjų ūkininkų ratelių ir kitų 
organizacijų.

— Vidaus reikalų ministe
rija paskyrė 350,000 litų sta
tybai Aklųjų Instituto Lietu
voje.

— Latvijos lakūnai aplan
kę Lietuvą ir susipažinę su 
jos karo bei civile aviacija, 
su visa šalies kultūra ir pažan 
ga, labai gražiai atsiliepė la
tvių spaudoj.

— Pasklidus gandui apie 
|neišvengiamą karą Afrikoj, 
pasaulio ginklų pramonė pa
gyvėjo. Iš Am. J. V. daugiau 
šia amunicijai žalevos perka 
Pietij Amerikos valstybės.

— Prieš kiek metų ameri
kietis keliauninkas De Lon- 
gas bandė surasti šiaurėje ne 
beatitinkamą Andriejievo že
mę ; bet jis mirė badu. Dabar 
Sov. lakūnas pastebėjęs iš 
lėktuvo tą žemę. Lakūnas Mo- 
lokovas rengiasi ten skristi ir 
Andriejevo žemę, kurioje spė
jama yra daug aukso, pas
kelbs Sov. Rusijos nuosavybe.

— Pasaulio Lietuvių Kon
grese, Kaune, dalyvavo apie 
2,500 atstovų ir svečių. Val- 
dybon įėjo amerikiečiai: Pra
lotas Krušas, ’’Draugo” re
daktorius L. Šimutis, ’Dirvos’ 
red. Karpis, p. Trečiokas ir 
kiti.

— Naujai japonų sukurtoj 
Manchukuo valstybėj (Azi
joj) surasta dideli aukso klo
dai. Jau įsteigta auksui kas
ti bendrovė, japonų ir anglų 
turčių kontroliuojama.

— Amerikos Darbininkii 
S-gos (katalikų) metinis 20 
seimas įvyks rugsėjo 23—24 
dd. Worcester, Mass.

— Prel. A. Arata, šv. Tėvo 
atstovas Lietuvai, rugpjūčio 
11 d. Romoje konsekruotas į 
vyskupus. Pirmąjį savo vysku 
pišką palaiminimą Jo Eksce
lencija suteiks Baltijos kraš
tams: Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai.

— Atatinkama arklių pri
žiūrėjimo draugija Lietuvoje, 
prižiūrės lengvųjų arklių au
ginimą ir jų tinkamumą veis
lei.

— Rugsėjo 24 d. Liet. Že
mės Bankas skelbia net 32 
ūkių pardavimo varžytines. 
Kažin, ar tai iš pačių ūkinin
kų apsileidimo, ar dėl nepa- 
kenčamo ūkininkų skurdo 
taip darosi Lietuvoje?

— Kaip žinom, Vilniaus 
krašto lietuviai norėjo su
rengi ekskursiją Lietuvon. At 
sir ado net 1800 norinčių vykt 
pamatyt nepriklausomos sa
vo tėvynės dalies. Ekskursi
ja buvo neleista.

— Mussoliniui besiruošiant 
karui su Ethiopija, yra visaip 
spėjama: vieni sako, kad Ita
lija etiopiečius nugalės į ke
lias dienas, kiti sako, kad 
Abisinijos vien gamtos žiau
rumas nuveiks italų kainus. 
Bet faktas, kad Italijos gy
ventojai bijo karo ir bėga į 
Franciją, kad nereikt stot ka 
riuomenėn. Per keletą savai
čių suimta apie 500 bėglių ir 
53 nušauta, kurie bandė slap
ta pereit į Franciją.

— Dėl numatyto gero- vi
soj Lietuvoj javų derliaus jų 
kainos šiemet būsią labai že
mos. Taigi Lietuvos ūkinin
kai kenčia dėl aukštos kai
nos lito. Reiktų ją sumažint.

— Amerikos kongreso re- 
publikonai žada smarkiai 
priešintis bet kokiij taksų 
pakėlimui turtuoliams ir pa- 
veldėjams. Iš jų kitko ir ne
galima laukti. Jie patys tur
čiai.

— Du Vokietijos miestai: 
Rothenfeldas (Hanovero pro- 
vinc.) ir Rottach Egern (Ba
varijoj) griežtai pasipriešino 
Hitlerio politikai katalikų ir 
žydų persekiojimo žvilgsniu. 
Polcija ir valdininkai nuplė
šė visus nazių plakatus, ku
riuose jie grąsino katalikus 
ir žydus.

— Rusų ekspedicija šiau
rėje, suradus naują salą, ku
rios iki šiol buvo tik vardas 
žinomas, bet ji nebuvo tyri
nėta. Sala būk vadinasi Gil- 
li&
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RADIOGRAMA
Ar. girdite Amerikos radio pro

gramas? Trečiadieniais 7 vai. va
karo. Penktadieniais 10:15 v. ryto

DAUGIAU PARAMOS

Rugp. 16 d. Apreiškimo pa- 
rap. salėje Įvyko Federacijos 
apskrities susirinkimas, ku
riame be kitų klausimų buvo 
svarstoma ir Amerikos radio 
reikalai, kuriuose referavo 
radio programos vedėjas p. 
Mačiulis. Susirinkimas vien
balsiai užgyrė Amerikos ra
dio palaikymą ir pasiūlytus 
planus, kuriuos vykdant vi
sos draugijos turės galimy
bės naudotis Amerikos radio 
priemone savo reikalams.

M. Brangaitienė iš C. Broo
klyn© pranešė, kad Moterų 

' Sąjungos 35 kuopa yra nuta- 
riusi iš savo iždo aukoti 
Amerikos radio palaikymui. 
Kitos draugijos taipgi pasi
žadėjo visais galimais būdais 
paremti Amerikos radio rei
kalus.

Mūsų radio gyvuos
Turint tokią nuoširdžią pa

ramą, reikia tikėtis, kad Ame 
rikos radio valanda ne tik 
galės išsilaikyti, bet ras ga
limybės patobulinti savo pro
gramas, išskiriant nuo kitų 
radio programų nuobodaus 
vienodumo. Programos paį
vairinimas reikalauja dau
giau bendradarbių, kurie ne
trukus bus sutelkti. Supran
tama, kad įdomesnių progra
mų paruošimas susiduria su 
didesnėmis išlaidomis, kurių 
padengimas reikalauja dau
giau kooperacijos iš biznierių 
ir pavienių radio klausytojų. 
Biznieriai čia gali prisidėti 
su savo skelbimais, o pavie
niai įstodami į Amerikos ra
dio rėmėjų eilę, įmokant bent 
po vieną dolerį Amerikos ra
dio reikalams.. Yra dar ir ki
tas geras būdas paremti Ame 
rikos radio — tai perkant pas 
tuos biznierius, kurie garsi
nasi Amerikos radio progra
mos metu. Tuo būdu biznie
riams apsimokės skelbtis, o 
Amerikos radio turės dau
giau lėšų paruošimui gražes
nių, įdomesnių programų.

Šiuom tarpu Amerikos Ra
dio komisiją suaro: Vytautas 
Žalnieraitis, Kazys Vilniškis, 
ir Juozas Mačiulis. Yra numa 
tyta šią komisiją žymiai pa
didinti ir visus jos narius in
tra ūkti į aktyvų darbą.

Visais Amerikos Radio rei 
kalais prašome adresuoti: 
Amerika Radio, 423 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Telefo
nas STagg 2-2133

WMBQ Tel.: STagg 2-9307

BALTIJOS LYGA AMERI
KOJE

1922 m. New York’e įsikū
rė ’’Baltic American Socie
ty, Inc.” kuri rūpinosi išleis
ti biuletinių anglų kalboje, 
informuojant apie tris Pabal
tijo kraštus, kuriuos kaip tik 
tais metais Amerika pripaži
no de jure ir apie kuriuos 
Amerikos visuomenė taip ma 
žai žinojo.

Tą draugiją sudarė, be tri
jų valstybių konsulų, kelios 
dešimtys stambių asmenų, k. 
a. R. J. Caldwell, M. Spence, 
A. C. Bossom. adv. G. G. 
Battle Dr. J. H. Finley, kun. 
J. Jakaitis, G. McDonald, Dr. 
P. Speek, prof. H. H. Bender, 
(iš Princetono u-to), W. Chan 
dler, St. P. Duggan, Dr. J. 
Eiman, Hamilton Holt, Wm. 
C. Grace, Wm. J. Schieffelin 
ir eilė kitų. Veikliausi buvo 

Įpp. R. J. Caldwell ir p-lė M. 
Spence. Bet kadangi draugija 
sudarė žymūs amerikonai ir 
mažai bebuvo žmonių, kilusių 
iš Pabaltijo kraštų, tai ilgai
niui ir veikimas nurimo.

1934 m. kai Pabaltijo kra
štai sudarė santarvę ir susi
rūpino tą santarvę visapusiš
kai gilinti, ir Amerikoje tų 
tautybių žmonės susirūpino 
vie'nas kitą arčiau pažinti ir 
bendrai veikti.

Lietuvių Legiono seiman 
atvyko du estų veteranai at
stovai, kurie pasiūlė sudary
ti Baltijos Lygą Amerikoje. 
Seimas karštai tam sumany
mui pritarė, ir neužilgo susi
darė tarp-legioninė lietuvių— 
estų—latvių komisija. Komi
sija po kiek laiko nutarė, kad 
yra svarbu palaikyti gyvą 
ryšį tarp veteranų organiza
cijų, betgi reikalinga turėti 
atskirą plačią civilę visuome
ninę organizaciją stoti į dar
bą platesniu mastu. Todėl š. 
m. kovo 13 d. buvo sukurta 
’’Baltic League of America”, 
kuri galutinai priėmė įstatus 
š. m. rugp. 14 d.

Šios Lygos tikslas yra bur
ti šviesesnius lietuvius, lat
vius ir estus bei tų trijų tau
tybių organizacijas savitar
piam pažininmui, bei ryšti 
tampresniais kultūriniais ry
šiais tų trijų tautybių žmo
nes, ir dažniau. plačiau infor
muoti Amerikos spaudą apie 
Pabaltijo kraštų gyvenimą.

Lyga jau turėjo gražų kul
tūringą vakarą balandžio 28 
d. Tarptautiniam Institute 
New York’e, kame p. Lielnors 
paskaitė turiningą paskaitą 
apie tris Pabaltijo kraštus. 
’'’Lietuvos Daina” sudainavo 
kelias dainas, latvių smuiki- 
kininkas pagriežė latviškų 
kompozicijų, estai pademon
stravo savo .tautiškus šokius. 
Betgi Lyga nenori daryti 
’’konkurencijos” atskirų tau
tų parengimams ir todėl sten 

giasi juo mažiau pramogų tu
rėti. Pirmojo vakaro daly- 
viems programa suteikė di
delio malonumo.

Žinoma, lietuviai yra skai
tlingiausia iš šių trijų tautų 
ir gausiausia savo organizaci
jų skaičium. Estai turi vos 
kelias organizacijas, gi lat
viai New York’e teturi vieną 
org-ją ’’Latvių Klūbą” (se
niau ’’Jaunatvės Klubs”), jei 
neskaityti prieškarinės imig
racijos, kuri nuo 1905 m. re
voliucijos save tebelaiko ’’re
voliucine” ir ligi šiol, išsigi
musi į bolševizmą, tebekela 
’’revoliuciją” jau prieš lais
vąją Latviją. Taigi galima 
manyti, kad ir Lygoje lietu
viai bus skaitlingiausi. Betgi 
latviai ir estai turi eilę labai 
šviesių pasišventusių idealis
tų, kurie žada daug nuveikti 
Lygos veikloje.

Šiuo metu Lygos vaMybą 
sudaro: H. W. Lielnors (lat
vis), pirm., pp. Sagys (liet.) 
ir H. Peil (estas) vice pirm., 
J. Smitrus (liet.) sekret. Po
sėdžiai laikomi p. Lielnors 
įstaigoje, 101 Cedar St., New 
York. Nario mokestis yra $1. 
metams, taigi labai mažas.

Leiskite man paraginti 
platesnę visuomenę gyviau 
susidomėti Lyga ir aktingai 
dalyvauti jos darbuose, bei 
kurti panašias grupes kitose 
kolonijose. Ypač Bostone yra 
veikli latvių kolonija. Chica- 
goje estų kolonija. Kitas po
sėdis bus rugp. 28 d. vakare 
101 Cedar St., New Yorke.

Adv. K. R. Jurgėla.

AUGUSTAVO — SEINŲ 
MIŠKUOSE PASLĖPTI 

MILIŪNAI

Didžiojo karo pradžioje 
tarp rusų ir vokiečių kariuo
menių . Augustavo — Seinų 
miškuose (etnografinėje Lie
tuvoje) buvo dideli mūšiai. 
Per juos skaudžiai nukentėjo 
rusų kariuomenė. Besitrauk
dama, ji Augustavo — Seinų 
miškuose paliko daug ginklų 
karo medžiagos ir tt. Pasako
jama, kad sumušta rusų ka
riuomenė, bėgdama nuo vokie 
čių. tuose miškuose paslėpu
si 20 korpuso kasą su penkiais 
milionais rublių. Buvę taip':

1915 m. vasario mėn. pir
momis dienomis 20 korpusas 
laikė užėmęs frontą Mozūrų 
ežeruose. Vokiečiai pasinau
dodami silpnomis rusų jėgo
mis toje linijoje, sujungė 
ten net apie 300,000 kariuo
menės. Rusų 10 armijos va
dui generolui Sieversui buvo 
sunku atsispirti tokiai armi
jai ir vasario mėn. 9—14 d. 
vokiečiai prasilaužė pro re
tas rusų eiles ir pro Vižainį, 
Kalvariją, Seinus, ir užkirto 
kelią atgal traukiančiam 20- 
tam korpusui.

Kai korpuso vadas gen. 
Bulgakovas Suvalkų mieste 

su karininkais dirbo ■ planą 
atstumti vokiečius atgal, prie 
šininko raiteliai jau jodinėjo 
10—12 kilometrų atstu nuo 
Gardino tvirtovės. Dar už 10 
valandų visas 20 korpusas su 
likučiais kelių 10 armijos di- 
vizijų buvo apsuptas dideliu 
ir stipriu vokiečių kariuome
nės lanku.

Išsigelbėti buvo maža vil
ties. Tada korpuso iždininkas 
su keliais puskarininkais Sei 
nų miškuose užkasęs dalį pi
nigų, o kitus mėginęs per
krauti į paprastas garguoles 
ir gabenti Augustavo miškų 
gilumom Mat, toje vietoje 
buvo numatytas prasilauži
mas per vokiečių frontą. Sle
piant pinigus, Seinų miškuo
se buvo gautas skubus įsaky
mas trauktis ir iždininkas 
nespėjęs net padaryti vietos 
plano. Likusi pinigų dalis bu 
vusi užkasta Augustavo miš
kuose, Mlyneko rajone. Ne
trukus vokiečiai paėmė apsup 
tą 20 korpusą.

Per 20 metų žymiai pasikei 
tė tos apylinkės, kur pinigai 
buvo paslėpti, todėl ir rasti 
juos sunku. Taip, tur būt, nie 
kas ir nesuras paslėptos 20 
rusų korpuso kasos. Tsb.

KAS TIE SALEZIEČIAI?

Nekartą tenka išgirsti pa
našių išsireiškimų: kas tie sa
leziečiai, kada ir kur jie atsi
rado, kas juos įsteigė, koki 
jų tikslai, ką jie nuveikė? 
Vienuolijų ir vienuolių skai
čius ir taip jau didelis. Ar 
bus reikalo steigti naują vie
nuoliją ir ar tikrai ji gali sa
vo esimą pateisinti naudingu 
visuomenei darbu? Kad išves
ti visuomenę iš šių neaišku
mų, manau, tikrai bus naudin 
ga bent trumpai nušviesti sa
leziečių atsiradimo ir veikmės 
klausimą atsakant į kylančius 
paklausimus.

Nei viena vienuolija, nei 
vienas ordenas neatsirado 
taip sau pripuolamai. Jų atsi
radimas įvairiais laikais buvo 
paties gyvenimo iššauktas ir 
savo laiku kiekvienas iš jų 
Bažnyčios gyvavimo istorijo
je yra suvaidinęs svarbią apa 
statišką rolę. Kaip senovėje, 
izraelitų laikais, Dievo Apvai
zda atskirais laiko tarpais 
siųsdavo žydams pranašų, kad 
palaikyti Izraelio tautoje ti
kėjimą į vieną ir tikrąjį Die
vą ir apsaugoti tautą nuo grę 
siančio jai stabmeldijos pavo 
jaus, taip ir šiais, didžiausių 
žmonijos sumišimų ir tautui 
ateitį nulemia .i'ių perversmų 
laikais, ta pati Dievo Apvaiz
da pasiunčia pasauliui nepa
prastų žmonių išganymo tie
są skelbti. B’žnyčią apginti, 
aptemusioms akims tiesos gr° 
žį parodyti. Vienas iš tokių 
žmonių ir buvo šventasis ku
nigas Jonas Bosko saleziečių 
vienuolijos įsteigėjas,

Jis gimė labai neturtingų 
tėvų šeimynoje 1816 m. rug- 
piūčio mėn. 16 d., mažame 
šiaurės Italijos kaimelyje Be 
kiuose, Torino provincijoje.

Tur būt jau pati Dievo Ap
vaizda taip sutvarkė, kad bu
simasis jaunuomenės apašta
las ir kelių dešimčių tūkstan
čių našlaičių tėvas dar pats 
nebūdamas pilnai dviejų me
tų liko našlaičiu netekdamas 
tėvo.

Dievo Balsas
Likus' našlaičiu mažajam 

Jonukui teko patirti daug 
vargo, kol galų gale galėjo 
pasiekti savo tikslą. O jo gy
venimo tikslą nurodė pats 
dangus.

Kunigas Bosko paliko vie
ną savo užrašų rankraštį, ku
rio būdamas gyvas niekam 
neparodė. Savo gyvenimo at
siminimus surašė griežtai įsa
kant Popiežiui Pijui IX. Iš jų 
galima spręsti, kad kun. Bo
sko tikrai buvo Dievo Apvai
zdos žmogus skirtas tai misi
jai, kurią jis yra atlikęs.

Kartais dideliem darbam 
pašauktiems žmonėms Dievas 
savo valią apreiškia per sap
nus. Šv. Rašte yra pasakyta: 
’’Jūsų senieji sapnuos sapnų, 
o jūsų jaunieji išvys regėji
mų”. (Joel, 2, 28). Dievas 
pasiuntė sapnų ir kun. J. Bo
sko, kurie vėliau virto gyve
nime tikrove. Štai kaip šven
tasis minėtuose savo ’’Atsi
minimuose” aprašo pirmąjį 
savo sapną. Jame nušviesta 
visas jo gyvenimo darbo lau
kas.

’’Eidamas devintuosius me 
tus sapnavau sapną, kurie 
niekada neišdils iš mano at
minties. Sapne aš atsidūriau 
netoli kažkokių namų, erd
viame kieme, kur buvo priėję 
daugybė vaikų. Vieni iš jų žai 
d ė. kiti juokėsi, keli keikė. 
Išgirdęs keikiant šokau prie 
jų sugniaužęs kumštį ir lie
piau nutilti. Taip man juos 
bemušant, atsirado toks gar
bingas vyras, labai gražiai 
apsivilkęs. Visą jo kūną den
gė baltas apsiaustas, o iš jo 
veido tryško tokia keista 
šviesa, kad aš į jį nei žiūrėti 
negalėjau. Jis mane pašaukė 
vardu, liepė būti tiems vai
kams vadu ir pastebėjo.

— Ne kumštimis ir grąsini 
mais. bet meilingumu ir gaile
stingumu turi patraukti tuos 
draugus į save. Nieko nelau
kęs pradėk jiem aiškinti, kaip 
biauri yra nuodėmė ir kaip 
brangi dorybė. — Nustebęs ir 
sumišęs pasiaiškinau, kad esu 
mažas, neturtingas ir nieko 
nemoku, ir dėl to nesugebė
siu tiem vaikam išaiškinti 
aukštus tikėjimo dalykus. 
Tuo tarpu vaikai vienas po 
kito nustojo žaidę, pešęsi, kei
kę ir susirinko apie nepažįsta 
mąjį vyriškį.

(Bus daugiau)
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KORESPONDENCIJOS
Baltimore, Md.

Pan. Švč. Dangun Ėmimo 
diena gražiai bažnyčioj pami
nėta. Šv. Mišių laiku maldi
ninkų prisipildė, kad buvo 
sunku vidun įsisprausti.

— Sekmadienį rugp. 11 d. 
p. Mikalajūno (Shoro) viloj 
lietuvės diktos moterys ban
dė lenktynes; tai bėgant Žal 
nieraitienė taip smarkiai puo 
lė, kad sulaužė ranką ir guli 
ligoninėj.

— Rugpjūčio 14 d. įvyko 
vyriškų drabužių siuvėjų sta
bdžius. Tą dieną lietuvių salė 
susilaukė arti 10,000 siuvėjų. 
Buvo ir gatvėse ankšta, o 
karštis arti 100 laipsnių, tai
gi 6 bartender ei nespėjo duot 
gėrimų. Ir apylinkės smūklės 
buvo užkimštos. Nekuriu dir
btuvių šermanai gavo bilie
tus grįžti į darbą. Kitos ša- 
pos sunkiai taikosi: dirbs, 
arba turės užsidaryt. p. Drai 
ginio šapa liko neliesta šio 
streiko.

— Parapijos piknikas įvy
ko rugp. 18 d. Diena buvo 
graži, tik vakare pradėjo ly
ti, tas sustabbdė biznio eigą; 
vieni važiavo namo, kiti į 
pastogę slėpėsi. Parapijos cho 
ro narys p. Galgauskas, ma
tėsi turįs sutvertą ranką, 
tam ir kokia nelaimė atsitiko.

— Kun. Dr. L. J. Mende- 
lis išvažiavęs į savo brolio 
primicijas, tai visą tvarką 
vedė kun. A. Dubinskas. Bu
vo ir kleb. J. Lietuvninkas 
piknike.

— Parapijos kambariuose 
įvyko vakarėlis. Užkandžių 
buvo veltui, o gėrimas apmo
kamai. Pasikalbėta, liaudies 
dainukės padainuota, pakor- 
tota. Būtų gerai ir lietuvos 
pasakų vakarėlį surengti: tar 
pais ir naudingų straipsne
lių įsprausti. Būtų gera, kad 
knygynėlio kambaryj būt Vy
skupo Skvirecko išverstas 
Lietuvių kalbon Šv. Raštas. 
Lietuviai prisipirkę biblistų 
ir protestantų biblijų, o savo 
Katalikiško Šventraščio nei 
nei nematėm; retai kas'turim 
ir Naują Testamentą, kun. S. 
Pautieniaus išleistą. J. K.

Elizabeth, N. J.
Vasaros metu Sesutės mo

kytojos buvo išvykę poilsin. 
Šiomis dienomis vėl jo grįžo 
ir mūsų koloniją papuošė. 
Vaikučiai būriais jas apkibo, 
reikšdami savo išsiilgimą. 
Linkėtina Sesutėms šiais me
tais nejausti tokio nuovargio, 
koksai buvo jas ištikęs šį pa
vasarį.

— Kun. Kinta, buvęs mūsų 
vikaras, kad ir iškeltas į Kar

risoną, bet dar ilgai rišis su 
mūsų kolonija. Jaunimas tiek 
metų su juo dirbęs, jaučia 
jo išvažiavimą ir kur tik di
desni parengimai, vėl jį nori 
matyti savo tarpe. Nieko ste
bėtino : jis buvo nepaprastai 
malonaus būdo Dvasios Va
das, su visais mandagus ir 
linksmas. Todėl ir paliko apie 
savę labai .gražų atminimą. 
Mūsų kolonija supranta tą 
džiaugsmą, kokį pergyvena 
Harrisonieeiai susilaukę ant
rą Dvasios Vadą asmenyje 
kun. Kintos. Linkime jam 
laimingai ir našiai darbuotis 
naujoje vietoje, o mes jj mi
nėsime už jo malonų su mu
mis elgesį. Dieve padėk!

— Išvykus mūsų naujam 
vikarui kun. Kemežiui Lietu 
von atostogoms, pradžioje jį 
pavadavo kun. Morkūnas, 
vėliau kun. Cižauskas, o da
bar kun. Skruodenis, visi jie 
Marionai. Tikrai reikia džiau 
gtis Marionais. Nors jie čia 
gimę ir augę, bet lietuvių kal
bą visiškai laisvai vartoja. 
Tegu būna jie pavyzdžiu ki
tiems jaunuoliams, besiren
giantiems į visuomenės va
dus.

— Praeitam Amerikos nr. 
Pilietis skundžiasi kad lietu
viai iškrikę ir leidžia miesto 
valdyboje lietuvių vardu šei
mininkauti prieš juos pačius. 
Teisinga pastaba. Bet mes 
Elizabethiečiai nepasiduosim. 
Jau mes šaukiam šio mėn. 29 
dieną parapijos salėje mass- 
mitingą, aptarimui savo rei
kalų, nes artinasi rinkimų 
bandymai. Kun. klebonas šia 
me sekmadienyje iš sakyklos 
pakvietė visus lietuvius į su
sirinkimą, kad aptarus savo 
lietuviškus reikalus. Mes eli
zabethiečiai nepasiduosime, 
kad kas mūsų gerus norus ir 
pasitikėjimą išnaudotų. Mes 
jau turime savo jaunų dakta
rų, advokatų ir kitų profe
sionalų, kurie gražiai orien
tuojasi, nes jie yra išėję šio 
krašto mokyklas ir geriau nu 
sivokia politikos reikaluose, 
negu mes senesnieji, atvykę 
iš už jūrių marių. Tad visi, 
kas tik gyvas ateikite į su
sirinkimą.

— Nesenai atsidarė savo 
ofisą pirmas šiame mieste lie 
tuvis dantų gydytojas — dr. 
Blažys. Žmonės jį mėgsta ir 
labai daug turi darbo, manau 
tur būt dėlto, kad su lietu
viais išvien veikia. Linkėtina 
jam laimingos kloties.

Reporteris.

NEW BRITAIN, CONN.

Lekionierių iškilmės
Rugp. 25 d. popiet, Ameri- 

kos Lietuviij Legiono Stasio vęs dar nepažįstu.

Radzevičiaus Postas 4 Nr. 
turės nepaprastas iškilmes 
Schutzen parke, Barnsdale, 
New Britain,* Conn.: Lietuvos 
Gen. Konsulato atstovas įteiks 
šiam postui Lietuvos vėlevą, 
bus prisaikinti 5-jo Posto 
(Bridgeport, Conn.) ir 6-jo 
Posto (Waterbury, Conn.) 
viršininkai ir 4 vai. popiet, 
įvyks Lietuvių Legiono Vy
riausiojo štabo posėdis.

Iškilmėse pasižadėjo daly
vauti visi Vyr. Štabo nariai, 
p. Jack Sharkey, Dariaus-Gi
rėno 1 Posto iš Brooklyn, N. 
Y. uniformuota sargyba su ve 
Ievomis, 2-jo Posto iš Bosto
no delegacija su vadu vyr. 
Įeit. adv. A. O. Shalna, 4-jo 
5 ir 6 postų nariai ir gal Da
riaus- Girėno Aero—Klubo 
lėktuvas ’’’Skraidąs Vytis”.

Šios iškilmės, tikimąsi, gy
viau išjudins Naujosios Angli 
jos lietuvius veteranus. Visi 
geros valios lietuviai ragina
mi dalyvauti.

Be to, spalių mėn. pradžio
je Scranton’e, Pa. bus iškil
mingai įteikti Lietuvos Ka
riuomenės — Savanorio Kū
rėjo ir Lietuvos Nepriklauso
mybės medaliai bei ’’Purple 

(Heart” ordinas p. Kaziui 
Šaučiūnui, Amerikos ir Lietu 
vos ginkluotų jėgų veteranui. 
Ta proga manoma sukurti 7- 
jį Postą. Visuomenė teiksis 
tėmyti vėlesnius pranešimus 
spaudoje.

K. Jurgėla, Adj.

LONG ISLAND’O LIETU
VIAMS

Liepos 1 d. medicinos dak
taras JULIUS P. GALE-JUR- 
GĖLA. buvęs Lietuvos karino 
menės ir Maž. Lietuvos sukili 
mo savanoris, baigęs Colum
bia College 1928 m. ir Colle
ge of Physicians and Surge
ons of Columbia University 
1J33 m., atsidarė savo ofisą 
adre^n 195 No. Wellwood 
Ave., (kampas W. John St.), 
Lindenhurst, L. I.,~N. Y.

Dr. Jurgėla seniau buvo 
veiklus jaunuomenės ir stu
dentų rateliuose. Dirbdamas 
internų darbą per 2 metu, kiek 
nutolo' nuo visuomeninio gy
venimo, betgi dabar vėl ga
lės dalyvauti didėjančios 
Long Island’b kolonijos gy
venime.

Jaunas vyras, atėjęs pas p. 
Jonevičius (jis buvo labai su
sijaudinęs), sako į ponią — 
aš,... aš.... aš.... no-no-norčiau 
pra-prašyti....

Jonevičius su užganėdini- 
mu; — Taip mano sūnau, tu 
gali ja turėti.

Jaunas vyras: — Aš norė
jau paprašyti. kad jūs paži- 
ruotumėt mano vekselį.

Jonevičius: — Aš gerai ta-

NORWOOD, MASS.

Pagaliau ir Norwoodieciai 
susilaukėme lietuvio gydyto
jo. Pereitą savaitę čia pradė
jo praktikuoti Dr. Anthony 
W. Gasson, kuris atidarė ofi
są po Nr. 937 Washington 
Street.

Dr. Antanas W. Gvazdikas 
— Gasson yra South Bostone 
gimęs ir augęs ir pradinius 
ir aukštesnius mokslus ėjęs. 
Jo tėveliai Antanas ir Mari
ja Gvazdikai ir dabar tebe
gyvena Dorchesteryje, Bosto
no priemiestyje.

Medecinos moksą Dr. Gas
son pradėjo Tufts kolegijoje. 
Baigęs, 1931 m. iki šiam lai

ARĖJAS VITKAUSKAS, poetas' — rašytojas, Lietuvos 
Žurnalistų Sąjungos narys. Dabar vieši Chicagoje. Nemažai 
rašinėja Amerikos lietuvių spaudai, parinkęs iš įvairių šal
tinių medžiagos.

kui praktikavosi Middlessex 
ligoninėje, Šv. Šeimos ligoni
nėje, New Yorke ir Bostono 
miesto ligoninėje. Baigęs pra
ktikos mokslus pastojo į Jung 
tinių Valstijų Medical Corps 
ir 15 mėnesių buvo vyriausiu 
gydytoju 191 kuopoje CCC 
stovykloje, Waterbury, Ver
mont.

Pagaliau pilnai pasiruošęs, 
Dr. Gasson nutarė pradėt tar 
nauti savo tautiečiams ir sau 
dirvą pasirinko mūsų mieste
lyje.

Džiaugiamės susilaukę sa
vo tarpe lietuvio gydytojo ir 
pajėgos mūsų inteligentų ei
lėse. Kadangi Dr. Gasson yra 
rimtas gydytojas ir malonaus 
būdo, mes daug iš jo laukia
me ir linkime jam pasilikti 
mūsų tarpe kuoilgiausia!

AMSTERDAM, N. Y.

Vilniui Vaduoti S-gos sk. 
rengiasi prie didelio koncer
to ir šokių. Rugsėjo 29 d. 
Kaip girdėtis, šis koncertas 
bus nepaprastas. Bus stato
ma keturi Symfoniniai veika
lai su dainomis: Trimitas, Ge
gužinė, Gedimino sapnas, Pan 
kščių giesmė. Bus gerai paty
rusi Simfonijos orkestrą iš 
apie trisdešimt muzikantų. 
Dainuos atsižymėjus daininin
kė. operos artistė.. Linkime 
gerų pasekmių. Žinąs.
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|vietos ir apylinkės žinios
SVEIKINIMAI IŠ UŽJŪRIO

Šią vasarą daug amerikie
čių išvyko aplankyt mūsų tė
vynės Lietuvos. Nors kelio
nės vaizdai, naujos pažintys 
ir nuotikiai juos svaigina, bet 
jie nepamiršta ir mūsų čia 
pasilikusių.

Taip Stud, ir Prof. S-gos 
ekskursijos vadas roctesterie- 
tis Jonas Morkūnas mūsų re
daktorių rašo: ’Sveikas Kazi
mierai"! Linkėjimų iš tėvynės 
Lietuvos visam štabui ir skai
tytojam^. Kelionė buvo bega
lo maloni. Lietuvoj buvom 
sutikti karališkai. Ateitinin
kai surengė didelę ekskursiją 
po Lietuvą. Mūsų ekskursi
ja sudaro 59 amerikiečiai.” 
Kartu su J. Markūnu linkė
jimus siunčia ir Juozas Lauč- 
ka, buvęs ’’Darbininko” 2ras 
redaktorius.

Didž. New Yorko Fed. Ap
skrities pirm. kun. N. Pakal
nis rašo: ’’Sveikinimai vi
siems pažystamiems! Marios 
ramios. Dangus skaistus; sau
lė teka ir leidžiasi; tik jau ir 
akis pražiūrėjau norėdamas iš’ 
vysti padangėse Lietuaniea 
II.”

Federacijos Centro sekre
torius, A. L. Žurnalistų S— 
gos pirmininkas, ’’Draugo” 
redaktorius Leonardas Šimu 
tis rašo: ’’Būk pašėnavotas! 
Atlantą jau baigiam perplau
kti. Jis buvo ramus ir gražus; 
oras šiltas, saulėta. Jei Vait
kus dar neišskrido — te ne
kaltina oro,”

Newarkietis žymus veikė
jas p. A- S. Trečiokas rašo: 
’ žinomi turiu garbės Tams
tą ir jūsų laikraščio skaity
tojus pasveikinti iš Vikingų 
žemės, kurią šiandien priplau- 
kėm po 10 d. kelionės, sykiu 
su ’’Viking’s Cruise Ship”.

PASEKMINGAI UŠSIBAIGĖ 
VYČIŲ SEIMAS

I ■
 ■

Rugp. 13, 14 ir 15 d. Hart
ford, Conn. Įvyko Lietuvos 
Vyčių organizacijos 23 sei
mas. kuris> visais atžvilgiais 
buvo labai pasekmingas ir 
seimo ūpas buvo labai paki
lęs.

Seimo atidaryme dalyvavo 
miesto atstovas, kuris pasvei
kino visus seimo dalyvius. 
Taipgi buvo daug ir kitų svei 
kinimu žodžiu, telegramomis 
bei laiškais.

Antros dienos pamaldose 
dalyvavo J. E. vyskupas Mc
Auliffe. kuris pasakė seimo 
dalyviams pritaikintą pamo
kslą.

Nuveiktais darbais ir rezo
liucijomis šis seimas yra vie
nas iš vaisingiausių, kur pra

vesta virš 40 rezoliucijų bei 
pageidavimų, neskaitant la
bai Įdomios ir naudingos pa
skaitos, kurią patiekė prof, 
kun. J. Vaškevičius apie L. 
Vyčių organizaciją ir jos ti
kslus. Iš jo paskaitos buvo 
pravesta daug labai naudingų 
rezoliucijų.

Šiame seime daug tarta 
apie ’’Vyties” pagerinimą ir 
lietuvybę vyčiuose, Pagerin- 
tį vytį ir rūpintis lietuvybe 
išrinkta komisija, kurios prie 
šakyje stovi kun. J. Vaške
vičius, iš septynių narių, bū
tent: kun. Vembrė, Pr. Raz- 
vadąuskas, J. Poška, O. Pet- 
raitienė, Pr. Zdankus, A. J. 
Mažeika.

Padaryta svarbūs nutari
mai dar šiais metais sukelti 
pinigų sumą, Įsigyti Centrui 
nuosavą namą ir geresnių 
spaustuvei mašinų. Į tą dar
bą bus Įtrauktos netik visos 
kuopos, bet bus kreipiamasi 
ir Į plačiąją visuomenę gauti 
paramos.

Plačiai aptarta, kaip ge
riau sutikus ir surengus gerą 
maršrutą ši rudeni pavasari
ninkų atstovams — artistams, 
kurie atvyks su rankdarbių 
paroda. Ta proga bus išleista 
ir brošiūrėlė apie L. Vyčius.

Nutarta kreiptis Į klebonus 
su prašymu, kad visos parapi
jinės jaunimo draugijos nau
dotų ’’Vyti” kaipo savo or
ganą ir jų nariai ji skaitytų, 
ir daugelis kitų labai svar
bių nutarimų, padaryta.

Nauja Valdyba
Nauja Lietuvos Vyčių val

dyba išrinkta iš sekančių vei
kėjų: inž. A. J. Mažeika — 
pirmininku, J. Poška iš Chi
cagos ir Pr. Razvadauskas iš 
Bostono — vice pirmin., O. 
Petraitienė iš Chicagos — ra
štininkė, M. Martinkus iš Jer
sey City, — iždininku, iždo 
globėjais J. Bačinskas iš 
Worcester, Mass, ir J. Vai- 
nys iš New Yorko. Spaustu
vės direktorium išrinktas A. 
Monstavičius iš Chicagos.

Į organizacijos garbės na
rius, pakelta kun. A. Valan
čius ir vienbalsiai nutarta pra 
syti Kunigų Vienybės jį pas
kirti vėl Dvasios Vadu

Seime dalyvavo 70 atstovų 
nuo 22 kuopų ir trijų apskri
čių ir apie tiek pat svečių. 
Taipgi dalyvavo trys orga
nizacijos garbės nariai: M. 
Morkūnas, organizacijos tė
vas, kun. Virmauskis ir Pr. 
Zdankus tik ką grįžęs iš Lie
tuvos, ir šeši Centro valdybos 
nariai.

Vietinė Hartfordo kuopa 
turėjo surengus keturias gra
žias pramogas: pirmadienį su 
sipažinimo vakarą, antradie
nį ’’Minstreal show” ir šo

kius, ‘ trečiadienį iškilmingą 
vakarienę irgi su šokiais ir 
ketvirtadienį balių K. of C. 
svetainėje. Visi šie parengi
mai buvo labai pasekmingi ir 
teikia garbę Hartfordo 6 kp.

Dr. John L. Rice, N. Yorko 
miesto Sveikatos Komisionie- 

rius

Inž. A. J. Mažeika, 
naujai išrinktas Lietuvos Vy
čių Centro pirmininku. Jis 
Brooklynui laimėjo garbę, 
parveždamas pirmininko ti
tulą antru kartu.

AMERIKIEČIAI ATSIŽY
MĖJO LIETUVOJ

Washing-ton, D. C. — Rug.- 
piūčio mėn. 17 d. ’’Eite” iš 
Kauno praneša, kad Pasauli
nio Lietuvių Kongreso pro
ga surengtos sporto rungty
nės praėjo dideliu pasiseki
mu. Vandens sporte Šėmaičių 
tė laimėjo pirmą vietą 100 
metrų distancijoje, 400 met
rų — trečią vietą, šuoliuose 
vandenin — penktą. Ameri-! 
kietis Savickas 50 metrų plan 
Erne laimėjo antrą vietą; 
Kraučiūnas — trečią. 100 me 
trų plaukime ant nugaros 
pirmą vietą laimėjo Savic
kas, šuoliuose vandenin — 
Budrikas. Lengvoje atletiko
je 110 metrų barjeriniame 
(hurdles) bėgime pirmą vie
tą laimėjo Knašas; 400 metrų 
bėgime trečią vietą — Janza- 
naitis. Rutulio stūmime ant
rą vietą laimėjo Kriaučiūnas, 
trečią ■— Knašas.

BRANGI DOVANA LIETU
VAI

Kun. S. J. Draugelis išvy
ko Pasauliniu Lietuvių Kong 
resan. Rugp. 3 d. laivu Euro
pa. Kun. Draugelis su savimi 
išsivežė Amerikos Lietuviii 
Visuomeninių Įstaigų atvaiz
dus. Iš 385 fotografijų rinki- i. . _nj. Kartu prie atvaizdu bus 
pridėta ir Amerikos ir atski
rų jos valstijų žemlapiai. Sta
tistikos Tvarkytoji]. ir rinkė
jų antrašai, Valstybinė 1930 
metų statistika ir Amerikos 
lietuvių statistikos rinkėjų da 
lis surinktos statistikos.

TRU- EMBER COAL COMPANY
j ' (LIETUVIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street, . Brooklyn, N. Y. 
Telefonas: EVergreen 7-1661
----  . .. ...

APSAUGOJANTIS MAIS
TAS SVARBUS SVEIKATAI

Kiekvienas augęs žmogus, 
prie kiekvieno valgio privalo 
pridėti apsaugojančio maisto. 
Tie maistai ypatingai pilni 
vitaminų, kurių žmogaus kū
nas reikalauja. Tas apsaugo- 
janis maistas inima lapuotas 
daržoves, vaisius.ir pieną. Me 
dikališki ir moksliški tyrinėji 
mai parodė, kad jų vartoji
mas prisideda prie nukreipi
mo ligų ir tas pailgina žmo
gaus amžių.

Lapuotos daržovės inima: 
salotas, apart paprastai var
tojamų ’’Simpson” kietų ir 
’’’Boston” (minkštų) laktukų 
yra jų ir “kitų, kurių mes ne
žinome, bet privalėtume pa
bandyti: tai ’’romaine”, ’’en
dive”, ’’chicory’1’ ir water
cress salotos, špinakai ’’kale” 
kopūstai, žiedkopūstai, pie
nės, lapienės, ropės, barščių 
viršus ir salierės.

Be tų, žaliosios pupos ir to- 
matos pilnos apsaugojančių 
vitaminų. Kiekvienas pilnas 
valgis susideda iš dviejų vir 
tų daržovių ir dar daržovių 
salotos, kuomet mes sakome 
pridėti daržovių arba žaliu- 
mynų salotą prie valgio, dau 
gumas šeimininkių mano, kad 
tas taip yra. Bet gera šeimy- 
ninkė turi apsipažinti su Įvai
rioms kombinacijoms, kurios 
Įvairina paprasčiausią valgį. 
Čia mes paduosime tik kelias 
kombinacijas:

Plonai supiaustytas salie
ras su plonai sukapotoms mor 
koms; Plonai sukapoti žali ko
pūstai su sukapotoms mor
koms; Salieras su obuoliu; 
Sukapoti žali kopūstai su ana 
našų (pineapple) ir šmoteliu 

tomatgs; Watercress su mari
nuotais barščiais; Sutarkuok 
žalią ropę, kad padarius apie 
8 puodukus, imk 2 šaukštus 
citrino sunkos, 1 šaukštuką 
druskos, biskutį papriko ir 
pusę puoduko Smetonos, ge
rai išplak tuos ir pridėk prie 
tarkuotų ropių; Plonai suka
pok žalią žiedkopūstą ir žalią 
morką, pridėk virintų žirnių 
su ’’french dressing”; Žalią 
kopūstą su marinuotais barš
čiais ir žaliu pipiru; Agurkas 
plonai supiaustytas su salie
rą ir sutarkuota žalia morka.

Apelsinai (orange) ’’gra
pefruit” ir citrinai (lemons), 
bananos, obuoliai, armėniškos 
slyvos, vynuogės, slyvos, grū- 
šios, kanteliopai, fygos, pome- 
granatai pilni vitaminų, ypa
tingai vitamino ”C”, ir pri
valome juos tankiai vartoti. 
Jeigu negalima gauti šviežių 
vaisių, tai visuomet galima 
grosernėje pirkti džiovintų ir 
šiandien evaporuotų persikų, 
slyvų ir kitų vaisių. Tomačių 
sunka irgi sveikas maistas.

Kiekvienas augęs žmogus 
privalo gerti nors pantę pie
no Į dieną, nes pienas yra be
veik sveikiausias visko pilnas 
maistas. Pieno produktai, sū
ris ir sviestas taipgi geri svei
katai. Pienas ir sūris pilni 
kalkių, kurio mineralo kūnas 
reikalauja.

Viršminėti maistai pridėti 
prie mėsos, bulvių, duonos ir 
sviesto, tavo kūnui teikia su
balansuotą valgį.

FLIS

— Brooklyne priviso viso- 
kių raketierių, kurie terori
zuoja biznierius, vaikščioda
mi kolektuoja dolerius priža
dėdami kažkokią apsaugą1?

— Chicagietė Patricija Ma
guire miega jau 42 mėnesiai. 
Pastaruoju laiku jau pradeda 
žiūrėti ir šį bei tą pasakyti.
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IŠKILMINGAS KERTINIO
AKMENS PAŠVENTINIMAS

Pereitą sekmadienį Rugp. 
17, įvyko iškilmingas Maspe- 
tho naujos bažnyčios kerti
nio akmens pašventinimas, 
kurį atliko J. E. Vyskupas T. 
Matulionis. Dalyvavo svečiai 
kunigai: Skruodenis, Alek- 
siūnas, Banionis, Kartavičius, 
A. Drazdys, Žvirblis, Bennett, 
Casey, Houlihan, Smokowski. 
Sasouski. Žmonių buvo apie 
2,000, draugijos dalyvavo or
ganizuotai. Teko pastebėti šv. 
Vardo, Šv. Vincento, Sodali- 
cijos ir Šv. Ražančiaus drau
gijų vėlevas procesijoj. Prie 
apeigų naujosios bažnyčios 
vietoj, užbaiga įvyko senojoj 
bažnyčioj, kurias baigė J. E. 
Vyskupas Matulionis gražiu 
pamokslu ir Palaiminimu.

Žodžiu, iškilmės buvo gra
žios ir įspūdingos, ypač teko 
nusistebėti, kai gerb. klebo
nas kun. J. Balkūnas padėkos 
žodyj parapijiečiams ir prie- 
teliams pastebėjo, kad per tą 
trumpą, nepilnai 2 metų lai
ką, jam klebonaujant šioj pa
rapijoj, dosnūs maspethiečiai 
parapijai suaukojo apie $30,- 
000 parapijos reikalams ir 
$18,000 naujos bažnyčios sta
tybai. Turint mintyj, kad da
bartinę parapiją sudaro apie 
350 šeimų, tai sudėtos tokios 
sumos rodo jų didelį pasi
šventimą savo parapijai, rodo 
pasitikėjimą savo nenuilstan
čiu kleb. gerb. kun. J. Bal- 
kūnu ir jo asistentais, ypač 
kun. P. Lekėšiu.

Kaip klebonas pareiškė, 
nauja bažnyčia bus užbaigta 
ir pašventinta už 2 mėnesių. 
Nauja salė bus užbaigta ant 
lapkričio pradžios. Kik.

MASPETHO SĄJUNGIETĖS 
DIRBA

pereitam susirinkime delega
tai del svarbių darbo reika
lų atsisakė. Taigi jų vieton 
išrinkti: J. Tumasonis, S. Su- 
batienė ir K. Krušinskas.

Spalių 9 dienos minėjimo 
reikalui nutarta rengti pami
nėjimą ir tam reikalui išrink
ta komisija iš: J. Mačiulio, 
V. Daubaro, St. Lukoševičiaus 
V. Vitkaus, O. Stagniunienės, 
T. Klimienės, ir p-lės Čižaus- 
kaitės.

Kun. N. Pakalnio, Fed. 
apskričio pirmin. sutiktuvių 
vakarienė rengti palikta rū
pintis tai pačiai komisijai. 
Rengti Fed. Apskr. vardu.

Vytauto Spaustuvės 5. me
tų vakarienės rengimo klau
simu paaiškėjo, kad Mot. S- 
gos kuopos jau rengiasi prie 
to minėjimo. Nutarta joms 
pagelbon pririnkti komisiją

iš: J. Mačiulio, V. Žalnierai- 
čio ir K. Vilniškio.

Amerikos Radio Valandos 
programos reikalu. Kalbama 
ir kreipiama dome į draugi
jas, kad jos savo pažadus pil
dytų. Čia pat pranešama, kad 
draugijos noriai gelbės auko
mis esamą Radio valandą.

Teisėjas į nusikaltėlį: — 
Man rodos, kad aš tave esu 
matęs kur tai pirmiaus?

Nusikaltėlis: — Taip, jūs 
mylista, aš daviau jūsų duktė 
rei dainavimo lekcijas.

Teisėjas: — Priteisiu tau 
30 metų kalėjimo.

—o—
— Aš negaliu gyventi be 

jūsų dukters.
— Gerai, aš apmokėsiu už 

jūsų palaidojimą.

DIDELE EKSKURSIJA
LAIVU ’’BENJAMIN B. ODELL’
HUDSON UPE Į INDIAN POINT

Sekmadienį, Rugsėjo - Sept. 8 d., 1935
Laive bus dainų programa, muzika ir šokiai. Tai bus pirmu
tinė tokia didelė ir linksma laivu Ekskursija, kurią rengia 

MASPETHO ir KARALIENĖS ANGELŲ PARAPIJOS 
Tikietas į abi pusi suaugusiems $1.00. Vaikams 60c.

Laivas apleis Metropolitan Avė., prieplauką 10:30 ryto 
Įsigykite tikietus iš anksto. Tikietai gaunami i rAmerikos 

raštinėj. t (35)

UŽSIRAŠYKITE LAIKRAŠTI AMERIKĄ
’AMERIKOS” prenumerata metams Amerikoj ............ $1.50
Į Lietuvą .. . ........   -........................ .. $2.25
Jeigu jau skaitote ’’Ameriką”, tai užrašykite į Lietuvą savo 
giminėms.. Išpildyk šį kuponą ir prisiųsk sykiu su prenume
rata ’’AMERIKOS” raštinei!:

jimiiimiiimmimimtiiiiHiiiiHiiiimimiiiiiiiiiiimiiiiimmiiiiimmms, 
= Tel.: STagg 2-2306 - s

Į PALOCIUS SALDAINIU 1 
= KRAUTUVĖ =
| GERIAUSIOS RŪŠIES =
E Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate s

Pietūs išanksto susitarus. S
S AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ĄLUS iŠ E 
E geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės E 
= J. GINKUS, 5
= 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. =
"niHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiin*

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

v Tel. STag'g 2-0783 NOTARY PUBLIC |

į JOSEPH LE VANDA
< (LEVANDAUSKAS) >
? GRABORIUS :;
< 107 Union Avenue, Brooklyn, N. Y. < Į

Tel.: STagg 2—5048 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS 

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.

Moterų S-gos 30 kp. Janu- 
škaičių namuose turėjo mėn. 
susirinkimą Rugp. 7 d. Jį ati
darė pirm. Baltrūnienė, pa
prašydama kun?P. Lekėšį at- 
kalbėt maldą. Aptarta eina
mieji reikalai, nutartą suda
ryt beskę ir išleisti laimėji
mui parapijos piknike, rugp. 
11 d. kad tuo prisidėjus prie 
pikniko pajamų.

Kitas susirinkimas įvyks 
rugsėjo 4 d. toj pat vietoj.

IŠ FEDER. APSKRIČIO 
DARBUOTĖS

Didžiojo New Yorko Fede
racijos apskričio susirinki
mas įvyko rugp. 16 d. Aprei
škimo parap. salėje. Atidarė 
vice pirm. J. Mačiulis. Su
sirinkimą vedė K. Vilniškis.

Iš bėgamų reikalų paaiškė
jo, kad ’’Amerikos” užrašinė 
jimo vajus draugijose prade
da veikti.

Delegatų kongresan klausi
mu paaiškėjo, kad rinktieji

AMERIKA, 423 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.
GERBIAMIEJI:

Su šiuom kuponu prisiunčiu $.......... . ir prašau siunti
nėti laikraštį. AMERIKĄ sekančiu adresu:

Vardas ................_........................ ........ ....-............ —......------

Antrašas ................-............. —......-......... -.................—... .—
Vardas ...... _..... ...............   -............. ......... -........ —--—------
Antrašas ............................... -....r------ ---- -- :...........-......-...

Su pagarba,

(Vardas ir pavardė)

" (Antrašas)
____ __________________________________________________________________-

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

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

Apkainuoja, parduoda ne i Pilnas patarnavimas viso- 
judomas nuosavybes, su- kios apdraudos ir bond’- 
kolektuoja rendas. I sų reikaluose.

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

£ EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
• GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

• 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” KEPTUVĖ kepa geriausią Lietu
višką Duoną, Keiksus ir Pyragaičius vestuvėms ir kitokiems po 
kiliams.. Siunčia ir į kitus miestus.
68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

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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KAR. ANGELŲ PARAPIJA

Ar žinot kad?
— Pereitą penktadienį dau . 

giau choristų lankėsi ant re
peticijų negu pirmiau?

—Vargon. P. A. Dulkė iš
vyko į vargonininkų seimą, 
Philadelphijon?

— Repeticijos šiandien 
(rugpjūčio 23) nebus dėl vir- 
šminėtos priežasties?

— Muz. T. Brazys yra pa
rašęs mišias: ’’Jėzau prie 
manęs ateiki” Gaidos parvež
tos iš Lietuvos ir šias mišias

taip gražiai papuošta. Mūsų 
širdžiai už vis brangesnis bu
vo jūsų, brangiosios — bran
gieji, nuoširdumas, kuri parei 
škėte kalbose, dovanomis. Šir
dingai tariam padėką klebo
nui kun. J. Aleksiūnui, kuris 
sumanytojams pritarė ir už
leido savo svetainę ir atlei- 
kė šv. Mišias. Tas pasiliks 
mūsų atmintyj ant visados.

Dėkojam rengėjom: Zo- 
kams, Povilauskienei, Povian 
ckiūtėm, Dragūnaitienei, W. 
Dragūnaičiui, Adomaitienei ir 
Adomaičiutei. Dėkojame už

LIETUVOS DAINA ORO 
BANGOMIS

Iš stoties WLWL, 1100 kcl. 
New York, su šiuo penkta
dieniu rugp. 23 d. nuo 7 vai. 
iki 7:15 vai. vakaro, Lietuvos 
Daina vėl pradės radio prog
ramas, kurias galima girdėti 
ir Kanadoje.

Lietuvos Dainos koncerte 
rugsėjo 29 d. Labor Lyceum 
salėje. Brooklyn. N. Y., kai
po solistas dalyvauja Antanas 
Banys, kuris šią vasarą New

mūsų choras giedos neužilgo?
— Maspetho parapijos kle

bonas kun. J. Balkūnas ir
mūsų parap. klebonas kun. J. 
Aleksiūnas laukia, parapijo- 
nų ir prieteliij ant laivo rug
pjūčio 8?

— Gal ir vargon. P. A. Dul 
kė padainuos daineles šioj 
ekskursijoj. Bilietus galima 
gauti pas visus choristus..

Tai visi lietuviai Į Brook
lyn© ekskursiją, rugpjūčio 8 
— 10 vai. ryto. Lyg tai die-
nai moterėlės virkite valgius, 
vyreliai rengkit vaikus, mer
ginos kalbinkit vaikinus, o 
kur mergina tai ir vaikinas 
bus! J. Avižonis.

dovanas: Pažereckams, Zo- 
kams, Adomaičiams Povilau- 
ckams, Andrešiūnienei, Šva-
bienei, Plaktonienei, Gavėnui, 
Krupavičiui. Taip gi tariam 
ačių prof. P. Dulkei ir jo 
chorui už tai gražų pasirody
mą. Dėkojam prof. Dulkei ir 
žmonai už taip graži] vaiku
čių išmokinimą ir pasirodymą.

Petras ir Teofilė Klimai.

GRĮŽTA Iš LIETUVOS

Šio mėn. pabaigoj iš Lietu
vos grįžta brooklynietis, nau
jai pradėjęs traukti judančius 
paveikslus, Aleks. Žigas. Jis 
sako, kad atsiveža daug fil-

—°— mų iš Lietuvos gyvenimo ir
— Šeštadienyj rugp. 17 d. | įdomesnių vietų. Atvykęs sa- 

įvyko vasarinės mokyklos už ; vo paveikslais jis supažindins 
baigimo pramoga. Reikia ste- mus su Lietuva.
bėtis, kad'šešių savaičių va- ~~~- ----------
saros mokslo laikotarpyje se- Skaityk ^Ąmenką” - 
selės pranciškietės sugebėjo Žinosi visą pasaulį.
netik pramokyti vaikučius 
lietuvių kalbos ir istorijos, 
bet mokyklos užbaigimo pro
ga suruošė gražią vaikučių 
programą. Parapijos svetai
nė buvo pilna vaikučių ir sve 
Čių. Kun. Aleksiūnas užbai
gos žodyje padėkojo Seselėms 
už pasišventimą ir ragino 
vaikučių tėvus labiau susirū
pinti vaikučių lietuvybe ir jų 
mokslo pažanga.

— Sekmadienyj rugp. 18 d. 
įvyko parapijos Sodaliečių 
bendra Komunija. Tikrai gra 
Žu yra matyti,. kuomet žmo
nijos žiedas — jaunuomenė 
semia sau jaunystės grožį iš 
paties grožio šaltioio Jėzaus. 
Kar. Ang. parapijos Sodalie- 
tės skaitlingai dalyvaudamos 
bendroje Komunijoje darė 
gražų pavizdį visam parapi
jos jaunimui.

Tą pat sekmadienį, tuoj po 
sumos, parapijos salėje įvy
ko Šv. Vardo draugijos vyrų 
susirinkimas. Nutarta dalį 
savo pajamų skirti parapijos 
bažnyčios papuošimui.

PADĖKA

Širdingai dėkojam drau
gėms ir prieteliams, kurie su 
rengėt mums taip malonią ir 
netikėtą pagerbimą mūsų ve 
dybų 25 metų sukakties pro
ga. Buvo malonu, kad tiek 
susirinko į bažnyčią, ant 
šv. Mišių ir salėj, kuri buvo

York o didžiulėje dainų šven
tėje laimėjo žymią vietą.

Dainorius.

NEBŪK ŽILAS
Stebuklingos gyduolės, kurios pa

naikina žilimą, plaukų slinkimą ir 
plaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen 
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus koki buvo, 
bet nėra dažai. Nėra nieko geresnio 
už jas iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį 
$2.00 pakelį už $1.00. Užsisakyk 
šiandien ir sutaupyk dolerį. Jeigu 
nebūsite pilnai patenkintas, jums 
pinigai bus sugrąžinti. Reikalauja
me agentų.

J. SKINDER, Dept. A5 
Box 54, Universal, Ind.

(33)

’’AMERIKOS” Spaustuvė
je atliekami visi spaudos dar
bai gerai, greitai ir prieina
ma kaina. Todėl kreipkitės 
pas savuosius.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIUS 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VAL'STYBINIO 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 niekuom. Tik pašau
kite ar parašykite adresuo 
darni:

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST., 

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

EVergreen 7-7770
POVILAS GUSTAS

. —: G r a b o r iu s :—
Išnuomuojami automobiliai įvairiems reikalams

423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

! CLINTON PARKAS |
Tinka Piknikams, Baliams, ir kitiems parengimams § 

= JUniper 5-8059 Jonas Klasčius, Savin. |
= Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. $
Eiliniu im linui

I"1" . ... ■ •

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

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnsfield 6-8787

DR. JOHN 0. PETERS
(PETRAUSKAS) 

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

VALANDOS: 
1—2 P. P. 
6—8 vak.

Ištiriant ketvirtadienius ir 
Sekmadienius

Tel.: JUniper 5-4488

• DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.; EVergreen 7-9105

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vak.

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

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

Į GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS |
J. P. MACHULIS 1

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

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

Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, i 
išnuumuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi Į 
apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa- f 

| vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę.
Jin IU r ITT---- ..........................................................................................................................................

TEL Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS P. ŠALINSKAS)
GRABORIUS 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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