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Belmontas Slapstosi palei Lietuvą
PRANCŪZAI PERLĖKĖ ATLANTĄ 

GALIMI DIDELI NERAMUMAI

BERMONTAS ESĄS TIK PLIENO MAGNATAI KE-
KOMUNIZMO PRIEŠAS LIA GALVAS

Vokiečių telegr. Ag. paduo
da jų koresp. pasikalbėjimą 
su Bermontu-Avalovu, kuris 
sako, kad Sovietų skelbiamos 
žinios, būk Bermontas turi ry
šių su Klaipėdos vokietinin
kais ir sekiąs Pabaltės užgro
bimo — esą pramanytos. Jis 
sako tik su savo draugais ko
vosiąs prieš komunizmą. Beto, 
Bermontas pabrėžia, kad jis 
gyvenąs Berlyne, o ne Tilžėj.

Tačiau visiems žinoma, kad 
Bermontas Avalovas gyvena 
Laukaičių dvare, pas baroną 
Korfą. Jo namas saugomas spe 
eialės sargybos ir pasikalbėti 
galima tik tam tikru leidimu. 
Taigi išvisko matyt, kad ir 
pats Bermontas ir vokiečių 
telegramų agentūra skleidžia 
melus. Tikrumoje jie matyt 
turi noro Pabaltijo valsty
bėms iškrėsti šposą. Tačiau 
vokiečių fanatizmas čia gali 
rasti liepto galą.

PRIVERTĖ NUSILEISTI

Lakūnai Paul Codos ir 
Maurice Rossi iš anos pusės 
laimingai perlėkė Vandenyną 
ir nusileido Floyd Bennett 
aerodrome. Dėl apgadinimo 
propelerio dar Paryžiuje, jie 
turėjo nusileisti New Yorke.

Prancūzai Codos ir Rossi 
pernai iš New York o nulėkda
mi j Siriją buvo pastatę tolu
mo rekordą. Dabar jie nori sa 
vo rekordą sumušti ir nuskri
sti 6000 mylių iš Paryžiaus į 
Califomiją. Jei tai pavyks— 
jie gaus iš savo vyriausybės 
500,000 frankų premiją.

Per vandenyną skristi labai 
daug pagelbėjo iš užpakalio 
stiprokas vėjas.

Jie skrenda Franci jos val
džios orlaiviu, į kurį pasiėmė 
2,000 galionų geso.

Iš viešų plieno magnatų pa
reiškimų ir iš Republic Steel 
Corp, viršininko T. M. Gird- 
ler pranešimų aiškėja, kad jie 
nepildys jokių darbininkų r ei 
kalavimų ir viešai smerkia N. 
R. A. partvarkymus. Pabrė
žia net, kad ji nepaisys jokių 
ir valdžios reikalavimų ar į- 
sikišimų.
. Jei taip aukštai kels galvas 
ir skriaudžiami darbininkai, 
galima laukti didelių nesusi
pratimų ir riaušių plieno in
dustrijoj. O tas daug pakenk
tų Prezidento planams ir gali 
sugriauti beatgyjaneią pramo
nę. Bet valdžia, reikia manyt, 
mokės tuos ponus suvaldyti.

DERĖSIS SU ŠVEDAIS 
DĖL SKOLOS.

Žemės Banko valdytojas p. 
Radušis ir juriskonsultas p. 
Petkevičius įgalioti vesti su 
švedų degtukų akc. b-ve de
rybas, kokais pinigais ir kaip 
turės grąžint švedų duotą pa
skolą. Dėl tos paskolos graži
nimo buvo susidarę skirtingų 
nuomonių.

PROF M. ROEMERIS 
IŠVYKSTA

Lietuvos Universiteto rek
torius prof. M. Roemeris iš
vyksta į Marijanbadą pasigy
dyti. Iš ten važiuos į. Vieną 
dalyvauti Pan Europos kong
rese, ir vėliau į Oksfordą, kur 
bus universitetų rektorių ir 
atstovų suvažiavimas.

PREZIDENTAS ROOSEVEL- 
TAS NEW YORKE

Decoration dienos proga, 
į Amerikos karo laivyno para 
dą New Yorkan atvyko ir 
prez. D. Rooseveltas. Nuo ka
ro laivo ’’Indianapolis” pre
zidentas priėmė laivų paradą.

Po parado jis skubiai išvyk 
sta į ,Washingtoną.

ZUBOVAS IR YČAS Į LEN
KIJĄ

Pilsudskio giminaitis grafas 
Zubovas ir M. Yčas greitu lai 
ku žada vėl išvykti į Lenki
ją. Nors jie vyksta savo rei
kalais, bet tai kelionei duo
dama kiek ir kitokio pobū
džio. Tačiau atrodo, kad len
kai su neįgaliotais atstovais 
nesileis į jokias derybas.

TARPTAUTINĖ GELEŽIN
KELIŲ KONFERENCIJA.

Turėjusi įvykti geg. mėn. 
Kaune Sovietams paprašius, 
nukeliama į birželio 24 d. Į ją 
savo atstovus atsiųs pirmą 
kartą ir Lenkų geležinkelio 
vadovybė.

TRIGUBAS IŠGELBĖJIMAS

Geg. 29, Austrijoj mokoma
sis orlaivis užsikabino aukštos 
įtampos elektros laidų; juo lė
kęs lakūnas ir jaunuolis mo
kinys įkrito į ežerą nesužei
sti. Lakūnas būdamas geru 
plaukiku, išplaukė ant kranto, 
išvilkdamas ir savo mokinį. 
Vos išlipęs iš ežero išgirdo at
ūžiant Vienos ekspresą, o čia 
elektros laidai guli ant gele
žinkelio bėgių. Jis tuojau šo
ko ir ženklais sulaikė trauki
nį prieš pat katastrofą.

MIRĖ ADMIROLAS TOGO
Admirolas Togo buvo vie

kas iš Japonijos laivyno did
vyrių Rusų-Japonų karo me
tu 1904—1905 metais. Vėliau 
jis pasižymėjo politiniais ga
bumais ir buvo aukštai verti
namas Japonų diplomatų tar
pe.

Jis mirė sulaukęs 86 m. am
žiaus. Dar prieš mirtį prana
šavo Japonijai didybę. Jis bu
vo mylimas vų>os tautos ir sta 
tomas didžausiu istorijos he
rojum.

POND IR SABELLI NUSI
LEIDO VELŠIJOJ

Mėginusiems iš New Yorko 
nuskristi į Romą italų lakū
nams Pond ir Sabelli kelionė 
nesiseka. Baigiant perlėkt At
lantą, užsikimšo gasolino mai
tinimo vamzdelis, kuris buvo 
atsitiktinai apgadintas. Vie

nas iš lakūnų jį šiaip taip su
taisė ir vargais negalais pa
siekę Airiją, nusileido. Po to 
pasikėlė baigti savo kelionę, 
bet vėl sugedus motorui, tu
rėjo nusileisti Didž. Britani
joj, Velšijos kunigaikštystėj.

UŽ OLŠAUSKO NUŽUDYMĄ 
10 METŲ S. D. KALĖJIMO.

Šiaulių Apyg. Teismo sesi
ja, nagrinėjo J. Žiliaus bylą. 
Žilius prisipažino, kad Olšaus
ką nužudęs iš keršto. Kaltina
masis pats nupasakojo, kaip 
nužudymą įvykdęs. Valst. gy 
nėjas reikalavo žudiką nubau 
sti ligi gyvos galvos, o jo gy
nėjas —• bausmę sušvelninti. 
Teismas Žilių nubaudė 10 me
tų s. d. kalėjimo.

PAGIMDĖ PENKIUS KŪ
DIKIUS.

North Bay, Ont. —■ Geg. 29, 
Mrs. Oliva Dionne 24 m. am
žiaus, iš karto pagimdė pen- 
kius kūdikius —• mergaites. 
Tai pirmas medicinos istori
joj atsitikimas per 500 metų.

Daktaras priėmėjas tikrina, 
kad visi kūdikiai yra sveiki 
ir galės gyventi.

Kolkas, kūdikiai dar nepa
krikštyti. Jų neturtingas tė
vas užimtas ūkio darbais, gi 
motina dar sunkiai tebeserga. 
Tėvas džiaugiasi .kad galėsiąs 
išauklėti 5 vienodas motinas, 
bet yra susirūpinęs, ar galės 
visas vienodai aprengti, nes 
kaštuotų perdaug.

Tuojau iš visur pasipylė 
sveikinimai ir telegramos su 
dovanomis. Bet stambiausia 
dovana $50,000 atėjo iš Čika
gos; už tai tėvai prašomi lei
sti penkiukę išstatyti Pasau
linėj parodoj.

KUBIEČIAI PRIEŠ AMERI
KOS AMBASADORIŲ

Sekmad. geg. 27 d. Am. 
Jungt. Valst. Ambasadoriui 
Jefferson Caffery besiruo
šiant į bažnyčią, nežinomi as
menys prabėgdami su automo
biliu paleido į-j į kelius šūvius, 
kurie sužeidė arti stovintį sar
gyboj kareivį, gi ambasado
rius liko nepaliestas.

Policija ir kariuomenė de
da pastangas pasikesintojus 
susekti.

Trumpos Žinutės

— Lietuvos valdžia, per pa 
siuntinį Berlyne, Vokiečiams 
įteikė protesto raštą dėl va
romos priešįLietuvą kompani
jos vokiečių spaudoj.

— Tardymas ir skrodimas 
galutinai parodė, kad Klaipė
dos teismo valdininkas Jasu- 
tis vokiečių nužudytas poli
tiniais sumetimais.

—■ Francijoj ypatingai įsi
vyravo nuomonė, kad karas 
jau neišvengiamas. Dėlto nu
kenčia birža.

— Jungt. Am. Valstijos ir 
Sovietų Rusija deda bendras 
pastangas, kad neiširtų tarp
tautinė nusiginklavimo konfe
rencija Genevoj ir būtų susi
tarta dėl ginklavimosi kontro

lės.
— Čikagoje vėl atsidarė pa

saulinė paroda, kuri yra nepa
prastai skaitlingai lankoma. 
Paroda esanti dar įdomesnė, 
negu pernai.

—■ Kovose su komunistais, 
Kinijoje žuvo apie 100,000 vai 
stiečių ir apie 7,000,000 smar
kiai materialiai nukentėjo.

—■ Lietuvoje, prez. A. Sme 
tonos parėdymu, steigiami 
dragūnai, kurie turės tarnauti _
7 mėnesius aktyvioj tarnyboj 
ir 7 metus bus lygtynėse ato
stogose su arkliu ir visu dra
gūno aprangalu bei ginklais.

—- Šią vasarą į Klaipėdą 
žada atplaukti Japonų karo 
laivai.

—■ Airijoj panaikinamas se
natas, kuris daugeliui atvejų 
buvo priešingas De Valeros 
sumanymams.

—■ Estijoj baisiai išsiplėtė 
pasiutimo epidemija. Prieš ją 
kovoti pašaukta visa policija 
ir kariuomenė. Apie 300 su
kandžiotų žmonių gydoma Pa
steur institute.

—■ Bavarijoj vokiečiai drau 
džia katalikams uniformuotai 
dalyvauti Dievo Kūno proce
sijoj.

—• Japonija sutinka tartis 
su Britanija del laivyno limi- 
tacijos. Karo kalbos dar vis 
nesiliauja. Mažutė Japonija 
jūrėse galinga.
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TĖVŲ MARIJONŲ 25 M. JUBILĖJUS.

Šiemet Tėvai Marijonai švenčia sidabrinį jubilėjų nuo 
vienuolyno atnaujinimo ir jų dvidešimt metų darbuotę Ame
rikoje. Tėvai Marijonai yra labai gerai žinomi Amerikos lie
tuviams. Vienuolyno pradžią mes randame septynioliktame 
šimtmetyje. Ji buvo įsteigta .1670 m. Jau aštuonioliktame šimt 
metyje, Marijonų vienuolynas buvo gana plačiai išsiplatinęs. 
Rusų valdžia 1864 m. pradėjo ir norėjo Marijonų vienuoly
nus panaikinti. Marijampolėj pasiliko tik vienatinė vieta. 
Priimti naujų kandidatų į vienuolyną rusų valdžia draudė. 
Tuo budu Marijonų vienuolija išpalengva turėjo mirti ir iš
nykti.

Su laiku visi Marijonai išmirė ir liko vienas generolas 
Kun. Senkus. Jisai stengėsi ir darė ką tik galėjo, kad vienuo
lija neišnyktų. Ir štai Dievo apveizdos surėdymu atsiranda 
vienuolyno atgaivintojas, kun. Jurgis Matulevičius. Pasku
tinis Marijonas Kun. Senkus, įgalioja Kun. Matulevičių vyk
ti į Romą ir rūpintis atnaujinti vienuolyną. Jam tas pavyko 
ir Marijonų vienuolija buvo atnaujinta 1909 m.

Ark. Jurgis Matulevičius atvykęs į Jungtines Amerikos 
Valstybes 1913 m. ir gavęs Čikagos arkivyskupo leidimą, 
atidarė pirmą vienuolyno namą. Nuo to laiko Marijonai Ame
rikoje pradėjo augti ir plėtotis. Amerikos lietuvių visuome
nė matydami, kad jiems darbas gerai sekas, pavedė į-jų ran
kas laikraštį ’’Draugą”. Neužilgo Tėvai Marijonai Čikagoje 
pradėjo leisti savaitinį ’’Laivą”, kuris ir iki šiai dįenai tebeį- 
na. Marijonai netik užsiiminėjo spauda, bet dargi pradėjo 
vesti parapijas ir įvairiose vietose duoti misijas ir sakyti pa
mokslus. Dabar Amerikoje jie turi Aušros Vartų par., Chi
cago, Ill., kur klebonauja Kun. Mačiulionis ir jam pagelbsti 
Kun. Jeskevičius; Šv. Petro ir Povilo par., Kenosha, Wis., 
kur klebonauja kun. Urbonavičius.

Tėvų Marijonų svarbiausia užduotis tai yra Lietuvių 
Kolegija. Tą sunkų darbą Amerikos lietuvių visuomenė pa
vedė į jų rankas, nes matė Marijonų pastangas ir pasiseki
mus. Taip darant neapsivylė. Pradžia buvo sunki, darbininkų 
maža. Jie dirbo su pasišventimu ir dėjo visas jėgas. Tas jų 
darbas nebuvo be vaisiaus. Dievas juos laimino už jųjų pa
sišventimą. Štai jau dvidešimt metų kaip jie yra mūsų tarpe 
Amerikoje. Per tą laikotarpį jie yra padarę didelę pažangą 
netik savo darbais, bet irgi savo skaičiumi. Pirm 20 m. Ma
rijonai turėjo tik vieną namą Čikagoje ir laikraštį. Dabar turi 
kolegiją Hinsdale, Ill., ir Thompson, Conn.; turi kelias pa
rapijas, turi savaitinį ’’Laivą”, dienraštį ’’Draugą”.'Jie ne
tik užsiima knygų rašymu ir platinįmu, bet ir klebonams eina 
su dvasine pagalba. ■ 1 ■

Tad ir mes, matydami tokią Tėvų Marijonij pažangą ir 
pasišventimą, sveikiname juos linkėdami, kad jie ir toliaus tą 
darbą dirbtų Bažnyčios ir Lietuvos naudai. Jei Marijonai ir 
toliau taip žengs pirmyn greitu smarkumu, tai galės naujų 
vietų atidaryti ir misijas varyti netik tarp katalikų, bet irgi 
tarp nekatalikų kituose kraštuose.

TEISINGA PASTABA

Laisvas menininkas Juozas 
Žilevičius, rašo „Naujoj Ro
muvoj” (geg. 13 d.) apie „A- 
merikos Muzikinę literatūrą” 
ir teisingai pastebi: „Jei jau 

Amerikoj yra keletas muzikos 
rašytojų, kompozitorių, gai
dų leidėjų, rodos, turėtų bū

ti ir gera kritika. Bet toli gra 
žu. Kritika yra atsilikusi nuo 
visų išvardytų muzikos sričių. 
Kritika šiandien Amerikoj y- 
ra tokiame laipsnyje, kokia
me ji buvo Lietuvoje spaudą 
vos atgavus, t. y. 1904 m.

Anuomet Lietuvoje kiekvie
nas, kas tik galėjo regyklo
je pasirodyti, nesvarbu kaip 

jam sektųs, visuomet buvo 
giriamas. Suprantama, spau
da ėmėsi auklėjimo pareigų, 
pagyrimais norėjo gabesniuo
sius sužadinti į darbingumą ir 
veiklumą. Amerikoje be para
ginimų į veiklumą yra dar ti
kslas išlaikyti jaunuosius vei 
kėjus ir pradedančius viešai 
veikti arti lietuvybės židinio. 
Esant aktualiai ištautėjimui 
ir jaunųjų tolinimuisi nuo sa
vųjų, negali kritikai pareikš
ti spaudoje tiesos žodžio Tie
są pareikšti viešai reiškia lie
tuviškųjų regyklų veikloje nu 
stoti, jautriojo, pilno ambici
jos jaunimo”.
Tik dalinai nesutinkam su p. 

Žilevičiaus tvirtinimu, kad 
„Muzikos kūrinių kritikos vi 
sai nėra, net ir koncertų trum 
pi paminėjimai nelabai deda
mi, nes redakcijoms tas ne
labai rūpi.”

IŠJUDINO VILNIAUS 
KLAUSIMA

Lietuvoj, ypatingai išjudi
no Vilniaus klausimą. Asme
nų vizitos abejose valstybėse, 
įvairių valstybių ministerių 
atsilankymas vienas pas ki
tą, nepuolimo paktų pasira
šymai ir atsisakymai pasira
šyti, Klaipėdos Hitlerininkų 
veikla ir daug kitų aplinku
mų taip išjudino Lietuvos Ne
priklausomybės garantijos 
klausimą, kad Vilniaus klau
simas ir santykiai su Lenki
ja atsirado pirmose Lietuvos 
reikalų eilėse. Vokiečiai pasi
rodo, yra rimčiausi ir pavo
jingiausi priešai. Dėl Lietuvos 
saugumo nėra abejonės. Tik 
dabar geri santykiai su Len
kija yra aktualiausi. Kaip iš- 
siriš Vilniaus klausimas arba 
santykių reikalai su Lenkija, 
sunku spręsti. Tik nesenai į-, 
vykusios diskusijos Vilniaus 
klausimu Kaune, rodo, kad 
viešoji opinija ir visuomenės 
ūpas diriguojamas Lietuvoje į 
prielankumą Lenkijai. Skau
dus reiškinys...

Tos diskusijos pasirodė la
bai reikšmingos. Jose dalyva
vo universiteto profesoriai, 
kurie pasisakė už Pabaltijos 
sąjungą, kas senai reikėjo pa
daryti. Bet dar reikšmingesnė 
buvo pakelta mintis už santy
kių atnaijinimą Su lenkais.. 
Susirinkime visi kalbėtojai 
pasakė, 1) kad yra reikalin
ga Pabaltijos valstybių są
junga, 2) kad Vilniaus prob
lemos nereikia pinti į tokios 
sąjungos klausimą, 3) kad vi
siems, taigi ir Lietuvai, pir
mučiausia reikia saugoti savo 
nepriklausomybę, 4) kad Lie
tuvos nepriklausomybei di
džiausias šiuo momentu pavo

jus gresia iš Vokietijos pu
sės, 5) kad tik tokia Pabaltos 
sąjunga, kurioje dalyvaus ir 
Lenkija, teturės realios politi
nės vertės, ginant Pabaltijos 
valstybių nepriklausomumą ir 
6) kad Lietuva turi pirma at
naujinti santykius su Lenkija 
ir tik tada ieškoti Vilniaus 
problemos abiem pusėm pri
imtino išsprendimo. Bet kas 
keisčiausia, kad prof. Čepins
kis pareiškė, jog jei mes Vil
nių dabar at gautume, tai kaip 
valstybė ir tauta, žlugtume, 
ir kad todėl esanti didelė Die 
vo malonė, kad dabar dar ne
turime jo. Už ką pirma ko
vojome spaudoje, dabar, ma
tytis, nusileidžiama. Rimtai, 
bet nekantriai, lauksime Vil
niaus klausimo ir Pabaltijos 
sąjungos rišimo.. Didelė atsa
komybės guli ant Lietuvos po
litikų pečių. Vieną teatsime
na, kad Amerikos lietuviai 
niekados neatsižadės Vilniaus 
ir visada prisiruošę už Vilni
ją pasiaukoti.

DĖL INTELIGENTŲ PER
TEKLIAUS LIETUVOJE’ 

J. Miknevičius geg. 2. ”Ry 
to” laidoje rašo:

’’Visai objektyviai žiūrint 
dar turime dideli inteligenti
jos trūkumą. Gal būt, turime 
perteklių inteligentų, norin
čių mažai dirbti, imti didelę 
algą, prabangiškai gyventi ir 
į visuomenės reikalus pro pir
štus žiūrėti, bet niekuomet ne 
bus perdaug inteligentų, pasi
ryžusių dirbti pozitivų darbą 
ir pasirengusių tarnauti vi
suomenei. Gali būti Lietuvoje 
perteklius inteligentų, kurie 
be vadovėliuose patiektų žinių 
ir nustatytos jiems darbo pro
gramos nieko daugiau nemato 
ir nežino, bet niekuomet ne
bus perdaug inteligentų su 
plačia iniciatyva, dideliais už 
simojimais ir budria dvasia.

’’Žiūrint visos tautos reika
lų ir pažangos, reikia susirū
pinti, kaip atidaryti duris ga
besniems, geriau pasiruošu- 
siems. Šiandien beveik negir
dėti apie konkursus tam ti
kroms vietoms užimti. O yra 
dar ir tokių, kurie turi po ke
lias vietas ir mano tas parei
gas tinkamai atlieku. Reikia 
sudaryti sąlygas, kad iŠ 
jų geriausi žmones galėtų iš
kilti, kad iš riiasės visumos ga 
lėtii reikštis tie, kurie dau
giausia toje ar kitoje vietoje 
gali padaryti.

’’Valsčių valdybose susispie. 
tę žmonės be didesnio bendrū 
išilavinimo, be teisiškų žinių. 
Savivaldybės, turėtų būti kai
mo žmonių padėjėjos ir pata- Į

rėjos; tuo tarpu dėl menko jų 
narių išsilavinimo matome ne 
korektiškus viršaičių pasielgi 
mus. sekretorių ir raštininkų 
nesąžiningumus. Panašiai ir 
kitose provincijos gyvenimo 
srityse: visur trūksta tikrų pa 
rengtų darbininkų veikėjų.

’’Trukdyti kaip kieno nori
ma, jaunuoliams aukštąjį mo
kslą pasiekti — neišmintinga. 
Juk ir taip esame atsilikę nuo 
kultūringų valstybių. Turint 
svetimšalių konkurenciją su 
lietuviais darbo srityje, inte
ligentija turi plačius darbo 
plotus savo jėgoms. Veikian
čios pas mus pramonės įmonės 
atiduoda geresnes vietas sve
timšaliams. Stambesni darbai 
atliekami užsienio žmonių. 
Klaipėdos krašte ne vien pri
vatiniai asmens, bet ir auto
nominė valdžia atiduoda visas 
pirmenybes svetimšaliams. 
Tuo tarpu lietuviams belieka 
tik valstybinė tarnyba.

’’Apskritais skaičiais užsie
ninių svetimšalių yra: gydyto 
jų 50, inžinierių 80, technikų 
130, mokytojų, dvasininkų ir 
valstybinių įstaigų tarnauto
jų 600, privačių įstaigų tar
nautojų 600. Žodžiu, su visais 
kitais svetimšaliai sudaro 1 
proc. visų Liet, gyventojų, 
kurių metinis uždarbis siekia 
50—70 mil. litų. Tai suma, 
kuri atimama iš savųjų. Lie
tuvoje yra ir šiaip keletą tū
kstančių bedarbių, kurie, be 
abejonės, yra neretai tokie pa
sidarę dėl svetimšalių konku
rencijos.

’’Jei nebus imamasi valsty 
binio aparato priemonėmis 
priversti įmonių savininkus ir 
rangovus, naudotis tautinėmis 
Lietuvos pajėgomis, tai trūk
stamų specialistų Lietuva nie 
kuomet ir neturės.”

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
................. j

1

—A. Vitkauskas —■■ Čika
goj. Atsiųstą medžiagą sunau 
dosime. Ačiū.

—■ P-lei A. Bartkevičaitei, 
Brooklyne. Straipsnį gavome. 
Dėkojame. Gal sunaudosime 
vėliau. Rašykite trumpiau.

—■ A. V. — Čikagoj. Apie 
Arėjui Vitkauskui surengtą 
jo gimimo dienoj pagerbimo 
puotą nedėsime, nes labai pa- 
seiięg dalykas!

—J. V. —• Worcester j Mass 
„Amerika neužleidžia - Vietos 
bereikalingiehi# ginčams ar už 
sipuolimams. Dirbkime kūry
binį darbą.

—■ A. J. M. Brooklyne. A- 
pie Great Necko Vyčių nau
ją kuopą gauta iš. kito kores
pondento ankščiau..
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Birželio 1 dieną, 1934. AMERIKA”

ŠERMUKŠNINĖ

Na, vyručiai, nors man jau 
senatve ir nesu pratęs lysti Į 
politiką, bet atrodo reikės 
kiek su junti pasipešti. Tas mū 
sų gyvenimas jau taip priviso 
nedorėlių, kad jie nei šermu
kšninės nebijo. Šį kartą dar 
'patylėsiu ir pažiūrėsiu, ar tie 
politiniai raketieriai nepasi
taisys-. Jei ne, tai jau saugoki
tės šermukšninės. Gausite dau 
giau negu Elizabethiečiai, ku
rie net pas Dėdę Siamą ieško 
užtarimo. Bet už teisybę gali 
ir galvą su šermukšnine pra
mušti ir tai nieko nebus.

Pas mus atsirado labai drą
sių ’ ’politikierių ’ ’, kurie ge
riau žino kur geresnis alus, 
o nepažysta visuomeninį vei
kimą, bet jie taip plačia bur
na kolioja ir moko visuomeni
nio veikimo kitus. Patirsime, 
kas jie tokie yra.

—Ar tavo' dėdės gyvybė 
buvo apdrausta?

—Ne, jis mums buvo visiš
kas nuostolis...

—o—•
—Kapitone, aš klaidingai 

pranešiau apie pavogimą ma
no piniginės; aš jau radau.

—Pervėlai pranešei, mes va 
gį jau vakar areštavom.

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

— Go ėringas reikalauja gi* a 
žinti Vokietijai visas koloni
jas. Tai pirmas kartas prie 
Hitlerio toks reikalavimas pa 
reikštas viešai. To bijosi visos 
kitos tautos. Vokiečiai drą
siau kalba pasauliui dėl savo 
militarių siekių.

—• Manchukuo imperatorius 
sunkiai serga taifodu. Jis ne
prisiima gydytojų —■ žinovų, 
bet pasišaukė kinų žolių gydy 
toją — žinovą.

—■ Jau ir Karaliaučiuje ir 
visoj provincijoj vokiečiai var 
žo katalikų veikimą ypač jau 
nuomenės tarpe.

—Italija nusitariusi valdy
ti visą Industriją, jei kiltų ka 
ras. Vadnaši,, įvyktų valsty
binis kapitalizmas.

Lietuva, pakviesta dalyvau 
ti tarptautiniam aviacijos 
kongrese, kuris bus rugp. 17 
d. — rugsėjo 2 d. Kopenhagoj 
ir į tarptautinę meno parodą 
organizuojamą spalių mėn. Jo 
hanesburge, pietų Afrikoj.

Žydai Lietuvoje dabar lei
džia 4 dienraščius ir visi jie 
išsilaiko. Netrukus mano iš
leisti iliustruotą žurnalą „Nau 
jas pasaulio veidrodis”.

A. Voldemarui prokuratūra 
kelia dar vieną bylą — už įžei 
dimą tarnybos pareigas ei- 
načio policijos valdininko. 
Byloje, kuri bus svarstoma 
Apel. Rūmuose, jis liudinin
kais kviečia „Preusische Zei- 
tung” redakt. Lan ir porą už_ 
sien. laikraščių korespondentų

Valst. Teatro Šiaulių sky
rius nuo rugp. 1 d. bus likvi
duotas ir perkeltas i Kauną, 
iš kur jo artistai su gastrolė

mis važinės po provinciją.
Klaipėdiškių Namovičių by 

lą (kasuota) Kariuom. Teis
me antrą kartą paskirta na
grinėti geg. 19 .

Užsienio valstybės savo pa 
sieniuos yra pastačiusios visą 
eilę galingų radio stočių. Jei 
lėšos leis, tokią stotį (Kauno 
stoties galingumo) norima pa 
statyti ir Klaipėdoj, o dabar
tinę Kauno radio stotį žymiai 
sustiprinti.

Gautosiomis žiniomis, dabar 
visos Lietuvos kalėjimuose y- 
ra 3,800 kalinių. Į tą skaičių 
neįeina kaliniai karo kalėji
mo. Politinių kalinių yra apie 
400; daugumas jų-komunistai.

Jacob Shlagel, 9. Gruodžio 
21, 1931 m. einant pro vieną 
namą, nuo stogo nukrito vam
zdžio galas ir išmušė jam kai
riąją akį. Geg. 30. Brooklyn 
Supreme teismo teisėjas iš to 
namo kontraktorių ir pliume- 
rio priteisė vaikui $20,000 kon 
pensacijos.

Keičiant Universiteto regu- 
laminą, numatoma, kad savo 
statutus turės perregistruoti 
ir visos dabar veikiančios stu 
dentų organizacijos.

Arėjas Vitkauskas ruošia 
jo paties verstų rusiškai savo 
apysakaičių rinkinį. Jos span 
sdintos Kaune leidžiamame 
„Lietuvos Kur j ery j e ’ ’

Anglų miško medžiagos fir
mų atstovai pažadėję nupirkti 
visą šį sezoną Klaipėdos lent 
piūvėse apdirbta miško me
džiagą. Rusai su mišku į Klai 
pėdą iš Leningrado nuolat 
siuntinės 5 garlaivius.

SUDEGINO SENUKĄ
Geg. 12 d. Vilkaviškio aps. 

Bartininkų v., Pelenių k. su
degė V. Račkausko namai su 
gyvuliais ir kitu turtu. Nuos
tolių padaryta per 8,000 litų. 
Per gaisrą drauge sudegė 
kluone gulėjęs 75 metų senu
kas St. Račkauskas. Namai 
buvo padegti iš keršto.

Iš Joniškio rašo, kad nese
niai te esąs išrastas naujos 
konstrukcijos žiūronas, kurio 
veikimas esąs paremtas visai 
kitokiais matymo dėsniais, 
negu mūsiį žiūronai.

Tą naujanybę išrado lietu
vis ūkininkas, kurio pavardės 
tuo tarpu nenorima paskelb
ti. Kiek esą žinoma, išradė
jas savo išradimą mano užpa
tentuoti ir tuomet paskelbti.

Didžiulis keleivinis orlaivis 
„Volf” (U. S. Aero Line) tas 
pats kuriuo prieš pusantros 
savaitės iš Chicagos grįžo kun 
N. Pakalnis, šią savaitę pa
keliui iš Chicagos pateko į rū 
kus ir išsilaikęs ore virš Conn, 
valstijos, kol turėjo geso, pa
galiau nukrito ir sudužo. 9 
keleiviai sužeisti, nuvežti į li
goninę.

Prof. Roemeris Klaipėdoj 
neseniai skaitė paskaitą, kuri 
rado didžiausią visų klaipė
diečių susidomėjimą. Prelegen 
tas tarp kitko pareiškė, kad 
kol Rytprūsiai nebus apkar
pyti, kol jie pasiliks vokiški, 
lietuviškoji Klaipėda negali 
būti tikra dėl savo saugumo.

— Ponas Juozas Žilevi 
čius rašo ilgą straipsnį „.Nau
joj Romuvoj” (išeina Kaune) 
apie „Amerikos muzikinę Ii 
teratūrą.

ŽINUTĖS
—Kun. Pranas Skruodenis, 

M. I. C. yra perkeltas iš Chi
cagos marijonų namų į Thom
pson, Conn. Jis dabar svečiuo 
jasi apylinkėje ir bus čia ligi 
birž. 15 d.

— Port Jefferson, L. I. At
sidarė lietuviškas alaus bravo 
ras . Sako, alus geresnis už 
kitų.

— Radio Valanda Decora
tion Day, turėjo Klaščiaus 
salėje ’’Lietuvių Radio Die
ną”.

■—■ Maspetho parapijos dar
že įvyks Šv. Vardo draugijos 
piknikas birž. 3 d.

— Praeitą savaitę Brookly- 
no seminarijoj lietuviai klieri
kai priėmė šventimus: V. Go- 
dūnas —- subdiakonatą, W. 
Pinkus —- tonsūrą ir pirmus 
du mažus šventimus.

— Kun. N. Pakalnis, ruo
šiasi vykti į Lietuvą šią va
sarą.

— Kun. S. P. Remeika taip 
gi ruošiasi išvykti atostogau 
ti ilgesnį laiką.

— Juozas Tamošaitis daž 
niau ir dažniau pasirodo teis 
muose, kaipo vertėjas.

— Apylinkės Vyčiai smar
kiai ruošiasi prie sporto šven 
tės, kuri įvyks Lindene, birž. 
10 d-

—• Maspetho vyčiai pirma 
dieni turėjo Bunco Party, len 
ku demokratų klube.

— Great Necko Federaci
jos skyrius veikia. Praeitame 
susirinkime kun. J. Balkūnas 
ragino Great Neckiečlus orga
nizuoti daugiau draugijų. Pra 
dės nuo jaunimo.

—■ Brooklyn© studentai vi
siškai apsileido. Jau seimas 
arti. Bet prisiruošimo nesima
tyti ir nesigirdėti.

Dviračiu per Lietuvą.
Rašo J. Ragauskas

Miestelis be Vandens.
Tačiau iš šitos stovyklos iš 

vaiko mane rūsčiai sudundė
jęs perkūnas. Greit susitvar
kiau, išlendu iš krūmų, žiū
riu —■ baisiausi juodi debe
sys kaip mūrai ritasi prie e- 
žero. Ant dviračio ir į Alun
tą. Į miestelį įveja pirmutiniai 
lietaus lašai, dideli kaip pu
pos.

Įrūkstu į klebonijos kiemą. 
Simpatiškas klebonas mane 
pirmas pasveikina ir pasitin
ka kaip seną pažįstamą, nors 
mudu pirmą kartą gyvenime 
matomės .Vos spėjau įsistum- 
ti į pastogę, kaip prasidėjo 
baisus lietus: pylė, vertė kaip 
iš kibiro, bent valandą laiko. 

Retai pas mus taip lyja. A- 
luntiečiai visas savo rėčkas, 
statines ir visus indus pasta
tė ant lietaus ir po lašais nuo 
stogų. Mat, jiems reta tokia 
šventė, kad gali be vargo van 
dens kiek nori gauti. Aluntos 
miestelis įsikūręs ant aukšto
ko kalno ir visame miestely 
nėra nė vieno šulinio, nes kur 
tik buvo kasta, gręžta — nie 
kur negalėta pasiekti van
dens. Ir dabar žmonės gabe
nasi vandenį iš pakalnės šalti 
nio ar iš upės. Mačiau, kaip 
viena senutė, kas dešimt žing 
snių ilsėdamosi, vilko nėšius 
vandens į kalną. Tai jos vie
nintelis uždarbis, vienintelė 
specialybė, tik, deja, baisiai 

nepelninga: už vienus van
dens nėšius gauna po 5 cen
tus.

Sopėjo širdį, kalbantis su 
ta senele...

Į Ežerų Kraštą.
Ant rytojaus, išklausęs šv. 

Mišių ir atsisveikinęs vaišin
gąjį kun. kleboną, leidaus to- 
Ivn. Diena išaušo nuostabiai v 
graži: giedri, remi ir šilta.

Tai buvo gražiausia diena iš 
visos šios mano ekskursijos. 
Nuo Aluntos prasidėjo dar 
gražesnės vietos. Nepaprastas 
reljefo įvairumas. Pakanka 
nuvažiuoti bent .vienas-kitas 
šimtas metrų, ir vaizdas vėl 
visiškai pasikeičia. Tiek daug 
kalnelių, su tokiu įvairumu 
jie išrikiuoti ir šileliais apau
gę, kad „akis jau visiškai ne
begali pasisotinti regėjimu”. 
Užsiriti ant kalnelio, ir trau
ki iš makštij žiūronus, apžiū

ri tolimesnes vietas ir negali 
atsipeikėti iš džiaugsmo...

Šoki ant dviračio, pasileidi 
į staigią pakalnę, įsismagini 
kiek begalėdamas, net vėjas 
švilpia pro ausis; užleki ant 
kito kalno —■ ir vėl žiūronus 
griebi, vėl kaip mažas vaikas 
pats su savim kalbi... Ne, lū
pos pačios kartoja tuos pa
čius žodžius!

—■ Viešpatie, kaip gražu! 
Dieve, koks tu geras!..

Ir tikrai, tokiais momentais 
žmogaus širdį apsemia neže
miško saldumo potvynis. Juk 
visa tai padarė Dievas ir lei
do tuo grožiu džiaugtis žmo
gui, — džiaugtis ir garbin
ti savo Tvėrėją.

Kai dabar prisimenu tą ry
tą, atrodo, jog tai buvo sap
nas, o ne tikrovė. Tie gelsvi, 
pušų bukietais papuošti kal
neliai, žaliuojančių lankų skly 
pai, žydinčių dobilų kvapas, 

vieversėlių čiulbėjimas ir. plū
ste plūstanti saulės šviesa ir 
šiluma — visa tai, atrodo, bu 
v o ne mūsų žemėje, bet išsva 
jotoj, išsapnuotoj pasakų ša
lyje.

O vienok tai buvo ne sap
nas, ne pasaka, bet mūsų gra 
žioji Rytų Lietuva..

Ir, nors buvau matęs daug 
gražių Lietuvos vietų, buvau 
jau pasidžiaugęs poetų apdai 
nuota Dzūkų žemele ir Balau 
gos jūra, —• tačiau keliauda
mas per Rytų Lietuvą pasi
žadėjau ateity nepraleisti pro 
gos dar kartą aplankyti šitą 
grožio karalystę.

Netoli nuo Malėtų, ežere iš 
simaudžiau ir pasilaku. Čio
nai prasidėjo Lietuvos pati 
ežeringiausioji dalis. Jau per 
šitą vieną dieną buvau pris- 
kaitęs apie 20 vis naujų ir 
naujų ežerų ir ežeriukų, kol

(Tąsa 4 pusi.)
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n Birželio 1 dieną, 1934.

Taip atrodo vidus Šv. Jurgio bažnyčios (C. Brooklyne), kuri šiemet švenčia 25 metų su
kaktį. Jos klebonu yra darbštus visuomenininkas Kun. N. Pakalnis.

KORESPONDENCIJOS

GREAT NECK, L. I.

Susitvėrė Vyčių Kuopa
Geg. 28 d. parap. salėje į- 

vyko kuriamasis susirinkimas. 
Susirinko visi liet, choro na
riai. Atsilankė kun. A. Dono
van, kun. J. Balkūnas, p. Mar 
tinkus, vyčių apskričio pir
mininkas iš Jersey City ir p. 
Diškevičius iš Kearney, N. J. 
Svečiai pasakė kalbas, aiškin
dami jaunimo reikalą organi
zuotis. Kun. Donovan, vietos 
parapijos klebonas, labai nuo 
širdžiai kvietė visus lietuvius 
organizuotis į Lietuvos Vy
čius. Jisai yra nuoširdus lie
tuvių prietelius ir labai susi- 
rūpnęs Great Necko lietuvių 
susibūrimu ir sugyvenimu. 
Kun. J. Balkūnas plačiai nu

rodė naudą jaunimui organi
zuotis Great Neck’e ir sandar 
bininkauti su Brooklyno ir 
Jersey jaunimu. Atsilankę 
vyčių oficiolai paaiškino vy
čių organizacijos nauda ir 
siekius. Ten pat nutarta orga 
nizuoti vyčių kuopą ir visi su 
sirinkę (27) choro nariai įsi
rašė į vyčių organizaciją. Iš
rinkta taipgi vyčių valdyba, 
kurios priešaky atsistojo p. 
Titenis. Dvasios vadu bus 
kun. J. Aleksiūnas. Sekamas 
Vyčių susirinkimas šaukiamas 
birž. 4 d. 8 vai. vakare, į ku
rį atvyks apskričio vyčių na
riai ir šiaip jaunimo. Vyčiai 
jau ruošiasi prie koncerto. Va 
lio Great Neck’o jaunimas! 
Valio kun. Donovanui!

ELIZABETH, N. J.

Perėtą šeštadienį, geg. 26 
d., pp. Baltromaičiai surengė 
gražų paminėjimą savo 25 
metų vedybinio gyvenimo. 
Pokylis buvo lietuvių „Li
berty” salėj. Elizabethe. Po
nai Baltramaičiai labai pavyz 
dingai šioj kolonijoj gyvena 
ir savo vienatinį sūnų gražiai 
išauklėjo ir davė progos įgy
ti aukšto mokslo. Jie turi 
daug giminių ir draugų, tad 
didelis skaičius dalyvavo ir 
šiame pakylyje. Taip pat da
lyvavo ir vietos klebonas.

Užsisakykite ’ ’Ameriką ’ ’— 
metams tik $1.50. Vajaus me
tu susipažinti siunčiame vel
tui. Naudokitės proga!

Marianapolis
Sportas

Kolegijos sviedinio ratelis 
gegužės 23 d. vėl stojo į dar
bą, kada susirėmė su~smar- 
kiuoju State Trade School 
tymu iš Putnam, Conn..

Kurį laiką Marianapoliečiai 
rodėsi gudresni ir ilgai laikė 
viršenybę. Tačiau bematant 
anieji ėmė atsigauti ir neuž
ilgo pasavijo. Ilgą laiką žai
dimas lygiomis tęsėsi, iki 12 
„inning ’ ’, kada Marianapo- 
liui pasisekė užsipelnyti 2 taš
ku, kurie išsprendė žaidimo 
viršų. Baigėsi Marianapolio 
naudai, 13 prieš State Trade
ll. Šiam žaidime geriausiai 
pasižymėjo metikas Dirsė ir 
Karevičius.

Ir geguž. 24 d. Marianapo- 
liui laimė nusišypsojo. Tą die 
ną teko žaisti su Rhode Is
land Pharmacy iš Providence, 
R. I. Marianapoliui teko jau 
aukščiau su jais susiremti ir 
buvo pralaimėta. Šį kartą bu
vo proga atsigauti ir tai pavy 
ko. Žaidimas baigėsi, Maria
napolis 11, R. I. Pharmacy 9.

Šiam žaidime geriausiai pa
sižymėjo metikas V. Dirsė ir 
B. Ivanauskas su S. Aleksan
dravičium, kuriuodu tą dieną 
su lazda pataikė po 4 kart.

Baigiasi Mokslas.
Baigiasi trečiasis ir pasku

tinis mokslo metų semestras, 
artinasi kvotimai. Kaip greit 
lyg žaibas tas laikas prabėgo. 
Rodos ką tik nesenai minė
jom Kristaus iš numirusių pri 
sikėlimą, nespėjom rimtai į 
darbą įsikinkyti, kaip štai jau 
reikia jį baigt, apvainikuoti.

Taip ir yra. Kai žmogus turi 
darbo ir jam visu kuo atsi
duodi, nejauti kaip valandos, 
dienos ar metai prašvilpia.

Marianapolyj Birželio 1—2 
d. prasideda kvotimai, kurie 
tęsis pusantros savaitės. Ak
ta diena įvyks birželio 10 d. 
Prie jos sparčiai ruošiamasi.

A. J. M. (L. K.)
» ___ __________

London, Anglija
Lietuvių Klubas steigia sa

vo knygyną. Dabar yra dide
lis angliški], knygų skaičius, 
bet nepoilgo lietuviškų bus 
dar daugiau.

Lietuviai čia turėjo įsistei
gę knygyną jau keli metai at 
gal, bet tvarkos nebūnant, 
knygos išsinešiojo. Knygų bu 
vo gana ivairiaus turinio, ir 
kaip kurios buvo brangios. 
Tada angliškų knygų nebuvo, 
nes nebuvo kam dar jų ir 
skaityti. Tačiaus dabar čia gi
musi jaunuomenė suvis mažai 
naudojasi lietuvių spausdi- 
niais; na tai tokiems reika
lingos ir angliškos, knygos. 
Dauguma jaunuomenės mėgs
ta skaityti įvairias juokin
gas, balabaikas, be vertės a- 
pysakas. Linkėtina, kad nau
jam knygyne būtų geresnė 
tvarka, negu buvo.

Liūdna, kad viskas, ką lie
tuviai pirmiaus buvo įsigiję, 
kaip tai ’’Biruta” bendrovė, 
duonos kepykla, klubas ir tt. 
dabar jau prarasta. Vis 
dėlto, kad ten nebuvo geros 
tvarkos.

Užsisakykit ’’Ameriką” va 
jaus metu. Metams kaštuoja 
tik $1.50.

jų skaičių parikau. Ir daugu
mas iš jų taip dailiai įsprau
sti tarp kalnų, jų krantai taip 
tankiai apaugę miškeliais, 
kad nekartą ilgai žiūrėdavau 
į juos sustojęs ir gaila būda
vo jie palikti.

— Ar bepamatysiu aš jus 
kada savo gyvenime?., klaus
davau su liūdesiu atsiskirda
mas.

Artyn prie Demarklinijos.
Be ypatingų nuotykių pra

važiavau Malėtus ir Inturkę. 
Iš Inturkės turėjau važiuoti 
į Labanorus. Žemėlapyje, kurį 
su savimi turėjau, nelabai aiš 

. kiai buvo pažymėtas kelias 
tarp tų miestelių, todėl atsidė 
jęs sekiau, kad nepražiopso
čiau pasisukimo, kuris man 
reikės paimti. Tiesa, to pasi
sukimo nepražiopsojau, bet li
kimas man buvo beiškertąs vi-

• sai nelauktą šposą.

Žemėlapis rodo, kad netoli 
demarkacijos linija, skirian
ti laisvąją Lietuvą nuo len-. 
kų okupuotosios dalies. Ta
čiau važiuojant į Labanorus 
netektų prie jos privažiuoti.

’’Pasienio Policijos Punktas”
Taigi, pasukęs kur reikia, 

riedu, sau toliau. Vėl priva
žiuoju kelio dvišakumą, kuri 
žemėlapyje visiškai nepažy
mėta. Aš drąsiai pasirenku tą 
kelią, kuriuo nutiesti telefono 
laidai, nes, manau sau, aišku, 
kad šitie telefono laidai jun
gia Joniškio miestelį su La
ba norą is.

Na, ir skeliu sau. rankas 
pasipustęs. Bet koks buvo ma 
no nustebimas, kada už kokių 
4 kilometrų telefono laidai pa 
sibaigė vienoj sodyboje. Pa
važiavęs kiek už jos, pastebė
jau, kad ir kelias pranyko: 

visiškai nebeaišku, kur dėtis
Grįžtu atgal, užsuku i sody 

bą. Pastatęs prie tvoros dvi
ratį einu į vidų, pasiklausti 
kelio.

„Pasienio Policijos Punk
tas” staiga perskaitau virš 
durų. Man smilkt per širdį. 
Štai tau ir Labanoru dūda!— 
pamaniau sau.

Įeinu į vidų. Vienas polici
ninkas valgo-, antras šautuvą 
r akinė j a.

—■ Laba dien! Prašau pasa
kyti, kuris kelias į Labano
rus ?

— I Labanorus?!
Policininkai po kelis kartus 

peržvelgė mane nuo galvos 
iki kojų ir atvirkščiai.

— O kas tamsta esi? — pa 
klausė vienas..

— Paklydęs ekskursantas!
— Pasą, žinoma, turite?
Išimu, paduodu. Pavarto,

paskaito.
—■ Tai kur, ponuli, važi

nėjate? grąžina pasą.
—■ Kaip matote. Vasara, ato 

stogos ,kambario sienos įky
rėjo, norisi prasivėdinti.

Paaiškinu, kaip paklydau, 
o jie paaiškina, kaip grįžti į 
gerą kelią. Be to, pasiūlo nu
eiti pažiūrėti demarklinijos.

Demarklinija... Jokios „li
nijos” nėra: je^t aš būčiau 
prieš valandėlę dar pavažia
vęs pora šimtų metrų, kelio 
į Labanorus būčiau pasiklau
sęs jau lenkų sargybinių, nes 
esu tikras, kad nebūčiau pa
stebėjęs tos „linijos.” — De
marklinija pažymėta susmai- 
gytais virpčiais, su pririštais 
nutriušusiais šiaudų kūleliais. 
Kito jokio ženklo nėra, ne
bent išilgai „liniją” išmintas 
sargybinių takelis.

Širdingas mūsų policinin

kas paaiškino „gudrybes”, ku 
rių griebiamasi, kad apsaugo
ti „liniją” nuo neprašyti], pe
rėjūnų iš anos pusės. Lenkų 
sargybinių kareivių nepaste
bėjom, ir šį kartą neturėjau 
progos pasijuokti iš jų naivi- 
škumo, kaip anais metais ant 
Varėnos tilto, kada aš ir ma
no draugas vaidinom rolę 
tremiamųjų iš Lietuvos, o len 
kų sargybiniai įtikėjo ir bu
vo mus bepriimą.

Nakvynė Miške.
Netrukus tuo pačiu keliu 

grįžau atgal iki nelemtosios 
dvišakumos ir pasileidau į La 
banorus. Dabar dar ilgai bi
jojau, kad nepatekčiau pas 
„šlėkteles ’ ’ anapus „linij os ’ ’ 
ir kiekvieną pamatytą virptį 
atsargiai per žiūronus tinda
vau, kol įsitikindavau, kad jie 
man nepavojingi.

(Daugiau bus)
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WORCESTER, MASS.

Beskaitydamas naują laik
raštį „Ameriką” randu iš vi
sur žinių, ir žinelių. Bet iš mūs 
miesto retai.

Čia noriu pranešti, kad šio
mis dienomis pas mus lankėsi 
Lietuvos svečiai. Jiems priim
ti ruošiami du vakarai: abiejo 
se parapijose.
Bet mūsų gerb. svečius juodi 

debesėliai maloniai pasveiki
no šlapiu lietučiu. Buvo pa
skelbta, kad 18 d. kalbės Lie
tuvių Ūkesų klube ir plakatai 
jau buvo išdalyti, bet' kodėl 
neįvyko, nežinia.

PHILADELPHIA, PA.

Visi brangūs viengenčiai 
kviečiami į Aviacijos Dieną, 

■ kuri įvyks birželio-June 10 d. 
puikiąjam gamtos amfiteatre 
—• Šv. Kazimiero Akademijos 
Viloje, St. Joseph-Marie, 
Newtown, Pa. Tą dieną su
plauks iš visos Philadelphijos 
ir apylinkės miestų bei mies
telių lietuviai, kad pagerbus 
Darių-Girėną, kad parėmus 
antrąjį skridimą. Aviacijos 
dienoje pamatysime ir galėsi
me pasivažinėti „Lituanicoj 
II”. Beto, oro lenktynėse ir 
visokiuose triksuose dalyvaus 
ir kiti 10 orlaivių. Bus šokimų 
su parašiutu ir tt.

Šią didžiąją Aviacijos šven 
tę ruošia visos apylinkės ka
talikiškos parapijos kartu su 
Lietuvių Krikščionišku sąry
šiu.

Taipgi įvyksta ir milžiniš
kas piknikas, kuriame gros 

-Liet. Radio orkestras. Šokiai 
milžiniškoj estradoj, apšvies
toj tūkstančių elektros švie
sų. Muzika, kalbos ir dainos 
bus perduodamos per radio 
aparatus. Lietuviai žais ”ba- 
sebolą” ir tt.

Tat brangūs viengenčiai, 
kam rūpi lietuvių tautos gar 
be, kam rūpi Liettuva ir an
trasis skridimas-^— kviečiami 
atsilankyti į šią Aviacijos Die 
na. Įžanga vos 25c. perkant 5 
už $1.00.

Rengėjai.

NEWARK, N. J.

Geg. 22 d. mūsų bažnyčioj 
baigės 40 v. atlaidai su iškil
minga procesija, dalyvaujant 
daugeliui apylinkės dvasiš
kių,

Dabar daugiausia matyti 
apgarsinimų, piknikų. Rengia 
daugelis draugijų; tik skai
tyk, žmogau, apgarsinimus.

Geg. 30 d. Moterų klubas.
Birž. 3 Aviacijos diena, ren

giama visos New Jersey lie
tuvių.

Birž. 10, Šv. Jurgio drau
gija rengia pikniką, Hillside, 
N. J.

Birž. 24, piknikas lietuviš
kos draugijos.

Liepos 1, tai vienas iš di
džiausių išvažiavimų, kurį ren 
gia New Jersey parapijinių 
chorų sąjunga, gražiame Uk- 
rainų parke, Linden, N. J. 
Tai viena iš gražiausių visoj 
N. J. vietų: gražus parkas ir 
didelė salė šokiams. Į parką 
gali tilpti apie 10,000 žmonių.

Labai gaila, kad tame par
ke Lietuvių Diena nesureng
ta. Pražiopsota.

Liepos 8, mūsų parapija 
rengia gražų didelį išvažiavi 
mą, pikniką, Hillside, N. J., 
Zatkaus darže. Žinoma, para- 
pijonai parems šį gražų pa
rengimą savo atsilankymu.

Seimo Belaukiant.
Birželio mėn. pabaigoj, mū

sų kolonijoj įvyks L. R. K. 
Susivienymo Amerikoj sei
mas. Komisija darbuojasi su

„AMERIKA”

tikimui svečių iš plačios Ame 
rikos, choras su solistais ren 
gias su gražiu vaidinimu: 
„Švarkas ir Milinė”.

Teko kalbėti su komisijos 
nariu p. A. Stanšausku, sako, 
dalyvausią seimo vakaruose 
šie svečiai: Komp. J. Žilevi
čius, komp. A. Aleksis, ir gal 
pp. -Čižauskai. Beto, ir vieti
niai solistai: A. Verba, p. R. 
Jurkaitienė, O. Bublienė, M. 
Sekevičiūtė ir vaidylos, Bal
čiūnas, Ponelis, Ponelis, Rač- 
kus, Pocius, Kilda, Razantas, 
ir Verbienė. p. Stankūnas, 
Tamašauskas ir kiti. Šie vai
dybos gražiausiai suvaidins 
gražų veikalą su gražiom dai
nom. Žinantis.

HARRISON ir KEARNEY.

Linksmas Parengimas.
Nepamirškite šį šeštadienį 

birž. 2 d. atsilankyt į choro 
parengimą. Pamatysi „Kupro
tą Oželį”, išgirsi daug nau
jų dainų ir linksmai pasišok
si prie geros muzikos. Tat vi
si, kas gyvas, atsilankykit į 
šį parengimą.

Vaidinimas įvyks 134 Schu 
yler Ave., Kearney, N. J. Pra 
džia lygiai 8 vai. vakare. 
Šiam parengimui vadovauja 
muz. J. Brundza.

Gražios Iškilmės...........
Geg. 27 d. Dievo Mot. Sop. 

par. bažnyčioj, įvyko gražios 
iškilmės. Suma ir mišparai bu
vo su palaiminimu. Po sumai 
klebonas iškėlė parapijiečiam 
pokili. Šios iškilmės buvo, 
kaipo padėkonė Aukščiau
siam, kad par. skolas visas iš 
mokėjo. Parapiečiai dėkingi 
gerb. klebonui už jo tokį dar
bštumą.

Gegužės T3 d. L. P. Klubo 
salėj įvyko vakarienė, balius 
ir piknikas Kearney ir Harri

son organizacijų paremti an
trąjį skridimą į Lietuvą.

Parengime prisižadėjo ir 
lakūnas Janušauskas daly vau 
ti, bet visa publika buvo nu
stebinta, kai vietoj Janušaus
ko, atsilankė leitenantas F. 
Vaitkus; su juom kartu atsi
lankė ir p. Vilniškis „Ameri
kos” redaktorius, p. Klinga, 
ir p. Zaukas. Leit. Vaitkus 
jaunas pilnas energijos vy
ras pasakė keletą žodžių apie 
savo skridimą į Lietuvą vie
toj Janušo, iš publikos pasi
girdo šauksmai „Valio Įeit. 
Vaitkus ’ Atsisveikindamas 
prisižadėjo vėl atsilankyti 
birželio 3 d., kada įvyksta N. 
J. Aviacijos diena.

Pats parengimas pavyko vi 
sais atžvilgiais.

Vakarienės komitete darba
vosi p. Katilius, p. Pietaris, ir 
p. Šlekaiti*. Vakarienė sve
čiams patiko ir programos ve 
dėjui p. Katiliui, prisiminus 
apie rėmimą antro skridimo, 
tuoj aukavo: Kun. L. Vaice
kauskas 3 dol.,G. Dežkevičiū- 
tė, J. Brundza, V. Kašėta, J. 
Kasparas, Zizas, A. Daugirdas 
D. Avinauckas, E. Adomaitie
nė, J. Šedvidis, Žiugždienė, A. 
Mašinauskas, A. Straukas, Pa- 
slevičius, Lukšienė, Dr. Micke 
vičius, K. Paulauskas, J. Čep 
preckis, M. Putinas po $1.00. 
Vi. Dargienė, J. Mačiulskienė, 
J. Deškevičius, V. Barčiaus- 
kas, Deškevičienė, J. Jukne
lis, M. Paragus, A. Sess, Žit- 
kienė, Butkus, Marcinkus po 
50c. Smuikui aukų surinkta 
$6.72. Viso aukų surinkta 
$33.22. Parengimas davė pel
no $94.43, tai viso pelno liko 
$127.65.

Didelė garbė priklauso: 
Mot. Sąjungos kp., kuri au
kojo $5.00 ir dirbo prie vaka
rienės kaipo virėjos, taipgi 
Sodalietėms, kurios labai ma-
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loniai patarnavo prie stalų. 
Vyčių 90 kp., kuri laike Ko- 
muni j os pusryčių surinko
$10.50. Taipgi Svetulei, Biš- 
kauskas, Bumbulis, Maciniš
kas ir Kibildienė prisidėjo su 
gėrimais.

J. V. Baltrukonis.

JERSEY CITY, N. .J.
Kun. Vanago Sukaktis.

Geg. 27 d. kun. Petras Va- 
nags Šv. Onos lietuvių para
pijos klebonas, šventė 35 me
tų kunigystės ir 60 metų am
žiaus sukaktį. Jubilejatas at
laikė iškilmingas šv. Mišias 11 
vai. ryto dalyvaujant 5 sve
čiams kunigams. Pamokslą 
pasakė Tėvas Bonaventūra 
Pauliukas, O. P. Vakare 6 vai 
įvyko vakarinės pamaldos, po 
kurių surengta vieša pager
bimo vakarienė bažn. svetai
nėje. Susirinko virš poros šim 
tų svečių ir 20 kunigų. Vaka
ro vedėju buvo kun. Jonas 
Balkūnas. Jubilėjatą sveikino 
visi atsilankę klebonai ir vie
tinės draugijos. Kunigų Vie
nybės Rytų provinc. kun. J. 
Simonaitis įteikė kunigų var
du dvasinį bukietą ir dovanė
lę. Kiti įteikė gėlių bukietus 
ir dovanas. Vietos choras tar
pais padainavo gražių dainų. 
Telegramų sveikino kun. Va
nagą kun. M. Pankus. Gražiu 
laišku sveikino ir palaimini
mą atsiuntė jubilėjato klasės 
draugas J E. Vysk. Paltaro
kas iš Panevėžio. Visų nuotai
ka buvo pakilusi, susirinkę 
nuoširdžiai po vakarienės svei 
kino tėvą Vanagą asmeniškai. 
Tarp tolymesnių svečių buvo 
kun. J. Švagždys iš Brockton, 
Mass., kun. V. Karkauskas iš 
New Haven, Conn., kun. Ežer- 
skis iš Minersmills, Pa. ir kun 
P. Skruodenis iš Chicago, Ill. 
Ilgiausių metų kun. Petrui Va 
nagui! Ž.RYTINIŲ VALSTIJŲ

LIEPOS - JULY 4 d. 1934
Klasčiaus Parke,

BETTS ir MASPETH AVENUES, „ MASPETH, N. Y.

Dalyvauja:

Visi apylinkės chorai, orga
nizacijos ir-visuomene.

Parkas atdaras nuo ryto iki 
vidunakčio.

Prasidės 11 vai. iškilmingo
mis pamaldomis Maspetho lie 
tuvių parapijoj.

Vaikai, atėję su tėvais, į- 
leidžiami į Parką veltui ir 
gaus už dyką pasivažinėti or
laiviais ir arkliais.

Laimėjimui leidžiamas ran
kinis aukso laikrodis. Pirkę 
5 po 10c. dovanų laimėjimo ti
kėtus — įžangą į parką gau
na veltui.

& t
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VIETOS ŽINIOS
---------------0—

ŠV. JURGIO PARAP. SIDA-Į 
BRO JUBILIEJUS. '

Moderne jant pasauliui, kas 
kart keičiasi ir jo nusistaty
mai bei papročiai. Seniau vi
sokio grožio ir vertybės išrei
škimas buvo lyginamas su au
ksu, o šiandien net aukso ša
lis Amerika savotiškai su tuo 
auksu elgiasi. Gi lėbaujančių 
ponų skonis raudonam aukse
ly j neberanda pasitenkini
mo — moderniškas auksas 
jau sidabro spalvos. Taigi 
linkstama prie sidabro. Se
niau visoki apvaikščiojimai ir 
jubiliejai būdavo daugiausiai 
auksiniai — 50 metų. Bet gy
venimo tempui didėjant ir 
žmogaus dienelėms trumpė
jant — nieks nebelaukia au
ksinių jubiliejų, o džiaugiasi 
sulaukę sidabrinio. O beto, 
kokiems darbams atlikti se
niau reikėjo 50 metų — šian
dien lengvai tas atsiekiama 
per 25 m. Taigi sidabro —■ 25 
metų — jubiliejai dabar yra 
tolygūs aukso jubiliejams.

Šiais metais mūsų apylin
kės lietuvių gyvenimas vaini
kuojasi sidabriniais jubilie
jais; net kelios parapijos 
juos mini.

Iš „Amerikos” sužinojęs, 
kad sidabro jubiliejų apvaikš 
čioja ir Šv. Jurgio parapija, 
kurioje klebonauja didelis 
lietuvių veikėjas kun. N. Pa
kalnis, nuvykau pas ji pasi
teirauti apie jos praeitį. Kaip 
paprastai, klebonas priėmė 
maloniai. Užklaustas plates
nių. informacijų apie jo parap. 
kūrimosi istoriją, kun. Pa
kalnis labai šaltai atsakė, kad 
tuo klausimu žinių tilpsią 
’’Amerikoj”, o beto pats iš- 
leisiąs platesnę 25 metų par. 
socialio ir kultūrinio gyvavi
mo istoriją. Taigi galėjau 
lengvai suprasti, kad nevi- 
siem galima gauti tas įdomias 
žinias, kurių laukia apylin
kės lietuviai, o ypač Šv. Jur
gio Parapijos mėgėjai — že
maičiai. Bet kada pasisakiau, 
kad ir aš esu skaitytojas „A- 
merikos”, kuriai žinau kun. 
Klebonas esate atsidavęs vi
sa širdimi ir esate pirmuoju 
to, dabar puikaus, savaitraš
čio kūrėju, — taipgi pasisa
kius, kad aš ir norėčiiau tų 

Negailestingai pakirtus mirčiai
VINCĄ KRAPUKAITĮ

reiškiu gilią užuojautą skaudžioje liūdesio valandoje
JUOZUI KRAPUKAIČIUI ir DUMBLIŲ ŠEIMAI.

Kazys Vilniškis.

trumpų žinučių pasiųsti „ Ame 
likai” kun. Pakalnis visai pa 
sikeitė tai išgirdęs ir, pasiū
lęs. sėstis, trumpai papasako
jo, kad Šv. Jurgio par. yra 
suorganizuota 1909 m. gegu
žės mėnesį.. Tam darbui pir
muoju klebonu buvo paskir
tas a. a. Kun. Antanas Kodis.

Per pirmuosius 5 sunkaus 
darbo metus, kun. Kodis pas
tatė puikią mūro bažnyčią ir 
kleboniją. Per tą laiką pa
maldos buvo laikomos Šv. 0- 
nos airių bažnyčioj. * i

Kun. A. Kodis čia išbuvo 
klebonu iki 1926 m. spalių 9 
d., kada buvo nukeltas į Ap
reiškimo Pan. Šv. parapiją, 
gi tą pačią dieną Apreiškimo 
parap. vikaras kun. Norber
tas Palakiais į čia atkeltas kle 
bonu, kur sėkmingai darbuo
jasi ir iki šiol. Reiškia Šv. 
Jurgio parap. per 25 metus 
dar tik antras klebonas ir tik 
antras vikaras. Pirmuoju bu
vo kun. Laurinaitis ir dabar 
antruoju yra kun. Kartavi- 
čius.

Žinodamas, kad kun. Pakai 
nio parapijoj yra labai gra
žus visų parapijiečių bendra
darbiavimas su kunigais, lyg 
nesuprasdamas, kad tai yra 
kunigo klebono didelio nuo
širdumo dėka, užklausiau, kas 
padeda taip gražiai tarpusa
vy sugyventi.

Čia tuojau klebonas atker
ta, kad jo parapiečiai esą dau 
gumoj žemaičiai ir bendrai la 
bai rimti žmonės, kurie nepa
daro bereikalingų išsišokimų 
ir visiems parapijos užsimoji
mams pritaria visa širdimi. 
’’Reikia ištikrųjų pasidžiaug 
^i, kad per 25 metus šioj para
pijoj nebuvo jokio nesusipra
timo. Tai malonus reiškinys” 
—■ sako klebonas. Į užklausi
mą, kada jo nuomone, parapi
ja stipriausiai stovėjo — pa
aiškinta, kad apie 1916 m., 
kai visi parapijiečiai gyveno 
arti bažnyčios. Gi pradėjus į 
apylinkes plūsti italams ir k., 
lietuviai išsikėlė į puikesnes 
vietas, beveik visi pirkdami 
nuosavybes. „Bet jų prisiriši
mas prie savo parapijos nei- 
kiek sumažėjo ir dabar, toli 
gyvendami, su pasišventimu 
lankosi į pamaldas savo para-

Šv. Jurgio Parapijos Klebonas, Kun. Norbertas Pakalnis. 
Didelis Veikėjas — visuomenininkas, vienas iš pirmųjųjų 
’’Vytauto Spaustuvės” steigėjų, „Amerikos” kūrėjų ir rė
mėjų.

Jo parapija šiais metais švenčia 25 metų gyvavimo ju- 
bilėjų. Ta proga sekmad. birželio 3 d. rengiama didžiulė va
karienė parap. salėj.

pijoj. Tai viena iš geriausių 
ypatybių mano parapijiečių” 
— sako kleb. Pakalnis.

Klausiu, kaip su parapijos 
jaunimu? Čia klebono tuoj 
akys sužibo: „Mano parapijos 
jaunimas —• tai lietuvybės 
viltis. Visi yra kilnios dva
sios, aukšto ūgio, gabūs ir 
pasišventę. Dauguma priklau
so prie parapijos organiza
cijų, su pamėgimu jose akty
viai darbuojasi. Įdėjus dar 
kiek į juos darbo — galima 
užtikrinti, kad visi pasiliks 
geriausi lietuviai ir glausis 
prie savo parapijos”.

Žinodamas, kad kaikurio* 
parapijos finansiniai stovi la 
bai blogai ir kartais klebonas 
ųet savo algą turi paaukoti; 
užklausiu kun. Pakalnį, kaip 
jo parap. piniginiai reikalai....

’’Švenčiant 25 m. jubiliejų 
tuo daug nereikia rūpintis, 
nes skolų labai mažai belikę. 
O jei jau ir būtų toks didelis 
reikalas, tai esu tikras, kad 
mano parapijiečiai vieningai 
tai pasimtų ant savo pečių. 
Sakau, kad savo parapijiečių 
nuoširdumu aš gabu didžiuo
tis”.

’’Vienas dalykas tik nema
lonus, sako, kad neturime pa
rapijinės mokyklos. O jauni
mo turime daugybę. Jie pasi
žymi pas amerikonus savo ga
bumu ir darbštumu. Universi
tetuose ir kolegijose parapi
jos jaunuoliai vaidina vado
vaujamas roles studentų tar

pe. Tas viskas džiugina. Tai
gi malonu, kad tie parap. jau 
nuoliai sugeba vesti ir mano 
parap. mokyklėlę, kurioje šeš
tadienį dėstoma lietuvių kal
ba ir gramatika, o sekmadie
niais tikyba. Tą mokykla yra 
gausiai lankoma. Tai vis džiu 
ginanti reiškiniai”.

Prisiminęs, kad klebonas ža 
da išleisti plačią parap. gy
venimo apžvalginę istoriją, 
nebenorėjau perdaug jo var 
ginti, padėkojęs už maloniai 
suteiktas žinutes, atsisveiki
nau.

Reikia pastebėti, kad be vi
suomeniniu darbu, kuriems 
kun. Pakalnis taip nuoširdžiai 
atsidavęs, jis ypatingai rū
pinasi jaunimu, bando suras
ti jiems progų pasirodyti ir 
nieko nesigailėdamas stumia 
juos į priekį į vadus. Tai bran 
giausi ir šviesiausi kun. Nor
berto Pakalnio ypatybė, kuri 
ji pastato į neįkainuojamą 
aukštumą. Sėkmingai klebo
naujant, parapijos 25 metų 
sukaktuvių proga, kun. Pakai 
niui reikia tik palinkėti ir to 
liau taip nuoširdžiai bei sėk
mingai dirbti religinį ir tau
tinį darbą. K. Vainius.

DĖL MŪSŲ PRAKALBŲ 
VILNIAUS GELEŽINIO 
FONDO REIKALAIS.

Baigdami lankyti jau tre
čios valstijos lietuvių koloni
jas (N. Y., Conn, ir Mass.), 
visur patiriame daug susido
mėjimo ir pritarimo mūsų ke
lionės vyriausiam tikslui — 
Vilniaus Geležinio Fondo ug
dymui.

Deja, dėl nepakankamo sa 
vo laiku išsiaiškinimo kaiku- 
rių surištų su mūsii kelione 
klausimų, mes negalėjome vi
sų norėjusių tose valstijose 
mums ruošti prakalbas — 
kvietimus patenkinti. Baigę 
savo maršrutą, vienas ar ki
tas mūsų galės birželio pabai
goj ar liepos pradžioj dar at
vykti į tas anų trijų koloni
jas, kurioms mes būtume rei
kalingi. Tuo reikalu tektų su 
sižinoti su New Y’orko ar Chi- 
cagos konsulais, arba su A. L. 
R. K. Federacijos centru.

Mūsų tolimesnis maršrutas 
bus vykdomas New Yorko 
komiteto nustatyta ir Kak 
Federacijos pripažinta eile. 
Beveik visur mums teks kal
bėti parapijų svetainėse. Bū
tų labai malonu kad visų pa
kraipų lietuviai rinktųsi į vie 
ną svetainę klausyti mūsų pra 
kalbų; tačiau ten, kur į vie
ną svetainę nep'ajėgs visi su
sieiti, vienas kitas mūsų — 
tą pačią dieną — galėtų nu
vykti pakalbėti ir kitoje sve
tainėje.

Kan. F. Kemėšis, 
B. Vitkus, 
P. Babickas.

J. E. VYSK. PETRAS BU- 
ČYS APLEIDO AMERIKĄ.

Vysk. Petras Bučys, Itali
jos linijos laivu Rex, išplaukė 
Romon gegužės 26 d. vidudie
ny. Jisai turi Šv. Tėvui atiduo 
t i savo pasiuntinystės apys
kaitą apie rusus. J. E. Vysk. 
P. Bučį iki laivui palydėjo 
kunigai Švagždys, šeštokas, 
Simonaitis, Skrodenis ir rytų 
apeigų kunigas, kurs gyvena 
Graymoor, N. Y. Turime vil
tį, kad Vysk. Bučį vėl pama
tysime rudenyje Amerikoje.

—o—
—■ Majoras La Guardia iš

kilmingai priėmė Prancūzų 
lakūnus Godos ir Rossi.
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Birželio 1 dieną, 1934. „A M E RIK A ,, t

LIETUVIŠKAS KADRILIUS.

Jau Liepos 4 d. čia pat. Čia 
pat ir Penktoji Lietuvią Die
na su visokiomis savo įdomy
bėmis. Bet negana pamatyti 
400 vyrą ir merginą jungti
nį chorą, negana išgirsti ją 
gražią dainą, susitikti su tū
kstančiais lietuvią ir šimtais 

-savo pažįstamą iš visą apylin 
kią, su jais pasijuokti, pa
šnekučiuoti ir po stiklą kitą 
alučio išgerti. Reikia, kad ta 
Lietuvią Diena atneštą mums 
ko nors visai naujo į mūsą 
lietuvišką šeimą. Mes gėrimės 
savo tautiškomis dainomis, di 
džiuojamės savo tautos tradi
cijomis ir gražiais išmargin
tais audiniais bei rūbais, bet 
dažnai pamirštame lietuviš
kus liaudies šokius. Ją turime 
gražią, tik nevisus juos moka
me šokti. Taigi per šią Lie
tuvią Dieną ir norima suorga
nizuoti lietuviško kadrilio, se 
novinio lietuvią šokio konte- 
stą, ar bent kelias šokėją po
ras. Jau yra keletas užsiregi
stravusią, kviečiama daugiau 
atsiliepti, kurie mokate ar mo
kėjote 4-rią ir 8-nią porą ka
driliu. Jei kas žinote tokiij šo_ 
kėją, kurie šio kvietimo ne
matys, paraginkite juos ar 
ba kiek galima skubiau mums 
apie juos praneškit. Lauksim.

Liet. Dienos Komitetas
423 Grand St., Brooklyn, N. Y

Iš stoties WMBQ lietuvią 
programos būna kas rytas 10 
vai. V. Matusevičiaus ir 10:30 
J. Tarno. Šeštadienią rytais 
10:00 Lietuvią Anglią kompa
nijos ir 10:30 Juozo Ginkaus.

Pirmad. vakarais 7:25 iš tos 
pat stoties Jono Dumčiaus 
programa.
Sekmad. vakarais 8:30 iš tos 

pat stoties V. Matusevičiaus.
Trečiand. vak. 7:00 iš sto

ties WHOM (Jersey City) J. 
Valaičio radio programa.

jamą. Ryšyj su ta milžiniška 
gembleryste suimta 2 „bosai” 
ir 9 darbininkai, ją tarpe 4 
moterys.

Skaitykite ir Platinkite
„Ameriką”

IŠSINUOMUOJA KAMBA
RIAI

Keturi (baksimai) kamba
riai, su elektra, maudynėmis, 
skambučiais ir visais patogu
mais. Renda pigi. Gražioje 
vietoje. Kreipkitės.
466 Cleveland St.

East New York.

Hiiiiiiiiininirinnnininiiiuniiniiniiinnnnnnnniiii  mniiiiinmmiiii'
- Tel.: STagg 2-2306

i PALOCIUS SALDAINIŲ
E KRAUTUVĖ
= GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
s Pietūs išanksto susitarus.
Ę AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš
E geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
S J. GINKUS,
E 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
s,in iiiiiiiiiiii 11111 įmini 111 miiiiiiiii 1 iii nninnirniiiii 1111111111111111111111111

Tel. NEwtown 9-4464 NO T AB Y PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
SUIMTI GEMBLERIAI.

Brooklyne (35 York St.) ra 
sta spaustuve, kurioje spaus
dinta loterijai tikėtai, kurie 
buvo platinami per 3000 agen
tą po visą šalį ir siekė iki 1 
miliono dolerią savaitiniu pa-

Pigiai ir puikiai atlieku Sto
rą frontą taisymą, namą sta 
tybą ir visus cabinet darbus.
K. BALTRUŠAITIS

168 Hemlock St.,
Brooklyn, N. Y.

Phone APplegate 7-9309

Tel. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS9

107 Onion Avenue, Brooklyn, N. Y.

DIDIS VYTAUTE

dieno- 
naujas 
lengvo

Tokiu vardu šiomis 
mis išėjo iš spaudos 
muzikos kūrinys. Tai 
turinio patriotinė kantata, ku
riai muziką parašė žinomas 
kompozitorius ’’Vytauto Kan
tatos” autorius, Juozas Žile
vičius; žodžiai J. Steponaičio.

Rengiantis prie rudeninio 
sezono chorams ir šiaip muzi
kos mėgėjams patartina įsigy 
ti. Parsiduoda po 50c. (4 pus
lapiai). Didesnį skaičią imant, 
duodama didelė nuolaida. 
Kreipkitės i „Amerikos” Ad- 
ministr. 423 Grand St.

Ar pripažįsti spaudos galy
bę? Jei taip, tai būtinai tapk 
nuolatiniu ’’Amerikos” skai-

uinnnnninnnnnnnnnnnir

Sv. Vincento Draugyste iš Maspetho
RENGIA 31-MĄ

METINĮ PIKNIKĄ
ĮVYKS KLASČIAUS PARKE • .

Birželio - June 10 d. 1934
Prasidės 2 vai. po pietiį 

Įžanga 40c.
Kviečia Komitetas.

Tel.: BRyant 9-7763

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 W. 42nd Str., New York City
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirI

Tel.: STagg 2—5043 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.

EVERGREEN 8-9770

(IŠKABOS)

JOHN SUBAČIUS Virginia 7-0903

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

NOVENA PRIE SV. ANTANO 
Maspethe, V. Atsimainymo Bažnyčioj 

Birželio - June 4 d., 8 vai vakaro
Prasidės Novena prie Šv. Antano. Per devynias dienas pats kun. J. Balkūnas sakys 

pamokslus. Pradedant birž. 5 d. ir baigiant birželio 13 d. Šv. Antano dienoje, rytais 8 va 
bus laikomos novenalės Mišios. Novenos metu vakare po pamokslo ir palaiminimo bug 

šv. Antano relikviją pagerbimas. Novenos malods bus kalbamos tiktai vakarais.

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2-8593

D. L. K. VYTAUTO ORKESTRĄ
Groja Vestuvėms ir įvairiems parengimams lie

tuviškus ir amerikoniškus šokius.
Vedamas Joe. Allen-Avižonio

190 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

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

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

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 BAKINS CO.
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MASPETH, N. Y.

Kun. A. Petrauskas Mas- 
pethe.

Birželio 3 d. naujai įšvęstas 
kun. Antanas Petrauskas lai
kys iškilmingas sekundicijas 
11 vai. ryto. Jis duos savo 
kunigišką palaiminimą.

šv. Vardo Piknikas.
Šį sekmedienį birž. 3 d. Šv. 

Vardo draugija turės pirmuti
nį šiais metais pikniką para
pijos darže. Daržas gražiai iš
taisytas ir labai tinkamas pi

knikams. Klebonas duoda dar 
žą piknikams, parapijos dr- 
joms veltui.

Šv. Antano Novena.
Novenos pamokslai ir maldos 
prasideda birž. 4 d. 8 vai. va
karais. Per devynias dienas va 
karais 8 vai. bus pamaldos. 
No venų knygeles lietuvių ir 
anglų kalbose, pardavinės 
prie bažnyčios durų. Prade
dant birž. 5 d. 8 vai. ryto per 
devynias dienas bus laikomos 
novenalės mišios. Visi lietu
viai prašom noveną atlikti.

Trumpai.
— Geg. 27 d. susituokė 

Jonas Kalinauskas su Jule 
Karpiūte.

— Vincas Kapočiūnas bu
vo palaidotas geg. 24 d.

— Kun. J. Aleksiūnas geg. 
25 d. minėjo savo penkių me
ti], kunigystės sukaktį.

KAR. ANG. P AR AP. CHO
RAS PER RADIO

Ateinantį šeštadieni Kar. 
Ang. par. choristai vad. p. P. 
Dulkei, dainuos p Ginkaus ra 
dio programoj iš stoties W. 
M. B. Q., 10:30 iš ryto.

Beto, bus šokių ir kitų pamar 
ginimų. Bus lai tikras mar
gumynų vakaras. Nepamirški 
te atsilankyti. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Yes Sir.

VINCUI KRAPUKAIČIUI 
MIRUS.

Dar taip nesenai Vincas bė
giojo kūdikiu Podklevines kai 
mo laukuose (Mariampolės 
apskr.). Prieš 8 metus atvyko 
į šią šalį laimės ieškoti. Bū
damas pačiame smagume, vos 
28 metus sulaukęs, po susi
komplikavusios apendicito o- 
peracijos gegužės 24, 5:30 v. 
vak. atsiskyrė su šiuo pasau
liu. Vincas Krapukaitis buvo 
tylus, rimtas ir begalo nuo
širdus jaunuolis. Jam mirus 
už tai per visą laiką žmonės 
lankėsi būriais iš visų miesto 
dalių, jaunimas ir suaugę. Vi
si negalėjo tikėti, kad tas švel 
nūs ir energingas jaunuolis 
galėjo mirti, — išsitikinę ver 
kė ir apgailestavo..

Puošnus karstas buvo ap
krautas gėlėmis, gi į gedulin 
gas pamaldas Apreiš. Pan. Šv. 
Bažnyčion susirinko daugybė 
žmonių, kurių dauguma lydė
jo ir į kapus. Čia įvyko tikrai 
liūdna scena, kai daugybė 'gi 
minių ir palydėję su a. a. Vin 
cu atsisveikino viena graudžia 
rauda.

Taip, tu laimingas Vincai 
— tu mirei jaunystėj, dar gy 
venimo taurės karčios nera
gavęs. Mirtį sutikai su kryžių 
mi rankose ir mirštančios ta
vo lūpos dar šnabždėjo karš
tą maldą. Bet mums liku
siems tavo mirtis perskaudi 
ir nelaukta. Tavo pasitrauki

„AMERIKA” 

mas iš gyvųjų tarpo, giliu liū 
dėsiu prislėgė gimines ir drau 
gus, su kuriais visuomet bu
vai toks nuoširdus ir geras.

Dar troškai aplankyti savo 
tėvo sodybą, motutės kapą, 
seną tėvelį, brolius ir sesutes 
Lietuvoj, bet netikėtai atėjo 
mirties šmėkla ir paėmus už 
rankos išsivedė tave į amžina- 
stį.

Ilsėkis ramiai, Vinceli, šios 
šalies žemelėj, į kur buvai 
atvykęs gražių vilčių lydimas, 
bet netikėtai, be laiko susilau
kei karsto. Paulius.

BROOKLYNE PAMIŠĖLIS.

Brooklyno gatvėse pasiro
dė pamišęs žmogus, kuris už 
puola moteris ir muša jas su 
plaktuku. Yra sužeistos net 
kelios moterys.

VESTUVININKAI 
TĖMYKIT

Naudokitės Proga

Vestuvės, kurios išan- 
ksto užsisakys imtis pa
veikslus mano studijoj 
per Gegužės ir Birželio 
mėnesius, gaus visų tuzi
nų vestuvės paveikslų už 
pusę tuzino kainos. Bū
tent: Užsimokėję už pu
sę tuzino gausit visų tu
ziną. paveikslų.

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

65-23 Grand Avenue 
Maspeth, N. Y.

(Prieš Mount Olivet ka
pines.

Tel.: JTJniper 5-0259

Birželio 1 dieną, 1934.

■  "" -----------—--------------- ——

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS VALANDOS 
12—2 p. p. 
6—8 vak.

270 Berry Street Tel. Evergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK
161 No. 6 Street

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

Šventadieniais susitarus 
TeJ. Evergreen 8-9229

Dr. Ed. W. Žukauskas
1114 Foster Avenue

VALANDOS 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

* . Ir pagal sutarti
Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

150-01 Coolidge Avenue 
JAMAICA, N. Y.

VALANDOS
1—2 p. p.
6—8 vak.

Antradieniais uždaryta 
Te). Republic 9-5964

DR. A. PETRIKĄ VALANDOS
9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) 1—8 vak.
Penktadieniais uždaryta 

Tel. Stagg 2-9105221 So. 4 Street

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

Phone EVergreen 8-10494

DR. H. MENDLOWITZ —-

252 Berry Street, Brooklyn, N. Y
Valandos:

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

■to.... . .... ■ ................ ...... .....--- - -------
2220 Avenue J

PRIVATIŠKA SLAUGĖ - NURSĖ
Daug metų dirbusi Europos ir Amerikos ligoninėse

. A. GARBALIAUSKA
Eina j namus i64 BEDF0RD AVe.,

Patarnauja įvairiems ligoniams Brooklyn, N. Y.
Patarimus duoda veltui T el. E Ver green 8-9576

KARALIENĖS ANGELŲ 
PARAPIJA.

Parapijos vaikučiai iškil
mingai priims pirmą Šv. Ko
muniją sekmad. per 9 vai. mi 
šias, birž 3 d. Toje dienoje 
per 11 vai. Mišias vaikeliai 
priėmę pirmą Komuniją eis 
procesijoje Šv. Sakramento.

Praeitą sekm. primicijos 
kun. A. Petrausko laikytos 
Kar. Angelų par. paliko gra
žius prisiminimus. Gražus ban 
ketas primicijanto šeimos su 
rengtas gražiame viešbutį K. 
of C. Prospect Park. Kara
lienės Ang. choras gražiai su
dainavo ir kleb. kun. S. Re
meika ir visa eilė kitų kuni
gų draugiškai sveikino primi 
ciantą ir jo tėvelius.

Šį sekm. birž. 3 d. Trancfi- 
guration salėj, parapijos cho
ras, vedamas varg. P. A. Dul 
kės, rengia šaunų koncertą, 
par. naudai. Bus sudainuota 
daug naujų ir gražių dainų.

PIGIAI NUPIRKIT VASARNAMĮ DABAR
ROCKY POINT, LONG ISLAND.

Naujas, gražus, su visais moderniškiausiais įrengimais, k. t. elektra, 
šiltu ir šaltu vandeniu, maudynes, garadžius. Tik vienas blokas 
nuo didelio vandenyno ir erdvingo byčiaus. Namas rinkčiausiais 
medžiais ir medeliais apsodintas. Vidaus visi kambariai gražiai ap
dirbti ir išfurnišiuoti.
Pirmesnė kaina buvo nustatyta $6,000.
Dabar pirksite tik už $2,500 cash.

Kreipkitės tuojau-adresu:
213 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y.

Arba telefonu: Stagg 2-2086

Telephone: Evergreen 8-7027

’GARSAS’ BAKERY
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.

Tel.: Evergreen 7-7770

POVILAS GUSTAS
Grab orius :—

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

PIRKITE NAMUS DABAR
Dabar yra geriausia proga įsigyti NAMĄ PIGIAI ir 

išvengti pinigų infliacijos nuostolių.
Pigiausiai parduodamus namus Jums parodys —

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE

167 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel.: APplegate 7-5733

I CLINTON PARKAS I Ml HC
E Tinka piknikams, Baliams, Koncertams ir visokiems^ 
E parengimams. Nepoilgo bus įrengta karūsėlis, sūpuoklės,E 
= arklukai ir visoki prašmatnumia. Puikiausia ir linksmiau-E 
= šia vieta Brooklyn© — Maspethe. =

Jonas Klasčius, Sav. Ę
E Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. |
EiiiiiiiiiiiinmiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiMiiiinmiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiii'k

Tek: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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